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Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab

INDLEDNING
Søværnets Taktiske Stab (STS) blev officielt oprettet 1. oktober 2000. Forud for den officielle 
etablering blev staben under navnet Danish Task Group (DATG) afprøvet som et pilotprojekt 
gennem en række forskellige øvelser, ligesom der var politisk modstand, der skulle overvindes. 
Staben kan siges at være blevet et symbol – og måske også et symptom – på den udvikling i 
Søværnet, som begyndte med udsendelsen af korvetten Olfert Fischer til Den Persiske Golf i 
1990-1991, og som har resulteret i en hidtil uset grad af dansk militær tilstedeværelse i udlandet 
gennem de sidste 25 år. Dette brief vil beskrive udviklingen af STS fra pilotprojekt til realitet.

I samme periode som pilotprojektets afprøvelse var Militært Tidsskrift forum for en til tider 
heftig debat blandt danske officerer om, hvorvidt man skulle udvikle en værnsfælles, national 
doktrin for det danske forsvar. Eftersom en af STS’s opgaver netop er doktrinudvikling, er det 
relevant også at gennemgå Søværnets udvikling og brug af doktriner efter Den Kolde Krigs 
afslutning og frem til i dag. Begrebet doktrin kan i sig selv opfattes på forskellige måder, hvilket 
også fremgik tydeligt af den førnævnte debat, og dette brief vil derfor også beskrive, hvordan 
Søværnet opfatter, udvikler og bruger doktriner. 

Dette brief tager udgangspunkt i en gennemgang af en række artikler udgivet i Militært 
Tidsskrift og Tidsskrift for Søvæsen samt diverse avisartikler, bøger, interviews og mailkor-
respondance med relevante personer.
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ABSTRACT
Since the end of the Cold War the Royal Danish Navy has experienced a period of significant 
change. Though the size of the fleet has decreased dramatically, it now includes a small number 
of large, powerful and flexible warships. It also comprises the Danish Task Group, which is a 
deployable command staff consisting of approx. 20 officers and NCOs. When deployed, the 
staff can direct maritime operations in a wide variety of tasks. Based at Naval Station Korsør, 
the staff is also responsible for the planning and implementation of exercises, training of  
maritime forces and the development of maritime doctrines at task group level. 

Doctrine was a subject for discussion in Danish military ranks in the late 1990s. An intense 
debate arose as to whether the Danish Defence should develop and adopt a joint national doc-
trine. Officers from the Royal Danish Navy spoke against the idea, arguing that the navy was 
already integrated in NATO doctrine, and that a national doctrine would thus be superfluous. 

This article gives a brief history of the Danish Task Group and serves as an introduction to 
the use of and development of doctrines in the Royal Danish Navy.

Hvidbjørnen med STS om bord under øvelsen BALTOPS 2002. Her i formation med den britiske fregat HMS 
Chatham og den amerikanske krydser USS Cape St. George.
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HVAD ER EN DOKTRIN?
En doktrin består af de grundlæggende principper, som de væbnede styrker opererer ud fra 
for at nå deres mål. Doktrinen skal skabe en fælles forståelsesramme, så forskellige enheder 
– uagtet at de måtte have forskellige baggrunde – kan arbejde sammen. 

Søværnet er doktrinmæssigt integreret i NATO og anvender derfor også NATO’s definition 
på konceptet doktrin. Den lyder således: 

“Fundamental principles by which military forces guide their actions in support of 
objectives. It is authoritative, but requires judgement in application.”1 

Den britiske Royal Navy bruger ligeledes NATO-definitionen, men har i modsætning til 
Søværnet også en national maritim doktrin.2 Norge, som også er en del af NATO, har lige-
ledes en national flerværnsdoktrin: den såkaldte Fellesoperative Doktrine. Sidstnævnte er et 
eksempel på en doktrin, der fungerer som et værktøj i udviklingen af en fællesoperativ kul-
tur.3 Danmark er dog langt fra det eneste land, der ikke har udviklet en værnsfælles national 
doktrin for sit søværn. Eksempelvis har Tyskland heller ikke en dedikeret national doktrin 
for Bundesmarinen.4 

I slutningen af 1990’erne blev det i Militært Tidsskrift debatteret, om en sådan doktrin burde 
udvikles i Danmark. Et af de mest interessante aspekter af debatten i Militært Tidsskrift er de 
tre værns tydeligt forskellige definitioner af ordet doktrin. Der blev, især fra Søværnets side, 
argumenteret for, at de tre værns forskellige operative miljøer nødvendiggjorde værnsspeci-
fikke doktriner. Dette er imidlertid ikke en dansk problematik. Den britiske søkrigsteoretiker 
Geoffrey Till har udtrykt udfordringen forbilledligt:

“We all speak different languages. For instance if you asked the Navy to ‘secure a 
building’ they would turn off the lights and lock the doors. The Army would occupy 
it and let nobody in. The Marines would assault, capture it and lay down suppres-
sed fire to hold it. The RAF on the other hand would lease it for three years with an 
option to buy.”5

Som det også dengang kom til udtryk, anser Flyvevåbnet doktriner for at være en række  
optioner, der kan bringes til anvendelse afhængigt af situation, mål og midler. Hæren betrag-
ter dem som overordnede anvisninger på fremgangsmåder i forskellige faser af landkampen, 
mens Søværnet ser doktriner som overordnede anvisninger, der koordinerer NATO-landenes 

1)  AJP-01 (D). S. 1.1.
2)  British Maritime Doctrine, Joint Doctrine Publication 0-10. 2011.
3)  Forsvarets Fellesoperative Doktrine. 2007. S. 7-8.
4)  Smedberg og Elg. 2005. S. 56.
5)  Till. 2013. S. 109.
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individuelle maritime principper. Virkeligheden er måske mere nuanceret, men udsagnet 
giver i udgangspunktet en god forståelse for værnenes forskellige opfattelser af ordet doktrin.6 

Derfor var der også delte meninger om, hvorvidt det var nødvendigt med en værnsfælles 
national doktrin. I en artikel i Militært Tidsskrift argumenterede oberst Lars R. Møller for, 
hvorfor man burde udvikle nationale doktriner, og refererede til Flyvevåbnets succes med 
Reglement for Flyvevåbnet 150, som gjorde det muligt for Flyvevåbnet at sætte dagsordenen 
i NATO’s Working Group for AJP 3.3 (Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations).7 
Andre mente derimod, at det ikke var hensigtsmæssigt at udarbejde og indsende nye forslag 
til NATO’s standardiseringsgrupper, som ville blive overbebyrdede af at skulle behandle nye 
forslag. I stedet skulle man arbejde videre med allerede eksisterende principper og præge 
disse ved at kommentere konstruktivt på foreliggende forslag.8 Debatten i Militært Tidsskrift 
endte, uden at man nåede til enighed, og det danske forsvar har i skrivende stund stadig ingen 
værnsfælles doktrin. 

SØVÆRNETS DOKTRINOPFATTELSE
Søværnets doktrinopfattelse bygger på en række forskellige faktorer. Den daværende chef for 
Søværnets Operative Kommando (SOK), kontreadmiral K. H. Winther, formulerede det i 
1997 på denne måde: 

”De tre værn har forskellig indgang til deres doktringrundlag logisk begrundet i 
forskellige operative miljøer og forskellig grad af operativ integration med allierede 
enheder på det taktiske niveau. Derfor får den nationale doktrin også forskelligt 
udtryk. Jeg antager for eksempel, at der er gode grunde til at have et ’Feltreglement 
1’, og jeg ved, at der er gode grunde til ikke at have et ’Søreglement 1’, fordi det, der 
skulle stå i en sådan pendant til feltreglementet, allerede findes i de fælles NATO 
’Warfare Manuals’ først og fremmest i ’Above Water Warfare Manual’ (ATP-31), 
men tillige i de øvrige allierede håndbøger om søkrigens forskellige elementer, som 
nødvendigvis også må være vores grundlag.”9

Det maritime miljø er den væsentligste faktor i Søværnets doktrinopfattelse. Havet dækker 
omkring 70 procent af Jordens overflade, og omkring 90 procent af verdens befolkning bor 
inden for 300 sømil af kysten. Samtidig ligger omkring 80 procent af verdens storbyer og  
finansielle centre inden for 100 sømil af kysten og kan således påvirkes af maritime kapaciteter.10  
Selve det maritime miljø rummer flere forskellige dimensioner. Den fysiske dimension gør 

6)  Elbro. 1998. S. 352.
7)  Møller. 1998. S. 341-342.
8)  Bagge. 1999. S. 79-80.
9)  Winther. 1997. S. 443. 
10)  AJP 3.1. S. 1-1.
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det muligt for skibe – i kraft af FN’s havretskonvention af 1982 – at bevæge sig frit gennem 
internationalt farvand over store dele af kloden. 

Denne bevægelsesfrihed giver flådestyrker en enestående mobilitet, idet de ikke behøver at 
krydse landegrænser for at nå deres mål. Denne mobilitet udgør en af fordelene ved deplo-
yering af flådestyrker frem for landstyrker. Flådestyrker kan i mange tilfælde indsættes uden 
nævneværdig risiko, blive i et område i længere tid og oftest trækkes tilbage uden besvær. 
De repræsenterer dermed et stærkt værktøj, der kan bringes til anvendelse politisk såvel som  
operativt uden de store risici og forpligtelser, der ofte følger med ved indsættelse af landstyrker.11 

Foruden den fysiske dimension er der en økonomisk dimension, som i sig selv rummer flere 
delelementer. Langt størstedelen af verdens varer transporteres til søs, og andelen er kun 
vokset gennem de sidste århundreder. Derudover rummer havbunden fossile brændstoffer 
såsom olie og gas, men den begrænsede mængde heraf betyder, at stater i dag søger at udvide 
deres maritime territorier for at gøre krav på havbunden i angiveligt brændstofrige områder. 
Det kan i sidste ende føre til kriser og konflikter. Det seneste eksempel ses i Det Sydkinesiske 
Hav, hvor Kina gør krav på et enormt område af havet i direkte modstrid med internationale 
domstoles kendelser. Danmark og Grønland kan ligeledes se frem til en spændende afgørelse 
omkring havbunden ved Nordpolen, hvor også aktører som Rusland gør sig gældende.12

For kystnationen Danmark har havet altid spillet en stor rolle. Omkring 90 procent af alle varer 
transporteres i dag til søs, og af disse står dansk opererede skibe for mere end 10 procent. Det 
placerer Danmark blandt verdens største søfartsnationer, og skibsfarten stod i 2016 for knap 
20 procent af Danmarks samlede eksportindtægter.13 Derfor har samfundet stor interesse i, at 
søfarten kan afvikles sikkert og stabilt. Her bidrager Søværnet til den maritime sikkerhed i både 
danske og internationale farvande. Med tidens omskiftelige trusselbilleder samt humanitære 
katastrofer, terror og pirateri skal Søværnet være parat til at håndtere en række forskellige 
scenarier. Det kræver stor fleksibilitet, uddannelse og træning. Det er derfor afgørende, at de 
maritime doktriner ligeledes indeholder en stor grad af fleksibilitet.

Foruden det maritime miljø spiller historien også en stor rolle for doktrinudviklingen. De 
store søkrigsteoretikere Alfred T. Mahan og Julian S. Corbett baserede begge deres teorier 
på analyser af historiske begivenheder. Ved at bruge de historiske erfaringer er det muligt 
at etablere et udgangspunkt og afsæt for udviklingen af doktriner. Historie og teori kan 
imidlertid ikke stå alene. Det er vigtigt også at tage højde for den samtid, som doktrinen skal 
anvendes i. Eksempelvis spiller den teknologiske udvikling en stor rolle med udviklingen af 

11)  Elbro, Henrik. 1997. S. 457.
12)  British Maritime Doctrine. S. 1-6-1-12.
13)  Danmarks Rederiforening. 2016.
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nye overvågnings- og våbensystemer. Alt dette gør doktrinudvikling til en løbende proces, 
hvor eksisterende doktriner konstant ændres og videreudvikles.14 

Doktrinopfattelsen er altså et produkt af de omstændigheder, som de forskellige værn har 
opereret i og skal operere i fremadrettet.15 Derfor er NATO’s sømilitære doktriner heller ikke 
udformede som egentlige reglementer. I stedet skal de ses som en form for baggrundsmateriale 
med idéer og muligheder, der kan bringes til anvendelse gennem konkrete beslutninger tilpasset 
den situation, de skal udføres i.16

De tre doktrinniveauer.

En doktrin kan spænde over flere niveauer: fra det strategiske over det operative til det taktiske 
niveau. Det strategiske niveau udgør det øverste niveau, hvor de overordnede retningslinjer og 
visioner udstikkes. Under det strategiske niveau findes det operative niveau, hvor det formule-
res, hvordan og hvorledes man når de strategiske mål. Endelig handler det taktiske niveau om, 
hvordan styrkerne disponeres på ”slagmarken”, således at man kan opnå de operative mål.17 

Det er sjældent muligt at lave én doktrin, der dækker alle tre niveauer lige godt. Lad os igen 
citere Geoffrey Till: 

“Doctrine comes at various levels, and tends to be least prescriptive at the higher 
levels, and most prescriptive when it takes the form of ‘Fighting Instructions’ and 
‘Tactical Procedures’ and where the emphasis is much more on how to think and 
do things rather than in what to do and what to think about. Doctrine is based on 
processing historical experience and discovering what the Russians call the ‘norms’ 
– or what usually works.”18

14)  Till. 2013. S. 46-47.
15)  Elbro. 1998. S. 352.
16)  Jørgensen. 1997. S. 447.
17)  Till. 2013. S. 80.
18)  Till. 2013. S. 46.
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Dette gælder også for NATO’s doktriner, hvor Cap- og Keystone-publikationer såsom Allied 
Joint Doctrine (AJP-01) udgør de grundlæggende doktriner, der er direkte forbundet til NATO’s 
strategi. Disse publikationer udgør fundamentet for NATO’s øvrige publikationer. Længere 
nede i doktrinhierarkiet findes publikationer som AJP-3, der udstikker doktrinen for Joint 
Operations, og AJP-3.1 (Allied Joint Maritime Operations), der specifikt vedrører maritime 
operationer. Dertil følger et antal Allied Tactical Publications (ATP’er) og Maritime Tactical 
Publications (MTP’er) på taktisk niveau. 

NATO udfører kommando og kontrol over maritime enheder ved hjælp af en simpel og fleksibel 
organisation formuleret i AJP-3.1 (Allied Joint Maritime Operations), kapitel 2. Den operative 
kontrol over enhederne udføres af en Joint Force Commander (JTF), som kan uddelegere ope-
rativ kontrol over dele af styrken til en Maritime Component Commander (MCC). MCC’en 
har det overordnede ansvar for den maritime del af operationen og står for koordinationen 
mellem andre Component Commanders, ligesom han eller hun kan uddelegere taktisk ansvar til 
en Officer in Tactical Command (OTC). OTC’en kan så igen uddelegere taktisk kommando og 
kontrol til underliggende enheder. Den grad af taktisk kontrol, der uddelegeres på de forskellige 
niveauer, afhænger af styrkens sammensætning og af, hvilken type operation der er tale om. 

I forbindelse med doktrinudvikling udgives et ordrekompleks, som udgør det doktrinære 
grundlag. Ordrekomplekset består af et samspil mellem tre faktorer: doktrinen, organisationen 
og teknologien. I tråd med NATO’s doktrindefinition er det vigtigt, at ordrekomplekset 
er fleksibelt, idet hver enkelt skibschef skal kunne tilpasse sin enhed til de pågældende  
omstændigheder. Samtidig skal det være så udførligt, at styrken handler som en enhed og 
opfatter omstændighederne ens. Der er altså tale om en vigtig balancegang mellem fleksibilitet 
og udførlighed.

Når opgaven og styrken er fastlagt, følger udstedelsen af en Operations Order (OPORD). 
Heri defineres en lang række generelle krav til flådestyrken, som skal overholdes. På basis 
af OPORD udstedes et Concept of Operations (CONOPS), som er den missionsanalyse, der 
omsætter den overordnede målsætning til konkrete mål. Derudover følger en række stående 
eller til enhver tid gældende signaler, der bestemmer, hvordan man skal handle i forskellige 
situationer. Operations General (OPGEN) er styrkechefens evaluering af situationen. Heri 
udpeges enheder til specifikke opgaver, eksempelvis opbygning af luftbilledet. 

Operational Tasking (OPTASK) er en række signaler, der går i detaljer med de forskellige 
krigsarter, eksempelvis overfladekrig, undervandskrig, luftkrig og elektronisk krigsførelse, 
samt områder som billedopbygning og datalink. Signalerne afsendes inden operationens 
begyndelse, så man har et fælles grundlag for den pågældende mission. Disse signaler udgør 
det doktrinære grundlag for styrken, men grundlaget forbliver dog fleksibelt og kan løbende 
ændres og tilpasses ændringer i situationen.19 

19)  Mikkelsen. 2000. S. 108-118.
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Fleksibiliteten og anvendeligheden af dette doktrinære grundlag fremgik af hele DATG-
pilotprojektet, og det udgør stadig Søværnets doktrinære fundament.

DOKTRINUDVIKLING I SØVÆRNET
Med Søværnets doktrinmæssige integration i NATO foregår Søværnets doktrinudvikling også 
i NATO-regi. Sådan har det været siden starten af 1960’erne, hvor NATO’s Military Agency for 
Standardization (i dag NATO Standardization Office [NSO]) nedsatte en række arbejdsgrupper, 
der hver især skulle udvikle en række maritime doktriner. Formålet med arbejdet var at 
standardisere og fastlægge maritime doktriner samt formidle dem i en række Standardization 
Agreements (STANAG) og dertilhørende publikationer. Disse udgør, i en opdateret udgave, 
stadig NATO’s doktrinære grundlag.20 Danmarks bidrag til doktrinudviklingen i NATO 
var præget af samarbejdet mellem den danske og den vesttyske flåde i Baltic Approaches. 
Samarbejdet resulterede i en række Standard Operating Procedures (SOPs) specifikt udarbejdet 
til Østersøområdet, men som sidenhen er blevet videreudviklet i NATO-publikationer, 
eksempelvis ATP-34, Tactical Air Support to Maritime Operations (TASMO). Et andet eksempel 
på en SOP udviklet i den periode er FOD NEMOI (Flag Officer Denmark Naval Emergency 
Operation Instructions), der var den overordnede plan for forsvaret af den vestlige del af 
Østersøen under Den Kolde Krig.21 

Søværnets Action Information School, det nuværende Center for Taktik (TAC), blev i 1960’erne 
udpeget til at være bindeleddet mellem den nationale doktrinudvikling og NATO’s Working 
Groups. Denne opgave varetager TAC stadig. Med nedlæggelsen af SOK i 2014 er det dog 
chefen for Marinestaben, der gennem Søværnskoncepten i dag udstikker linjen og fordeler 
opgaverne for de underliggende myndigheder.22 Det er dermed også Marinestabens planlæg-
ningssektion (MSU 1), der har ansvaret for Søværnets doktrinudvikling. Herunder står STS 
for udviklingen af samvirkerelaterede doktriner for flådestyrker, TAC står for udviklingen af 
operative og taktiske doktriner samt procedurer, mens Forsvarsakademiet er ansvarlig for Joint 
doktriner og dertilhørende publikationer. Arbejdet koordineres gennem Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelses standardiseringskontor, der er ansvarlig for koordineringen af al 
doktrinudvikling i Danmark. Netop standardisering udgør 90 procent af doktrinudviklings-
arbejdet hos TAC, mens de resterende 10 procent vedrører bilateralt doktrinarbejde mellem 
Danmark og primært Holland, Canada, Tyskland samt i begrænset omfang Norge.23 

TAC’s arbejde med doktrinudvikling er forankret i NATO’s Maritime Operations Working 
Groups, hvor alt det kernemaritime arbejde finder sted. De deltagende nationer mødes én 
gang årligt, normalt i to uger midt i januar. Deltagelse i mødet prioriteres højt fra TAC’s side, 

20)  Elbro. 1997. S. 451.
21)  Elbro. 1997. S. 462-463.
22)  VFKVEJL M.140-1 2015-09 (Søværnskoncepten) (TTJ).
23)  Meyer. Interview. 10. november 2016.
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og chefen for TAC deltager normalt selv som nationalt Head of Delegation. Ud over chefen for 
TAC deltager fem til seks personer, som hver især repræsenterer et hovedområde inden for 
de forskellige krigsarter. Halvdelen af publikationerne er oppe til revision hvert år, og på den 
måde kommer man igennem samtlige ATP’er, AJP’er og andet hvert andet år. I foråret er der 
deadline for indsendelse af emner, man ønsker at tage op til diskussion, og ændringsforslagene 
rundsendes til de andre nationer, som dermed har mulighed for at gennemgå dem før mødet 
i januar det efterfølgende år. Hvis alle deltagerne er enige i de foreslåede ændringer, og det 
er de ifølge chefen for TAC, kommandørkaptajn Stig Meyer, 95 procent af tiden, udfærdiges 
der en formel note, hvorpå det opdaterede dokument ratificeres. Tidshorisonten for dette er 
op til et år. På den måde er doktrinudvikling en vedvarende proces, hvor man udvikler og 
justerer løbende.24

Søværnets bidrag til disse Working Groups er oftest reaktivt, når det kommer til ATP og AJP. 
Danmark besidder dog særlige kompetencer på Communication and Information Systems-
området, som de andre nationer lytter til, ligesom Søværnets støtteskibe og fregatter har givet 
Danmark mere tyngde på områder som våbentaktik og undergrupper som Integrated Air 
and Missile Defence. Derudover anerkendes Danmark også for sin deltagelse i internationale 
operationer. Stig Meyer, der har fulgt udviklingen siden 1997, mener, at disse særlige 
kompetencer sammenholdt med Søværnets nye kapaciteter gør, at Danmark i dag har mere 
indflydelse end tidligere.25

Foruden deltagelsen i NATO’s Working Groups arbejder man i stigende grad også bilateralt. 
Det foregår som nævnt sammen med primært Holland, Tyskland og Canada, hvor der er et 
interessesammenfald inden for systemer, våbentyper og mentalitet. Det er også her de mere 
specifikke doktriner bliver til, eksempelvis Integrated Air and Missile Defence, idet sammen-
hængen i NATO på det laveste doktrinniveau ikke er så stærkt. Et af problemerne her er, at 
sager kompliceres af politiske uenigheder. Eksempelvis kan NATO-samarbejdspartnerne 
Tyrkiet og Grækenland, der blandt andet er politisk uenige om Cypern, politisere ned på 
ATP-niveau og på den måde besværliggøre processen. Samtidig er NATO blevet udvidet fra 
16 medlemslande i 1982 til 28 i 2009. Udvidelsen betyder blandt andet, at der ikke længere er 
den samme homogenitet i eksempelvis våbensystemer landene imellem, og derfor søger man 
ligesindede arbejdspartnere.26

Det er derfor Stig Meyers vurdering, at udviklingen af specifikke doktriner på taktisk niveau 
i stigende grad vil foregå i bilateralt regi mellem de enkelte eller mindre grupper af NATO-
lande, ligesom andelen af nationale doktriner vil vokse. I 1997 fandtes der stort set ingen 
nationale doktriner, men i dag holder de enkelte nationer flere ting for sig selv og udveksler 
kun information med ganske få andre. På trods heraf vil Søværnet stadig være doktrinmæssigt 

24)  Meyer. Interview. 10. november 2016.
25)  Meyer. Interview. 10. november 2016.
26)  Meyer. Interview. 10. november 2016.
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forankret i NATO, ligesom eventuelle nationale doktriner nødvendigvis vil være i overens-
stemmelse med NATO’s doktriner.27 

SØVÆRNETS TAKTISKE STAB – FRA PILOTPROJEKT TIL VIRKELIGHED
Etableringen af STS i oktober 2000 symboliserede på mange måder Søværnets omstilling 
fra kold krig og nærforsvar til internationalt engagement. Søværnets behov for en dedikeret 
stab til samvirkeoperationer på internationalt niveau skal ses i lyset af den omvæltning, som 
Søværnet gennemgik i perioden omkring Den Kolde Krigs afslutning. For at skelne mellem 
pilotprojektet og den permanent oprettede stab blev sidstnævnte omtalt som DATG frem til 
den officielle oprettelse i 2000, hvorefter den fik navnet STS. DATG er dog stadig den inter-
nationale betegnelse for STS.

Ubåden S321 NORDKAPEREN med Danish Task Groups mærke på tårnet under BALTOPS 2001. De danske 
ubåde udgjorde en vigtig del af Søværnets kapacitet til at operere i kystnært farvand.

Søværnet var under Den Kolde Krig dimensioneret til at imødegå den ventede invasion fra 
Warszawapagtens flåde-, luft- og landstyrker. Centralt for dette var udlægningen af miner, både 
for at forhindre den ventede landgang, men også for at forhindre den sovjetiske Østersøflåde i 

27)  Meyer. Interview. 10. november 2016.
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at bryde ud i Nordsøen. Forsvaret af Østersøen skulle ske i tæt samarbejde med den vesttyske 
flåde og dens maritime luftstyrker i en operation med navnet Operation Hurricane. 

Til at understøtte Operation Hurricane havde Søværnet udarbejdet førnævnte FOD NEMOI, 
en taktisk plan, som involverede etableringen af Task Group 420.5, der skulle bestå af fregat-
ter, korvetter og torpedobåde. Derudover kunne flådestyrken forstærkes med fregatter og 
torpedobåde fra den vesttyske Task Force 500. 

I denne periode deltog Søværnet i fire store øvelser årligt, hvor man blandt andet øvede 
samarbejdet med den vesttyske flåde og dens maritime luftstyrker. Samarbejdet mellem de to 
landes flådestyrker var så integreret, at flådestyrkerne reelt fremstod som én samlet enhed.28

Allerede inden Den Kolde Krig nåede sin endelige afslutning med Sovjets sammenbrud i 1991, 
var der imidlertid et politisk ønske om at reducere Forsvarets kapaciteter. For Søværnet betød 
det, at fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle måtte stryge kommando i januar 1988. De to 
fregatter havde ellers spillet en stor rolle for Danmarks deltagelse i NATO’s stående flådestyrke 
STANAVFORLANT. Deltagelsen i STANAVFORLANT var vigtig, blandt andet fordi det gav 
Danmark mulighed for at vise flaget i NATO-sammenhæng, samtidig med at Søværnet kunne 
deltage i samvirkeoperationer på højt niveau.29 

Sovjetunionen og Warszawapagtens sammenbrud i de første år af 1990’erne resulterede i en 
markant ændring af Danmarks sikkerhedspolitiske situation og deraf også af Søværnets opga-
ver. Med bortfaldet af den fjende, som man i næsten 50 år havde haft øjnene fast rettet mod, 
stod Søværnet og Forsvaret med spørgsmålet: Hvad nu?

Med korvetten Olfert Fischers udsendelse til Den Persiske Golf i 1990, hvor den skulle deltage 
i FN’s embargo mod Irak, havde man indset, at korvetterne også kunne anvendes til opera-
tioner andre steder end i danske farvande og Østersøen. Det gjorde det muligt at genoptage 
deltagelsen i STANAVFORLANT, hvor Danmark i 1992 bidrog med korvetten Olfert Fischer. 
Det var første gang siden 1986, at Danmark deltog, og første gang med en korvet. Deltagelsen 
var imidlertid ikke uden udfordringer, da korvetterne var bygget til helt andre formål, men 
det løste man blandt andet gennem intensiv logistisk støtte fra landbaserede forhold. Derefter 
deltog korvetterne på skift i embargooperationen Sharp Guard i Adriaterhavet fra juni 1993 til 
maj 1996. Operationen skulle sikre, at der ikke blev sejlet våben ind til de krigsførende parter 
i det tidligere Jugoslavien.30 

På baggrund af erfaringerne med blandt andet korvetternes deltagelse i internationale 
operationer begyndte Søværnet at projektere et såkaldt kommando-støtteskib, som i kraft af 

28)  Bogason. S. 248.
29)  Bogason. S. 244.
30)  Nørby et al. 2015. S. 238-239.
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sin størrelse og alsidighed skulle kunne løse en lang række humanitære og militære opgaver 
langt væk fra danske farvande.31 

Sideløbende med udviklingen af kommando-støtteskibene blev en lang række af de skibe, 
som Søværnet havde fået bygget under Den Kolde Krig, udfaset. Ved kommandohejsningen 
af det første støtteskib i 2004 stod Søværnet således med en flåde, der talmæssigt var markant 
mindre end i 1990, men samtidig var flådens skibe vokset i størrelse – alt sammen som led i 
Søværnets skift fra danske farvande og Østersøen til bluewater-operationer på det åbne hav 
langt fra den hjemlige støttestruktur. 

Det var dog ikke det eneste, der ændrede sig i Søværnet efter Den Kolde Krigs afslutning. Den 
nye sikkerhedspolitiske situation gjorde, at man bevægede sig væk fra de tidligere formulerede 
forsvarsopgaver. Disse havde været organiseret i NATO’s Task Organisation, der som en simpelt 
opbygget ledelsesstruktur med tilstrækkelig bemanding kunne sørge for ledelse, analyse 
og uddannelse på alle niveauer. I de nye, større og mere komplekse operationer oplevede 
Søværnet imidlertid en manglende evne til at varetage den taktiske ledelse og udvikling af 
samvirket mellem flådens enheder. Denne udvikling faldt sammen med en stigning i antallet af 
administrative opgaver, og den øgede administrative byrde sammenholdt med færre ressourcer 
gjorde, at man fra eskadrerne delegerede den taktiske udvikling videre ned til divisions- og 
skibscheferne.32 Det gav en række udfordringer, blandt andet i forbindelse med Søværnets 
deltagelse i NATO’s Partnership for Peace-programmer, der havde til formål at skabe tillid og 
samarbejde mellem NATO og de forhenværende fjender i Warszawapagten. Dette blev blandt 
andet forsøgt opnået gennem afholdelse af en række øvelser med deltagelse fra både NATO og 
de tidligere Warszawapagtlande Polen, Estland, Letland og Litauen. At lede sådanne øvelser 
på operativt niveau viste sig at være en stor udfordring for Søværnet.33 

Den daværende chef for 2. Eskadre, kommandør Søren Lund, var en af dem, som indså, at 
Søværnet havde behov for at oparbejde nye kompetencer med henblik på at kunne arbejde 
sammen med andre flådestyrker i den nye sikkerhedspolitiske virkelighed.34 Søren Lund havde 
erfaring fra motortorpedobåde, fregatter og korvetter, og han havde således en solid taktisk 
baggrund. Som chef for 2. Eskadre arbejdede han fra 1995 til 2000 med at lægge grunden til 
Søværnets stadig større internationale profil. Det gjorde han ved at samle en stab, der skulle 
lede danske og allierede skibe under internationale operationer. 

På den baggrund besluttede SOK i 1997, at man skulle forsøge at opnå større indflydelse på 
det faldende antal NATO-øvelser, der skulle afholdes i fremtiden. Det skulle ske ved at stille 
med et føringselement i form af en dansk stab, der skulle kunne lede større flådestyrker fra 

31)  Forsvarskommissionen af 1997. S. 276. 
32)  Søværnsorientering, nr. 2. Juni 2000.
33)  Nørby et al. S. 267. Mikkelsen. 2000. S. 108.
34)  Lang. Interview. 30. august 2016.
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forskellige lande. Beslutningen kom i kølvandet på lanceringen af NATO’s Combined Joint 
Task Force-koncept i 1993. Konceptet var et led i NATO’s omstilling efter Berlinmurens fald 
og skulle gøre det muligt for alliancen at opstille fleksible og effektive styrker på kort varsel. 
Søværnet implementerede her de erfaringer, som man havde gjort sig med korvetterne under 
NATO’s operationer i og omkring det tidligere Jugoslavien, hvor man havde indset behovet for 
en organisation med gode kommando- og kontrolkapaciteter.35 Det var alt sammen elementer, 
som skulle styrke Søværnets eskadrechefer i deres operative virke som Commander Task 
Force. Den daværende orlogskaptajn og stabsofficer Torben Mikkelsen betegnede dette som 
et paradigmeskift for Søværnet, hvilket også illustrerer, at det var en kapacitet, som Søværnet 
på daværende tidspunkt ikke var i besiddelse af.36

Fra politisk side anerkendte man behovet for en ny støtteorganisation, og Forsvarskommis-
sionen af 1997 vurderede, at en permanent internationalt orienteret stab underlagt SOK ville 
være nødvendig, dels for at kunne fortsætte udviklingen af den operative struktur, dels for at 
prioritere den internationale indsats. Staben skulle ydermere være med til at styrke Søværnets 
evne til at lede mindre flådestyrker på Task Group-niveau.37

Det var dog ikke samtlige politiske partier, som var enige i dette. Radikale Venstres 
forsvarsordfører Jørgen Estrup mente, at en sådan stab repræsenterede ”en bevidst fokusering 
på selvstændige, danskledede bidrag til internationale flådeopgaver, og modarbejder derfor 
bestræbelser på specialisering/arbejdsdeling og multinationalitet.”38 I stedet for denne stab 
ønskede Estrup og Radikale Venstre en øget arbejdsdeling og specialisering blandt Danmarks 
samarbejdspartnere, herunder NATO, hvor Danmark så kunne stille de kapaciteter til rådighed, 
som landets samarbejdspartnere så ønskeligt. Eksempelvis ønskede Estrup at afskaffe det 
danske ubådsvåben og generelt reducere Søværnet, idet andre NATO-lande kunne overtage 
disse opgaver.39 Derudover frygtede Estrup, at Søværnet med en international stab i fremtiden 
ville kræve yderligere bevillinger. Da Estrup i begyndelsen af 2000 blev afløst af Morten Helveg 
Petersen på posten som radikal forsvarsordfører, åbnede det dog op for partiets accept af 
Søværnets nye stab.40

En af de politiske fortalere for oprettelsen af en international flådestab var Det Konservative 
Folkepartis forsvarsordfører Hans Engell, der udtalte til Berlingske Tidende: ”[D]e tidligere 
opgaver i Golfen og i Adriaterhavet viser, at der er brug for en international profil i Søværnet.”41 
Det Konservative Folkeparti og Hans Engell havde desuden opbakning fra de øvrige borgerlige 
partier, og med Radikale Venstres støtte var der politisk opbakning til, at Søværnet kunne 

35)  The Combined Joint Task Forces Concept. http://www.nato.int/docu/comm/1999/9904-wsh/pres-eng/16cjtf.pdf
36)  Mikkelsen. 2000. S. 108.
37)  Forsvarskommissionen af 1997. S. 294-295.
38)  Forsvarskommissionen af 1997. S. 418-419.
39)  Forsvarskommissionen af 1997. S. 418-419.
40)  Hækkerup. 2002. S. 199-201.
41)  Brøndum. 10. maj 2000.
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etablere DATG permanent, om end staben indledningsvis kun blev tildelt ni officerer mod 
de ønskede 18. Finansieringen af staben fandt Søværnet – efter Forsvarskommandoens og 
Forsvarsministeriets godkendelse heraf – i egne midler gennem en sammenlægning af 2. og 
4. Eskadre.42

Forud for den officielle oprettelse af DATG havde Søværnet gennem pilotprojektet vist, at det 
var muligt at lede en flådestyrke gennem en række forskellige øvelser. Første gang staben blev 
afprøvet, var under øvelsen Strong Resolve i Nordnorge i marts 1998, hvor staben udøvede 
kommando med inspektionsskibet Hvidbjørnen som platform. Under øvelsen fungerede 
chefen for staben som den overordnede chef for i alt 21 skibe, ét kystfort, et antal ubåde, dele 
af den amerikanske Marine Expeditionary Force II samt norske landgangsfartøjer i en såkaldt 
kystspringsoperation, hvor tropper skulle landsættes forskellige steder på den norske kyst. 
Øvelsen viste, at det var muligt at etablere en søgående stab til kontrol af en flådestyrke fra en 
midlertidigt indrettet platform om bord i containere på Hvidbjørnen.43 Strong Resolve viste 
også, at der ikke var problemer med at integrere eksterne stabsmedlemmer som specialister 
i staben. En officer fra US Marine Corps var således tilknyttet staben i forbindelse med kyst-
springsoperationen.44

Danish Task Group: F360 Hvidbjørnen, N82 Møen, F355 Olfert Fischer og F356 Peter Tordenskiold ud for den 
nordnorske kyst under øvelse Strong Resolve i marts 1998. 

Året efter deltog staben i yderligere to øvelser. Man havde ikke til hensigt at gentage Strong 
Resolve, idet man ønskede at få afprøvet nogle nye og forskellige scenarier. I stedet sigtede man 
efter at operere med mindre enheder i et åbent havområde for at kunne ”operere med en dansk 
task group med tilknyttede enheder fra andre lande bestående af primært mindre enheder fra en 

42)  Brøndum. 10. maj 2000.
43)  Mikkelsen. 1999. S. 225-226.
44)  Mikkelsen. 2000. S. 293.
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til lejligheden indrettet søbåren kommandoplatform i et operationsområde, der ikke decideret 
kunne defineres som kystnært.”45 Dette var således scenariet under øvelsen DANEX 1999. 
Her bestod DATG af Hvidbjørnen som kommandoskib, korvetten Niels Juel, minelæggeren 
Fyen, fire Standard Flex 300-patruljefartøjer udrustet til overflade- og undervandskrig samt 
den Mobile Logistiske Base (MLOG). Styrken var optimeret til kystnære operationer, men 
sammensætningen betød samtidig, at det var muligt at øve samtlige maritime krigsarter. Styrken 
kunne således udføre egentlige kampoperationer, men kunne også indgå i embargooperationer, 
herunder boarding og inspektion af handelsskibe. Minelæggeren gav styrken mulighed for ved 
udlægning af miner at påvirke krigsførelsen på strategisk niveau ved eksempelvis at blokere 
et stræde.46 

DANEX 1999 havde som mål at styrke Commander Task Group-funktionen. Det gjorde man 
ved at uddelegere ansvaret for planlægning og gennemførelse af den første uge af øvelsen 
til to styrkechefer, henholdsvis Commander Danish Task Group samt chefen for 4. Eskadre, 
som stod i spidsen for en oprørsstyrke. Scenariet bestod i, at dele af Falster, Møn og Sjælland 
var blevet besat, men der befandt sig stadig venlige styrker i området, som havde brug for 
forsyninger. DATG skulle sørge for, at en flådestyrke af forsyningsfartøjer kom sikkert frem 
med de vigtige forsyninger.47

Øvelsen havde et flerværnsaspekt, idet der var deltagelse af specialstyrker som Frømandskorpset 
og amerikanske Navy Seals. I den forbindelse havde staben tilknyttet en forbindelsesofficer fra 
Frømandskorpset, som kunne rådgive om brug af specialstyrker. Brugen af specialstyrker og 
tilknytningen af en forbindelsesofficer blev betegnet som en stor succes, og man fik værdifulde 
erfaringer omkring samarbejdet mellem en søbåren stab og specialstyrker.48

Den næste opgave for DATG-pilotprojektet var øvelsen Northern Light 1999. Her stod DATG i 
spidsen for primært mindre enheder, men i et ikke-kystnært miljø, hvor vejret kunne spille en 
mere central rolle. Øvelsen viste, at DATG var i stand til at operere med mindre enheder fra et 
antal forskellige nationer, men det stod også klart, at man havde behov for støttefartøjer, som 
kunne levere brændstof og reservedele til mindre enheder. Hvidbjørnen, som stadig anvendtes 
som kommando- og støtteskib, var ikke bygget til at forsyne andre enheder med brændstof, 
men det lykkedes alligevel ved at fortøje enhederne langs skibssiden. Det var dog kun muligt 
at gøre dette under meget gunstige vejrforhold.49

DATG deltog efterfølgende i den store amerikanske øvelse i Østersøen BALTOPS 2000, som 
var den sidste test, inden staben blev etableret permanent. BALTOPS 2000 adskilte sig fra de 

45)  Mikkelsen. 1999. S. 228-229.
46)  Mikkelsen. 1999. S. 230.
47)  Mikkelsen. 1999. S. 231.
48)  Mikkelsen. 1999. S. 232.
49)  Mikkelsen. 1999. S. 235-240.
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andre øvelser ved at være en Partnership for Peace-øvelse. Udfordringerne for DATG ved dette 
lå i de begrænsninger, der nu måtte være, når man opererer med ikke-NATO-flådestyrker, 
som anvender helt andre doktriner og procedurer. Under BALTOPS 2000 havde DATG således 
enheder fra 10 forskellige nationer under sig, herunder ikke-NATO-enheder fra Sverige samt 
Estland og Litauen, som først blev medlem af NATO i 2004. DATG-staben havde forud for 
øvelsen deltaget i øvelsesplanlægning sammen med SOK, hvilket udgjorde endnu en værdifuld 
erfaring. Her kom man ned i de helt små detaljer af øvelsesplanlægningen, ligesom staben 
etablerede mange gode kontakter, som kunne bruges fremadrettet.50

De forskelligartede øvelser viste klart, at DATG’s styrke lå i fleksibiliteten. Samtidig havde det 
vist sig, at Danmark kunne tilbyde en enestående ekspertise inden for kystnære operationer 
– en ekspertise, som flåden havde opbygget gennem adskillige hundrede år. En anden stor 
erfaring fra øvelserne var, at det var nødvendigt at stille officerer permanent til rådighed for 
staben, hvis man skulle kunne udføre de krævende og specialiserede opgaver, som en taktisk 
stab skal kunne udføre.51

STS fotograferet den 18. september 2005 under DANEX 2005 om bord på inspektionsskibet Thetis. 
I midten chefen for STS, kommandør og midlertidig flotilleadmiral Lars Rosendahl Christophersen, og delvist skjult 
bag chefen stabschef og kommandørkaptajn Gustav Lang. 

50)  Søværnsorientering, nr. 3. Oktober 2000. 
51)  Søværnsorientering, nr. 2. Juni 2000. S. 4.
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Ambitionerne for DATG var mange og store, og det har ikke været muligt at opnå alle de 
forventede mål. En af ambitionerne var således, at oprettelsen af staben skulle gøre det 
muligt at skabe et mere målrettet samarbejde mellem værnene.52 Der var en del fokus på 
flerværnsoperationer, herunder samarbejde med Hærens reaktionsstyrker, samarbejde med 
Flyvevåbnets HAWK-eskadriller samt varetagelse af Commander Task Group-funktionen i en 
situation, hvor danske landstyrker kunne indsættes i et kystnært miljø, hvilket blandt andet 
involverede efterretningsarbejde og kontrol af luftforsvar. Derudover havde man ambitioner 
om at fortsætte det allerede afprøvede samarbejde med specialstyrker, både hvad angik 
efterretninger og kamphandlinger, men også under humanitære og minerydningsoperationer.53 

SØVÆRNETS TAKTISKE STAB I DAG
Den 1. oktober 2000 blev Danish Task Group en permanent stab under navnet Søværnets 
Taktiske Stab (STS). Første chef for STS blev kommandør Palle Cortes. Rangen af kommandør 
viste sig dog ikke at have nok tyngde over for amerikanske og britiske samarbejdspartnere, og 
derfor fik Palle Cortes og hans efterfølgere midlertidig rang som flotilleadmiral.54 

Forudsætningen for, at STS overhovedet kan udøve kommando og kontrol over flådestyrker, 
skal findes i det doktrinære grundlag formuleret af NATO. Afhængigt af de tildelte enheder 
vil STS være niveaumæssigt placeret som en NATO Task Group eller en NATO Task Unit.55 
Typen af tildelte enheder har også betydning for, om der er tale om en operation på strategisk 
eller operativt niveau. Er styrken for eksempel tildelt minelæggere eller specialstyrker, er der 
tale om en strategisk kapacitet, da disse kan have strategisk betydning for en krig ved som 
tidligere nævnt at blokere et farvand med mineudlægning.

En integreret del af stabens arbejde er som nævnt doktrinudvikling, som udgør en af 
stabens definerede arbejdsopgaver, når den ikke er til søs.56 Dette arbejde gennemføres som 
udgangspunkt tæt op ad NATO-doktriner. Derfor består STS’s doktrinudvikling oftest i en 
operationalisering af allerede eksisterende doktringrundlag fra NATO, om end der også søges 
inspiration i især britiske og amerikanske doktriner samt i Forsvarsakademiets forskning inden 
for eksempelvis Battlespace Agility. Derudover trækker man på erfaringer indhøstet fra øvelser 
og operationer, og man bruger viden indhentet fra forskellige kurser, eksempelvis NATO-
efterretningskurser, ligesom man som nævnt løbende deltager i arbejdet med udviklingen af 
NATO-doktriner.57 

52)  Mikkelsen. 2000. S. 296.
53)  Mikkelsen. 1999. S. 242.
54)  Lang. Interview. 30. august 2016.
55)  En Task Group er ifølge AJP 3.1 niveaumæssigt placeret under en Task Force, som er en større maritim styrke, der 
kan operere i alle typer af krigsførelse. En Task Force inkluderer normalt en Carrier Battle Group såvel som amfibieenhed-
er til landoperationer. En Task Group betegnes som en styrke, der kan operere inden for et afgrænset område af maritime 
operationer med dertilhørende Task Units eller Task Elements.
56)  VFKVEJL M.140-1 (Søværnskoncepten). S. 6. 
57)  Sørensen. Mailkorrespondance. 17. oktober 2016.
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Ledelsen af STS udstikker som regel temaerne for udviklingsområderne gennem en top down-
tilgang, men i enkelte tilfælde ser man også eksempler på bottom up-udvikling. STS arbejder 
med en bred fortolkning af begrebet doktrinudvikling, eksemplificeret ved Søværnets Kompe-
tenceforum INTEL. Her foregår udviklingen af INTEL SOPs primært i efterretningssektionen 
i STS med sparring fra enkeltpersoner i forskellige myndigheder.58

STS har også ansvaret for planlægning af øvelser, hvor man samarbejder med stabene i 1. og 
2. Eskadre om planlægning og udførelse af den samvirkerelaterede, nationale øvelsesvirksom-
hed samt den efterfølgende evaluering.59 Førhen stod SOK’s øvelsessektion (OP3) for mange 
af opgaverne med øvelsesvirksomhed og doktrinudvikling, men med oprettelsen af STS kom 
også en række ændringer i måden, hvorpå Søværnet planlagde og gennemførte sine øvelses-
aktiviteter. STS introducerede blandt andet et nyt øvelsesmønster, hvor året blev delt op i to 
blokke – forår og efterår – med opkøring to gange årligt.60 

Som et led i STS’s øgede involvering i øvelsesplanlægningen deltog staben i BALTOPS 2002 
som leder af et af planlægningssyndikaterne, i dette tilfælde overfladesyndikatet, hvor blandt 
andet serial-programmet tilrettelægges. Et serial-program betegner den fase af en øvelse, der 
er delt op i forskellige serier, hvor man øver forskellige krigsarter og scenarier. Det var første 
gang, en dansk repræsentant stod i spidsen for et af planlægningssyndikaterne. Om bord på 
Hvidbjørnen deltog STS i BALTOPS 2002 som leder af Task Unit 100.01 bestående af den rus-
siske fregat Neustrashimy, den polske fregat General Kazimierz Pułaski samt danske Havkatten. 
STS bestod på dette tidspunkt af 10 personer suppleret med en russisk sprogofficer. Staben var 
opdelt i to sektioner, operationssektionen og logistiksektionen, som begge var under ledelse 
af en orlogskaptajn. Derudover bestod staben af et antal kaptajnløjtnanter og seniorsergenter 
med ekspertise inden for forskellige områder.61 

På trods af den danske udfasning af ubådsvåbnet fik man også erfaring med at have kommando 
over ubåde. Under øvelsen Neptune Warrior 063 i 2006 havde man således taktisk kontrol med 
en engelsk og en polsk ubåd, ligesom DANEX 2006 havde deltagelse af en tysk og en polsk 
ubåd som støtteenheder. Under Neptune Warrior var staben i øvrigt vokset til 20 personer, 
suppleret med danske og udenlandske specialister fra flere værn. Staben gennemførte øvelsen 
fra inspektionsskibet Thetis, som udfyldte rollen som kommandoskib for STS, indtil der blev 
hejst kommando på de nye støtteskibe af Absalon-klassen.62 Senest har STS stået i spidsen for 
øvelsen Northern Coasts 2016, som var en tysk planlagt øvelse udført af STS.

58)  Sørensen. Mailkorrespondance. 17. oktober 2016.
59)  VFKVEJL M.140-1 (Søværnskoncepten). S. 6.
60)  Søværnsorientering, nr. 1. Februar 2002. S. 10.
61)  Søværnsorientering, nr. 3. Oktober 2002. S. 4-5.
62)  Søværnsorientering, nr. 14. December 2006. S. 36.
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STS om bord i fregatten F363 Niels Juel under øvelsen Northern Coasts i Østersøen i begyndelsen af september 2016. 

Siden oprettelsen i 2000 er STS gået fra at bestå af ni årsværk til i dag at bestå af 20. Det lyk-
kedes at tilføje yderligere personel i 2003 i forbindelse med lukningen af 3. og 5. Eskadre. 
Den daværende stabschef for STS, nuværende kommandørkaptajn Gustav Lang, udnyttede 
muligheden og var med egne ord med til at håndplukke nogle af de dygtigste folk i Søværnet 
inden for deres respektive felter.63

En af ambitionerne med STS var at bidrage til NATO med viden og personel omkring kyst-
nære operationer, hvor det vurderedes, at Søværnet havde en særlig ekspertise. Nuværende 
chef for STS, tidligere stabschef i pilotprojektet og daværende orlogskaptajn Torben Mikkelsen 
skrev i 2000:

”Ingen andre NATO lande opererer ubåde på vanddybder mellem 20 – 30 meter, som 
det er tilfældet med danske ubåde. Vi er eksperter i at bekæmpe ubåde på sådanne 
vanddybder. Ingen andre NATO lande udlægger så omfattende minefelter i så snævre 
farvande som os. Derfor har vi en niche, hvor vi kan kalde os eksperter i kystnære 
operationer, såvel offensivt som defensivt.”64

Set fra et nutidigt perspektiv er det interessant, at Søværnet ikke længere råder over de tre 
kapaciteter, som Torben Mikkelsen nævner her: at operere med ubåde, at bekæmpe ubåde og 

63)  Lang. Interview. 30. august 2016.
64)  Mikkelsen. 2000. S. 111-112.
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at udlægge miner, ligesom operationer i kystnære områder ikke længere nyder samme fokus 
som under Den Kolde Krig, hvor man forventede, at kampen ville finde sted i et kystnært miljø. 
Opgaverne har ændret sig på få år, ligesom Søværnet med udfasningen af motortorpedobåde, 
ubåde, minelæggere, korvetter og senest Standard Flex 300 fremstår som en væsentligt forandret 
og formindsket organisation. I en længere årrække har fokus i stedet været på en anden type 
operationer, herunder piratbekæmpelse og fjernelse af kemiske våben i krigshærgede områder. 
Det er opgaver, som Søværnet har løst på forbilledlig vis, på trods af at det er operationer af 
en helt anden art end det oprindeligt tiltænkte. 

Det er også interessant, at andre nationer har øget deres fokus på netop kystnære operationer, 
alt imens Søværnet i trit med Danmarks aktivistiske udenrigspolitik har bevæget sig væk fra 
dette område. Denne type operationer, internationalt kendt som Littoral Warfare, fylder meget 
i moderne strategisk maritim tænkning. Nationer som USA har i deres Littoral Combat Ships 
udviklet nye skibstyper dedikerede til denne type maritim krigsførelse, i erkendelse af at frem-
tidens maritime krigsførelse kan komme til at foregå netop i kystnære områder. Erkendelsen 
bygger på, at størstedelen af de maritime operationer allerede foregår i det kystnære område, og 
at det overordnede mål med maritime operationer altid vil være at opnå indflydelse på land.65 
Tyskland har med sine ubåde og nye korvetter af Braunschweig-klassen også bibeholdt evnen 
til at kæmpe i kystnært farvand, ligesom Sverige og Norge også opretholder denne kapacitet. 

Det er dog en sandhed med modifikationer, at kystnære operationer ikke prioriteres i Søværnet 
længere. Der er stadig vilje til at fastholde nogle af kapaciteterne, og man kigger mod andre 
myndigheder, eksempelvis Søværnets minejægere Mine Countermeasures Danmark (MCM 
DNK), der, ud over at kunne operere som en MCM-enhed med sit udstyr anbragt på en sø-
gående platform, også kan supplere STS med personel og viden som specialister inden for en 
våbenart. Derudover har STS gennem øvelser som den britiske Joint Warrior udviklet måder 
at operere flådestyrker i et kompliceret, kystnært miljø.66 Selvom Søværnet ikke længere råder 
over mange af de kapaciteter, som er dedikerede til kystnære operationer, vurderes det, at 
STS stadig besidder en føringsekspertise inden for området.67 Hvor længe man kan fastholde 
denne ekspertise, nu hvor mange af de skibe og enheder, som man tidligere havde til kystnære 
operationer, er blevet udfaset, er dog et åbent spørgsmål. 

65)  Till. 2013. S. 346-347.
66)  Sørensen. Mailkorrespondance. 17. oktober 2016.
67)  Forsvarets Strategiske Myndigheds Business Case – STS. Pkt. 1.1.1.



24

Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab

En stor del af Søværnet deltog i 2016 sammen med otte andre nationer i øvelsen Joint Warrior 16-1, hvor i alt 30 
krigsskibe trænede søkrig. Her gør Esbern Snare honnør for styrkens flagskib, Absalon, og styrkens chef, flotillead-
miral Torben Mikkelsen. 

STS’s nuværende 20 årsværk er i dag organiseret i fire sektioner: operationssektionen, som 
består af syv mand, planlægningssektionen, som ligeledes består af syv mand, efterretnings-
sektionen på fire mand (to linje- og to reserveofficerer) samt informationssektionen, der består 
af fem reserveofficerer, der dog er fuldt integreret i stabens arbejde – både til daglig og i forbin-
delse med øvelser og operationer. Derudover består staben af en chef og en stabschef, og der 
er mulighed for at tilknytte yderligere personel, såsom militærjuridiske rådgivere, efter behov.

Staben er tilmeldt NATO’s reaktionsstyrker og er således klar til at rykke ud på kort varsel. 
Indsættelsen kan både foregå som nationalt styrkebidrag eller i rammen af internationalt 
styrkebidrag til internationale operationer. Staben deployeres i dag primært på Absalon- eller 
Iver Huitfeldt-klassen, men kan også arbejde landbaseret eller om bord på andre nationers 
egnede skibe. STS kan også bidrage til større maritime hovedkvarterer som Maritime Com-
ponent Commander. 68

68)  Forsvarets Strategiske Myndigheds Business Case. MST – Søværnets Taktiske Stab. 2016.



25

Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab

Søværnet har i kraft af STS formået at opretholde og udvikle sine kompetencer inden for 
samvirkerelaterede operationer, ligesom staben har været en vigtig del af Søværnets interna-
tionale engagement. 

Siden oprettelsen har STS deltaget i og ledet et væld af operationer af varierende art. Af opga-
verne kan nævnes operationerne til at afhente kemiske våben i Syrien og Libyen (RECSYR og 
RECLIB) og antipiraterioperationerne Ocean Shield, Task Force 150 og Task Force 151, hvor 
staben bl.a. arbejdede fra en amerikansk destroyer. Operationernes forskellighed bevidner 
den store grad af fleksibilitet, som staben kan operere ud fra. 

Det må på baggrund af dette brief vurderes, at STS til fulde har levet op til ambitionen om 
et internationalt engagement, og til trods for at ikke alle ambitionerne omkring STS er 
blevet indfriet endnu, fremstår staben overordnet set som en succeshistorie for Forsvaret og 
Søværnet. Man har måttet gå på kompromis med enkelte kapaciteter, der er blevet udfaset, 
og også på dette område må STS ses som et symbol på den udvikling, som Forsvaret har 
gennemgået i forbindelse med Den Kolde Krigs afslutning og overgangen til en mere aktivistisk 
udenrigspolitik.

OVERSIGT OVER CHEFER FOR SØVÆRNETS TAKTISKE STAB 1998-2017
• Søren Lund: i spidsen for pilotprojektet.
• Palle Cortes: 2000-2002. Første COMDATG.
• Lars Rosendahl Christophersen: 2002-2006.
• Gustav Lang: 2006. Midlertidig COMDATG.
• Palle Cortes: 2006-2008. 
• Per Bigum Christensen: 2008-2010.
• Aage Buur Jensen: 2010-2015.
• Torben Mikkelsen: 2015-nu.
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