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Boeing gennemfører Harpoon-program i Danmark før tid 
 
 
KØBENHAVN, Danmark, 8. sept. 2010 – Boeing har gennemført det industrielle 

samarbejdsprogram, som blev indgået i forbindelse med en aftale om support af 

Harpoon-våbensystemet i det danske søværn i oktober 2004. Boeing har opfyldt 

kravene i den 6-årige aftale tidligere end planlagt og demonstrerer dermed sin vilje 

og evne til at samarbejde med den danske industri. 

“Det har været muligt takket være dansk industris kompetencer, som er i 

verdensklasse hos virksomheder som Terma og Danish Aerotech. Desuden har 

Boeing haft et forbilledligt samarbejde med Erhvervs- & Byggestyrelsen under 

Økonomi- og Erhvervsministeriet", siger Gwen Kopsie, der er direktør for de 

industrielle samarbejdprogrammer i Boeing Defense, Space & Security. 

Terma A/S leverer Harpoon-missilsimulatorer til Boeing, mens Danish 

Aerotech A/S har indgået en kontrakt med Boeing om at levere affyringsramper 

(Aluminum Launch Support Structure – ALSS) til Harpoon-våbensystemet på 

flådefartøjer.  

Boeing fortsætter nu samarbejdet med den danske industri gennem endnu en 

7-års aftale om support på Harpoon-systemet i det danske søværn. Boeing 

samarbejder også med Erhvervs- & Byggestyrelsens om et industrielt 

samarbejdsprogram på USD 29,6 millioner i forbindelse med Danmarks del af 

NATOs AWACS-system (Airborne Warning and Control System). 

“I årenes løb har Boeing demonstreret sit engagement i samarbejdet med 

dansk industri med fokus på etablering af langsigtede og bæredygtige 

partnerskaber”, siger Tom Bell, Vice President, Business Development i Boeing 

Military Aircraft. “Når det danske flyvevåben genåbner konkurrencen om Danmarks 

nye kampfly er Boeing, med tilbuddet om at levere Super Hornet, klar til at levere det 

bredeste og mest omfattende industrielle samarbejdsprogram nogensinde i 

Danmark.” 
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Boeing har allerede identificeret mere end 100 potentielle projekter med mere 

end 45 danske virksomheder og institutioner og bringer nye forsvars- og 

luftfartsteknologier til Danmark. Projekterne strækker sig ud over den traditionelle 

luftfartsindustri og omfatter også forskningsmæssige og teknologiske 

samarbejdsprojekter, som kan accelerere væksten på tværs af dansk industri.  

Boeing har med stor succes implementeret industrielle 

samarbejdsprogrammer, til en værdi af mere end USD 41 mia. i næsten 40 lande i 

løbet af de sidste 30 år. 

Harpoon-våbensystemet er et langtrækkende præcisionsstyret missil, som 

kan anvendes mod jord- og sømål. Harpoon Block II produceres på Boeings fabrik i 

St. Charles i Missouri i USA. Boeing har leveret mere end 7.100 Harpoon-missiler til 

USA og 28 af dets allierede partnere, herunder det danske søværn. 

Boeing Defense, Space & Security er en del af The Boeing Company, som er 

en af verdens største virksomheder inden for forsvar, rumfart og sikkerhedsløsninger 

–  og er verdens største producent af militærfly. Boeing Defense, Space & Security 

har hovedkvarter i St. Louis, USA, har en årsomsætning USD 34 mia. og 

beskæftiger 68.000 medarbejdere på verdensplan.  
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