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Centrets formål
I 2014 forsvarede Kristian Knus Larsen sin 

ph.d.-afhandling med titlen Substitute for 

Victory: Performance Measurements in Viet-

nam, the Gulf War, and Afghanistan. Det var 

en væsentlig begivenhed både for Kristian og 

for alle os andre på Center for Militære Studi-

er (CMS). I afhandlingen analyserer og disku-

terer Kristian det svære spørgsmål ”hvordan 

måler man sejr?”, og det er anledningen til, 

at billedet på forsiden af CMS’ årsberetning 

for 2014 er taget på Kastellet ved mindes-

mærket for danske faldne i international 

tjeneste. Kristians afhandling viser, hvor svært 

det kan være at vide, om man er ved at vin-

de, om man har nået målet, hvilke midler der 

har virket, og om udbyttet er omkostninger-

ne værd. Mål, midler og omkostninger er det, 

strategi drejer sig om. At omkostningerne i 

sidste ende kan være store, er værd at minde 

sig selv om, når man diskuterer forsvars- og 

sikkerhedspolitik – ikke mindst set i lyset af 

den nye sikkerhedspolitiske situation i Euro-

pa. En central pointe i Kristians afhandling 

er, at militæret og politikerne taler hver deres 

sprog og derfor nemt taler forbi hinanden. 

Derfor mener vi på CMS, at en åben diskus-

sion af indsatser, midler og enkelttiltag såvel 

som af den samlede danske udenrigspolitik er 

helt nødvendig. Det er den bedste kvalitets-

sikring, en politik kan få. Derfor producerer 

vi viden, der understøtter og stimulerer en 

bred debat og diskussion om dansk forsvars- 

og sikkerhedspolitik. Også om de svære 

spørgsmål.

Vi bliver glade, når folk ude i verden læg-

ger mærke til, hvad vi laver. Det var derfor 

en glædelig afslutning på et begivenhedsrigt 
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2014, at University of 

Pennsylvania kårede 

CMS som den 19.-mest 

indflydelsesrige tænke-

tank i verden indenfor 

forsvars- og sikkerheds-

politik. Der er således 

international efterspørg-

sel efter CMS’ arbejde. 

Kristian Knus Larsen 

blev inviteret til National Defense Univer-

sity i Washington, D.C. for at fortælle om 

sin afhandlings resultater for amerikanske 

akademikere og højtstående officerer. CMS 

holdt desuden i 2014 flere store internatio-

nale workshops og seminarer med deltagel-

se af nogle af verdens mest fremtrædende 

civile og militære eksperter. Samtidig har 

CMS været aktiv i Danmark, hvor centret har 

bidraget med viden og debat om Danmarks 

fremtidige sikkerhedspolitik, ikke mindst 

i lyset af krisen i Ukraine. På Københavns 

Universitet har forskere fra CMS bidraget til 

den nye masteruddannelse i sikkerheds- og 

risikoledelse med forskningsbaseret un-

dervisning i strategi og 

sikkerhed. 

2014 udviklede sig til 

at blive et år, hvor der var 

meget at tale om i dansk 

forsvars- og sikkerheds-

politik, og det er nu mere 

end tidligere vigtigt, at 

danske beslutningstagere 

– miltære såvel som civile 

– har et kvalificeret grundlag at diskutere på, 

så de ikke taler forbi hinanden. Jens Stol-

tenberg, NATO’s nye generalsekretær, har 

kaldt 2014 et sort år for europæisk sikker-

hed. Begivenhederne i Ukraine har store 

konsekvenser – også for dansk sikkerhed. 

På CMS mener vi, at det er vores opgave 

at bidrage til den politiske og strategiske 

samtale om, hvordan Danmark kan yde sit 

til at håndtere den nye sikkerhedspolitiske 

situation i Europa. Det bidrager Kristian og 

CMS’ andre medarbejdere til igennem deres 

forskning, formidling og forskningsbaserede 

myndighedsbetjening. Denne årsberetning vil 

beskrive centrets aktiviteter i 2014.

Cms er nummer 19 på listen 
over verdens  bedste tænke
tanke på det  forsvars og 
sikkerhedspolitiske område, 
fremgår det af 2014udgaven 
af Global Go to think tank 
Index report, som  udgives af 
University of  Pennsylvania.

1.  Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik (2013)  3594 (12)

.........

2.  Ukrainekrisen (2014) 1453 (7)

.........

3.  En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik (2012) 1178 (12)

.........

4.  Kina, Grønland, Danmark (2014) 1000 (11)

.........

5. Forsvaret i Arktis (2012) 920 (12)

 

Antal måneder i 2014, hvor rapporten har været offentliggjort, er angivet i parentes.

figur 1: Top 5 downloadede CMS-rapporter i 2014 Antal Downloads
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mod Cms 2.0
Mod CMS 2.0 er en ganske god beskrivelse 

af, hvor centret er nu. Når vi ser tilbage på 

2014, er året på mange måder begyndelsen 

til en opdateret udgave af CMS. I 2013 gen-

nemførtes en yderst positiv og inspirerende 

evaluering af CMS, og i 2014 har vi arbejdet 

på at styrke centret og sikre dets fortsat-

te relevans, kvalitet og gennemslagskraft. 

Et element i dette er at fokusere centrets 

forskning, herunder de forskningsbaserede 

myndighedsopgaver, som CMS løser for 

Forsvarsministeriet, indenfor tre forsknings-

dagsordner: 

4

· Arktis, globale forbindelser og maritim 

strategi

· Småstatsstrategi og den danske forsvars-

model

· Nytten af væbnet magt i forbindelse med 

fremtidige operationer.

Denne fokusering er nyttig og påkrævet for 

at skabe kontinuitet og fordybelse. Centrets 

forskningsdagsorden har således i 2014 i 

vidt omfang koncentreret sig om Arktis, 

småstatsstrategi og nytten af væbnet magt, 

og dette vil også være tilfældet i de kom-

mende år. CMS vil undervise, debattere, 

understøtte policy og tiltrække yderligere 

ressourcer indenfor disse områder. 

Et andet element i det nye og opdaterede 

CMS er, at der i 2014 blev nedsat et nyt 
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styringsråd med en ny og stærkt udvidet 

medlemskreds. 

Som det fremgår af ovenstående med-

lemskreds, kan CMS med sit nye styringsråd 

trække på en lang række personer fra både 

ind- og udland med ganske forskellige, men 

yderst relevante kvalifikationer, kompetencer 

og netværksrelationer. Bredden og kvaliteten 

af den rådgivning, sparring og inspiration, 

som CMS kan trække på med styringsrådet, 

vil være en stor ressource, og styringsrådet vil 

være en vigtig arena for en fortsat, kvalificeret 

diskussion af centrets udvikling. Vi ser derfor 

frem til at inddrage det nye styringsråd i vores 

arbejde. 

Endelig var 2014 et år kendetegnet ved 

en omfattende udskiftning blandt centrets 

centrale forskningsmedarbejdere. Lars Bangert 

Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen har 

begge forladt CMS og er tiltrådt nye stillinger 

i Forsvarsministeriets Udviklingssekretariat. I 

Danmark er der ingen lang og stadfæstet tra-

dition for karriereskift mellem den akademiske 

styringsråd for Cms per 1.juni 2014
Lars Bo Kaspersen, institutleder, Institut for Statskundskab, København

Asif Amin, kontorchef, Forsvarsministeriet, København

Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker, Center for Militære Studier, København

Peter Stehr, kommandør, Værnsfælles Forsvarskommando, København

Katarina Ammitzbøll, programme manager, Peace Nexus Foundation, Geneve

Nina Græger, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo

Magnus Petersson, professor, Institutt for Forsvarsstudier, Oslo

Trine Flockhart, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier, København

Rosa Magnusdottir, lektor, Institut for Kultur og Samfund - Østeuropastudier, Aarhus

Michael Ehrenreich, hofmarskal, Det Danske Kongehus, København

Jens Holst-Nielsen, markedschef, Dansk Industri, København

Peter Harling Boysen, oberst, Værnsfælles Forsvarskommando, København

verden og centraladministrationen – især ikke 

på det forsvars- og sikkerhedspolitiske områ-

de. At CMS leverer kvalificerede kandidater 

til at styrke dansk sikkerhedspolitisk policy-

udvikling, ser vi som en klar indikator for, at 

CMS har opfyldt en af sine kernemålsætninger 

og evnet at overskride skellet mellem praksis 

og akademiet. Vi producerer anvendelig og 

efterspurgt viden. 

2014 er begyndelsen på et nyt og opdate-

ret CMS, og vi skal i de kommende år bygge 

videre på det meget stærke fundament, vi 

sammen har lagt siden 2010. CMS 2.0 er 

derfor både en konsolidering af, hvad vi har 

opnået igennem de sidste fire år, og begyn-

delsen til et nyt CMS. Et CMS, som vi glæder 

os til at bygge op i samarbejde med vores 

partnere og interessenter. 

netværk 
Et relevant netværk er af stor betydning for 

langt de fleste af de produkter, som CMS 

leverer. Og vi har i 2014 arbejdet på at styrke 
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vores netværksrelationer både i og udenfor 

Danmark. Det gør vi ved selv at holde forskel-

lige typer af arrangementer – åbne såvel som 

for snævre kredse af deltagere – om en lang 

række forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. 

I 2014 holdt vi således 18 åbne arrangemen-

ter og deltog i ikke mindre end 70 works-

hops, konferencer og andre arrangementer, 

hvor CMS fungerede som netværksplatform. 

I 2014 har CMS også styrket sine relationer 

til Forsvaret. Forsvaret har i det forgangne år 

været præget af store omorganiseringer, og 

ikke mindst på den baggrund er det centralt 

for CMS at fastholde og udbygge vores relati-

oner til relevante myndigheder og enheder. Vi 

er derfor glade for, at det efterhånden er en 

fast tradition, at CMS deltager i de halvårlige 

figur 2: Gennemsnitlig vurdering af kvaliteten af 

CMS’ seminarer foretaget af deltagerne på seminarerne. 
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studie- og udviklingsseminarer, nu organi-

seret af Værnsfælles Forsvarskommando. Et 

andet succesfuldt arrangement i 2014 var 

et endagsseminar holdt i samarbejde med 

Hærstabens ledelse om fremtiden for dansk 

landmagt. Tilsvarende har det været vigtigt for 

centrets arbejde med luftmagt – kampfly såvel 

som droner – at kunne både trække på, stimu-

lere og udfordre den viden, som Forsvaret 

besidder. 

En vigtig målsætning for 2014 har været at 

styrke CMS’ internationale netværk, så centret 

kan bringe et bredt udvalg af viden i spil i en 

dansk sammenhæng, samtidig med at vi både 

kvalitetssikrer og skaber efterspørgsel efter vo-

res egne ideer, som da vi eksempelvis holdt vo-

res NATO Trends and Threats-workshop med 

internationale eksperter og embedsmænd 

fra NATO. Som en del af et fondsfinansieret 

forskningsprojekt har Henrik Ø. Breitenbauch 

tilbragt en væsentlig del af året i Washington, 

D.C. Her har Henrik været tilknyttet School 

of Advanced International Studies (SAIS) 

på Johns Hopkins University. Det har givet 

Henrik mulighed for at indsamle empiri til sin 

forskning og har samtidig betydet, at Henrik 

har medvirket til at producere non-papers, der 

har understøttet amerikansk policyudvikling 

op til NATO-topmødet i Wales og generelt om, 

hvordan USA kan håndtere et mere udfordren-

de Rusland. Et styrket internationalt fokus vil 

fortsat være en vigtig prioritet for CMS. 
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krIsen I UkraIne

I forståelse med Forsvarsministeriet beslutte-

de CMS i det tidlige forår i 2014, at et bud 

på konsekvenserne af de begivenheder, der 

udfoldede sig i Ukraine, skulle have førstepri-

oritet. Det viste sig at være en klog priorite-

ring. Rusland, såvel som den fortsat kritiske 

situation i Ukraine, har siden været omdrej-

ningspunktet for en stor del af CMS’ arbejde. 

Rapporten Ukrainekrisen og forandringen 

af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, der 

udkom både på dansk og på engelsk, var et 

af de første gennemarbejdede bud på, hvilke 

konsekvenser begivenhederne i Ukraine vil få 

for europæisk og vestlig sikkerhed. Rappor-

ten har derved fungeret som et vigtigt indspil 

i den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat – 

ikke kun i Danmark.

Rapporten blev lanceret på et velbesøgt 

seminar torsdag den 19. juni 2014, og siden 

har der været stor efterspørgsel efter analy-

ser af den nye sikkerhedspolitiske situation. 

For eksempel holdt Lars Bangert Struwe og 

Kristian Søby Kristensen i samarbejde med Det 

Udenrigspolitiske Selskab et foredrag for det 

internationale diplomatiske korps i København, 

og CMS’ forskere og analytikere har igennem 

hele 2014 været aktive bidragsydere til den 

offentlige debat om den nye sikkerhedspoli-

tiske situation. Begivenhederne i Ukraine har 

også haft stor betydning for NATO’s topmøde 

i september i Wales, hvor gennemgribende 

figur 3: Udviklingen i antal infomedia-hits for CMS-forskere siden 2012 
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efter viden og formidling af nye, komplekse 

problemstillinger. Med Ruslands handlinger 

i Ukraine – og især på Krim – er det fun-

dament, som Vesten har bygget sin sikker-

hedspolitik på siden 1990, skudt i grus. Der 

udestår derfor et betydeligt arbejde med at 

analysere, vurdere og debattere konsekven-

serne for vestlig såvel som dansk sikkerheds-

politik. Det gælder i Danmark, i Danmarks 

nærområde og internationalt. 

reformer – også af betydning for det danske 

forsvars opgaver og indretning – blev vedtaget.

Et centralt argument i rapporten Ukraine-

krisen og forandringen af dansk forsvars- og 

sikkerhedspolitik er, at grundlæggende 

sikkerhedspolitiske spilleregler i Europa er 

overtrådt og sat ud af kraft af Rusland. I 

2014 har vi skullet vænne os til at tale om 

europæisk sikkerhed på en helt ny måde, og 

det har medført en betydelig efterspørgsel 

Hits jan.  feb.  marts   april  maj  juni  juli  aug.  sept.  okt.  nov.  dec.  (gns) total

CMS (VIP’er) 116 23 202 136 12 28 104 62 53 45  50 93 (77) 924

figur 4:  Antal infomedia-hits for CMS-forskere i 2014 

downloads  jan.  feb.  marts april  maj  juni  juli  aug.  sept.  okt.  nov.  dec.   total

CMS rapporter 1417 1562 1829 1275 1293 990 574 967 1032    1198 1236 2072  15445 

figur 5:  Antal downloads af CMS rapporter i 2014 
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1 Der er sket en fejl i optællingen af rapport-downloads. Klik her for at se de korrekte tal.
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formIdlInG 

For CMS er det vigtigt at formidle viden om 

forsvars- og sikkerhedspolitik. En indikator 

for, hvordan vi har opfyldt denne vigtige 

målsætning, er, at centrets medarbejdere 

citeres i danske medier. Fig. 4 viser, at CMS’ 

medarbejdere i 2014 gennemsnitligt blev ci-

teret 77 gange pr. måned. Dette gennemsnit 

dækker over en ganske stor variation. Ofte 

efterspørges centrets viden i tilknytning til 

aktuelle enkeltbegivenheder eller tilspidsede 

internationale kriser. Ud over Ukrainekrisen 

har beslutningen om og konsekvenserne af 

at anvende dansk militær magt i indsatsen 

mod IS i Irak fyldt meget. Vi lægger stor vægt 

på at kunne formidle vores viden, når der er 

brug for den.

Formidling af vores ekspertise i danske og 

udenlandske massemedier er imidlertid kun én 

arena ud af flere, indenfor hvilke CMS formid-

lingsindsats foregår. Vi formidler løbende vores 

viden til meget forskellige målgrupper igen-

nem foredrag, briefinger, oplæg, forelæsning-

figur 6: CMS i medierne i 2014

er, undervisning og deltagelse i workshops.

En afgørende platform for formidling af 

vores viden og vores aktiviteter er CMS’ hjem-

meside. Her er rapporter og anden informa-

tion om CMS tilgængelige. I 2014 blev CMS’ 

rapporter downloadet 15.445 gange.2 Det er 

lidt over niveauet i 2013, hvilket vidner om 

en bred interesse for og rækkevidde i CMS’ 

arbejde.

Figur 1 viser de fem rapporter, som blev 

downloadet mest i 2014. Tabellen viser tyde-

ligt, at CMS leverer både aktuelle og langtids-

holdbare rapporter. Den næstmest downloa-

dede rapport er den aktuelle Ukrainekrisen og 

forandringen af dansk forsvars- og sikkerheds-

politik, selvom denne først blev publiceret i 

juni 2014, mens den tredjemest downloadede 

rapport er et af CMS’ første store arbejder fra 

2012, En analyse af vilkår for dansk forsvars-

politik – strategiske valg 2012. Top 5-listen er 

ydermere med til at bekræfte os i valget af de 

tre fokusområder Arktis, småstatsstrategi og 

fremtidige operationer, eftersom netop disse 

2 Det korrekte antal downloads for 2014 er 21544. Klik her for at se den korrekte opgørelse.
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figur 7: Antal downloads af CMS-rapporter siden 20123
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3 Klik her for at se figuren med det korrekte antal downloads for 2014.
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områder er særligt efterspurgte målt i antal 

downloads af rapporter.

Ordskyen i figur 8 giver et indblik i, hvilke 

temaer der i 2014 har været gennemgående 

i CMS’ seminarer, publikationer, workshops 

osv., mens ordskyen i figur 6 viser, hvilke te-

maer CMS udtalte sig om i medierne. Disse to 

figurer viser, at det ikke er alle CMS’ temaer, 

som har den brede offentligheds interesse. 

Men det er et sundt tegn, for vores formål er 

både at bidrage til den brede offentlige debat 

om forsvars- og sikkerhedspolitik i Danmark 

og at levere specifik forskning og forsknings-

baseret myndighedsbetjening af høj kvalitet til 

Folketingets partier og Forsvarsministeriet. 

vI Glæder os tIl næste år 
I 2015 skal CMS 2.0 konsolideres. Vi skal bli-

ve bedre både på de områder, hvor vi allerede 

er gode, og på nye. Vi skal fortsat arbejde på 

at styrke og fokusere vores forskningsindsats, 

og vi skal arbejde på at udvikle centret, i takt 

med at vi får nye medarbejdere. Som nævnt 

har Jens Stoltenberg kaldt 2014 for et sort 

år for europæisk sikkerhed. Sikkert er det, at 

2014 har været et uforudsigeligt år. For CMS 

viste 2014, at centret er i stand til at håndtere 

uforudsigelighed og producere relevant viden 

om de rette emner på de rigtige tidspunkter. 

I 2015 kommer vi til at bruge meget energi 

på at udforske, hvordan danske, europæiske 

og vestlige beslutningstagere kan forstå og 

forholde sig til den udfordring, som Ruslands 

handlinger udgør. Men hvis de sidste fire år 

i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik kan 

fungere som en indikator for 2015, vil nye 

emner igen dominere dagsordenen. Det tran-

satlantiske forhold, Østersøens strategiske 

betydning og ændringer i NATO’s styrkestruk-

tur spiller sammen og sætter nye rammer 

for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi 

glæder os til at undersøge disse spørgsmål – 

såvel som de spørgsmål, der vil overraske os 

i 2015. 
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figur 8: CMS’ temaer i 2014
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figur 10: Cms, udgifter 2014

   Lønudgifter, FMN bevilling: 3.618.448 kr.  

   Driftsudgifter, FMN bevilling: 5.289.708 kr.

   Løn- og driftsudgifter, andre bevillinger 953.973 kr.     

totale udgifter: 9.862.129 kr

figur 9: Cms, indtægter 2014

  Bevilling fra Forsvarsministeriet: 9.712.320* kr. 

  Bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation: 206.051 kr.   

  Bevilling fra Gerda Henkel Stiftung: 273.051 kr.   

  Bevilling fra Carlsbergfondet: 44.589 kr.   

  NATO Public Diplomacy Programmes: 27.230 kr.  

  SAAB: 246.535 kr.  

  Institut for Statskundskab - Samfinansiering til ph.d.stipendier: 156.517 kr.  

totale indtægter: 10.666.293 kr.

Likviditet overført fra 2010-2013: 1.505.477 kr.

*inkl. de generelle P/L-reguleringer 2014

sådan BrUGer vI PenGene

Figur 9 og 10 viser fordelingen af CMS’ 

overordnede indtægter og løn- og drifts-

udgifter i 2014.
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liste over medarbejdere ansat ved Cms i perioden 1. januar – 31. december 2014
Professor MSO Mikkel Vedby Rasmussen, ph.d.

Seniorforsker Kristian Søby Kristensen, ph.d.

Seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch, ph.d.

Seniorforsker Gary Schaub, ph.d.

Forsker Lars Bangert Struwe, ph.d.

Docent Ann-Sofie Dahl, ph.d.

Militæranalytiker Rune Hoffmann, Major

Militæranalytiker Johannes Kidmose, Kaptajnløjtnant

Militæranalytiker Anders Mosdal, Major

Militæranalytiker Flemming Pradhan-Blach, Major, MA

Ph.d.-studerende Josefine Kühnel Larsen, MSc.

Centeradministrator Anne Thomsen, BA

Videnskabelig assistent Kristian Knus Larsen, ph.d.

Videnskabelig assistent Casper Sakstrup, cand.scient.pol.

Videnskabelig assistent Mads Fuglede, cand.mag.

Studentermedhjælper Laura Schousboe

Studentermedhjælper Christian Perrild

Studentermedhjælper Mikkel Broen Jakobsen

Studentermedhjælper Ulrik Trolle Smed

konsulenter:
Jean Monnet Professor Bertel Heurlin

Rasmus Nilsson, ph.d.

Matthew LeRiche, ph.d.

John Kierulf, cand.jur.

Lektor, centerleder Anders Henriksen, ph.d.

Seniorforsker, Marc Lanteigne, ph.d.

Adjunkt Jon Rahbek-Clemmensen, ph.d.

Gæsteforsker
Visiting Fellow Christian Bueger, ph.d.

Bilag
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åbne arrangementer (18)

the transformation of european airpower: 
Implications for the royal danish air force
Symposium arrangeret af  CMS med del-

tagelse af  14 oplægsholdere bestående af 

forskere og officerer fra 7 forskellige lande.

Kastellet (13. november 2014)

War in the 5th domain: 
Cyber strategy in the West
Konference arrangeret af CMS og Atlantsam-

menslutningen. Oplægsholdere: Gary Schaub, 

Troels Frøling, Atlantsammenslutningen, Chri-

stopher Coker, London School of Economics, 

Martin Libicki, RAND, Peter Dombrowski, US 

Naval War College, Verena Diersch, University of 

Cologne, Simon Ruhnke, University of Cologne, 

Mischal Hansel, Justus Liebig University Giessen.

Forsvarsakademiet (5. november 2014)

trends and threats 
– nato in the 21st Century
Seminar arrangeret af CMS og sponsoreret af 

NATO med deltagelse af bl.a. Ann-Sofie Dahl, 

Katarzyna Zysk, Institutt for Forsvars studier, 

Thomas Ries, Försvarshögskolan, Nina Græ-

ger, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ian West, 

NATO, og Matthew J. Bryza, International 

Centre for Defence Studies, Estland. 

CSS, KU (18. juni 2014) 

Confrontation in asia? the United states, 
China and its neighbours
Seminar arrangeret i samarbejde med Think-

China.dk. Deltagere: Bertel Heurlin, Robert 

Ross, Harvard University, Wang Dong, Peking 

University.

CSS, KU. (21. maj 2014)

danish/Greenlandic Perspective 
on arctic security Issues
Seminar arrangeret af CMS i samarbejde 

med den canadiske ambassade, København. 

Talere: Ulrik Pram Gad, CAST, Hans Mouritzen, 

DIIS, Mikkel Vedby Rasmussen, Rune Hoffman.

CSS, KU. (25. marts 2014) 

Ukraine – demokratisk revolution, bor
gerkrig eller ny kold krig?
Seminar arrangeret af CMS. Oplægsholdere: 

Claus Mathiesen, Forsvarsakademiet, Lars 

Bangert Struwe, Mikkel Vedby Rasmussen.

Workshops (49)

 landPoWer.dk 
– Workshop om Hærens fremtid
CMS Workshop med Kristian Søby Kristen-

sen, Lars Bangert Struwe, Rune Hoffmann, 

Johannes Kidmose og Anders Mosdal fra 

CMS samt 22 chefer fra den danske hær.

Sophienberg Slot (10. september 2014)

security in northern europe
Workshop med deltagelse og oplæg af 

Ann-Sofie Dahl om Sverige, Finland og NATO.

Arrangør: Center for Strategic and  

International Studies (CSIS).

Washington, D.C. (20. juni 2014)

roundtable med derek Chollet:  
Useuropean security
Arrangeret af CMS med deltagelse af 

 forskere fra CMS og DIIS samt Derek Chollet, 

US Assistant Secretary of Defense for  

International Security Affairs.

CSS, KU. (28. februar 2014) 
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netværksarrangementer 
og konferencer (21)

rUsI seapower Conference
Arrangeret af Royal United Service Institute 

(RUSI) London. Fra CMS deltog Kristian Knus 

Larsen og Johannes Kidmose.

London, (1.-2. juni 2014)

the strategic Impact 
of a Global fleet of f35s 
Netværksseminar med deltagelse af CMS’s 

forskere og militæranalytiker Robbin F. Laird.

CSS, KU. (22. maj 2014)

Biannual meeting of the InterUniversity 
Consortium for the study of the armed 
forces and society Canada
Arrangeret af IUS, Department of Political 

Science og  Loyola University, Chicago.  

Deltager fra CMS: Gary Schaub.

Ottawa, Canada (17.-19. oktober 2014) 

Undervisning og foredrag (44)

”Sikkerhedspolitiske risici i Arktis”, foredrag 

for Udenrigsministeriets kontor for Arktis og 

Nordamerika.

(4. september 2014, Kristian Søby Kristensen)

Kandidatkursus “Security and Strategy” på 

masteruddannelsen “Security Risk Manage-

ment”, Statskundskab, KU. 

(September 2014, undervisning og kursusko-

ordination af Kristian Knus Larsen)

Sommerskole i “Dansk forsvarspolitik og stra-

tegiske studier”, for kandidatstuderende, KU.

(August 2014, kursuskoordinatorer: Kristian 

Søby Kristensen og Henrik Ø. Breitenbauch)

“Military Education 1: Sparta versus 

Athens?”; “Military Education 2: Toward 

Professionalism”; “Military Education  

3: Academies and Colleges”; “Military Educa-

tion 4: European Trends”, forelæsninger på 

Swiss Military Academy, Zurich.

(Juni 2014, Gary Schaub)

”Megatrend”, overbygningsudbud på 

 Institut for Statskundskab/valgmodul 

 Forsvarsakademiet.

(Maj 2014, kursuskoordinatorer:  

Lars Bangert Struwe og Rune Hoffmann)

Oplæg om Ukraine og konsekvenserne for 

dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ved  

Forsvarskommandoens Studieudviklings-

seminar.

(13. maj 2014, Johannes Kidsmose og  

Kristian Knus Larsen)

 “Substitute for Victory: Performance Me-

asurements in Vietnam, the Gulf War, and 

Afghanistan” foredrag

ved  Center for Complex Operations. U.S.  

National Defense University, Washington, D.C.

(4. December 2014, Kristian Knus Larsen)

Foredrag ”Ukraine: Geopoltical consequences”, 

Danske Bank Markets

(19. marts 2014, Mikkel Vedby Rasmussen)
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Oplæg “The African Armed Forces and the 

State – the case of Rwanda” ved Forsvars-

akademiets African Preparation Course.

(20. august 2014, Josefine Kühnel Larsen)

“Kina i verden, den gule fare?” undervisning 

ved Folkeuniversitetet.

(April 2014, Bertel Heurlin)

“Nordic Cooperation in Professional Military 

Education”, briefing for NORDEFCO forsvars-

chefer (Danmark, Norge, Sverige, Finland  

og Island).

(3. marts 2014, Gary Schaub)

Bøger og bidrag til antologier (10)

Breitenbauch, Henrik Ø. (2014) 

strengthening nordicBaltic 
defense Capabilities: 
open nordefCo to the Baltic states 
i D. Hamilton, A. Simonyi & D. Cagan (red.), 

Advancing US-Nordic-Baltic Security Coopera-

tion: Adapting Partnership to a New Security 

Environment, Washington, D.C.: Center for 

Transatlantic Relations, The Johns Hopkins 

University, s. 135-155.

Dahl, Ann-Sofie (2014)

du gamla, du fria. moderat utrikespolitik 
från Högerparti till alliansregering
Stockholm: Medströms Bokförlag

Hoffmann, Rune (2014) 

franskdanske militære relationer i 
kosovo
i L. B. Struwe, E. Bourgois & S. Nørby (red.), 

Dansk franske militære relationer gennem 

1.000 år, Odense: Syddansk Universitetsforlag

Larsen, Kristian Knus (2014) 

substitute for victory. Performance  
measurements in vietnam, the Gulf War, 
and afghanistan, ph.d-afhandling 

København: Københavns Universitet, Institut 

for Statskundskab

Schaub, Gary (2014) 

Common Courses for Common Purposes: 
Cooperation in nordic Professional  
military education
i Kati Lepojärvi (ed.) Perspectives on European 

Security, Helsinki: STETE: The Finnish Com-

mittee for European Security, s.  73-80.

Struwe, Lars Bangert &  

Mikkel Vedby Rasmussen (red.) (2014) 

læren af 1864 – krig, politik og stat i 150 år
Odense: Syddansk Universitetsforlag
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artikler og papers (31)

Breitenbauch, Henrik Ø. (2014) 

the rules of academe: legitimate forms 
of expression as proxy cognitive  
hier archies in national traditions of Ir
præsenteret ved 2nd European Workshops 

in International Studies (EWIS), Izmir, Turkey, 

26. maj

Dahl, Ann-Sofie (2014) 

nordefCo and nato:  
`smart defence´ in the north?
Rome: NATO Defense College. Research 

Report, No. 101

Kidmose, Johannes (2014) 

tilbage til Østersøen?
Tidskrift for Søvæsen, juni

Kristensen, Kristian Søby (2014) 

med storbritannien i krig – om 
 britiskdansk militært samarbejde og 
dets konsekvenser
Økonomi & Politik, no 1, vol. 87, pp.16-25.

Rasmussen, Mikkel Vedby (2014) 

en ny strategi for danmark
Ræson, 15. maj, s. 12.

Cmsprodukter (16)

Mikkel Vedby Rasmussen (red.),  

Lars  Bangert Struwe, Rune Hoffmann, 

Flemming  Pradhan-Blach, Johannes Kidmose, 

Henrik Breitenbauch, Kristian Søby Kristensen 

og Ann-Sofie Dahl

Ukrainekrisen og forandringen af dansk 
forsvars og sikkerhedspolitik
(13. juni 2014)

Gary Schaub, Kristian Søby Kristensen og 

Flemming Pradhan-Blach

long time Coming: developing and 
 Integrating Uavs into the american, 
 British, french and danish armed forces
(4. april 2014)

Rune Hoffmann, John Kierulf og  

Flemming Pradhan-Blach

kontrol af konventionelle våben i europa 
(21. februar 2014)

Rasmus Nilsson

revanche – russere – retfærdighed. 
Udenrigspolitiske opfattelser i rusland
(18. december 2014)

Mads Fuglede, Johannes Kidmose,  

Marc Lanteigne og Gary Schaub

kina, Grønland, danmark – konsekvenser 
og muligheder i kinesisk arktispolitik  
(7. februar 2014)
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afghanistan
 · Pahna Group, Kabul

australien
 · Australian National University, 

Canberra  
 · University of New South Wales, 

Sydney
 · Griffith University, Queensland

Belgien
 · NATO, NATO HQ, Bruxelles
 · Scotland Europa, Bruxelles
 · Mission of Sweden to NATO, 

Bruxelles
 · Mission of Finland to NATO, 

Bruxelles

Canada
 · Maritime and Arctic Security 

Steering Committee, St. John’s
 · Department of National Defence, 

Ottawa
 · Public Safety Canada
 · Red Cross Canada
 · Le Collège des Forces 

 canadiennes (Canadian Forces 
College), Ottawa

 · Centre de guerre aérospatiale des 
Forces canadiennes (Canadian 
Forces Aerospace Warfare  
Centre), Trenton & Ottawa

 · Inter-University Seminar for the 
Study of the Armed Forces and 
Society (IUS)/Canada

danmark
 · Forsvarsakademiet
 · Det Krigsvidenskabelige Selskab
 · Dansk Institut for Internationale 

Studier (DIIS)
 · Dansk Industri
 · Værnsfælles Forsvarskommando
 · Værnsfælles Forsvarskommando, 

Hærstaben
 · Værnsfælles Forsvarskommando, 

Marinestaben

 · Værnsfælles Forsvarskommando, 
Flyverstaben

 · Arktisk Kommando
 · Flyvevåbnets Officersskole
 · Søværnets Officersskole
 · Søe-Lieutenant-Selskabet
 · Søværnets Center for Våben
 · Frømandskorpset
 · Dansk Militærhistorisk Kommission
 · YATA Danmark – Youth Atlantic 

Treaty Associaton Denmark
 · Atlantsammenslutningen
 · Det Udenrigspolitiske Selskab 

(DUS)
 · Udenrigsministeriet
 · Forsvarsministeriet
 · Folkemødet, Meningsministeriet
 · Danmarks Tekniske Universitet 

(DTU)
 · Aalborg Universitet
 · Center for Advanced Security 

Theory, Københavns Universitet
 · Center for International Law and 

Justice, Københavns Universitet 
 · Nordic Institute for Asian Studies 

(NIAS), Københavns Universitet
 · Asian Dynamics Initiative, 

 Københavns Universitet 
 · ThinkChina.dk, Københavns 

Universitet 
 · Aarhus Folkeuniversitet
 · Folkeuniversitetet Frederikshavn

 · Folkeuniversitetet i Struer
 · Syddansk Universitet
 · Center for War Studies, SDU
 · Copenhagen Business School
 · Den svenske ambassade, 

 København
 · Den canadiske ambassade, 

København
 · Den amerikanske ambassade, 

København
 · Den japanske ambassade, 

 København
 · Den polske ambassade, 

 København
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 · Danske Bank Markets
 · CPH:DOX
 · Københavns Lufthavn
 · PolicyForum (PF)
 · Terma A/S
 · Copenhagen Business Confucius 

Institute
 · Asia House
 · Danish-Chinese Business Forum
 · Konservativ Ungdom
 · Danmarks Socialdemokratiske 

Ungdom
 · Folk og Sikkerhed
 · Hermod Lannung Fonden

 · Atlantic Council of Finland, 
 Helsinki

 · The Finnish Committee for Euro-
pean Security (STETE), Helsinki

frankrig
 · Institut Francais des Realtions 

Internationales (IFRI), Paris
 · Fondation pour la Recherche 

Stratégique (FRS), Paris
 · Centre européen de sociologie et 

de science politique (EHESS), Paris
 · Armée de l’Air (French Air Force)

Samarbejdspartnere

 · Ræson
 · Centralforeningen af 

 Stampersonel
 · Nobelkavalkade, København

dubai
 · Moby Group, Dubai

estland
 · International Centre for Defence 

Studies, Tallinn
 · Lennart Meri Foundation, Tallinn

finland
 · Finnish Institute for International 

Affairs, Helsinki
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Georgien
 · Georgian Institute for Strategic 

Studies, Tbilisi
 · Ministry of Defense of Georgia, 

Tbilisi

Holland
 · Royal Netherlands Air Force

Italien
 · NATO Defense College, Rom

Island
 · Arctic Circle
kina
 · Fudan University, Shanghai
 · Shanghai Forum, Fudan 

 University, Shanghai
 · Peking University, Beijing
 · University of Hong Kong,   

Hong Kong
 · Academy of Military Studies, 

Beijing
 · National Defence University, 

Beijing
 · Academy of Military Science, 

Beijing

norge
 · Norwegian Ministry of Defence, 

Oslo
 · Norwegian Defence Command 

and Staff College, Oslo
 · Institutt for Forsvarsstudier, Oslo
 · Norsk Utenrikspolitisk Institutt 

(NUPI), Oslo
 · The Norwegian Defence Univer-

sity College, Oslo
 · Peace Research Institute in Oslo 

(PRIO), Oslo
 · Sjøkrigsskolen (Norwegian Naval 

Academy), Laksevåg
 · Luftforsvaret (Royal Norwegian 

Air Force)

Polen
 · Sejmen i Polen, Warsawa
 · Centre for East European Studies 

(OSW), Warsawa

schweiz
 · Swiss Military Academy, Zürich
 · Center for Security Studies, ETH, 

Zürich
 · Swiss Air Force

spanien
 · Royal Elcano Institute, Madrid

storbritannien
 · Royal United Services Institute 

(RUSI), London
 · International Institute for Strate-

gic Studies (IISS), London
 · The Stabilisation Unit (within the 

Foreign & Commonwealth Office, 
Ministry of Defence, Department 
for International Development), 
London

 · Development, Concepts and 
Doctrine Centre (DCDC),   

 · Corbett Centre, Kings College, 
London

 · University of Birmingham,  
Birmingham

 · University of Exeter, Exeter
 · University College London,  

London
 · London School of Economics 

(LSE), London
 · Cardiff University, Cardiff
 · The European Consortium for Po-

litical Research (ECPR), Colchester
 · Global Strategy Project, London & 

Washington, D.C.
 · Control Risks, London
 · Lancaster University, Lancaster

sverige
 · Försvarshögskolan (Swedish 

Defence College), Stockholm
 · Folk och Försvar, Stockholm
 · Försvarsdepartementet (Swedish 

Ministry of Defence), Stockholm
 · Utrikesdepartementet  

(Swedish Ministry of Foreign  
Affairs), Stockholm

 · Statsrådsberedningen (The Prime 
Minister´s Cabinet Office),  
Stockholm

 · Flygvapnet (Swedish Air Force)
 · SAAB

sydafrika
 · Stellenbosch University,  

Stellenbosch

tyskland
 · University of Cologne, Cologne
 · University of Giessen, Giessen, 

Hesse

Usa
 · United States Department of 

Defense, Washington, D.C. 
 · Atlantic Council, Washington, D. C.
 · Center for Strategic and  

International Studies (CSIS), 
Washington, D.C.

 · Harvard University, Cambridge, 
Massachusetts

 · Center for Transatlantic  
Relations, J Paul H. Nitze School 
of Advanced International  
Studies, Johns Hopkins University, 
Washington, D.C.

 · Inter-University Seminar for the 
Study of the Armed forces and 
Society (IUS), Department of 
Political Science, Loyola University, 
Chicago

 · School of Advanced Air & Space 
Studies, Air University, USAF

 · Center for Complex Operations, 
U.S. National Defense University, 
Washington, D.C.

 · Georgetown University,  
Washington, D. C. 

 · United States Air Force
 · U.S. Naval War College, New Port
 · Duke University, Durham, North 

Carolina

Østrig
 · Austrian National Defence  

Academy, Wien

organisationer
 · Conference of Arctic  

Parliamentarians (CPAR)
 · OECD
 · OSCE
 · NORDEFCO
 · The European Consortium for 

Political Research (ECPR)
 · International Studies Association
 · NATO Parliamentary Assembly 
 · NATO Allied Command  

Transformation
 · NATO Communications and 

Information Agency
 · RAND



23



Center for militære studier
Københavns Universitet

Øster Farimagsgade 5, bygning 8 

1353 København K.

cms@ifs.ku.dk

tlf: +45 35324088



Korrektion: 

Figur 5: Antal downloads af CMS-rapporter i 2014 

Figur 7: Antal downloads af CMS-rapporter siden 2012 




