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Fra kold krig til 
internationale engagement 
Da den kolde krig sluttede i 1989 var det danske 
flyvevåben et mindre, men alsidigt værn. Det rådede 
over mere end l 00 fly, et mobilt jordbaseret luftforsvar 
centreret omkring otte IHAWK-missilbatterier, syv 
flyvestationer og et veludbygget kontrol- og varslings
system, der overvågede luftrummet over Danmark. 
Fredstidsstyrken bestod af ca. 9000 ansatte, der i 
krise- eller tidstid kunne øges til 17500 mand. Værnet 
var som resten af det danske forsvar velintegreret .i 
NATO, og skulle, såfremt den kolde krig var blevet 
varm, havde deltaget i forsvaret af Danmark og den 
vestlige del af Østersøen. 

Berlinmurens fald den 9. november 1989 og bortfal
det af den direkte militære trussel mod Danmark gav 
den danske regeringen en grad afhandlefrihed, som 
den ikke havde haft i flere hundrede år. Udviklingen 
betød imidlertid også, at det danske forsvar måtte 
i gang med at gentænke dets «raison d'etre». Den 
Warszawapagt, som forsvaret næsten udelukkende 
havde fokuseret på siden 1949, forsvandt i de første 
år af 1990'erne, og i stedet fik forsvaret til opgave 
at deltage i internationale operationer, langt fra 
Danmark. 

Søværnet var først på denne nye bane, da korvetten 
Olfert Fischer i 1990 - sammen med den norske 
kystfregat Andenes - deltog i en FN-operation i den 
persiske golf, og i 1992 blev næsten 1000 soldater 
fra den danske hær udsendt til Jugoslavien som led 
i FN's forsøg på at stoppe borgerkrigen der. Begge 
konflikter krævede dansk involvering for at modgå 
«kaos», som kunne ramme danske eller allierede 
interesser f.eks. i form af flygtningestrømme eller 
negativt påvirkning af verdensøkonomien. 

Udsendelsen af de danske militære bidrag viste 
de danske politikere, at der fortsat var brug for et 
dansk forsvar, og at der var klare politiske gevinster 
ved at deltage i sådanne internationale operationer. 
Både i form af indflydelse i en grad, som et lille land 
som Danmark ellers ikke ville have fået, og ved at 
få «goodwill» hos især den amerikanske regering, 

som så efterfølgende kunne veksles til yderligere 
indflydelse eller f.eks. til rabat ved våbenindkøb 
eller lignende. 

Udsendelse af personel til internationale operationer 
var dog ikke uden udfordringer. I flere tilfælde var 
det svært for forsvaret at overtale dets ansatte til 
frivilligt at lade sig udsende, og det endte med, at 
Folketinget den 2. december 1993 gennemførte den 
største ændring af Forsvaret i nyere tid. Det skete 
ved at tilføje en paragraf til Forsvarets personellov 
fra 1982, der lød: «Personellet har efter forsvarsmi
nisterens nærmere bestemmelse pligt til at forrette 
tjeneste uden for landets grænser, herunder tjeneste 
i forbindelse med opgaver, der udføres efter anmod
ning fra internationale organisationer m. v.» 

Lovændringen indeholdt en overgangsperiode, 
hvor ansatte i Forsvaret frem til den l. februar 1994 
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kunne melde fra til fremtidig tjeneste i internatio
nale operationer. Et sådant skridt ville ikke direkte 
medføre fyring, men ville «begrænse vedkommendes 
anvendelighed, jfForsvarets formål og opgaver.» 

5,5 % (1.200 af22.000) af Forsvarets personel benyt
tede sig af muligheden for at sige nej. For Flyvevåbnets 
vedkommende var der 12 officerer, 37 sergenter og 93 
konstabler, der meldte fra, svarende til 2, 7 %, hvilket 
altså var under gennemsnittet. De tilsvarende tal for 
Hæren og Søværnet var hhv. 6,4 og 2,4 %. 

Presset fra de internationale 
organisationer 
Flyvevåbnet blev indledningsvis ikke udsendt, andet 
end en enkelt C-130 Hercules, der i 1992 fløj ti ture 
med nødhjælp til den jugoslaviske by Sarajevo. I 
stedet blev værnet involveret i den omstilling af 
NATO, som også blev et resultat af Berlinmurens 
fald. Omstillingen hen mod en mindre, men mere 
fleksibel organisation, der var i stand til at reagere 
hurtigere end hidtil, var påbegyndt allerede inden 
Berlinmurens fald, men fik øget fart i l 990'erne. 

I 1991 besluttede NATO at opstille to nye NATO
styrker: Immediate Reaction Forces (IRF) med 
indsættelsesvarsel på få dage og Rapid Reaction 
Forces (RRF) med indsættelsesvarsel på få uger. For 
Flyvevåbnets vedkommende blev det besluttet, at 
Eskadrille 730 skulle være Danmarks luftmilitære 
bidrag til IRF'en. 

Dansk-norsk samarbejde 
I forbindelse med opstillingen af Eskadrille 730 til 
NATO's Immediate Reaction Forces undersøgte 
Flyvevåbnet muligheden for at finde en eller flere 
internationale samarbejdspartnere. Baggrunden for 
dette var et ønske om at få mest muligt for forsvars
budgettet, og ideen var, at hvis to eller flere lande 
samarbejdede, så kunne de opnå mere «smæk for 
skillingerne», end hvis de stod alene. 

Forsvarskommandoen gav derfor i foråret 1992 
Flyvertaktisk Kommando grønt lys til at indlede 
forhandlinger med Norge om tilmelding af en fælles 

dansk-norsk eskadrille (to gange otte fly) eller en 
hel wing (to eskadriller a 12-16 fly) til Immediate 
Reaction Forces. 

Der blev nedsat en dansk-norsk arbejdsgruppe, der 
skulle se på, om og i så fald hvordan et evt. fælles 
nordisk flybidrag kunne skrues sammen, men trods 
mange møder blev den fælles eskadrille ikke til noget 
i denne omgang. Årsagen var, at det norske forsvar 
ønskede en ad-hocorganisation uden permanent 
tilknyttede enheder eller personel, mens det danske 
forsvar netop ønskede en fast struktureret organi
sation. Officielt var årsagen til det norske forsvars 
modstand mod et tæt samarbejde økonomiske 
forhold, men ifølge flere af de danske mødedeltagere 
skyldtes modstanden snarere, at Norges forsvar, 
trods Berlinmurens fald, stadig havde øjnene rettet 
mod Nord-Norge og den her liggende grænse mod 
Rusland og ikke ønskede at tage skridt, som kunne 
fjerne forsvarets fokus herfra. Altså en modstand, der 
bundede i det norske forsvars doktrin for forsvaret 
af Norge. 

Sagen endte med et «letter of intent» underskrevet 
den 13. december 1993 om udveksling af reserve
dele og værkstedsydelser - et resultat langt fra de 
danske ønsker, og i januar 1994 fik Flyvertaktisk 
Kommando af Forsvarskommandoen ordre på at 
indlede opstillingen af et rent dansk F-16-bidrag til 
NATO's Immediate Reaction Forces. 

Tilmeldingen af Eskadrille 730 markerede et skift for 
Flyvevåbnet, idet værnet gik fra under Den Kolde 
Krig at være modtager af assistance i form af et 
antal amerikanske og britiske flyeskadriller til nu at 
blive bidragyder til andres sikkerhed. Betydningen 
af tilmeldingen af styrker til NATOs Immediate 
Reaction Forces for Forsvarets udvikling i årene 
efter Berlinmurens fald kan derfor ikke overvurderes. 

NATOs involvering i 
borgerkrigen i Jugoslavien 
Sideløbende med ovennævnte udvikling blev NATO 
i de første år af l 990erne i stigende grad involveret 
i borgerkrigen i Jugoslavien. Et FN-sponsoreret 
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I 1993 valgte den danske regering at udvide det danske bidrag til FN-operationen i Jugoslavien med ti kampvogne. 
Danmark blev derved det første land, der indsatte så tunge våben i en FN-operation. Fra dansk politisk side var der en frygt 
for. at deployeringen af de danske Leopard-kampvogne ville blive opfattet som en voldsom optrapning af FN's involvering i 
borgerkrigen i Jugoslavien. For at komme kritikerne i møde besluttede Forsvarets ledelse, at kampvognene skulle males hvide, 
hvilket gav dem tilnavnet «Sneleopardeme». Det var disse kampvogne, som kom i kamp den 29. april I 994. (Foto: Forsvaret). 

flyveforbud skulle håndhæves af NATO, og det 
betød, at fly fra alliancen i februar 1994 for første 
gang kom i kamp, da amerikanske fly nedskød fire 
bosnisk-serbiske jagerfly over Bosnien-Hercegovina. 
Det var flere gange på tale, at Danmark skulle bidrage 
med fly til NATOs operationer over Jugoslavien. 
Her viste det sig imidlertid, at udfasningen af 
Draken-flyene nogle år tidligere havde betydet, at 
Flyvevåbnets evne til at udføre Close Air Support var 
blev nedprioriteret i en grad, der gjorde de danske 
fly uegnede til at varetage de tiltænkte opgaver over 
Jugoslavien. Trods pres fra NATO måtte den danske 
regering derfor sige nej til NATOs ønske om at få 
danske fly til styrken over Jugoslavien. Hjemme i 
Danmark betød dette et øget fokus på Close Air 
Support-opgaven, bl.a. i form af anskaffelse af nye 
udstyr til Flyvevåbnets F-16-fly. Anskaffelsen og 
introduktionen af sådant udstyr er dog en lang proces. 

Operation Bøllebank 
Mens debatten om en eventuel udsendelse af danske 
F-16-flypågik, blev en danskkampvognsstyrke den 
29. april 1994 nær Tuzla i Bosnien-Herzegovina 
involveret i en kamphandling med serbiske styrker. 
De danske kampvogne faldt i et baghold, hvilket 
resulterede i ca. 45 minutters ildkamp, og episoden 
regnes som første gang siden 1943, at danske tropper 
under dansk flag var i kamp med en modstander. De 
danske styrker besvarede ilden fra de bosnisk serbiske 
styrker, og mens danskerne ikke led tab, anerkendte 
de bosniske-serbere efterfølgende, at de havde ni 
dræbte og 15 sårede. Kampen, der i offentligheden 
kendes under navnet Operation Bøllebank, blev lige 
så vigtig for det danske forsvar som udsendelsen af 
korvetten Olfert Fischer fire år tidligere, idet den 
viste, at de udsendte danskere både var klar til at 
sætte militær magt båg det internationale engage
ment og i stand til at kæmpe. Det gav respekt hos 
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modstanderen. Operation Bøllebank viste også de 
ansatte i Forsvaret - i alle tre værn - at den nye tids 
FN-operationer var fundamentalt forskellige fra de 
fredelige FN-missioner, som Danmark havde deltaget 
i før 1989. l 990'ernes FN-missioner var alvor, og de 
udsendte soldater kunne i yderste konsekvens ende 
med at deltage i egentlige kamphandlinger. Sidst, 
men ikke mindst var Operation Bøllebank qua den 
politiske og folkelige opbakning, som efterfølgende 
viste sig i Danmark, med til at udvide Forsvarets 
manøvrerum i forbindelse med internationale 
operationer. 

Der opstod et stigende pres internt i Flyvevåbnet for 
at blive udsendt, idet værnets ledelse frygtede at den 
manglende internationale profil kunne medføre at det 
blev svære at få penge til nyt udstyr og øvelser. I den 
forbindelse kigge værnets ledelse på hele Flyvevåbnet, 
hvor også elementer såsom Hawk-missilsystemet 
og radarer skulle gøre i stand til at blive udsendt. 
Der blev i den forbindelse investeret mange penge 
i nyt og mere mobilt udstyr, ligesom Flyvevåbnets 
transportfly af Hercules og Gulfstream blev udstyret 
med bl.a. missilvarslingsudstyr, så de blev i stand til 
også at operere i farlige områder. 

Flyvevåbnets brugte ligeledes en del ressourcer på 
at udvikle en dansk doktrin for operativ brug af 
luftmagt. Inspireret af John Wardens tanker skulle 
denne bruges til at sætte retningen for Flyvevåbnets 
udvikling samt give inspiration til, hvordan danske 
fly skulle bruges i en eventuel konflikt. 

Fra Operation Deliberate Force 
til Operation Allied Force 
I juli 1995 blevverden vidne til den bosnisk-serbiske 
indtagelse af byen Srebrenica, nordøst for Sarajevo. 
På trods af at FN havde garanteret byen som sikker 
zone, blev den erobret, og efterfølgende blev mere 
end 8.000 bosniske muslimske civile henrettet af 
bosnisk-serbiske styrker. 

Massakren i Srebrenica står som FN's mest mar
kante nederlag i forbindelse med borgerkrigen i 
Jugoslavien, og både FN og NATO mistede en stor 

grad af troværdighed. Omvendt viste massakren 
den vestlige verdens befolkninger, hvorfor det var 
nødvendigt at gribe ind i konflikten i det tidligere 
Jugoslavien. Massakren skabte stor vrede rettet mod 
de bosniske serbere, og fra både FN's og NATO's side 
blev det et klart mål, at et nyt Srebrenica ikke måtte 
finde sted. Massakren var også med til at trække 
USA ind i konflikten i det tidligere Jugoslavien. Den 
amerikanske regering havde hidtil set konflikten 
som et europæisk problem, som europæerne selv 
måtte løse - bedst symboliseret af den amerikanske 
udenrigsminister James Baker, der under et besøg 
i Beograd i 1991 havde udtalt «We got no dog in 
this fight.» 

At Srebrenica ændrede synet på international 
involvering i borgerkrigen, blev klart i slutningen 
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De danske F-16 indgik fra dag et i Operation Allied Force, men for Flyvevåbnet 
kom operationen rent materielmæssigt på et uheldigt tidspunkt. Flyvevåbnet 
stod midt i levetidsforlænge/sen af F-16-fiyene, og antallet af operative fly var 
stærkt reduceret. Værnet rådede således indledningsvis kun over 14 F-16-fly, 
der var i stand til at deltage i luftkampagnen. Det betød, at de udsendte fly 
i løbet af luftkampagnen oparbejdede så mange flyvetimer, at de egentlig 
skulle have været sendt hjem til Danmark for at blive efterset, og her måtte 
Flyvertaktisk Kommando udstede et antal dispensationer fra reglerne for at 
holde flyene i luften. (Foto: FLYJ-IIS) 

af august 1995. I Sarajevo, der havde været belejret 
af serbiske styrker siden 1992, blev en markedsplads 
den 28. august 1995 ramt af et morterangreb, og da 
krudtrøgen drev bort, taltes 38 dræbte. De bosniske 
serbere fik skylden for angrebet, og det blev dråben, 
der fik bægeret til at flyde over for det internati.onale 
samfund. 

NATO gik for første gang aktivt ind i borgerkrigen 
i Jugoslavien, og igangsatte Operation Deliberate 
Force, der endte med at få borgerkrigens parter til 
forhandlingsbordet og den 14. juli 1995 blev bor
gerkrigen afsluttet med den såkaldte Dayton-aftale. 
Fredsaftalen afsluttede en borgerkrig, der havde 
kostet over 100.000 mennesker livet og drevet over 
fire millioner på flugt. Bl.a. takket være indsættelsen 
af en FN-fredsstyrke på indledningsvis 60. 000 mand 

har der siden 1995 været stort set fredeligt i Bosnien 
og Kroatien. 

I skyggen af borgerkrigen lurede imidlertid en anden 
konflikt. I Forbundsrepublikken Jugoslavien, der efter 
1995 bestod af Serbien og Montenegro, var der et stort 
mindretal af etniske albanere, der udgjorde flertallet 
af befolkningen i den sydlige serbiske provins Kosovo. 
Konflikten mellem de etniske serberne og det etnisk
albanske flertal i Kosovo går flere hundrede år tilbage, 
men eskalerede i 1989, da Jugoslaviens præsident 
Slobodan Milosevic fratog Kosovo det udvidede 
selvstyre, som området havde haft siden 1974. 

I løbet af l 990'erne blev det politiske miljø i Kosovo 
gradvist værre og værre, og i 1998 var store dele af 
provinsen reelt ikke længere under serbisk kontrol. 
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Ud aver de danske fly opererede seks norske F-16-fly fra den norske JRF-eskadrille 338 også fra Grazzanise. Selv om landene 
deltog i samme NATO-operation ag havde stort set samme fly, var samarbejdet mellem styrkerne minimalt ag kam kun til 
at omfatte hjælp til kommunikation hjem til Danmark og Norge samt udveksling af meteorologiske oplysninger. Der foregik 
således ingen formaliseret udveksling af erfaringer på det taktiske niveau blandt piloterne. De norske fly varetag udelukkende 
luftforsvarsopgaver i forbindelse med deres deltagelse i Allied Farce. Her er tre danske og tre norske F-16 opstillet vinge ved 
vinge på Grazzanise. (Foto: FLYHIS) 

Det serbiske militær og politi igangsatte derfor en 
særdeles hårdhændet indsats i Kosovo, der skulle 
genetablere deres kontrol over provinsen - gerne 
ved at tømme området for kovovoalbanere. Blandt 
andet som følge af erfaringerne fra Srebrenica kunne 
verdenssamfundet ikke bare se til, at serberne rensede 
Kosovo for kosovoalbanere. Fra international og især 
amerikansk side blev der derfor forsøgt at finde en 
politisk løsning, men uden held. 

For at lægge pres på den serbiske præsident samlede 
NATO den 14. juni 1998 med kort varsel en styrke på 
ca. 80 kampfly fra 12 NATO-lande. Flyene skulle i en 
operation ved navn Determined Falcon flyve langs 
den serbiske grænse og vise den serbiske præsident, 
at NATO var parat til at indsætte magtmidler, hvis 
serberne ikke indstillede den etniske udrensning i 
Kosovo. Til denne operation stillede Danmark med 
blot to dages varsel tre F-16-fly (to plus et i reserve). 
Kl. 17.30 dagen efter den politiske beslutning om 
at igangsætte Operation Determined Falcon fløj de 
danske F-16-fly sammen med et C-130 Hercules med 
bl.a. støttepersonel og ammunition til den italienske 
flybase Villafranca i Norditalien. De ankom samme 

aften, og næste morgen deltog de to danske F-16-fly 
i flyoperationen langs den sydlige serbiske grænse 
til Makedonien og Albanien. Efter en velgennemført 
operation returnerede de danske fly den 18. juni til 
Skrydstrup. 

Hvor meget Operation Determined Falcon spillede 
ind, er usikkert, men i løbet af sommeren 1998 lyk
kedes det Richard Holbrooke at opnå en aftale, der 
indebar, at Milosevic trak en del af sine styrker ud 
af Kosovo. Aftalen holdt dog ikke, og i september 
1998 var op mod 300.000 kosovoalbanere endnu en 
gang drevet på flugt i Kosovo. De mange flygtninge 
truede med at destabilisere hele området omkring 
Kosovo og skabe flygtningestrømme mod Europa 
som dem, verden havde været vidne til i forbindelse 
med Albaniens sammenbrud i 1997. Dette var de 
europæiske myndigheder meget opmærksomme 
på, og mange kræfter blev brugt på, at få serberne 
til at indstille de etniske udrensninger af den etnisk 
albanske befolkning i Kosovo. 

NATO begyndte samtidig at planlægge en militær 
indsats og den 8. oktober 1998 vedtog Folketinget at 
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stille seks F-16 (fire operative plus to reservefly) samt 
støttepersonel, i alt 120 mand, til rådighed for en ny 
NATO-operation ved navn OPLAN 10601 ALLIED 
FORCE. Denne skulle - med magt om nødvendigt -
tvinge serberne til forhandlingsbordet og sørge for, 
at de serbiske styrker senest den 16. oktober havde 
forladt Kosovo. 

De udsendte danske fly og hovedparten af personellet 
kom indledningsvis fra Eskadrille 730. Flyvevåbnet 
rådede imidlertid på dette tidspunkt over blot 36 
piloter med operativ status på F-16-flyet (inkl. stabspi
loter tjenestegørende ved Flyvertaktisk Kommando). 
Beredskabet i forbindelse med Operation Allied Force 
krævede seks piloter i Italien, seks på beredskab i 
Danmark og seks til anden tjeneste, herunder ferie 
hjemme i Danmark. Udsendelsen lagde dermed 
beslag på halvdelen af Flyvevåbnets F-16-piloter, et 
problem, der kun blev forværret af, at samtlige piloter 
skulle være certificeret til de våbensystemer, som 
forventedes benyttet under operationen. Operation 
Allied Force lagde derfor så stort et pres på hele 
Flyvevåbnets kampflystruktur, at alle opgaver, der 
ikke relaterede sig direkte til det hjemlige afvis
ningsberedskab eller til Operation Allied Force, blev 
indstillet. Det betød bl.a., at Eskadrille 727 indstil
lede uddannelsen af nye piloter, da hovedparten af 
eskadrillens piloter blev sendt til Italien, et element, 
der på sigt gav Flyvevåbnet problemer med at leve 
op til sit beredskab. 

Takket være det politiske og militære pres lykkedes 
det i februar 1999 at samle repræsentanter fra både 
den kosovoske oprørsbevægelsen KLA og den ser
biske regering til forhandlinger. Det foregik på den 
franske præsidents sommerresidens i det franske slot 
Chateau de Rambouillet, der ligger i byen af samme 
navn sydvest for Paris. 

Den 18. marts stod det imidlertid klart, at for
handlingerne ikke ville føre til en aftale, og med 
forhandlingsmulighederne udtømt havde NATO's 
generalsekretær, Javier Solana, ikke andre muligheder 
end den 23. marts at give ordre til at igangsætte 
Operation Allied Force. Kl. 19.00 den følgende aften 

indledte NATO luftangreb mod serbiske mål i Kosovo 
og Serbien . 

De danske F-16-fly opererede det meste afluftkam
pagnen i rollen som defensivt luftforsvar/eskorte. 
At dette var en nødvendig del af Operation Allied 
Force, ses bl.a. af, at amerikanske F-15- og hollandske 
F-16-fly natten mellem den 24. og 25. marts nedskød 
et serbisk Mig 29-jagerfly. Ifølge den daværende chef 
for de udsendte danske fly, major Max Vilhelmsen, 
havde danske F-16-fly haft vagt i den sektor, som de 
amerikanske F-15-fly kom fra, men var få timer før 
angrebet blevet afløst af netop de to amerikanske fly, 
der kom i kamp. Det jugoslaviske luftvåben kunne 
- på trods af at hovedparten af dets jagerfly ikke var 
helt moderne - have udgjort en trussel mod NATO, 
såfremt det havde valgt aktivt at modgå alliancens 
angreb. Efter at yderligere to serbiske Mig 29'ere 
den 26. marts blev skudt ned af NATO-fly valgte det 
serbiske luftvåben imidlertid at holde hovedparten 
af sine fly på jorden, men et politiske krav om, at 
NATO ikke måtte miste fly eller piloter, gjorde, at 
NATO under hele luftkampagnen afsatte ca. 33 % 

af sine fly til at flyve luftforsvar for at sikre sig mod 
angreb fra det jugoslaviske luftvåben. 

På disse «Combat-Air-Patrols» opererede de danske 
F-16-fly altid parvis. Indledningsvis i patruljezo
ner over Adriaterhavet, hvor de bevæbnet med 
AMRAAM- og Sidewinder-missiler var klar til med 
kort varsel at modgå serbiske fly, der skulle forsøge at 
angribe f.eks. de vigtige lufttankriingsfly eller NATOs 
baser i Italien. Efterhånden som NATO blev mere 
sikker på, at de serbiske styrker ikke ville forsøge at 
modgå NATOs operationer flyttede patruljezonerne 
til området over Albanien og Makedonien og senere 
også Ungarn. Herved kunne de an1erikanske F-15-
fly, der hidtil varetog denne opgave, overføres til 
offensive operationer. Da de danske F-16-piloter ikke 
var udstyret med lysfølsomt udstyr - de såkaldte night 
vision goggles - var de mest velegnet til at operere, 
mens der var dagslys. 

I løbet af konflikten s_kiftede de danske flys opera
tionsområde til også at omfatte området umiddelbart 
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over Serbien og Kosovo. I forbindelse med togter 
her blev et dansk F-16-fly beskudt med et serbisk 
jord-til-luft-missil, der dog til alt held ikke ramte 
det tiltænkte mål. 

De danske F-16-fly opererede det meste af Operation 
Allied Force i rollen som luftforsvar, men i luftkam
pagnens sidste dage gennemførte de danske fly også 
enkelte bombeangreb mod serbiske mål. 
De første danske bomber blev kastet den 30. maj af 
chefen for Eskadrille 730, major Max Vilhelmsen. 
De nærmere detaljer om angrebet er stadig klas
sificeret, men det oplyses, at målet befandt sig i det 
nordlige Kosovo, og de to jagerfly kastede hver seks 
MK-82-bomber mod målet. Fra 11.000 fods højde 
kuill1e piloterne i de to danske fly i dagslyset visuelt 
observerer bomberne træffe målområdet. 

At de danske fly brugte ustyrede «dumme» bomber, 
skyldtes ifølge Max Vilhelmsen for det første, at det 
blev vurderet, at det ikke var nødvendigt at benytte en 
dyrere laserstyret bombe mod det pågældende mål, 
og for det andet, at hvis flyene skulle have benyttet 
en laserstyret bombe, så skulle det være foregået med 
såkaldt buddy lasing, hvor f.eks. et hollandsk F-16-fly 
havde belyst målet med laser og dermed styret den 
danske bombe ind mod målet. Der var usikkerhed 
om, hvem der i en sådan konstellation ejede bomben, 
mens den var i luften, og dermed havde ansvaret, hvis 
bomben skabte «collateral damage». Derfor valgte 
Flyvevåbnet at benytte ustyrede bomber, hvor der 
ikke var nogen tvivl om, at danske F-16-fly havde 
ansvaret for bomben, fra den blev kastet, til den 
ramte målområdet. 

Målet den 30. maj var en sendemast (også omtalt 
som kommunikationsknudepunkt) på en bjerg
top i Kosovo, og målområdet havde ifølge major 
Vilhelmsen allerede synlige bombeskader inden det 
danske bombeangreb. De danske bomber ramte tæt 
på målet, men i kraft af usikkerheden om målets 
tilstand før angrebet er den militæreværdi af angrebet 
usikker. For værnet var det imidlertid en markant 
udvikling, at danske fly her var i kamp for førs te gang 
siden det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940. 

For det danske flyvevåben var deltagelsen i den 78 
dage lange Operation Allied Force en test af, om 
Flyvevåbnet havde nået de mål i forbindelse med 
værnets omstilling, som Forsvarets og Flyvevåbnets 
ledelse havde ønsket. Det havde Flyvevåbnet ikke. 
Flyvevåbnets deltagelse i denne luftkampagne 
var på den ene side historisk, idet danske fly for 
første gang i Flyvevåbnets historie bombede fjendt
lige mål. På den anden side viste luftkampagnen, 
at Flyvevåbnet teknologisk var blevet hægtet af i 
forhold til Danmarks NATO-allierede og især USA. 
Flyvevåbnets ledelse igangsatte derfor efterfølgende 
en proces for at indhente dette teknologiske efterslæb, 
og Operation Allied Force accelererede dermed 
Flyvevåbnets omstilling mod et «expeditionary air 
force» skræddersyet til internationale operationer. 
Nøgleordene i denne omstilling var højteknologi 
med fokus på præcisionsbombning, hvor målet var 
at undgå «collateral damage.» 

Deltagelsen i Operation Allied Force accelererede 
anskaffelsen af nyt udstyr og ammunition til de 
danske F-16-fly, og da Flyvevåbnet året efter ter
rorangrebene på USA den 11. september 2001 fik til 
opgave at støtte amerikanske styrker i Afghanistan, 
var værnet teknologisk markant bedre klædt på til 
opgaven. 

Det danske 
Flyvevåben 1989 - 1999 
Den her beskrevne udvikling betød, at Flyvevåbnet i 
år 2000 i forhold til 1989 var blevet reduceret med føl
gende: flyvestationer 50 %, kampflyeskadriller 50 %, 

Hawkeskadriller 25 %, kampfly 35 % og personel 20 %. 
Disse omstruktureringer og nedskæringer betød, at 
Flyvevåbnets fredsstyrke var blevet reduceret med 
17 % fra ca. 9.500 til ca. 7.900, mens værnets krigs
styrke var reduceret med 26 % fra 20.000 til 14.800. 
Nedskæringerne havde ikke kun ramt Flyvevåbnet, og 
Forsvarets samlede fredsstyrke var i årene 1990 - 1997 
blevet reduceret fra 39.000 til 33.200 (-15 %), mens 
krigsstyrken var faldet fra 103.000 til 81.200 (-21 %). 
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