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Udviklingen i Danmarks forsvarsdoktrin fra 194 5 til 1969
Rapport til det XX. nordiske historikerm0de i Reykjavik
1987

Michael H Clemmesen

I majdagene 1945 var tavlen vasket ren. Efter afslutningen af den
. tyske bes<ettelse brod man med den opgivende holdning til
forsvarssporgsmalet, som havde pr<eget det meste af arhundredet.
I arene efter 1945 blev et egentligt milit<ert forsvar af Danmark
opbygget og gradvis en fuldt integreret del af NATOs milit<ere
styrkestruktur m ed en forsvarsdoktrin styret af alliancens strategi.
Sadan kan dansk forsvarspolitik fra 1945 til 1969 pr<esenteres.
Men allerede denne undersogelses m eget forelobige gennemgang
af idegrundlaget bag udviklingen viser, at denne langt fra var sa
entydig.
Det er i ovrigt kun i m eget begr<enset omfang og i enkelte
situationer inden for perioden, at man kan tale om et bcvidst
forsog pa at opstille en egentlig forsvarsdoktrin, dvs et fuldst<endigt idegrundlag, som skulle v<ere f<elles for v<ernene, som skulle
godkendes af politikerne, og som derefter skulle styre styrkeopbygning, uddannelsesaktiviteter og planl<egning. Som oftest var
det mere b egr<ensede f<elles grundlag, som eksisterede mellem
v<ernene, underforstaet. Politikernes formulering af doktrinelem enter og anvendelsen af disse til at forklare forsvarspolitiske
beslutninger blev i denne periode ikke baseret pa de brede og
syst ematiske analyser, som forela.
Nar det alligevel er hensigtsm<essigt at tale om udviklingen af
"forsvarsdoktrinen " i perioden og ikke blot beskrive forsvarets
udvikling, skyldes det, at der i en betydelig grad eksisterede den
n<evnte underforstaede enighed om foruds<etningerne for dansk
forsvar. Der var saledes nogenlunde enighed om karakteren af
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truslen. Der var heller ikke den store forskel i opfattelserne af
mulighederne for stotte udefra. Og inden for det f~lles billede af
de ydre vilkar var man ogsa nogenlunde pa linie i forstaelsen af,
hvilke muligheder det danske forsvar havde.
Disse muligheder varierede inden for perioden og forstaelsen
for dem dannede en overordnet ramme for holdningerne til, hvad
dansk forsvar skulle soge at gore. Og pa dette mere generelle
niveau er det rimeligt at tale om udviklingen i forsvarsdoktrinen.
Pa dette niveau er det endvidere rimeligt at tale om nogle brydninger mellem elementer af alternative doktriner.

Begreberne
I en tidligere undersogelse af dansk forsvarspolitik har jeg anvendt
begreberne brohovedforsvar, eksistensforsvar, periferiforsvar og
kyst- og gra=nsebevogtning til at strukturere beskrivelsen af udviklingen med hensyn til det grundla=ggende element i forsvarsdoktrinen, malet for forsvarets indsats. I
Malet for brohovedforsvaret er at sikre de bedst mulige betingelser for modtagelse af hja=lp udefra eller de bedste muligheder for
selv at udnytte en forventelig bedring i situationen.
Malet for eksistensforsvaret er at holde ud la=ngst muligt og
derigennem trodsigt at demonstrere nationens eksistensvilje over
for historien og omverdenen. Selv om nederlaget er sikkert, skal
angriberen patvinges respekt, og kampen skal skaffe en international good-will, som kan fremkalde h ensyntagen til nationen ved
fredsforhandlingerne.
Malet for periferiforsvaret er at kunne mode ethvert angreb,
hvor det finder sted, og gore det sa effektivt, at der er mulighed
for at forebygge forsog pa at anvende landets territorium.
Malet for kyst- og gra?nsebevogtningen er at gennemfore en milita=r m arkering af det nationale t erritorium ved en rent symbolsk
kamp. Som ved eksistensforsvaret betragtes et gunstigt udfald af
modstand som usandsynligt. Men man er her ikke parat til at
gennemfore en hablos kamp, der muligvis vil bringe international
resp ekt, m en som med sikkerhed vil m edfore lidelse og odela=ggelse.
For b eskrivelse af forsvarets udvikling i alliancesammenha=ng er
det hensigtsma=ssigt at justere indholdet i disse malsa=tninger
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noget. Brohovedforsvaret er dog stadig egnet som beskrivelse af et
muligt mal for forsvaret. Pa grund af muligheden af luftlandsa=tninger som en angrebsform, har det forekommet hensigtsma=ssigt
af aflose betegnelsen periferiforsvar m ed ta?rskelforsvar. Som ved
det oprindelige begreb er malsa=tningen at forebygge m ere begra=nsede handlinger end et angreb pa landets eksistens. En specie! type ta=rskelforsvar, som ses i perioden, er kupforsvaret, som
skal forebygge, at en indre eller ydre fjende uden varsel sa=tter sig
i besiddelse af landet med b egra=nsede styrker. Hvor udfaldet af
kampen med sikkerhed var et nederlag, kunne man forsat va=lge
at gennemfore et sejt eksistensforsvar, der ville skabe stor sikkerhed for solidarisk handling fra alliancepartnerne, eller m an kunne
va=lge kun at gennemfore en markerende kamp, som i denne
undersogelse vil blive betegnet som et symbolforsvar. En sidste
malsa=tning, som det her er relevant at m edtage, er at yde et sa
integreret bidrag til alliancens forsvar som muligt. D et danske
forsvar skulle - uden hensyn til behovet for en afbalanceret
national styrke - indrettes som bidrag til da=kning af alliancens
fa=lles forsvarsbehov i vort omrade. Et forsvar bygget ud fra denne
overnationale malsa=tning vil herefter blive betegnet som et bidragsforsvar.
Som ved den tidligere beskrivelse er dette ikke begreber, der
blev anvendt pa samme made i samtiden. H eller ikke i denne
periode optra=der sadanne malsa=tninger i klar form . Der var tale
om et samlet mal for forsvaret, der pa forskellig vis var sammensat af flere af disse malsa=tninger. D e skal endvidere alle ses
inden for rammen af alliancens krigs- og angrebsforebyggende
hovedmal. Formalet med anvendelsen af begreberne er saledes
udelukkende at gore det lettere at folge t endenserne i udviklingen
i perioden. De danner referencerammerne for beskrivelsen .

1945-1948: Mod genopbygningen af det
nationale forsvar
"Nar vi bygger et forsvar op, er det, fordi vi har erfaring for, at et
forsvarsberedskab, om ogsa det koster penge, dog er billigere end en
bes~ttelse. Vi har fra 1940- 45 en ubetalt regning pa 11 milliarder
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liggende, og det er endda kun den ene af regningerne fra beszettelsestiden; der er ogsa det, en beszettelse kan komme til at betyde pa ancien vis,
og som ikke kan vurderes alene i klingende m0nt." (Forsvarsminister
Harald Petersen i Folketinget, den 13 . juni 1951) .

Freden og Paskekrisen
Arbejdet med at genopbygge forsvaret blev indledt umiddelbart
efter befrielsen. Dette skete samtidig med, at man matte ga i gang
med at l0se opgaver, der var knyttet til oprydningen - opfattet i
bredeste forstand - efter den lige afsluttede krig. Grcensen og de
tyske flygtninge skulle bevogtes. Landminefelter skulle ryddes.
Det omfattende arbejde med at rydde farvandene for s0miner
blev indledt. Danmark skulle snart med en ret betydelig styrke
deltage i bes<ettelsen af Tyskland. Og man skulle finde en styrke
til afl0sning af de sovjetiske styrker pa Bornholm.
Det politiske arbejde med at skabe rammerne for vcernenes
fremtid kom kun langsomt ud over en indledende fase. Nok blev
der nedsat en forsvarskommission i april-maj 1946, der indledte
sine m0der mod slutningen af juni, og nok forela vcernenes opg0relse af deres situation i juli- august, men derefter gik det langsomt.
I perioden fra november 1946 til april 194 7 blev der pa kommissionens direktiv udarbejdet forslag til en forel0big opbygning
af vcernene samt til et selvstcendigt flyvevaben . Opbygningen
skulle udstrcekkes over finansarene 194 7/48 til 1949/50. Udgangspunktet skulle ganske vist vcere den gceldende 193 7farsvarslov, men der var l0bende givet bemyndigelse til justeringer, der var hensigtsm<essige pa grund af udviklingen. Forslagenes gennemf0relse ville give anledning til meget vcesentlige ekstraardincere udgifter, der ikke ville kunne koncentreres i de tre
finansar, da de svarede til ca seks ars normalt farsvarsbudget. Der
skulle jo n<esten gennemf0res en fuldstcendig nyudrustning af
v<ernene.
Selv med den n0dvendige spredning af de ekstraardincere udgifter pa mere end tre ar ville selv ikke en fordobling af forsvarsbudgettet i genapbygningsperioden vcere tilstrcekkeligt. Efter at
prablemernes amfang var klarlagt, gik dmftelserne i kommissionen i sta. 2
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Allerede i begyndelsen af november 194 7, dvs f0r arbejdet i
kommissionen blev genoptaget, fandt forsvarsministeren anledning til at udstede sin forholdsordre til vcernscheferne for det
tilfcelde, at Danmark matte blive indviklet i " eventuelt opstaede
krigeriske forviklinger'' . Det blev bestemt, at en af de to vcernschefer skulle fungere som 0verstbefalende for hele forsvaret.
Ministeren erkendte i forholdsordren, at vcernenes materielsituation ikke tillod en anvendelse af styrkerne i "st0rre operative
enheder''. V ed et fjendtligt angreb pa Danmark ville v<ernenes
opgaver v<ere begrcenset til
"- ved forsvar pa stedet at hindre eller opholde en fjendtlig indtrzengen
eller fremrykning pa dansk territorium,
- sa lzenge som muligt at hindre en angriber i at szette sig i besiddelse
af sadanne omriider, som vil kunne anvendes som basis for tilstedekomsten pa dansk territorium af eventuelle hjzelpestyrker fra De
forenede Nationer eller fra andre venligtsindede nationer."

Man var klar over, at et angreb kunne fa averfaldskarakter, saledes at regeringen ikke kunne na at udstede scerlige forholdsordrer.
Derfor skulle landet inddeles i omrader, hvor madstanden kunne
kaardineres lokalt. Farsvaret skulle organiseres med tyngde, saledes at '' der med kortest muligt varsel kan etableres et forsvar af
landets vigtigste havne og flyvepladser". 3 Da der intetsteds i
denne farholdsordre antydes, at de danske militcere styrker ville
kunne forebygge et overfald, vil det nok v<ere ukorrekt at betegne
den sam et direktiv for indretningen af et t<erskelforsvar mod et
kup udefra. Man rna i stedet karakterisere det sam en ardre om at
anvende de forhandenvcerende midler i et meget svagt brohovedforsvar. Det kunne ja vcere, at hjcelpen naede frem i tide.
Hermed sas det f0rste svage tegn pa, at den gradvis mere
spcendte internationale situation f0rte til en politisk opprioritering af forsvarssp0rgsmalet. Indtil videre fik det dog ingen vcesentlig indflydelse pa, hvad man i den pressede 0konamiske situation
efter bescettelsen mente at kunne afse til forsvarsformal. Da
forsvarsministeren i den nytiltradte regering Hans Hedtoft den 1.
marts 1948 med et direktiv til de militcere sagkyndige genoptog
arbejdet med at udarbejde en ny forsvarsordning, blev der givet
en sa begrcenset 0konomisk ramme, at en opbygning af vcernene
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ikke var mulig. Dette er bem~rkelsesv~rdigt i betragtning af, at
arbejdet blev genoptaget efter den kommunistiske magtovertagelse i Tjekkoslovakiet og efter den sovjetiske henvendelse til
Finland om samarbejde. Direktivet for arbejdet med en ny
forsvarsordning fastlagde, at v~rnenes forslag skulle indholde et
"enhedsluftvaben". Den opgave, som v~rnene skulle lose, blev
beskrevet saledes :
"Ordningen skulle v~re i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser og indtil videre kunne tilstr~be, at v~rnene med
meget kort varsel (hojst 24 timer) kunne imodega en kr~nkelse af
neutraliteten og v~re i stand til at lose forekommende neutralitetsop,4
gaver.

'Udgangspunktet skulle altsa v~re d et danske forsvars neutralitetsopgaver i en konflikt - opgaver som i Danmark i mellemkrigstiden ikke havde givet anledning til opstillingen af en egentlig forsvarsevne - og forpligtelser over for FN, der af naturlige
grunde var et m eget lost grundlag at opstille et forsvar pa . I
mods~tning til forholdsordren fra november det foregaende ar
var der her tale om et direktiv for et symbolforsvar, der - i
naturlig forl~ngelse af 9. april-erfaringen - skulle holdes pa det
hojst mulige indsatsberedskab . Pa dette grundlag skulle v~rnene
og de luftmilit~re tilforordnede i gang med at udarbejde deres
forslag .
Herefter ~ndrede politikernes opfattelse af situationen sig
imidlertid hurtigt og drastisk. I midten af marts - dvs for v~rne
ne og de luftmilit~re tilforordnede havde udarbejdet deres forslag - indtraf de begivenheder, der fik betegnelsen "Paskekrisen". Efter at bl a situationen i Tjekkoslovakiet blev mere klar,
var det opfattelsen, at d er var en betydelig risiko for kommunistiske kup, der eventuelt kunne blive stottet af Sovjetunionen.
Nervositeten for, hvad bev~bnede kommunister kunne finde pa,
var ikke ny. Det havde v~ret en rod trad i samarbejdet mellem
politikerne og h~ren under bes~ttelsen. Denne nervositet var nu
vakt til live igen og gav i midten og slutningen af marts den indre
anledning til, at regeringen tog beslutning om begr~nsede overvagnings-' bevogtnings- og beredskabsforanstaltninger.
Dette medforte bl a en akut folelse af, at Hjemmev~rnsfore
ningerne og deres vaben matte bringes under kontrol. I Krigsmi-

12

nisteriet konstateredes, at "for at sikre sig Hjemmevcernenes loyal itet, bor der agiteres for tilgang fra de demokratiske partiers
v~lgere." Herudover burde man for at sikre sig en bedre kontrol
''give hvert kompagni en befalingsmand sam l0nnet instrukt0r og
tilsynsj0rende". Derigennem ville man ikke mindst sikre en bedre
kontrol med vabnene, der i ovrigt ogsa skulle anbringes mere
sikkert, "f eks i h~rens etablissementer, politistationer o 1." Hvis
man naede hertil, var man naet langt, for "Politiet rna koncentrere sit arbejde mod de "onde vaben" og den "onde ammunition".
Med de "onde vaben" mente man uden tvivl vaben fra bes~ttel
sestiden, som ikke var blevet afleveret, og som kunne t~nkes
anvendt i et kupforsog. 5
Ved at organisere hjemmev~rnet fastere og underl~gge det
h~ren via linieofficerer, "Regionsofficerer", sikredes envidere, at
det blev bedre uddannet .6
Bade den bedre kontrol og den bedre uddannelse sikredes ved
"Lov om hjemmev~rnets ordning" i juli 1948. Man opnaede
ogsa, at hjemmev~rnet fik en veldefineret rolle i det samlede
forsvar. Som Hjemmev~rnsforeningernes formand, professor
Erik Husfeldt udtrykte det i slutningen af marts 1948:
"Den storste fare ligger . . .. i et lynangreb med et minimum af styrker
og med hj~lp indefra. I alt fald denne mulighed rna vi sikre OS imod.
Hvis en bes~ttelse af Danmark sker lige sa let og hurtigt som bes~t
telsen den 9. april 1940, er det tvivlsomt, at Danmark far nogen hj~lp
udefra. Hjemmev~rnet skal sikre, at vi ikke bliver taget sovende af sma
mili t~re styrker."

Det var ikke blot Krigsministeriet, der mente, at de demokratiske
partiers medlemmer burde melde sig til hjemmev~rnet. Professor Husfeldts udtalelse faldt ved KUs paskekursus. Her understregede ungdomsorganisationens formand, Paul Moller, at medlemmerne havde en forpligtelse til at melde sig ind i hjemmev~r
net. "Ogsa Paul Moller advarede pa det kraftigste mod illegal
virksomhed, sa l~nge forholdene her i landet er som i dag." 7
Med Ioven etableredes Hjemmev~rnet saledes som et t~rskel 
forsvar mod kup. Medens en rolle ved et indre kup naturligt blev
fremh~vet under Paskekrisens trusselsopfattelse, blev den senere
fortr~ngt . Men hjemmev~rnets rolle ved et kup udefra forblev
central.
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11, .,1 .!() . Jnarls f'u lgtes forholdsordren fra november det forega' 11d t· :11 u p. l ) c r oprettedes en midlertidig forsvarsstab, hvori
lllti ,~ d, 1k lo vx: rnschefer og Chefen for Flyverledelsen - aile med

11,., 1 ·:-- slah c. Samtidig blev va=rnene beordret til pa 8 dage at
h rl w.1Jc "en midlertidig f'a=lles plan for det forsvar, som va=rnenuva:re nde tilstand g0r mulig" . Tyngden skulle la=gges pa en
hcvogtning af depoter, ammunitionsmagasiner, havne og flyvepladser - dvs va=re rettet mod ydre og indre kup . Et par dage
efter blev dette direktiv suppleret. V a=rnenes svar gjorde det
klart, at det var meget lidt, man kunne g0re med de radige styrker
ud over en svag bevogtning og symbolsk modstand. 8
lH
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V rernenes forslag fra sornmeren 1948
I maj 1948 sendte ha=ren og i juni 1948 s0va=rnet og de luftmilita=re tilforordnede deres forslag til forsvarskommissionen. Oisse
forslag til sammensa=tning af va=rnene vil i det efterf0lgende blive
behandlet ret grundigt. Pa hver sin made afspejlede de det paga=ldendes va=rns grundla=ggende holdninger, og ha=rens forslag dannede referencerammen og grundlaget for de efterf0lgende ars
udvikling.
Heeren indledte sit forslag med, hvad man rna kalde en skitse til
en forsvarsdoktrin:
"Et angreb pa Danmarks suvercenitet har 3 indfaldsveje: over s0en, over
landegr<ensen og gennem luften - sandsynligvis f0rt ad alle 3 veje eller i
hvert fald over s0 og gennem luften samtidig. Angrebet vii have en
bes<ettelse af landet i defensiv eller offensiv hensigt som formal.

Forsvaret herimod vil kra=ve
- et soforsvar, der, hjulpet af f!yvevabnet, ved kampkraftige, lette s0stridskr<efter, st<erkt st0ttet pa mineanvendelse og pa et af kystv<erker
d<ekket basisomrade i f0rste r<ekke i linien K0benhavn- B<elterne, kan
yde en sadan indsats i vigtigere eller truede farvande, at det for en
angriber vii tage en betragtelig tid at ryddeligg0re farvandet for fremf0relse af bes<ettelsesstyrker over s0en,
- et flyvevaben, der formar at tvinge angriberen til en alvorlig kamp om
luftherred0mmet, f0r han med rimelig sikkerhed kan indlade sig pa
andre operationer, herunder navnlig at fore tilstr<ekkelig kraftige
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landtropper frem over s0en eller gennem luften,
- et landforsvar, der, hjulpet af flyvevabnet, pa en gang kan hindre en
fri march med angrebsstyrker over landegr<ensen eller kysterne og
samtidig - ved dets styrke og fordeling - n0de angriberen til at s<ette
sa store styrker ind, at en virkelig ryddeliggj0relse af luftvejen rna
gennemf0res, f0r han gennem luften kan fors0ge at "springe over"
s0forsvaret for at sla basis for bade s0- og luftforsvaret ud. Landforsvaret rna have en sadan opbygning og effektivitet, at det vi! v<ere i
stand til at holde vitale dele af territoriet med de her v<erende
vigtigste baser for s0v<ernet og flyvevabnet (havne og flyvepladser).

Imodegdelse af neutralitetskrcenkelser vil i f0rste r<ekke komme til at
foreligge i luften og pa s0en, hvor l0sningen begge steder vi! kunne stille
krav af meget betydeligt omfang, og krav, der foruds<etter tilstedev<erelsen af kampkraft, safremt en indgriben skal have mulighed for at blive
respekteret.
Varetagelse af neutralitetsopgaven i sin helhed, dvs skabelsen af mulighed for at bevare landets neutralitet overfor interesser i modsat retning, fordrer tilstedev<erelsen i landet af land-, s0- og luftkr<efter, der ogsa af udlandet - erkendes som tilstr<ekkelige til at kunne yde et
alvorligt suver<enitetsforsvar, - dvs ganske det samme som denne opgave.''

Hermed foreslog ha=ren opstillet et sta=rkt ta=rskelforsvar, der i
givet fald skulle fungere som et meget sta=rkt og udholdcnde
eksistensforsvar. Flyvevabnet og s0va=rnet skulle holdes pa umiddelbart indsatsberedskab. Dette var ikke muligt for ha=ren. Heeren skulle dog opretholde et kupberedskab pa begge sider af Store
Bcelt og hjemmeva=rnet bevare vaben hjemme. (Her betvivles
hjemmeva=rnets loyalitet ikke). Men ved opstilling af ha=rens
enheder ved lokalmobilisering og en territorial, "regional", organisation og kommandostruktur i landforsvaret kunne man opstille
et kraftigt forsvar inden for de i 1. marts-direktivet kra=vede 24
timer.
Hele landet var dcekket af det frivillige hjemmeva=rn (der i
forslaget bena=vntes "2 . linies hjemmeva=rn"). Alle n0gleobjekter, som broer, havne, flyvepladser o a blev bevogtet af stedbundne lokalforsvarsstyrker. Disse blev organiseret efter det lokale
behov af infanteri, feltartilleri, luftva=rnsartilleri og ingeni0rtropper. Styrken kunne va=re fra et infanterikompagni til en forsta=rket infanteribataljon. (Disse stedbundne styrker bena=vntes i
forslaget "Stedbundet hjemmeva=rn af l. linie") . Bag hjemmeva=rnet og de stedbundne lokalforsvarsstyrker stod lokale re-
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Figur I : Ha:rens maj 1948-forslag

HiErens kngsstyrke ·
Ca 204 000 mand (p lus fr ivi lli gt hjem mev<Ern)
Beredskap:
Lil le kupberedskab i hve r landsdel. Meget hojt mobrlisen ngsbe reds kap srkres ved lokalmob ilrsering
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II II
Tyngden r sov<Ernets deltagelse i rnvasronsforsva
ret

Om rad e daokket af frivll liot
h1emm evaorn og starke ,
stedb undne lokalfo rsvarsstyrker

servestyrker, "Distriktsbatalj oner" - infanteribataljoner, d er i
enkelte tilt'a:-lde blev forsta--rket med artilleri. (Der var tale om 23
bataljoner, der i forslaget bena--vntes "Mobilt hjemmeva--rn af l.
linie". Disse blev snart herefter betegnet som lokalforsvarsbataljoner).
Bag disse meget sta--rke lokalforsvarsenheder stod d en egentlige
feltha--r, "Regionstropperne". Oisse bestod forst og fremmest af
infanteribrigadegrupper, sammensat af infanteribataljoner og forskellige stotteenheder. De bena--vntes "R egionsgrupper" i forslaget, men allerede senere pa aret bena--vntes de "kampgrupper" .
Ud over det infanteri, de panserva--rnsenheder, det feltartilleri,
det luftva--rnsartilleri, de ingeniorenheder, samt de signalenheder
og faglige stotteenheder, der indgik i "regionsgrupperne", omfattede regionstropperne opklaringsenheder, artilleri, panserva--rnsenheder, ingeniorenheder m m. Omkring Kobenhavn skulle opstilles et sta--rkt kanonluftforsvar i tre koncentriske ringe. V ed den
dansk-tyske gra--nse foreslog man at oprette det system af faste
betonstillinger og forberedte hindringer, som man forga--ves havde sogt at fa i 1930-erne. Gra--nseforsvaret skulle omfatte dels det
lokale hjemmeva--rn, dels et lokalforsvarsregiment. For fordelingen af ha--rens mobile dele se figur 1.
I forhold til, hvad der senere blev gennemfort, er det va--sentligt
at bema--rke sig, at man forst regnede med anskaffclsen af
kampvognsenheder efter den forste opbygningsperiode pa 5 ar.
Tjenestetiden skulle va--re pa 10-12 maneder. Den mobiliserede
ha--r ville va--re pa ca. 204 000 mand plus det frivillige hjemmeva--rn af "2. linie". Pa de forste fern ar ville man kunne na at
uddanne mandskab til ca . halvdelen af "regionsgrupperne" samt
t il distriktsbataljonerne. Blot driften af forslagets ha--r ville koste
2/3 af det i 1. marts-direktivet angivne forsvarsbudget . Hertil
kom investeringer i bygninger og materiel.
Forslaget behandlede kort atomvabnene . Man forestillede sig
ikkc at rade over disse eller missiler til at fremfore dem . Pa den
ancien side gjorde man klart, at det ville v~re nodvendigt at tage
atomvabensporgsmalct op til ny diskussion ved afslutningen af 5arsperioen . I ovrigt konstaterede man, at atomvaben fo relobig
ville va--re en mangelvare, de ville prima--rt blive anvendt mod
byer og lignende mal. Ha--rstyrker var for sp redte mal til at va--re
lonnende . I fremti d en ville der va--re flere vaben til radighed og
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man kunne da ta=nke sig, at disse flere vaben blev anvendt mod
troppekoncentrationer, landgangsforetagender og lignende. "Den
principielle forskel pa atomvaben og de konventionelle vaben
ligger deri, at man ved atomvabnet med et langt ringere antal
projektiler vil kunne opna den tilstra=bte virkning. At nu ogsa
atomvaben kunne anvendes mod storbyer understregede kun den
sarbarhed af disse, som man sa under Verdenskrigen. De 0gede
risikoen for, at man ville kapitulere ved den blotte trussel om
bombardement. Der var ikke andet at g0re ved dette end at have
et effektivt civilforsvar, herunder at gennemf0re en gemmengribende evakuering. 9
11

b) Angreb fra luften eller med fjernvaben under anvendelse af 'almindelige' spr.:engmidler og
c) Invasion.
II

Angreb med atomvaben mod Danmark blev betragtet som
muligt, men ikke sandsynligt. Men hvis de fandt sted, Vil sp0rgsmalet om forla=ggelse af fladens operationer til andre forvandsomrader kunne blive aktuelt.
Hvis en angriber havde frihed til at gennemf0re massive luftangreb med konventionelle bomber og eventuelt fjernvaben (dvs
jord-til-jord-missiler), ville der kunne opsta sadanne skader, at
den egentlige milita=re modstandsevne sva=kkes i betydelig grad
- for s0va=rnets vedkommende isa=r ved bortfald af fladens baser." Det ansas for muligt at bryde modstandsevnen ved luftangreb alene, men det ville tage lang tid, hvis man havde iva=rksat
rimelige aktive og passive beskyttelsesforanstaltninger - sa lang
tid, at det strategiske overraskelsesmoment ville ga tabt. Det var
derfor mere sandsynligt, at fjendens flyindsats ville finde sted
inden for rammen af en invasion. Under denne ville s0va=rnets
hovedopgaver va=re:
11

II

II

Sovcernets forslag til en nyordning af va=rnet ville arligt koste 40 %
af det skitserede forsvarsbudget. Af sejlende kampenheder skulle
indga:

- 9 st0rre egentlige kampenheder (6 kystjagerc og 3 eskortcfart0jer (fregatter)) .
- 12 motortorpedobade.
- 6 ubade.
- 6 minela=ggere (2 store og 4 mindre).
- 12 minestrygere.
Man foreslog at opretholde de kystbefa=stninger, der da=kkede
K0benhavn, eller som sikrede adgangen til de indre farvande ved
den sja=llandske 0gruppe, samt va=rket ved Frederikshavn. Ny
va=rker skulle la=gges ved Kors0r, Nyborg og R0nne. (Formalet er
ikke eksplicit angivet, men rna have va=ret at sikre forbindelsen
mellem Sja=lland og Fyn samt eventuelt en spa=rring af Store Ba=lt
henholdsvis mulighederne for at anvende R0nne havn.)
Ogsa s0va=rnets forslag blev indledt med en analyse af forsvarets opgaver og s0va=rnets rolle i l0sningen af disse. Den da=kkede
dels s0va=rnets opgaver inden for det milita=re forsvar mod et
angreb under en fremtidig krig dels s0va=rnets neutralitetsopgaver. Angrebsformerne under en fremtidig krig omfattede flere
muligheder:

"a) at hindre eller i hvert fald forsinke transporter af trapper og materiel, som f0res frem over s0en,
b) at hindre beskydning fra s0en,
c) at sikre forbindelsen mellem landsdelene og med allieret eller neutralt udland samt
d) at underst0tte danske styrkers kamp i land.''
Om dagen i godt vejr kunne disse opgaver l0ses i samarbejde
med danske flystyrker - og pa grund af fjendens fly maske
prima=rt af disse - men om natten og i usigtbart vejr matte
s0va=rnet l0se opgaverne alene.
Den f0rste opgave skulle l0ses i et samspil mellem s0krigens
forskellige vaben, ved S0minespa=rringer samt angreb pa invasionsstyrkens kamp- og transportenheder. Derigennem kunne
man vanskeligg0re angriberens opgave mest muligt. I l0sningen af
denne f0rste opgave var der ikke den st ore uoverensstemmelse
med, hvad ha=ren havde beskrevet som s0va=rnets opgave, dog
understregede s0va=rnet behovet for Stor fart og aktionsradiusll
og forestillede sig i perioder med darligt sigt en mere fremskudt
indsats end "linien K0benhavn-Ba=lterne
11

"a) Angreb med atomvaben eller andre midler til masse0del.:eggelse,
som kan sidestilles hermed,

11
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Losningen af den anden opgave skulle - som hidtil - ske i et
samvirke m ellem kystbefa:-stningerne, flade- og flystyrker.
Den t redie og den fjerde opgave da:-kkede den traditionelle
opgave at sikre forbindelserne pa havet suppleret med, at ogsa det
danske sova:-rn havde en rolle i "projection of sea power". Begge
opgaver blev behandlet sa kort og uanalytisk, at man rna karakterisere det, at de na:-vntes, som blot en principiel markering.
Sova:-rnets neutralitetsopgaver omfattede:
"a) at sikre trafikken i dansk territorialfarvand, hvorved forstas at yde
skibsfarten va:-rn mod angreb fra soen og fra luften samt beskyttelse
mod minefare.
b) at beskytte danske handelsskibe og dansk fiskeri, efter omsta:-ndighederne ogsa uden for dansk territorialfarvand.
c) at hindre fremmed e milita:-re styrkers uretma:-ssige benyttelse af
dansk territorialfarvand og visse dele af dansk landomrade.
De dele af dansk landomrade, hvis sikring vil pahvile sova:-rnet, er
isa:-r mindre, isoleret beliggende oer.
d) at ove politimyndighed pa soen, . . .
e) at tra:-ffe de sova:-rnet vedkommende forberedelser tillandets forsvar, hvorunder, foruden fUdens og kystbefa:-stningens fuldsta:-ndige klargoring, vil komme udla:-gning af min espa:-rringer i neutralitetsbevogtningens og forsvarets interesse, samt medvirken til farvandenes og luftrummets overvagen som va:-rn mod overraskende
angreb ."

Disse opgaver skulle loses pa rette vis, fordi " manglende evne
til, om fornodent med magt, at sikre Danmarks rettigheder og
pligter over for andre magter, hvis krigs- og handelsskibe fa:-rdes i
danske farvande, vii ikke blot kunne afgive bekvemme paskud til
at inddrage landet i krigsbegivenheder, men vil ogsa kunne give
anledning til, at forestillingen om dansk territorium som et let
bytte rodfa:-stes i udlandet og giver na:-ring til angrebsplaner." 10
Kun pa mindre omrader syntes der at va:-re et modsa:-tningsforhold mellem ha:-rens og sova:-rnets opfattelse af malsa:-tningen for
forsvaret . Det var dog naturligt, at sova:-rnet i sin analyse lagde
storre va:-gt pa ta:-rskelmalsa:-tningen - da va:-rnets indsats forst og
fremmest la her - end den efterfolgende, seje eksistenskamp.
I modsa:-tning til de to eksisterende va:-rn fremlagde de luftmilitcere tilforordnede ikke nogen analyse af forsvarets opgaver. Man
20

koncentrerede sig om at beskrive, hvad der skulle til for at opstille
et effektivt slagkraftigt luftvaben. Det va:-sentligste element heri
- opstillingen af et enhedsluftvaben med stor selvsta:-ndighed og
hojt beredskab - var blevet sikret med forsvarskommissionens
direktiv. I forla:-ngelse heraf understregede man, at "Chefen for
Luftva:-rnet" overfor ministeren matte ligestilles med de to andre
va:-rnschefer, og at "den operative luftstyrke rna henla:-gges direkte under luftva:-rnets centraliserede overledelse." Opgaverne for
luftvabnet skulle begra:-nses til almindeligt luftforsvar af dansk
omrade, luftstotte til ha:-ren og sova:-rnet i form af luftsikring af
disse enheder samt deltagelse i eller selvsta:-ndig gennemforelse af
angreb mod mal pa soen eller til lands samt rekognoscering. Med
en senere tids internationale luftmilita:-re begreber sa man sine
opgaver som "air defence" (eller "defensive counter air operations"), "close air support", "air recce" samt "battlefield air
interdiction". Man forestillede sig ikke at gennemfore selvsta:-ndige "interdiction" -operationer eller "offensive counter air" -operationer, rettet mod modstanderens baser m. m. Det ville pa det
tidspunkt kra:-ve radighed over egentlige bombefly. Forste generations jetjagerfly havde kun en begra:-nset aktionsradius. Man forestillede sig saledes en anvendelse af flyene, der la godt pa linie
med ha:-rens og sova:-rnets opfattelser.
Man fremlagde to modeller for luftvabnets kamporganisation.
Den storste indeholdt:
- 16 dagj agereskadriller (a 20 fly),
- 4 natjagereskadriller (a 20 fly) og
- en fotorekognosceringsgruppe.
Disse kampfly - og soredningsfly og transportfly - skulle
fordeles med tre enheder - en "wing" - pr. flyvebase pa i alt 8
baser.
Den mindre model indeholdt 8 dagjagereskadriller og 2 natjagereskadriller, men bevarede de ovrige enheder fra den storste
model. Den skulle operere fra 4 baser.
Selv den mindre model betod en fomgelse i forhold til de 7
dagjager- og den ene natjagereskadrille, som skulle opstilles ved
en udfyldelse af 1937-loven i overensstemmelse med det forslag,
som man havde udarbejdet i foraret 194 7. De luftmilita:-re tilfor21

ordnedes forslag ville koste ca 45% af det budget, der var givet
som ramme i 1. marts-direktivet. 11
En opbygning af de tre v~rn som foreslaet ville betyde en
overskridelse af direktivets budgetramme med omkring 80%.
Resultatet blev, at v~rnene blev sat igang med ogsa at udarbejde
forslag, der holdt sig inden for denne ramme. Budgettet blev
fordelt med ca 43% til h~ren, 24% til sov~rnet og 33% til
flyvevabnet. Det gav de to gamle v~rn godt halvdelen af det
belob, som de havde foreslaet, og flyvevabnet ca 70% af, hvad de
luftmilit~re tilforordnede havde anmodet om. De forslag, som
udarbejdedes pa dette grundlag, gav styrker, der "var for sma til
at berettige . . . til betegnelsen forsvarsordning.'' Ordningen ville
v~re uden synderlig milit~r v~rdi og utilstr~kkelig tillosning af
de neutralitetsopgaver, som erfaringsm~ssigt ville opsta. 12
Efter at de nye forslag - og senere ogsa v~rnenes egentlige
forslag fra forsommeren - var blevet afleveret til forsvarskommissionen i september 1948, blev der stillet afklarende sporgsmal
fra medlemmerne, der derefter blev besvaret. Sporgsmalene var
knyttet savel til v~rnenes egne forslag som til de forslag, der var
holdt indenfor budgetrammen. H~ren fik anledning til at understrege, at med det reducerede forsvar var det ikke muligt at
opretholde et kupberedskab i fred, og en forsvarskamp ville selv
med den mobiliserede h~r kun blive kortvarig. Men den regionale struktur ville sikre, at kamp fandt sted. Man fik ogsa mulighed
for at belyse sammenh~ngen mellem de v~rnepligtiges tjenestetid og det staende beredskabs storrelse. Saledes ville man kunne
fordable det staende beredskab fra ca 8 500 til 1 7 000 mand, hvis
man gav de 20 000 arligt indkaldte, som man forudsatte i h~rens
oprindelige forslag, 18 maneders istedet for 10 maneders tjenestetid.13
Samtidigt med dette arbejde var h~ren blevet sat i gang med
overvejelser vedmrende den trussel mod 0erne i Kattegat, som
havde v~ret bemrt under "Paskekrisen" i marts . 14 I sit svar fra
begyndelsen af oktober 1948 understregede h~rledelsen, at den
ansa truslen mod disse oer som meget begr~nset. Et forsvar af
oerne ville kr~ve 2 l/2 forst~rket infanteribataljon, medens en
overvagning kunne opnas med et par kompagnier. I ovrigt mente
man, at Samso havde en uinteressant beliggenhed, og af L~s0 og
Anhalt var det forst og fremmest L~so, der pakaldte interesse.
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Her var det trods alt muligt at anl~gge en flyveplads. Men nar sa
betydningsfulde oer som Lolland-Falster, Mon og Langeland ikke
havde styrker til deres forsvar, var anvendelse af andre landstyrker end hjemmev~rnet pa Kattegats0erne meningslos. Og overvagning var SOV~rnets opgave . 15

1948-1955: Alliancetankerne opstar
og realiseres
I den periode, hvor v~rnene arbejdede med besvarelse af
forsvarskommissionens sp0rgsmal, var den skandinaviske
forsvarskomite blevet nedsat. Det skete midt i oktober i forl~ngelse af de f0rste droftelser og senere forhandlinger, der fandt
sted m ellem de nordiske Iande i lobet af sommeren og efteraret
1948. Den skandinaviske forsvarskomit e skulle udarbcjde sin rapport inden 1. februar 1949. Den forela f~rdig to uger for.
I rapporten indgik en omtale af kravene til dansk forsvars
udbygning under et skandinavisk forsvarsforbund. For h~rens
vedkommende var der i det store og hele tale om en beskrivelse af
den struktur, som man havde foreslaet i maj 1948. Det samme
var tilf~ldet for flyvevabnet, hvor kravene svarede til den store af
de da fremlagte to modeller. Kun for sov~rnets vedkommende
var der tale om en vis udbygning. Dette var logisk, idet der nu var
tale om veldefinerede forbindelseslinier og storre muligheder for
at v~lge hensigtsm~ssige baseomrader. Medens man fastholdt
antallet afkystjagere pa seks, blev de 12 motortorpedobade til24
mindre torpedobade (mindre i forhold til kystjagerne) og motortorpedobade . Mulighederne for at basere kystjagerne - der ogsa
havde en minel~gningsopgave - i den svenske sk~rgard skulle
undersoges. Antallet af undervandsbade sattes op fra forslagets 6
til 9. Kystforterne ved Kobenhavn kunne nu ses som dele af et
"Sundforsvar", der skulle gives dybde ved placering af et batteri
pa Stevns, der kunne d~kke en sp~rring derfra til Falsterbo.
Tilsvarende lukning af Store B~lt skulle opnas ved batterier ved
Nyborg og Kors0r (de nye kystforter Stevnsfortet og Langelandsfortet blev bygget i arene 1951- 54). Forbindelsen mellem Frederikshavn og Goteborg skulle sikres ved et baseforsvar ved Frede23

rikshavn samt ved en udvidelse af antallet af eskortefartojer.
Sova:rnets juni 1948-forslag indeholdt 3 fregatter. De storre <£ndringer i forhold til forslagene fra forsommeren 1948, som man
finder i kravene til det danske sov<£rn, skyldes sandsynligvis fladechefen, viceadmiral A. H. Vedels placering i komiteen. Han blev
naturligt inspireret af den nye strategiske ramme, som ikke
mindst sov<£rnets operationer nu matte ses i, og som han i et par
ar havde str:£bt mod at realisere. 16
Det forsvar, som skitseres med kravene til dansk forsvars udbygning, rna siges at va:re et brohovedforsvar, bygget pa mulighederne for hj<£lp fra Nordens st<£rkeste milit<£rmagt Sverige. Kun
med placeringen af kystjagerne i sk<£rgarden og etablering af en
sp<£rringslinie fra Falsterbo til Nyborg med en klar tyngde i 0resund tages enkelte skrift mod et bidragsforsvar.

Efter indtrreden i Atlantpagten
Med det endelige sammenbrud af forhandlingerne mod slutningen af februar 1949 og de to uger senere iva:rksatte skridt mod
indtr<£den i Atlantpagten var man igen i en ny situation. Og i
forsommeren kom forsvarskommissionen i gang med sit arbejde
pa det nye grundlag. Inden for det folgende ar udarbejdedes og
vedtoges en lov om forsvarets ordning, der fastlagde de overordnede organisatoriske rammer. Loven, der blev stadf<£stet i slutningen af maj 1950, samlede marine- og krigsministerierne i et
forsvarsministerium . Til bistand for forsvarsministeren oprettedes en forsvarsstyrelse. Her sad udover forsvarschefen og chefen
for forsvarsstaben cheferne for de tre v<£rn. Forsvarschefen, der
stottedes af den relativt lille forsvarsstab, skulle have ansvaret for
v<£rnenes beredskab og forsvarsforberedelser over for ministeren.
I krigstid skulle forsvarschefen give direktiver for sova:rnets og
flyvevabnets operationer, idet de to v<£rnschefer beholdt den
direkte kommando. For landstyrkerne vedkommende stod cheferne for Vestre Landsdelskommando (Jylland-Fyn), 0stre
Landsdelskommando (den sj<£llandske ogruppe) og Bornholms
Region direkte under Forsvarschefen. Udviklingen af forsvarets
opbygning i hovedlinier var forsvarsstyrelsens ansvar. Herunder
skulle styrelsen fungere som et kollektiv, hvis formand forsvarschefen - var talsmanden overfor ministeren.
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Det landmilit:£re forsvars organisation blev som foreslaet territorial. Styrkerne 0st og vest for Store Ba:lt kom under kommando
af cheferne for 0stre henholdsvis Vestre Landsdelskommando.
Under dem Ia regionerne, der igen var opdelt i distrikter. Den
operative foring af h<£rens enheder var i forste omgang regionschefernes opgave.
For sov<£rnets vedkommende oprettedes marinekommandoer,
der inddeltes i marinedistrikter. Flyvevabne oprettede "basiskommandoer'' ost og vest for Store Ba:lt. Ha:rens territoriale
myndigheder fik de to andre va:rns territoriale myndigheder
underlagt med hensyn tillokalforsvar. 1 7
Herefter gik man videre med arbejdet med at fastl<£gge v<£rnenes organisation. For at v<£re egnet til dette arbejde blev Forsvarskommissionen reorganiseret mod slutningen af november 1950. I
begyndelsen af 1951 vedtog den reorganiserede kommission de
principper, der skulle l<£gges til grund for va:rnenes organisation.
Herunder
"- at forsvaret paden mest hensigtsm::essige made skal svare til de krav,
som forsvaret af dansk omrade stiller, bade under hensyn til at skabe
det nodvendige beredskab over for uvarslet angreb og under hensyn
til forsvarets almindelige opgaver,
- at forsvarets organisation tillige skal fastl::egges saledes, at der skabes
det bedst mulige grundlag for dansk deltagelse i det vesteurop::eiske
forsvar indenfor rammerne af de forsvarsplaner, der udarbejdes af
atlantmagterne i f::ellesskab.'" 8
Det er ikke muligt pa dette grundlag at uddrage mere detaljerede
mal for forsvaret. I hvilken retning tankerne gik, kan dog bl a ses
af forsvarsministerens bema:rkninger ved forel<£ggelsen af Ioven
om forsvarets organisation i Folketinget ved udgangen af maj
1951. (Regeringen Hans Hedtoft var med udgang af oktober
blevet aflost af regeringen Erik Eriksen) . Hovedlinien i det milita:re planl<£gningsarbejde i alliancen var, at det enkelte alliancemedlem skulle pra:stere et forste forsvar af eget land. Ingen del af
landet skulle opgives uden kamp. Tv:£rtimod skulle man holde
ud for at skabe muligheder for inds:£ttelse af stormagternes strategiske reserver. Disse vii forst og fremmest besta af flade- og
flyenheder. Indtil videre ville USA og England dog ogsa deltage i
det forste forsvar af V esteuropa med landstyrker. Om vore egne
forsvarsstyrker sagde ministeren, at
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Figur 2: Hc;erens skitse fra september 1950

" vi f0rst og fremmest rna have mobile, slagkraftige enheder i Jylland for
at kunne koncentrere dem i de for et mobilt forsvar bedst egnede
omrader, eventuelt i samarbejde med allierede styrker i Nordtyskland,
og pa 0erne for at kunne im0dega fjendtlige langangsfors0g med virkelig
slagkraft pa det tidspunkt, hvor en landgangsstyrke er mest sarbar som
f0lge af dens mangel pa landsat tungt materiel.
For at sikre disse feltenheder st0rst mulig man0vrefrihed og samtidig
hindre en eventuel angriber i frit at brede sig i omrader, som feltenhe derne pa et givet tidspunkt ikke kan da=kke, skallokalforsvarsstyrkerne,
herunder stationa=rt luftva=rnsartilleri og hjemmeva=rn, under fuld udnyttelse af lokalt kendskab overalt i landet, sikre besiddelsen af en ra=kke
punkter som f. eks. havne, flyvepladser, trafikknudepunkter o. s. v.

Hil!rens krigsstyrke i 1954:
ca 121000 mand (plus frivilligt hjemmevann).
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Resten av Jande! er d<Ekket
det frivillige hjemmev<Ern

at

For s0ens vedkommende er det tanken, at lettere enheder, omfattende kystjagere, eskortefart0jer, undervandsbade, patruljefart0jer, motortorpedobade, minela=ggere og minestrygere, egnede til og fortrolige med
man0vrer i de sna=vre danske farvande, som er vanskelige at navigere i,
skal im0dega landgangsfors0g, angribe forbindelseslinier over s0en, foretage offensiv og defensiv mineudla=gning samt minestrygning. Fladen vii
f0lgelig ogsa fa en opgave deri at overvage farvandene og herunder at
bidrage til sikringen af forbindelser, som vii va=re afg0rende for landets
forsyning bade civilt og milita=rt.
Endelig skal vort flyvevaben opbygges af jagereskadriller, der kan
im0dega luftangreb pa vort territorium, hvorunder sa=rlig luftforsvaret
af de st0rre byer vii va=re af afg0rende betydning. Endvidere skal
flyvevabnet kunne yde taktisk st0tte i sna=ver tilknytning til ha=rens og
s0va=rnets operationer. '' 19

Det er nok de seneste 150 ars mest optimistiske pr~sentation af
en dansk forsvarsordning. Men det var ikke uden grund. Den
danske sikkerhedspolitiske situation havde med alliancemedlemskabet bedret sig betydeligt over for en trussel fra Sovjetunionen.
Og et udbygget og mobiliseret forsvar efter 1951-ordningen ville
give en god d~kning af dansk territorium. Ordningen gav et
brohovedforsvar, der eventuelt kunne fa succes, selv om landet
ikke fik hj~lp fra allierede landstyrker. Flyvevabnets operationer
var i overensstemmelse med, hvad alle havde forestillet sig indtil
nu. S0v~rnets operationer var endnu mere offensive (" angribe
forbindelseslinierne", "offensiv ... mineudl~gning") end v~rnet
selv havde forestillet sig i sommeren 1948. For h~rens vedkommende var der sket en bev~gelse v~k fra den regionale kampstruktur.
Denne bev~gelse var sket gradvis. Den fik sit endelige udtryk i
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et "Skitsem~ssigt udkast til en h~rordning baseret pa 11 kampgrupper m . m ." som h~ren sendte til forsvarsministeren i september 1950, dvs for arbejdet i den reorganiserede forsvarskommission gik igang. Udkastet lagde en klar v~gt pa felth~ren. De
23 lokalforsvarsbataljoner skulle nu anvendes til bevogtning af
specielt truede kyster og oer samt havne og flyvepladser. Da man
ikke l~ngere forestillede sig at opstille 1948-forslagets "skr~d
dersyede" bevogtningsenheder var man tvunget til at anvende de
enheder, der oprindelig var t~nkt som lokale reserver.
Skitseudkastet demonstrerede, at man ogsa pa anden vis bev~
gede sig v~k fra det territoriale forsvar. Hvis man sammenligner
figur 2 med figur 1 kan man konstatere en vis - relativ tyngdeforskydning mod syd i Jylland, mod gr~nsen. Og man
begyndte at samle kampgrupperne i regionerne II, II og VI i
"divisioner", i "3. Division" henholdsvis "2. Division" og "6.
Division" . Direkte under de to landsdelskommandoer skulle nu
opstilles panserregimenter. De kampgrupper, der ikke indgik i
divisioner, blev herefter ben~vnt "brigadegrupper" .20

1951-ordningen og Lissabon-malene
For h~rens vedkommende kom forsvarskommissionens forslag og
den organisationslov, der gennemfortes i midten af juni 1951 , i
alt v~sentligt til at folge dette udkast. D en samtidige personellov
fastlagde de v~rnepligtiges uddannelse til 12 maneder med mulighed for 60 dages genindkaldelser inden for de efterfolgende 9
3r. Flyvevabnet fik jf. Ioven 8 jagereskadriller, hvoraf 1 natjagereskadrille. For s0v~rnets vedkommende var !ovens grundlag meget uklart. Det blev blot fastlagt, at forogelsen af fladen forelobig
kunne omfatte indtil ca. 10 enheder indenfor skibstyperne kystjagere, ubade og motortorpedobade.2 1
Det blev under behandlingen i Folketinget klarlagt, at den
mobiliserede h~r ville komme op pa 75 000 mand felttropper, ca
25 000 mand lokalforsvarsstyrker, ca 20 000 ved " reserveanstalter m v" (dvs faglige enheder og myndigheder) samt hjemmev~r
net, der pa dav~rende tidspunkt var pa ca 40 000 man d. 22
D en erkendelse af sammenh~ngen mellem forsvaret af Danmark og af Nordtyskland, som fremgik af forsvarsministerens
forel~ggelsestale, kom som en naturlig f0lge af den udvikling i
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alliancens milit~re struktur, som havde fundet sted siden midten
af 1950. Indtil det nordkoreanske overfald pa Sydkorea i juni det
ar havde man kun taget skridt til koordination af medlemmernes
forsvarsplanl~gning. Men i efteraret blev man enige om at oprette en f~lles kommandostruktur, og mod slutningen af aret blev
den formelle beslutning taget i Det nordatlantiske Rad. En dansk
tiltr~den blev godkendt i Folketinget i februar 1951. Samtidig
blev det besluttet, at Det danske kommando i Tyskland allerede i
fredstid skulle underl~gges den f~lles milit~re kommando. Det
danske bidrag til bes~ttelsen af det besejrede Tyskland ~ndrede
hermed karakter til et bidrag til NATOs fremskudte forsvar af
Vesteuropa. Allerede for styrken var blevet afsendt, havde man
dog v~ret opm~rksom pa risikoen for en 0st-Vest konfrontation.
Repr~sentanter fra det danske udenrigsministerium havde da
over for engl~nderne gjort klart, at man onskede britiske styrker
mellem den sovjetiske bes~ttelseszone og den danske styrkes
omrade. Under behandlingen af forsvarsloven i Folketinget blev
det understreget af flertallet, at det
"er en forudsa:-:tning, at danske styrker forst og fremmest skal bidrage til
forsvaret af selve Danmark, og at de enten placeres pa dansk omrade
eller saledes, at de da:-:kker adgangen til Danmark . .. danske troppestyrker, der - placeret i Nordtyskland - da:-:kker Danmarks sydgra:-:nse,
deltager i landets forsvar i mindst lige sa hoj grad, som hvis de var
placeret i selve Danmark."

Denne sammenh~ng mellem Danmark og dele af Nordtyskland
blev understreget ved den opdeling afNATOs Europakommando
i regioner, som derefter fandt sted. Gr~nsen mellem Central- og
Nordregionerne blev pa norsk-dansk initiativ lagt langs Elben,
saledes at regionen kom til at omfatte Norge, Danmark, SlesvigHolsten og Hamborg. Denne territoriale organisation tradte i
kraft i begyndelsen af april 1951 med britisk chef. Under sig fik
han fire myndigheder: Cheferne for de danske henholdsvis norske
landstyrker, chefen for de dansk-norske fladestyrker og chefen for
de dansk-norske flystyrker. Maneden efter forela direktivet for
landforsvaret af Jylland, herunder for den svage allierede styrke i
Slesvig-Holsten, indledningsvis ben~vnt den allierede d~knings
styrke, men snart omdobt til " The South Jutland Covering Land
Force". Denne allierede styrke bestod ud over det danske kom29

mando (enforst;:erket infanteribataljon) af en norsk infanteribrigade og en britisk opklaringsbataljon. Styrken, der var besluttet
oprettet i september 1950, var under kommando af den norske
chef.
Planen for forsvaret af den jyske halv0 indebar pa dette tidspunkt, at kun felth;:ersstyrker pa ca en infanteribrigadegruppe
blev efterladt nord for gr;:ensen. De skulle d;:ekke Karup og
Nordjylland. De 0Vrige flyvestationer og v;:esentlige omrader
skulle bevogtes af lokalforsvaret, der herunder skulle d;:ekke overgangene over Limfjorden og Lilleb;:elt. Felth;:erens hovedstyrke pa
halvoen skulle inds;:ettes i en afgorende forsvarskamp ved Kielerkanalen og i omradet mellem kanalen og gr;:ensen. D en allierede
d;:ekningsstyrke skulle indlede denne kamp, bl a med styrker foran
Kielerkanalen- Ejderen. Det var meget optimistiske opgaver at
opstille for de begr;:ensede styrker, som man da radede over. At
opgaven ville v;:ere helt uloselig, hvis d;:ekningsstyrken blev sv;:ekket, var indlysende. Heri la kimen til et forsvarsproblem, der pa
forskellig vis kom til at dominere det efterfolgende par ar.
Ogsa for Sj;:ellands vedkommende udarbejdedes en forste
forsvarsplan pa dette tidspunkt. Her forudsa man indtil videre
kun at gennemfore et egentligt forsvar af Nordostsj;:elland med
Kobenhavn. Indtil 1951-ordningen blev realiseret, var forsvarets
muligheder meget begr;:ensede. 23
Udviklingen i NATO bragte nu problemer. Den danske h;:er,
der var under opstilling pa grundlag af 1951-ordningen, forudsatte en hurtig mobilisering og indledningsvis regional imodegaelse
af angreb. De staende styrker - ca 4 000 i hver landsdel - skulle
kun kunne imodega et kup. Som NA TOs doktrin i efteraret 1951
blev formuleret, skulle man have en staende "d;:ekningsstyrke" til
radighed for den indledende imodegaelse af angrebet. D;:ekningsstyrkens kamp skabte tid og rum til mobiliseringen. Behovet for
umiddelbart kampklare styrker blev formuleret under den centraliserede opgorelse af det enkelte lands styrkebehov, der fandt
sted nu. Danmarks behov for en landmilit;:er d;:ekningsstyrke blev
anset for at v;:ere en divisions styrke - ca 18 000 mand - der
skulle fordeles pa to reducerede divisioner - en i hver hovedlandsdel. Divisionerne skulle hver besta af to reducerede
infanteribrigadegrupper. Behovet for den landmilit;:ere krigsstyrke blev bedomt til fire divisioner. Krigsstyrkebehovet afveg ikke
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v;:esentligt fra, hvad 1951-ordningen ville kunne opstille ved udlobet af sin femarsperiode, men med den radige v;:ernepligtsstyrke
og 12 maneders tjenestetid var det ikke muligt at opstille mere
end den halve d;:ekningsstyrke. Som allerede beregnet i efteraret
1948 ville 18 maneders tjenestetid gore det muligt at na disse
18 000 mand. I december 1951 fik regeringen socialdemokratiets
principielle tilslutning til en tjenestetidsforl;:engelse, og hermed
kunne Danmark i Lissabon i februar 1952 gamed til de afNATO
opstillede styrkemal for dansk forsvar.
For flyvevabnet afveg det anslaede behov ikke meget fra !ovens
tal. Behovet var stadig 7 dagjager/jagerbombereskadriller og 1
natjagereskadrille (samt 3 fotorekognosceringsfly og 8 transportfly), men materielstyrkemalene var nu 175 dagjagere og jagerbombere samt 20 natjagere, idet antallet af fly pr. eskadrille nu
blev sat hojere end hidtil.
Derimod var der for sov;:ernet tale om drastisk for0gede styrkemal. Af skibe under kommando henholdsvis skibe i den samlede
krigsstyrke var der behov for : 5 henholdsvis 9 fregatter, 2 henholdsvis 10 korvetter, 12 h enholdsvis 24 motortorpedobade, 8
henholdsvis 54 minestrygere og 3 henholdsvis 5 undervandsbade.
Kystforterne er ikke n;:evnt. I forhold til de styrkemal, der blev
opstillet til den skandinaviske forsvarskomite, var der tale om en
klar sv;:ekkelse af evnen til at deltage i invasionsforsvaret. Samtidig ses en drastisk fomgelse af fladens eskortekapacitet. Det er
muligt, at man skal se arsagen til den forste forskel i overgangen
fra ren dagjager til dagjager/jagerbomber som flyvevabnets prim;:ere type. Men mangedoblingen af eskortekapaciteten kan kun
ses sam et tegn pa, at fli!den var tilt;:enkt konvojeringsopgaver
uden for de danske farvande efter mobilisering. 24
D e reservationer, sam Danmark gjorde i Lissabon, drejede sig
aile om iv;:erks;:ettelsen af de 18 maneders v;:ernepligtstjeneste.
Der skulle forst skaffes indkvarteringsmuligheder, befalingsm;:end
og udrustning. At man i ovrigt ikke havde reservationer over for
styrkemalene, kan have tre forklaringer. For det forste var der kun
tale om mal for de efterf0lgende tre ars styrkeopbygning. For det
andet var foruds;:etningen for tilvejebringelsen af materiellet til
v;:ernene i disse ar vabenhj;:elpen. Materieludgifterne var derfor
ikke den budgetbelastning, som de sen ere blev. For det tredie var
der endnu en ret klar politisk vilje til at sage at !eve op til
J
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alliancens anbefalinger, en vilje, som netop havde givet sig udtryk
i de 2 600 millioner kr, som ifolge folketingsbeslutning kort for
var stillet til n1dighed for forsvaret for de folgende tre :lr. Denne
vilje betod ogsa, at man faktisk gennemforte 18 maneders vcernepligtstjeneste fra forsommeren 1953. Som folge af en meget
darlig forberedelse og gennemforelse af beslutningen blev folgen
protestmytterier pa flere tjenstesteder.
Allerede halvandet ar senere fulgte en nedscettelse af tjenstetiden til 16 maneder. Med en reduktion af rekruttiden fra 6 til 4
maneder sikrede man sig mod, at dcekningsstyrken af den grund
matte skceres ned. !Endringen gennemfortes af den socialdemokratiske regering Hedtoft, der afloste regeringen Erik Eriksen i
september 1953, med modstand fra Venstre og De Konservative,
men med stotte fra De Radikale. Det politiske samarbejde, der
havde baret opbygningen af forsvaret efter krigen, havde slaet
revner. Samtidig blev forsvarsbudgettet reduceret. De arlige indkaldelser til hceren blev nedskaret med 3 000 mand, hvilket betod
en reduktion af dcekningsstyrken fra 19 000 til 16 000 man d .25
Med 18 maneders tjenestetid ville det have vceret muligt at
opbygge det danske bidrag til den allierede dcekningsstyrke i
Slesvig-Holsten. Men princippet om opbygning af staende dcekningsstyrker i det enkelte land kom til at undergrave denne mulighed, samtidig med, at den opstod. Kravene til en dcekningsstyrke i Norge kom nemlig til at betyde, at den norske del af den
allierede dcekningsstyrke i Slesvig-Holsten matte trcekkes hjem i
foraret 1953. Der havde tidligere vceret politisk pres for at fa
styrken hjem, og da tilbagetrcekningen nu stottedes af NATO, var
de forsog, som man fra dansk side nu for sent gjorde for at
fastholde styrken, domt til at mislykkes. Ihcerdige danske forsog
pa at fa nordmcendene aflost af en ancien allieret styrke, som sa
igen kunne retfcerdiggore, at man opbyggede den danske del af
den fremskudte dcekningsstyrke, mislykkedes ogsa.
Med opgorelsen af styrkebehovet i forsvaret af DanmarkSlesvig-Holsten blev det ogsa klart, at flystyrken i omradet var
utilstrcekkelig. Denne mangel i forhold til behovet kunne dcekkes
ved stationering af allierede fly i Jylland, og dette blev foreslaet
fra NA TOs side. Forslaget blev i februar 1952 stottet af den
danske forsvarschef. Indledningsvis var der nogenlunde enighed
mellem de tre forsvarsbcerende partier om, at en stationering
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kunne vcere hensigtsmcessig. Men enigheden holdt ikke i den
cfterfolgende tid, og pa et tidspunkt blev muligheden af flystationering koblet sammen med tilstedevcerelsen af en rimelig dcekningsstyrke i Slesvig-Holsten. Det var en logisk kobling, men den
udsprang ikke nodvendigvis af en logisk analyse. Det er lige sa
sandsynligt, at der var tale om et forhandenvcerende argument
med sagligt indhold, som socialdemokratiet kunne anvende til at
rctfcerdiggore den modstand mod stationering, som af andre
grunde opstod i partiet.
Sadan set var der logik i den socialdemokratiske argumentation
for en afvisning aftilbuddet fra foriiret 1953: Hvis Danmark ikke
fik allieret landmilitcer hjcelp til at opstille en fremskudt dcekningsstyrke - vi havde ikke ressourcer nok selv - ville det vcere
forkert eventuelt at forvcerre forholdet til Sovjetunionen samt at
udscette forsvarsviljen for de irritationsmomenter, som en stationering af fremmede trapper erfaringsmcessigt medforte. Det samme kar. siges om det forhold, at man ved forhandlingerne med
amerikanerne ikke kunne opna sikkerhed for, at de allierede fly
ville blive anvendt her. Nar det saledes var muligt, at de blev
flyttet, nar der var brug for dem - og efter at vi havde indrettet
forsvaret efter deres tilstedevcerelse - var det ikke nodvendigvis
rigtigt at acceptere de uden- og indenrigspolitiske omkostninger
ved en stationering. 26
Selv om der herefter blev problemer i samarbejdet om forsvarspolitikken mellem Socialdemokratiet pa den ene side og Venstre/
Konservative pa den ancien, er det forkert at sige, at det endnu
kom til et mere dybtgaende modscetningsforhold. Der var flertal
bag et eksistensforsvar. Det var sikret af forsvarets storrelse, det
staende beredskab og af den forholdsordre for det militcere forsvar ved et angreb pa landet og under krig, som efter et forslag fra
forsvarschefen i december 1950 og en mellemformulering i september 1951 fik sin endelige form i marts 1952 _27
Det blev dog nu direkte understreget, at det trods alt var
begrcenset, hvad man udfra udenrigspolitiske hensyn fandt at
burde anvende af ressourcer til forsvaret, og hvad man kunne
acceptere af politiske omkostninger.
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1955-1958: Bidragsforsvaret og de
indenrigspolitiske realiteter.
"Vi rna naturligvis ved fastla:>ggelsen af den nye forsvarsordning tage
fornodent hensyn til landets okonomiske ba:>reevne. Men hvis der er
denne brede enighed om udenrigspolitikken og de opgaver, vort forsvar
har i overensstemmelse hermed, og hvis der samtidig er enighed om at
gore forsvarsudgifterne sa sma, som deter foreneligt med opfyldelsen af
disse opgaver, ja, sa rna den konkrete udformning af forsvarsordningen
va:-re et rent sagligt anliggende, som ikke skulle give anledning til partipolitisk konflikt." (Per Ha:>kkerup i ordforertalen i abningsdebatten i
oktober 1958) .

Baggrunden: Forbundsrepublikken Tysklands
genoprustning og kernevabnenes dominans
If0lge 1951-forsvarsloven skulle man tage Ioven op til revision
senest i folketingssamlingen 1954/55. I marts 1955 fik den socialdemokratiske forsvarsminister tilslutning fra gruppeforma:>ndene
fra Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale og
Retsforbundet til deres deltagelse i et forsvarsudvalg. Udvalget,
der nedsattes mod udgangen af maj 1955, skulle overveje a:>ndringer i forsvarsordningen og foretag e en bed0mmelse af tekniske
og 0konomiske sp0rgsmal ved overgang til en ny ordning. At
inddrage De Radikale og Retsforbundet var nu naturligt i betragtning af regeringens samarbejdsm0nster i den 0konomiske politik. 28
Allerede i 1954 havde forsvarsstyrelsen indledt forberedelserne
til sit udspil i de kommende politiske forhandlinger. Pa grundlag
af chefen for NATOs Europakommandos "Capabilities Plan"
iva:-rksatte man udarbejdelsen af en "Langtidsplan for Forsvaret".
Vilkarene for ogsa dansk forsvarspolitik var nu fundamentalt
. a:-ndrede.
Det f0rste nye moment var kernevabnenes stigende betydning.
Allerede under de forhandlinger, der ledte til Lissabon-malene,
havde USAs vilje til at anvende sin kernevabenoverlegenhed til
gavn for alliancen givet anledning til en reduktion af de oprindelige styrkemal for konventionelle styrker. Antallet af kernevaben
0gedes nu hurtigt, og i midten af 1950-erne fik man vaben til

rad ighed, der bade med hensyn til v<egt og spra:-ngvirkning var
m indre end de f0rste vaben. Disse sakaldte "taktiske" kernevahc n ansa man for anvendelige til direkte at st0tte enheder pa
ka mppladsen. Koreakrigens omkostninger havde i USA fremka ldt modstand mod ogsa i fremtiden at udka:-mpe krige pa
m odstanderens betingelser, dvs med en massiv og kostbar indsats
af konventionelle styrker. De vesteuropa:-iske NA TO-medlemmer havde af 0konomiske arsager vanskeligt ved at na Lissabonma lene. Man valgte derfor at a:-ndre alliancens milita:-re strategi.
For fremtiden skulle sovjetisk aggression besvares med massiv
genga:-ldelse med kernevaben, som man i den periode forst og
fremmest betragtede som et moderne effektivt vaben, der gav
meget stor virkning af en forholdsvis begra:-nset investering. Man
stottede sin nye strategi pa det eneste vabenomrade, hvor
N A TO-styrker sas at have en va:-sentlig og relevant overlegenhed.
For det andet var Forbundsrepublikken Tyskland nu pa vej ind
i alliancen. Dette ville - ja:-vnf0r den na:-vnte "Capabilities Plan"
- betyde, at meget va:-sentlige styrker ville blive til radighed for
forsvaret i Slesvig-Holsten. Det ville ogsa betyde, at forsvaret her
ville blive gennemf0rt fremskudt. For Forbundsrepublikken var
et forsvar, der kun fors0gte at holde ved Rhinen, uden mening.
V esttyskland havde va:-ret pa vej ind i Atlantpagten siden 19 50,
men i et par ar - indtil fors0get blev underkendt i det franske
parlament - blev der arbejdet med, at en indtra:-den skulle ske
indirekte, via det europa:-iske forsvarsfa:-Ilesskab . I efteraret 19 54,
hvor denne vej viste sig ufarbar, abnedes pa engelsk direktiv
muligheden for en direkte indtra:-den i Atlantpagten, idet dog
kontrol med den tyske oprustning blev sikret i rammen af en
samtidig optagelse som medlem af Bruxelles-traktaten.
I midten af 1950-erne syntes det saledes muligt, at det milita:-re
tomrum i Slesvig-Holsten ville blive fyldt med meget betydelige
allierede styrker. Et armekorps med britisk deltagelse svandt ganske vist snart ind til to tyske divisioner, men selv dette gav en
langt sikrere da:-kning, end det pa noget tidligere tidspunkt havde
va:-ret muligt. Efter et par ar skulle det ganske vist vise sig, at
Forbundsva:-rnets landmilita:-re bidrag ville blive mindre, men
s0milita:-rt skulle prioriteringen af 0stersoen blive stadig mere
klar. Kontrollen med den vestlige 0sterso havde altid va:-ret en
tysk flades f0rste opgave, ogden blev det igen. 29

34

35

At kernevaben nu - i mods~tning til fire ar for - indtog en
central rolle i bevidstheden, ses af, at h~rkommandoen allerede i
slutningen af marts 1955 udarbejdede et notat "vedmrende
atom- og brintvabens indflydelse pa det landmilit~re forsvars
rolle og organisation" til brug for det forsvarsudvalg, der forst
blev nedsat to maneder senere. Notatet er s~rdeles gennemarbejdet. Det var pa ingen made tale om et improvisationsarbejde? 0
Dette papir og de ovrige arbejder, der blev gennemfort i midten
af 1950-erne, skal ses i sammenh~ng med den holdning til kernevaben, som da var den almindelige bl a i fagmilit~re kredse i
mange Iande. Det var den moderne krigs vaben. De var anvendelige og ville blive anvendt. Det var nodvendigt for milit~re styrker at have dem til radighed. Hvor udbredt denne opfattelse var,
kan ses af det onske om at fa egne kernevaben, som man havde i
milit~re kredse i sma Iande som Schweiz og Sverige i de ar.
Man understregede i notatet, at der fortsat var to hovedkrigsskuepladser. Den forste var "i luften, hvor den strategiske luftkrig
og kampen om luftherredommet vii blive udspillet". Den an den
var "en landfront (i 0stersoen, Nordhavet og Sortehavet kombineret med en so front), hvor den direkte afgorelse om erobring og
bes~ttelse af det vesteurop~iske territorium udk~mpes . " Det
konstateredes, at foruds~tningen for at holde Vesteuropa nu var
en fremskudt strategi, dvs at holde storstedelen af Vesttyskland.
Dette var muligt gennem den vesttyske deltagelse i forsvaret og
ved anvendelsen af taktiske atomvaben. Notatet gjorde klart, at
det kommende vesttyske forsvar i Holsten og den vestlige del af
0stersoen ville betyde, at h~rens opgaver ved fredsbrud i forste
omgang stort set kunne reduceres til at medvirke i at beskytte
vitale objekter i Jylland-Fyn mod luftlands~tninger og at hindre
luft-og solands~tninger pa den sj~llandske ogruppe. s~rligt de
ostlige kyster var truede af solands~tninger. (Med Femern B~lt
d~kket af en tysk flade ville Store B~ltskysterne ikke v~re sa
direkte udsatte). Man understregede, at kernevabnens betydning
for h~rens organisation var, at der matte l~gges v~gt pa staende
styrker, at styrkebehovet fortsat svarede til Lissabonmalene samt
at styrkerne skulle v~re sa st~rke, at fjenden matte koncentrere
sine styrker for at sla igennem. Nar han gjorce det, ville man have
et mal for de taktiske atomvaben. Derudover matte der ved
opbygningen af enhederne l~gges v~gt pa deres manovreevne,

cv ne til selvst~ndig taktisk optr~den og evne til hurtig tyngdeJan nelse fulgt af en hurtig spredning igen. Med den stigende v~gt
pa kernevaben- og flyoperationer havde h~ren er klart behov for
at understrege sin rolle i det nye miljo .

Langtidsplanen - en skitse til en forsvarsdoktrin
I januar 1956 sendte forsvarsstyrelsen "Langtidsplan" for forsvarct" til forsvarsministeren. 31 Formalet var at danne sagkundskabcns grundlag for den nyordning af forsvaret, som skulle folge af
forsvarsudvalgets arbejde.
Planen ("LTP-I") byggede pa en entydig opfattelse af truslen
og allierede styrkers operationer. Sovjetunionens angreb pa
NATO ville ske overraskende, uden varsel direkte fra fredssituationen. Det ville dels tage karakter af et angreb med atomvaben,
bl. a. mod NA TOs kernevabenkapacitet, dels blive en invasion
over bred front med konventionelle styrker. Warszawapagten var
- og ville forblive - overlegen med hensyn til h~r-, fly- og fladestyrker i 0stersoomradet, men NATO ville v~re overlegen med
hensyn til kernevaben indtil 1960. Formalet med operationerne
mod det danske omrade ville v~re
- at fa 0stersofladen ud af 0stersoen og sikre forbindelsen mellem den og v~rfterne i De baltiske Lande,
- at fremskyde flybaser, bemve NATO varslingsmuligheder og
give storre dybde i det sovjetiske luftforsvar,
- at fjerne truslen om et flankeangreb fra den jyske halvo mod
eget angreb over den nordtyske slette, samt
- at skabe mulighed for anvendelse af 0stersoen til forsyningstrafik.
Fo r at opfylde dette formal matte angrebet iv~rks~ttes tidligt.
Det var derfor mest sandsynligt, at ogsa Danmark ville blive
an grebet pa "D-dag". Dels ville der blive tale om et angreb i
Slesvig-Holsten, men det var ikke umiddelbart et dansk problem.
Det var derimod angrebet pa Sj~lland, som man forestillede sig
ge nnemfort i folgende faser:
- Forst drejede handels- og eventuelt andre skibe i tilsyneladen-
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de normal fredsma'ssig trafik ind mod Syd0st- og Sydvestsja'lland og gennemf0rer landsa'tninger.
- Der gennemf0rtes luftlandsa'tninger, og de etablerede brohoveder forsta'rkes .
- Disse indledende operationer fulgtes af yderligere luftlandsa'tninger, og der s0landsa'ttes opf0lgestyrker med kampvogne.
- Herunder gennemf0rtes vildledningsoperationer.
Pa D-dag ville blive landsat en luftbaren division og 2-3 infanteridivisioner. Sen ere ville f0lge andre 2-3 divisioner.
Et angreb, der var begra'nset til Danmark, kunne udelukkes
som usandsynligt, da den overraskelsesvirkning, der var afg0rende
for succes i kernevabenkrigen, sa ville ga tabt.
Ved det sovjetiske angreb ville NATO straks svare med kernevaben. Efter 15 dage med en intensiv luftmodoffensiv var det
NA TOs vurdering, at Sovjetunionens evne til kernevabenkrig og
luftkrigsf0relse ville Va're sta'rkt reduceret. Under denne modoffensiv ville man ogsa anvende det forn0dne antal atomvaben mod
10nnende mal, der udgjorde en trussel mod dansk omrade.
Efter at Sovjetunionens evne til luft- og kernevabenkrig var
reduceret, ville NATO foretage en opbygning af konventionelle
styrker til den modoffensiv, der skulle tilf0je de sovjetiske invasionsstyrker et krigsafg0rende nederlag. Gennem NA TOs samlede evne til at vinde skulle man na hovedformalet, at forebygge en
krig.
Det var planens forudsa'tning, at "ha'ngslet" - det tyske landog s0forsvar af Holsten - holdt. Med denne forudsa'tning opfyldt, kunne forsvarets opgaver
"opdeles og priori teres saledes :
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Deltagelse i kampen om luftherredommet.
Forsvar af den sj~llandske ogruppe.
Sikring af det jysk-fynske omrade.
Forsvar af Bornholm.
Opretholdelse af intern sikkerhed i Danmark.
Beskyttelse af forsyningsskibstrafikken. ''

Hermed lagde forsvarsstyrelsen op til den eneste klare prioritering af Va'rnenes opgaver og indsats, der ses i den behandlede

periode. Grundlaget for prioriteringen var en meget h0j grad af
integration og opgavefordeling i forhold til NATOs nye strategi
og partnernes indsats, dvs at der i h0j grad var tale om skitsen til
ct bidragsforsvar. Det eneste klart logiske brist i argumentationen
cr, at man ikke analyserede perioden efter 1960, hvor man
forventede, at Sovjetunionen opnaede ligeva'gt pa kernevabenomradet. Dette skal ses i forbindelse med, at man samtidig konstaterede, at man f0rst forventede den tyske da'kning af SlesvigHolsten klar i 1959, og at planen var en skitse for en fremtidig
udvikling af de danske styrker. Og selv med en politisk accept i
1956 kunne de f0rste 0konomiske skridt ikke forventes taget f0r
finansloven 195 7/58, dvs at det f0rst var fra omkring 1960, at der
kunne forventes indhold i skitsen .
Deltagelsen i NA TOs kamp om luftherred0mmet ville ske ved
flyvevabnets angreb pa fjendtlige flyvepladser og luftforsvarsinstallationer og ved flyvevabnets (og luftva'rnsartilleriets) nedka'mpelse af fjendtlige fly under indflyvning mod eller over dansk
territorium. Derudover skulle gennemf0res "aflednings- og st0tteoperationer til SACEURs atomangreb."
Forsvaret af Sja'lland skulle gennemf0res med fronten fra Holsten over 0sters0en op langs den sja'llandske 0grupppes 0stlige
kyster. Den vesttyske fladeopbygning ville betyde, at en va'sentlig
del af de danske fladestyrker kunne sa'ttes ind i forsvaret af
Sundafsnittet. Ogsa de n0dvendige offensive fladeoperationer
ville fortrinsvis blive udf0rt af tyskerne. S0va'rnets deltagelse i
forsv aret kunne ved manglende varsel f0rst finde sted, nar den
f0rste landsa'tning havde fundet sted.
Planens skitse til en ha?rordning fremgar af figur 3. Ha'ren
skulle koncentrere sit indsatsberedskab - sin D-dagsstyrke - pa
Sja'lland. Det tyske forbundsva'rn ville opstille da'kningsstyrken i
Slesvig-Holsten. I Jylland-Fyn skulle man kun rade over et antal
reducerede kampbataljoner m m, der umiddelbart kunne im0dega den trussel mod landsdelene vest for Store Ba'lt, som tyskerne
ikke tog sig af, dvs mindre s0- eller luftbarne "raids" . D-dagsstyrken pa Sja'lland skulle som vist omfatte en division med to
brigadegrupper samt en infanteribataljon til sa'rlige opgaver.
Divisionen skulle have en rigelig tildeling af kampvogne og artilleri, saledes at den havde lige mange artilleriafdelinger, panserbataljoner og infanteribataljoner (fire af hver).
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Figur 3: Langtidsplanen, januar 1956
FlyvevJbnet (1 alt 236 kampflyr
- 2 dagjagereskadriller (a 25 fly)
- 6 pgerbombereskadriller (a 25 fly)
- 1 altvelrSJagereskadrille (20 fly)
- 1 fotorekognoscermgseskadrille
(16 fly)
0 - dag

~·-'

V cd mobilisering ville den staende sja:-llandske division modtaHi£rens D-dagsstyrk
Godt 15000 mand (sma 10000 pa SI<EIIand, godt
4 500 i Jylland-Fyn, godt 600 pa Bornholm)
Krigsstyrken:
Omfatter ud over felth<Eren , sam er vist, lokalforsvar og htemmev<Ern. Med de arlige indkaldelser
til h<Eren ma mandskabsstyrken (der ikke er opgrvet)
svare nogenlunde til1951-ordningens.

<7

Sovl£rnet ud over forterne.
D-dags- Krigsstyrke styrke

Fregatter + korvetter
Sma eskortefartojer
(patruljebade)
Motortorpedobade
Ubade
Minei<Eggere
Minestrygere

<7

fi
~///;
Forsvarsopgaver, der efter
tysk genoprustning forud S<Ettes lost at allierede
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gl' ct lille supplement, der skulle bringe den op pa 10 000 mand,

og tre dage efter mobiliseringen blev iva:-rksat, skulle endnu en
div ision - dog noget svagere end den staende - va:-re opstillet pa
S j;:clland. Tre dage efter mobiliseringen skulle ogsa de jysk-fynske
sly rker va:-re opbygget til to infanteribrigadegruppers styrke og
de n bornholmske styrke ville va:-re oget fra bataljonsstyrke til
rcd uceret brigadegruppestorrelse. Den jyske division kunne "i
givet fald paregnes indsat ogsa til forsta:-rkning af forsvaret i
l lolsten".
Ud over de na:-vnte feltha:-rsenheder ville man efter mobiliseri ng rade over hjemmeva:-rn og lokalforsvar. En maned efter
iva:-rksa:-ttelse af mobilisering ville man herudover have opstillet
ct regionalt forsvar i Jylland af en divisions va:-rdi.
Fordelingen af ha:-rens D-dagsstyrke fremgar af figur 3. Den
forudsatte indkaldelse af 19 000 til ha:-ren om aret samt ansa:-ttelse af 1 200 frivillige kontraktansatte "mather". Med ansa:-ttelsen
af frivillige menige var det forste skridt taget va:-k fra den rene
va:-rnepligtsha:-r.
Seva?rnets styrke fremgar af figur 3. Man konstaterede, at disse
styrker ville va:-re utilstra:-kkelige til at sikre forbindelsen mellem
landsdelene samt til at lose den lavest prioriterede opgave, beskyttelsen af forsyningstrafikken (dvs opgaven efter den indledningsvise intensive kernevabenkrig). Dette kan forekomme ulogisk i betragtning af det store indhold af eskortefartojer.
Flyvevdbnets flyvende enheder fremgar af figur 3. De skulle
operere fra seks flyvestationer i fredstid og otte i krig. De to sidste
skulle holdes operative, men ikke have enheder stationeret i fred.
Stationerne skulle forsvares af kanonluftva:-rn og lokalforsvar fra
ha:-ren og af "kupeskadriller", som flyvevabnet selv opst illede i
D-dagsstyrken til na:-rforsvar.
Prioriteringen af den forste opgave (kampen om luftherredommet) betod, at flyvevabnet kun kunne stotte ha:-rens og sova:-rnets
operationer i en specielt kritisk fase af kampen, sasom ved invasionsforsog.
Skitsen ville kunne realiseres ved et forsvarsbudget pa 1 280
millioner kroner (heraf 1 129 til budgettets milita:-rafsnit). Dette
skal sammenholdes med, at forsvarsbudgettet for finansaret
1955/56 var pa 909 millioner kr hvoraf 765 pa milita:-rafsnittet.
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Dvs at skitsen ville indebxre en fomgelse af forsvarsbudgettet
med ca 30%. Dette skal ses i sammenhxng med den optimistiske
forudsxtning, at vabenhjxlpen fortsatte i hidtidigt omfang. Den
samme forudsxtning blev opretholdt, da forsvarsministeren pa
forsvarsudvalgets vegne i begyndelsen af juli 1956 palagde
forsvarschefen at udarbejde et "uforbindende skitseforslag" til en
fremtidig forsvarsordning inden for en budgetramme pa 900 millioner kr, dvs pa uxnclret budget. 32

Skitse I-III, bygget pa langtidsplanens prioriteringer
Man rna sige, at de retningslinier, som forsvarsledelsen fik fra
udvalget i juli 1956 - bortset fra budgettet - la godt pa linie med
grundlaget for LTP-1. Retningslinierne understregede det danske
varslingsnets betydning for NATO, og det forhold, at der ikke
kunne forventes andet varsel om angreb end det, som radarvarslingen kunne give. Dvs at man ikke forventedc at fa varsel om
krigsudbrud (" strategisk varsel"). Det eneste varsel, man kunne
habe pa, var varslet om angreb (' 'taktisk varsel' '). Dette forhold
bet0d, at der matte lxgges vxgt pa kontrol- og varslingstjenesten,
pa de til enhver tid kampklare styrker samt pa de styrker, der
hurtigt kunne mobiliseres og klarg0res ved et angreb. I takt mcd
opstillingen af de tyske styrker kunne man lxgge tyngden pa
forsvaret af den sjx llandske 0gruppe. Den vabentekniske udvikling (dvs kernevabnene) bet0cl ikke, at de danske styrker kunne
recluceres, eller at deres bevxbning var forxldet. Der var behov
for mere fast personel, men det blev ikke anset for muligt at
reducere tjenestetiden for de vxrnepligtige til under 16 manecler.
Forsvarsudvalget ville dog have en redeg0relse for konsekvenserne af at gennemf0re 14, 13 og 12 maneders tjenestetid. Man
betragtede genindkaldelser som n0dvenclige for at opretholde
mobiliseringsstyrkens vxrdi. Der skulle tages hensyn til, at hxren
i en krigs indledende faser ikke ville modtage allieret hjxlp,
medens s0vxrnet og flyvevabnet ville kunne regne med at opna
st0tte udefra. 33
Dette direktiv gav et udmxrket grundlag for prioritering af
forsvarets samt vxrnenes opgaver og indsats. F0r forsvarets og
vxrnenes ledelser var klar med deres skitseforslag, fandt begiven-

hcderne i Ungarn sted. F0rst i januar 195 7 fremlagde forsvarsstyrclsen sine forslag? 4
Forsvarschefen svarede pa forsvarsstyrelsens vegne forsvarsudvalget midt i januar 1957, ikke med en, men med tre skitser.
De var udarbejdet pa hver sit 0konomiske niveau, det laveste
direktivets 900 millioner, det mellemste ca 1 milliard og det
h0jeste godt 1 070 millioner, dvs ca 200 millioner under LTP-1niveauet.
Den formulering og prioritering af forsvarets opgaver, som var
lagt til grund for LTP-1, samt forsvarsudvalgets direktiv, var styrende for savel den enkelte skitse som for anvendelsen af de
millioner, der dannede forskellen mellem de tre skitser, I (pa det
laveste niveau), II og Ill.
Man konstaterede, at truslen mod Danmark ikke havde xndret
sig vxsentligt siden LTP-l's vurdering fra aret f0r. Der var fortsat
ringe mulighed for, at Sovjetunionen ville angribe efter moden
overvejelse, "men der forekommer at vxre 0get mulighed for, at
pludseligt opstaede uforudsete situationer kan f0re til handlinger
fra russisk side, cler indeba~rer uoverskuelige konsekvenser". Om
det var Ungarn eller de sovjetiske trusler om kernevabenbrug
under Suez-kriscn, der liggcr bag vurderingen, kan ikke siges pa
det h er anvendtc, forcl0bige kildegrundlag.
I skitse I opstilledes et forsvar pa et samlet budget af 900
m illio ner kr. De styrker, som flyvevabnet havde til radighed for
den h0jst prioriterecle opgave for forsvaret - deltagelse i alliancens kamp om luftherred0rnmet - omfattecle fern jagerbombereskadriller, cler clog her ogsa havde rent defensive opgaver. Flystyrken i 0vrigt fremgar af figur 4. Man skulle i fredstid operere
fra fire flyvebaser, medens man i krigstid ville 0ge dette tal til 6.
Til sikring af baserne raclede man over kupeskadrillerne. Hxrens
luftvxrn p a flyvepladserne var relativt svagt. Man konstaterede,
at dette flyvevab en var sa svagt, at det kun kunne give et darligt
luftforsvar. Det ville ikke vxre muligt at give st0tte til hxrens og
s0vxrnets kamp.
Ogsa hxrens styrke fremgar af figur 4 . Den sjxllandske dxkningsstyrke i skitse I radede kun over halvt sa mange panserbataljoner (to) som styrken pa Sjxlland i LTP-I. Man vurderede, at
styrken nu var sa begrxnset, at "kampen om 0en . . . rna forudses
at blive af kort varighed".
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I Jylland-Fyn ville man rade over betydelige styrker, men f0rst

Figur 4: Skitse I, januar 1957

30 dage efter en mobilisering. 0-dagsstyrken kunne kun blive pa
FlyvevJbnet (i ail 161 kampfly)
- 5 dagjager·/Jagerbombereskadriller
(a 25 fly)
- 2 altvejrsjagereskadnller
(a 16 fly)
- 1/2 fotorekognosceringseskadrille (1 0 fly)

H&rens 0-dagsstyrke.
Ca 11 800 mand (som det ses med langt hovedparten pa Sj<EIIand og med Born holm helt blottet).
Kngsstyrken·
Omfatter ud over den viste felth<Er ogsa lokalforsvarsstyrker og hjemmev<Ern. Felth<Erens samlede kngsstyrke er uklar , men den ma som konsekvens af de mindre arlige indkaldelser V<Ere betydeligt mindre end 1951-ordningens.
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A111eret h;&ip
- Sorninering i Kattegat
- Eventuelt britisk motortorpedobadseskadre pa
ca 8 bade efter 3 dage
- Eventuelt et lignende antal
norske motortorpedobade efter 2 dage (modsvares af afgivelse af to danske fregatter
til den norske fladechef til
eskortetjeneste)
Q

~+

Sov&rnet ud over forterne·
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infanteribataljons st0rrelse.
S0v::ernet lagde tyngde i det sydlige 0resund. Man konstaterede i 0Vrigt, at den radige styrke - SOm fremgar af figur 4 - var sa
begr::enset, at det bet0d, at man matte opgive tilstedev::erelsen i
hele farvandsafsnit ved forudseelige tab og havari. Der ville ikke
v::ere enheder til at sikre forbindelsen mellem landsdelene eller til
at beskytte forsyningstrafikken.
I skitse II mindskede flyvevabnet i forhold til skitse I sin sarbarhed ved at sprede flystyrkerne til seks flyvepladser allerede i
fredstid, og man anskaffede endnu en dagjager/jagerbombereskadrille. Sov::ernet kunne finde midler til yderligere 2 fregatter, 2
patruljebade, 4 motortorpedobade og 7 minestrygere. H::eren
0gede indkaldelserne, saledes at d::ekningsstyrken kunne h::eves
fra skitse I's ca 11 800 til ca 13 600 mand. 0-dagsstyrkerne blev
0get med bl a en panserbataljon yderligere pa Sj::elland, med en
infanteribataljon i Jylland-Fyn (sa der var ialt to) og med en
reduceret infanteribataljon pa Bornholm. Derudover anvendte
h::eren de ekstra midler til at gennemf0re genindkaldelses0velser,
saledes at der skabtes mulighed for, at den anden division pa
Sj::elland kunne mobiliseres pa tre i stedet for tredive dage. Dvs at
forsvaret - og ikke mindst h::eren - levede klart bedre op til
forsvarsudvalgets direktiv i skitse II end i skitse I.
I skitse III anskaffede flyvevabnet endnu en dagjager-/jagerbombereskadrille. S0v::ernet 0gede antallet af fregatter m ed endnu 2 (til i alt 7), patruljebade med 2 (til i alt 12), motortorpedobade med 2 (til i alt 18), ubade med 1 (til i alt 5), minel::eggere
med 1 (til i alt 7) og minestrygere med 1 (til i alt 24). H::eren
0gede indkaldelserne sa meget, at d::ekningsstyrken kunne 0ges til
ca 15 600 mand. Hele fomgelsen anvendtes i Jylland, hvor man i
0-dagsstyrken opstillede to nye infanteribataljonsgrupper. Derigennem opnaede man en vis sikring af alle fire regioner i omradet
(en ten med en infanteribataljon eller med en bataljonsgruppe).
Ud over at opstille skitserne opregnede forsvarschefen, hvilken
hj::elp udefra Danmark kunne regne med. Han konstaterede, at
NA TOs luftoffensiv indirekte ville hj::elpe pa luftsituationen i
Danmark. Den mere direkte hj::elp, som man kunne regne med,
er beskrevet pa figur 4. 35
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Det videre arbejde
Forsvarsudvalget gik herefter i gang med realitetsdr0ftelser om
nyordningen af forsvaret pa grundlag af de fremlagte skitser. Et
sp0rgsmal, som skitserne ikke havde d~kket, men som der i
udvalget var en v~sentlig interesse i, var lokalforsvaret. Af 1951ordningens 23 lokalforsvarsbataljoner havde det indtil 1957 kun
v~ret muligt at opstille 5, der var blevet fordelt pa Langeland,
Lolland, Falster, M0n og ved K0ge. Et nyt element kom ind i
forhandlingerne, da Danmark i mid ten af marts 195 7 mod tog et
amerikansk tilbud om en NIKE luftv~rnsmissilafdeling og en
HONEST JOHN jord-til-jord-raketafdeling. Tilbuddet omfattede vabnene uden de atomladninger, som de ogsa kunne anvendes
med.
Efter dan nelsen af en flertalsregering i rna j 19 57, der ud over
socialdemokratiet omfattede De Radikale og Retsforbundet, gjorde stats- og udenrigsminister H C Hansen det klart, at et tilbud
om atomladninger ville blive afslaet. I juni blev det besluttet at
modtage de tilbudte vaben med konventionelle ladninger. 36
De Radikal es optagelse i regeringen ~ndrede de politiske foruds~tninger for gennemf0relsc af en ny forsvarsordning, idet
dette partis krav om besparelser nu matte till~gges betydelig
v~gt. At denne nye virkelighed i efteraret blev erkendt i forsvarets ledelse, kan v~re baggrunden for, at forsvarsstab en iv~rksat
te e n omformulering af mals~tning og opgaver for et dansk
forsvar . Malet var at udskille de opgaver, der burde l0ses pa
national basis - herunder opgaverne f0r et krigsudbrud - fra de
opgaver, der burde tilh0re f~llesskabet, og sam derfor kunne
overlades til andre. Man kunne betragte det danske flyv evabens
offensive operationer mod angriberens flyvestationer som en sadan allieret opgave, sam i h0jere grad kunne overlades til andre.
Flyvevabnet reagerede hardt:
"Flyverkommandoen kan ikke godkende den . .. 'indsn~vrede' mals~t
ning, forsavidt angar flyvevabnet .... det b0r st~rkt understreges, at et
flyvevabens opgave i kampen om luftherred0mmet (og forsvaret) stadig
f0rst og fremmest Jigger i bek~mpelse af modpartens installationer m v
pd Jorden, og at det defensive element, hvor n0dvendigt dette end er,
ikke i sig selv har nogen forebyggende v~rdi."
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S0v~rnet fandt i sine kommentarer anledning til betragtninger,
der kaster lys over, hvorledes man bed0mte operationsvilkarene i
0sters0en:

"0st for linien 15° E (dvs Bornholm) vii det under krigsforhold ikke
v~re praktisk gennemf0rligt at udf0re overfladerekognoscering, hvorfor
denne opgave rna l0ses af en ten fly eller ubade, eller af disse i samarbejde. Ubadene rna anses for en absolut uundv~rlig faktor i dette samarbejde, idet disse kan operere uanset vejrforholdene og lufttruslen." 37
Man havde opnaet enighed mellem v~rnene i forsvarsstyrelsen pa
bidragsforsvarets idegrundlag, herunder om den prioritering af
forsvarets opgaver, der var udsprunget heraf. Da man nu begyndte at dr0fte en justering af dette grundlag, begyndte v~rnsmod
s~tninger - sam illustreret af flyverkommandoens reaktion - at
vise sig.

Tillregsdirektivet og nye NATO-styrkemal ("MC-70")
Umiddelbart f0r jull95 7 mod tog forsvarschefen et "till~gsdirek
tiv" fra forsvarsudvalget, der bl a afspejlede De Radikales krav om
besparelser. Der skulle bl a udarbejdes nye skitseforslag. Den
0konomiske ramme var 850 millioner kr. En neds~ttelse af tjenestetiden skulle overvejes pa ny. Forsvarsudvalget understregede
den store betydning, som man tillagde det lokale forsvar. Man
skulle tage hensyn til de styrkemal, der var udarbejdet for det
danske forsvar af chefen for Europakommandoen, som dog "af
0konomiske grunde n~ppe er gennemf0rlig''. Man skulle tage
udgangspunkt i det oprindelige direktiv fra juli 1956, men kunne
i 0Vrigt udarbejde alternative forslag, "for sa vidt der fra milit~r
side under de nu foreliggende omst~ndigheder matte n~res 0nske om eventuelt at fravige det hidtidige principelle milit~re
grundlag for en nyordning". 38
De nye styrkemal, som man i NATO havde opstillet for dansk
forsvar, skulle afl0se Lissabon-malene. Ha:rens D-dagsstyrker
skulle herefter v~re pa tre brigadegrupper, tre afdelinger med
kortr~kkende jord-til-jord-raketter (en med HONEST JOHN og
to med LITTLE JOHN) samt tre NIKE jord-til-luft-missilafdelinger. Umiddelbart skulle man kunne mobilisere yderligere fire
brigadegrupper, og senere igen fern brigadegrupper. Dvs at der
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var tale om en samlet krigsstyrke nogenlunde svarende til Lissabon-malenes.
S0vcernet skulle D-dag rade over i alt 6 "minela:-gningsjagere" I
9 eskortefart0jer, 15 patruljejagere, 5 undervandsbade, 19 minestrygere, 8 minela:-ggere og 21 motortorpedobade/motorkanonbade. Der synes heri at ligge et skift fra den va:-gt, der i
Lissabon-malene blev lagt pa en eskortekapacitet, til en flade,
hvis hovedopgave klart var at spa:-rre stra:-derne og forsvare disse
spa:-rringer.
Flyvevabnet skulle D-dag rade over 3 jagerbombereskadriller, 3
altvejrsjagereskadriller, 1 rekognosceringsskadrille (i alt 141 fly)
og en jord-til-jord-raketafdeling. Der var her en prioritering af
den offensive opgave, hvor dog en del af denne skulle l0ses af
raketafdelningen, dvs med atomvaben.
Hverken for S0Va:>rnet eller flyvevabnet var det opstillet mal for
mobiliseringsstyrker.
Disse MC-70-styrkemal ville betyde et dansk forsvar pa samme
idegrundlag som forsvaret jf L TP-1, men endnu ta:-ttere integreret
i alliancens strategi gennem det betydelige indhold af kernevabenleveringsmidler. Styrkemalet gjaldt for slutningen af perioden
1958-63, og udgiften i 1959 blev anslaet til 1 300-1400 millioner kr. 39

"Oversrettelsen" af MC-70 og forsvarets opgaver- LTP-1
pa nye flasker
Det rna vurderes, at forsvarsledelsen indtil tilla:-gsdirektivet havde
forventet at kunne fa gennemf0rt en nyordning af forsvaret nogenlunde pa skitse II-niveauet. Man havde opretholdt en afventende holdning i perioden efter regeringsomdannelsen, men senest omkring abningen afFolketinget i oktober 1957 synes man at
have erkendt, at der nu matte anla:-gges en ny argumentationsstrategi. Med tilla:-gsdirektivets budgetramme var behovet for en
hardere linie klar.
Under den na:-ste fase i arbejdet mod et nyt forsvarsforlig s0gte
forsvarsstyrelsen at demonstrere, at de beska:-ringer, der nu blev
n0dvendige, ville medf0re, at nogle af dansk forsvars naturlige
opgaver i fremtiden helt matte l0ses af allierede styrker. Dette
48

ville medf0re suvera:-nitetsafgivelse og fa andre sa:-rdeles ubehagelige konsekvenser.
Som forberedelse hertil formulerede forsvarsstyrelsen i begyndelsen af 1958 som et justeret bed0mmelsesgrundlag "et tilstra:-kkeligt forsvar" opstillet i hovedsagen med de enhedstyper, der
anvendtes i MC-70, fordelt pa de nyformulerede opgaver for
forsvaret, dvs en afl0ser for L TP-I. Heri anfa:-gtede man ikke
flyvevabnets offensive rolle. Forsvarsstyrelsens kamp for de
n0dvendige ressourcer til forsvaret kunne saledes igen i en periode f0res under fuld enighed, i nogenlunde overensstemmelse med
alliancens styrkemal og i fuld overensstemmelse med dens strategi.4o
Forsvarets opgaver blev nu formuleret saledes:
"(a) Opretholdelse af en effektiv efterretnings-, overvagnings- og varslingstj eneste.
(b) Opretholdelse i fredstid af styrker af aile v;ern til umiddelbar
inds<ettelse til
- im0degaelse af den fjendtlige lufttrussel,
- im0degaelse af angreb pa Sj<elland,
- im0degaelse af angreb pa Bornholm,
- sp<erring af Sundet og b<elterne,
- im0degaelse af "raids" mod Jylland-Fyn,
- sikring aflandterritoriet i 0vrigt mod mindre "raids" og S.kolonnevirksomhed.
(c) Gennem h urtig fomgelse af fredsstyrken opstilling af styrker til
- forsvar af den sj<ellandske 0gruppe,
- forsvar af Jylland-Fyn,
- forsvar af Bornholm,
- opretholdelse af forbindelsen mellem landsdelene,
- sikring af forsyningsskibstrafikken."

Man gjorde ved (b) og (c) klart, at der ikke var tilstra:-bt en
prioritering ved ra:-kkef0lgen af underopgaverne. Der syntes saledes i forhold til LTP-I samt skitse I, II og III at va:-re tale om en vis
nedprioritering af flyvevabnets deltagelse i NA TOs luftoffensiv,
og forsvaret af Sja:-lland og Jylland-Fyn var nu formuleringsma:-ssigt stillet mere lige. Men det eneste reelt nye var understregningen af opgaverne f0r krigsudbruddet: Efterretningstjeneste, overvagning og varsling.
Styrkebehovet - formuleret i M C-70-enhedstyper - til l0sningen af disse opgaver for forsvaret fremgar af figur 5. Flyvevab49

Figur 5: Styrkebehovet, februar 1958
Sova:~rnet. ud over forte me m m:
Storre overfladekampenheder
(pgere med minela:~gningskapacitet)
Patruljejagere
MotortorpedoMde
Ubade
Mindre minel<eggere
Minestrygere

<7
<7

~

Mal tor tlyvevabnets
offensive kapacitet
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8
15
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Flyvevabnet (i aft 141 kampfly)
- 3 jagerbombereskadriller (a 25 fly) ,
herat en eskadrille med kernevabenkapacitet. Den offensive kapacitet skulle
herudover besta at en la:~ngere ra:~kkende JOrd-111-jord-raketatdelning
- 3 altvejrsjagereskadriller (a 16 fly)
- et antal yderl igere 1agereskadrlller. mdtil JOrd-111-luft-raketafdel ingerne (i h<Eren) var klar
- t fotorekognosceringseskadrille (18
fly)
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Ud over de v1ste feltha:~rsstyrker sku lie
to jord-111- lutt-raketatde li nger mdga 1
ha:~rens D-dagsstyrke Hertil hjemmeva:~rn og lokaltorsvar
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nets fly skulle i fredstid operere fra fern flyvestationer, der blev
sikret dels af kupeskadriller dels af luftv~rnskanonbatterier fra
h~ren . I krigstid blev antallet af flyvestationer udvidet til syv, og
luftv~rnet blev v~sentligt forst~rket. 41 Ved en sammenligning
med LTP-I star det klart, at den f0rste plans prioriteringer af
krigsopgaverne ikke var ~ndret, og at man ikke havde ~ndret
opfattelsen af hvorledes de skulle l0ses.

Det sidste fors0g pa at overbevise politikerne mislykkes
Mod slutningen af marts 1958 svarede forsvarsstyrelsen pa till~gsdirektivet. Man havde opstillet endnu to skitseforslag, skitse
IV, der forudsatte et budget pa 940 millioner kr, og skitse V, der
var udarbejdet pa till~gsdirektivets budget pa 850 millioner.
V ed begge budgetniveauer forudsattes, at andre end danske
styrker overtog hovedforsvaret til lands af Jylland-Fyn, sp~rrin
gen af Store og Lille B~lt med miner samt for flyvevabnets
vedkommende deltagelsen i Europakommandoens luftmodoffensiv. Endvidere opgav flyvevabnet at st0tte h~ren og s0v~rnets
operationer direkte.
For h~rens vedkommende var dette ikke i v~sentlig uoverensstemmelse med, hvad man havde anbefalet lige indtil den just
gjorte opg0relse af styrkebehovet. Bortset fra sp~rringerne af de
to b~lter havde s0v~rnet i sine forslag indstillet sig pa at overdrage forsvaret mod invasionsfors0g vest for Gedser samt sikringen
af skibsfarten og forbindelserne mellem landsdelene til tyskerne.
Ogsa her rna man n~rmest betegne dette nye udspil sam blot en
karikatur af den koncentration til det sydlige 0resund, sam man i
l~ngere tid havde set sam en naturlig konsekvens af den tyske
fladeopbygning. Ogsa flyvevabnets lave prioritering af den direkte st0tte til h~r og s0v~rn la i forl~ngelse af de hidtidige tanker.
Kun indskr~nkningen i deltagelsen i luftoffensiven var et skridt,
sam det pag~ldende v~rn hele tiden havde forkastet.
Hcerens st0rrelse varierede drastisk mellem skitse IV og skitse
V, en naturlig f0lge af, at budgettet i den sidstn~vnte kun var ca.
5/6 af den f0rste. I begge indgik dog en NIKE-afdeling i Ddagsstyrken, og styrken pa Bornholm var begge steder l/2 bataljon i fredstid og en forst~rket bataljon efter mobilisering.
Brigadegrupperne i skitserne indeholdt ingen panserbataljoner.

51

.%"~

Pa Sjcelland skulle i skitse IV D-dagsstyrken vrere pa en redu ceret divisions st0rrelse, hvori bl a indgik to infanterib rigadegrupper, en panserbataljon og HONEST JOHN-afdelingen. Straks
efter mobilisering ville den sjrellandske h rerstyrke blive suppleret
med bl a en infanteribrigadegruppe, en panserbataljon og en ekstra artilleriafdeling, saledes at den fik styrke af en forst rerket
infanteridivision. I Jylland-Fyn var de eneste reelle D-dagsstyrker
luftvrernet ved flyvevabn ets baser. Umiddelbart efter m obilisering opstilledes kun en panserbataljon vest for Store Brelt, m e n
senere i mobiliseringen ville man ogsa h er opstille tre infanterib rigadegrupper og andre enheder til en forstrerket division. Skitse IV
var for hrerens vedkommende i realiteten blot en justeret - og
mere konsekvent - udgave af skitse I. H er var dog bevaret styrker
pa Bornholm.
I Skitse V var D-dagsstyrken pa Sjcelland pa en infanterib rigadegruppe, en panserbataljon og HONEST JOHN-afdel ingen (i alt
godt 7 000 mod over 11 000 i skitse IV) . Ved mobilisering fo f0 ged es styrken umiddelbart med en infanteribrigadegruppe og en
panserbataljon m m, saledes at den samlede styrke kom op pa en
reduceret divisions st0rrelse. I Jylland- Fyn var D-dagsstyrken den
samme som i skitse IV (i alt sma 1 000 mand). Mobiliseringen
ville ogsa her kun efter et stykke tid kunne opstille en division,
som mangled e en brigadegruppe . Dvs, at nar man gik Iavere end
skitse IV's 0konomiske niveau, blev ogsa hrerstyrkerne pa Sjrelland hardt ramt.
Ud over felthreren skulle i begge skitser opstilles lokalforsvarsenhed er af frivilligt personal, d er havde vabnene hjemme ligesom
hj emmevrernet og saledes hurtigt kunne mobiliseres lokalt ved
angreb pa landet. De vresentligste lokalforsvarsenheder var fern
bataljoner pa Sjrelland og fire bataljoner i Jylland-Fyn.
For sovcernets vedkommende var den 0konomiske ramme ved
skitse V 16117 af rammen ved skitse IV. Kampenhederne ved det
h0j ere niveau udgjorde ud over forterne 4 minejagere, 6 patruljejagere, 12 motortorpedobade, 5 ub ade, 4 m inelreggere og
16 minestrygere ford elt pa de tre fladest ationer K0b enhavn, Frederikshavn og Kors0r. Af disse e nh eder udgik 4 m inestrygere og
Fladestation Kors0r i skitse V .
Flyvevabnets skitse V-budget var pa 29/30 af skitse-IV-budgettet. Det bet0d blandt andet, at man i skitse V var n0dt til at
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undlade at opstille kupeskadriller og srenke antallet af piloter pr
flysrede fra 1, 5 til l, 2. Frelles var en styrke pa l /2 rekognosceri ngseskadrille og 3 altvej rsj agereskadriller. Indtil NIKE-afdelingen var klar, skulle der dog bevares fire jagereskadriller. Styrken skulle i fredst id operere fra fire flyvepladser. I krigstid blev i
skitse IV antallet for0get til 5.
I sine komme ntarer til skitserne understregede forsvarsstyrelsen, at der m ed disse budgett er og den sp ecialisering af forsvarets
styrker, som sa var n0dvendig, m atte d er stilles krav om fredstidsstationering af allierede styrker '' bl a som f0lge af kravet om at
have forn0dne "skjoldstyrker" t il d isposition pa D-dag."
Man konstaterede, at d et nreppe var muligt at opstille de
lokalforsvarsenheder, som politikerne h avde presset p a for at fa
opstillet. Hvis de skull e kunne virke hurti gt, matte de have vabnene hjemme . D et bet0d, at de matte vrere fri villige. D et
n0dvendige rekrutteringsgrundlag fandtes nreppe .
D e n vurdering, hceren knyttede til skitse IV, var, at den "samled e mobiliserede styrke p a Sjrelland svrekkedes sa meget, at et
heldigt udfald af de afg0rende angreb pa de p a 0e n landsatte
styrker i h0j grad matte b etvivles. I Jylland-Fyn, som helt blottedes for drekningsstyrker, ville selv mindre landsatte styrker kunne
kompromittere mobi liseringen, afskrere forsyninger bl a t il vesttyske styrker og true flyvevabnets baser m v." I skitse V var " drekningsstyrken pa Sj relland .. . nu sa svag, at situationen nrepp e vil
kunne stabiliseres, isrer ikke h vis fj enden angriber flere sted er
samtidig, hvorved muligh eden for mob ilisering af reservestyrkerne kan falde bort. M en sel v m ed gennemf0rt mobi lisering kan
forsvaret nreppe med held f0res angrebsvis . Dele af 0en rna d erfor
hurtigt opgives, og reste n vii kun kunne holdes i begrrenset tid ." I
Jylland-Fyn var de mobiliserede styrker nu sa svage, at de ikke
kunne sikre halv0ens "Hanke " . H ermed var mu lighed erne for et
forsvar af denne landsdel 0delagt.
Sovcernet konstatered e, at afvisning af fremmed e orlogsfart 0jer
ikke lrengere kunn e gennemf0res af danske enheder, og skitse V's
mindre minestrygerantal ville hremme vrernets m obilitet. Man
fremlagde endvidere de vresentlige folkeretslige problemer, der
var forbundet med at overlade mineringen af Store og Lille Breit
til allierede. Dvs, at man var utilfreds m ed det s0vrern, man
kunne fa for d e radige midler, men man argumenterede nok sa
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meget mod, at man afgav suver~nitet. H~ren konstaterede blot,
at den manglende d~kning af Jylland kunne betyde, at tyskerne i
en sp~ndt periode kunne blive tvunget til at sende styrker herop
for at sikre forbindelseslinierne pa den jyske halvo mod luftlands~tninger. Det rna kun 13 ar efter bes~ttelsen have v~ret set som
en mindre acceptabel konsekvens.
Flyvevabnets argumentation var rettet mod konsekvenserne af
at opgive den offensive rolle. Det blev nu de allierede, der matte
gennemfore angreb pa de raketstillinger og flyvepladser, hvorfra
Danmark blev angrebet. Det blev ligeledes dem, der matte udfore angreb pa de omrader, hvor invasion mod Danmark blev
forberedt. Heller ikke den direkte stotte til h~rens og sov~rnets
operationer var det muligt for egne styrker at gennemfore. Konsekvensen kunne kun v~re, at allierede flystyrker blev stationeret
i Danmark i fredstid - om nodvendigt med kernevaben. For at
flyoperationerne i omradet skulle fa den fornodne fleksibilitet,
matte disse allierede flystyrker v~re under dansk kommando.
Der blev saledes opstillet konsekvenser, der var indenrigspolitisk
uacceptable og udenrigspolitisk urealistiske.
I ovrigt anvendte forsvarsstyrelsen lejligheden til at kommentere muligheden af, at man ikke fik kernevabenladninger til NIKEog HONEST JOHN-afdelingerne.
Losningen af de formulerede opgaver for forsvaret forudsatte ,
at man radede over taktiske atomvaben. Udgangspunktet herfor
var
''- den opfattelse, at det vii v~re uansvarligt at sen de danske styrker ud
mod en ikke alene numerisk og uddannelsem~ssig, men ogsa i
udrustningsm~ssig henseende overlegen fjende,
- det for0ger styrkernes kampkraft og derved deres afskr~kkende
virkning og bidrager dermed til at give udtryk for vor faste vilje til at
forsvare os,
- det medvirker til at im0dega modstanderens numeriske overlegenhed,
- det vii tvinge modstanderen til at tr~ffe de s~rlige dispositioner spredning, optr~den i mindre enheder - der vii v~re n0dvendige
for at kunne optage kampen med s~Hedes udrustede styrker, og som
vii vanskeligg0re hans operationer,
- det vil for0ge dansk luftforsvars muligheder ved at tvinge fjenden til
ikke at angribe i st0rre formationer.
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N0dvendigheden af at rade over taktiske atomvaben understreges yderligere pa baggrund af de st~rkt begr~nsede styrker, det med de givne
budgetrammer vii v~re muligt at opstille. Uden radighed over kernevaben var NIKE- og HONEST JOHN-enhederne ikke pengene v~rd." 42

Der var her tale om en meget dramatisk konsekvensbeskrivelse,
der ikke var i fuld overensstemmelse med andre analyser, man
havde udarbejdet siden 1954. Hverken i skitse I eller skitse II
havde h~ren afsat sadanne d~kningsenheder til den jyske d~k
ningsstyrke, at man kunne gennemfore en minimumsbeskyttelse
af forbindelseslinierne pa halvoen. Sov~rnet ignorerede, at med
en tysk fladeoprustning ville minesp~rringer af B~lterne ikke
v~re nodvendige i forste omgang, idet der ville v~re etableret en
velforsvaret sp~rring i Femern B~lt, der indledningsvis skulle
passeres. Og flyvevabnet ignorerede, at interessen for at stotte
h~ren og sov~rnet direkte aldrig havde v~ret stor, og at man ogsa
tidligere havde forudsat et meget v~sentligt allieret bidrag till
losningen af de andre offensive opgaver. Det var ogsa forste gang,
at kravet om kernevaben blev understreget sa st~rkt.
Denne argumentation naede ud til det socialdemokratiske dagblad "Demokraten" . Bade forsvarsministeren og andre medlemmer af forsvarsudvalget afviste konsekvenserne. De to skitser
duede ikke som grundlag for udarbejdelse af en ny forsvarsordning.

Et nyt grundlag
Det var abenbart ikke muligt at opstille styrker, der kunne lose
det allianceintegrerede forsvars opgaver inden for de okonomiske
og politiske rammer for dansk forsvarspolitik. Forsvarsstyrelsens
forsog pa at argumentere for dette integrerede alliancebidrag var
slaet fejl. Selv om politikerne i Socialdemokratiet, Venstre og De
Konservative nok var enige om det onskelige i at na til en sadan
forsvarsordning, var der ingen vilje i Socialdemokratiet til at
acceptere de medfolgende politiske omkostninger, dvs et muiigt
brud med De Radikale.
Dette rna ses som baggrunden for det mundtlige direktiv, som
forsvarsministeren i midten af juni 1958 gav forsvarschefen .
Forsvarsministeren gjorde klart, at han forst og fremmest onskede de almindelige fredstidsopgaver lost, herunder overvag55

nings- og varslingstjenesten. Det var i ovrigt hans opfattelse, at
forsvarets forste opgave var at va:re krigsforebyggende ved, at en
angriber matte regne med sa va:sentlig modstand, at NATO blev
alarmeret og aktiveret. Forsvaret skulle derfor indrettes saledes,
at det i hvert fald i en kort tid - eventuelt med mobilisering satte os i stand til at bide kraftigt fra os.
Pa det idegrundlag skulle forsvarsstyrelsen fremla:gge et nyt
forhandlingsgrundlag. Budgetrammen skulle fortsat va:re 850
henholdsvis 940 millioner kroner. Man matte "komme uden om"
de stationerings- og suvera:nitetsproblemer, der var blevet papeget i bedommelsen af skitse IV og V . I ovrigt skulle alle va:rn
bibeholdes. 43
Hardt formuleret kan man sige, at der skulle opstilles et symbolforsvar, der dog skulle va:re sa sta:rkt, at det kunne udlose
alliancesolidarieteten, og derigennem forebygge et angreb. Hermed var det konkrete indhold af va:rnene i realiteten af mindre
betydning, og der var ikke la:ngere nogen logisk gra:nse for, hvor
meget man kunne tillade sig at reducere styrkerne, sa la:nge
allianceparterne ikke sagde fra . Sagkundskabens rolle i formuleringen af forsvarspolitik og forsvarsdoktrinen var va:sentligt reduceret. Man var henvist til at afgore va:rnenes "milita:rtekniske
indhold". Der eksisterede heller ikke la:ngere et sadant indhold i
forsvarsdoktrinen, at dette kunne danne en logisk begra:nsning
for va:rnsmodsa:tninger.

1958-1968: Desma, men effektive
de nye 0konomiske problemer

v~rn

og

"Vi far altsa kun et lille forsvar; jeg vii udtale habet om, at fremtiden rna
form e sig sadan for vort forsvar i det praktiske arbejde, at det rna kunne
siges: et lille, men godt forsvar. Den omsta:ndighed, at den ordning, vi
nu far, besegles af aile partier, giver jo i fremtiden forsvaret et folkeligt
grundlag at arbejde pa, som det hidtil ikke har haft."
(Kristen 0stergaards ordforertale for Venstre ved 2. behandling af lovforslaget i marts 1960)
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Et symbolsk eksistensforsvar
Sma to uger for De Konservative og Venstre mod slutningen af
oktober 1958 trak sig ud af forsvarsudvalget, sendte forsvarschefen et nyt forhandlingsgrundlag til forsvarsministeren.
For sova:rnets og flyvevabnets vedkommende opererede forslaget med en minimumsstorrelse. Heeren kunne derimod opbygges
efter to operative ideer, enten med en da:kningsstyrke sammensat
i brigadegrupper eller
"som spredte, staende enheder. Disse viii en kupsituation kunne optage
stort set af hinanden uafha:ngige kampe forskellige steder i landet, men
de vii, da de ikke som egentlige da:kningsstyrker kan formeres i operative enheder, ikke have samme operative effektivitet som disse."

Forslaget arbejdede med budgetrammer fra 845 til 945 millioner
kr. I budgetintervallet fra 845 til 895 millioner skulle ha:ren ikke
opstille en da:kningsstyrke med brigader, men med spredte bataljoner, og de midler, man fik over 845 millioner skulle anvendes
til at bringe sova:rnet og flyvevabnet over minimumsstorrelsen,
saledes at disse va:rn kan sinke angriberen og tilfoje ham sadanne tab, at man letter ha:rens kamp og - under i ovrigt gunstige
vilkar - skaber den nogen mulighed for at mobilisere helt eller
delvis." De spredte ha:rstyrker skulle herunder sikre de to andre
va:rns baser mod angreb fra luftlandsatte styrker.
For s0vcemets vedkommende var der ikke den store forskel pa
de fliider, som man opbyggede pa de forskellige budgetter. Minimumsfladen blev opbygget pa et budget pa 175 millioner kr., og
budgettet kunne stige til 185 millioner. Minimumsfladen fremgar
af figur 6. For de 10 millioner ekstra kobte man yderligere bl a 1
patruljejager, 2 motortorpedobade og 1 ubad. Man konstaterede,
at fladen hermed havde nogenlunde muligheder for at lose sine
opgaver, idet dog fladen til 175 millioner kr ikke gav mulighed for
at sikre spa:rringerne i Store Ba:lt. Antiinvasions- og spa:rringsopgaverne kunne dog kun loses "i et vist om fang" .
Flyvevabnets budget varierede fra 215 til 255 millioner kr.
Flyvevabnet pa det laveste budget fremgar af figur 6. Med radigh ed over 255 millioner kobte man 1/2 eskadrille rekognosceringsfly og 112 eskadrille jagerbombefly yderligere, saledes at man
kom op pa i alt 95 kampfly. Enhederne fordeltes nu pa tre flyveII
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Figur 6: Et forslag til tre

Va?rn

fra Forsvarschefen, oktober 1958
Hmrens persone/styrke.
10 500 mand i dmkro .. tgsstyrken og
38 000 mand i krigsstyrken
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Storre overfladekampenheder
(mine1agere)
PatruljeJagere'
MotortorpedoMde
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Minei<Eggere
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Flyvevvabnet (i aft 77 kampfly) .
- 2 1agerbombereskadriller (a 18 fly)
- 2 altvejrsJagereskadriller (a 16 fly)
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• De blev i storrelse anset som svarende Iii de da eksisterende
storre enheter (fregatter , korvetter og kystjagere) .

pladser ved minimumsbudgettet og pa fire flyvepladser i fredstid
og fern i krig ved et budget pa 255 milioner. Med disse enheder
kunne man nogenlunde lose overvagnings- og varslingsopgaver,
og man kunne inds~tte jagerfly mod indtr~ngende fly. Man
kunne ogsa lose opklarings- og stotteopgaver for de andre v~rn.
Men man kunne kun yde en meget begr~nset indsats i luftforsvarsopgaven (der ogsa omfattede offensive operationer). Man
matte her stottes af allierede styrker.
Op til et samlet forsvarsbudget pa 895 millioner kr foreslog
forsvarschefen som n~vnt, at ekstra midler blev anvendt til
sov~rn og flyvevaben, medens hceren blev holdt inden for en
budgetramme pa 250 millioner kr. Figur 6 viser en skitse af
v~rnene ved et samlet forsvarsbudget pa 845 millioner kr, hvilket
ud over de 250 millioner til h~ren gav 175 millioner til sov~rnet
og 215 milioner til flyvevabnet. H~rens d~kningsstyrke indeholdt pa aile budgetniveauerne HONEST JOHN- og NIKEraketafdelingerne samt luftv~rnet pa flyvepladserne. Den pa figur 6 angivne samlede krigsstyrke pa ca 38 000 mand skal sammenholdes med 1951-ordningens krigsstyrke pa 125 000 mand.
Med et h~rbudget pa 335 millioner fik d~kningsstyrken en
mere traditionel karakter. Kun pa Bornholm forblev situationen
u~ndret . I Jylland-Fyn ville man fa radighed over en infanteribrigadegruppe og en selvst~ndig infanteribataljon, pa Sj~lland over
en infanteribrigadegruppe og en panserbataljon. Efter mobilisering ville man i hver landsdel rade over en division med bl a tre
infanteribrigadegrupper og to panserbataljoner. o~kningsstyrken
ville blive pa ca 13 500 mand og krigsstyrken pa ca 70 000 mand.
I aile forslag var det forudsat, at v~rnepligtstjenesten ville forblive u~ndret 16 maneder.
Ideen bag h~rens d~kningsstyrke varved noget hojere budgetter, at den skulle v~re sa stor, at den
"kan imodega et kup og sinke den angriber, der under alle omsta-ndigheder, selv med veludbyggede S0Va>rn og flyvevaben, vil na dansk territorium, tilstra-kkeligt til at yde et rimeligt bidrag til en mobiliserings
gennemforelse. Kun derved kan man opna mulighed for at holde territorium af et sadant omfang og art, at man kan gore sig hab om, inden en
besa-ttelse er en realitet, at modtage en hja-lp udefra med det formal at
standse og fordrive angriberen ."
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Medens politikerne syntes at have accepteret, at forsvarets rolle i
det store og hele kun kunne blive symbolsk - at g0re andet var
indenrigspolitisk umuligt - var dette ikke tilfeeldet med forsvarsstyrelsen. Fors0get pa at fa tilladelse og ressourcer til at opbygge
et rent dansk bidrag til alliancens forsvar var mislykkedes. Man
foreslog sa oprettet et eksistensforsvar, der med nogen sikkerhed
kunne im0dega et kupagtigt angreb pa landet. Dette eksistensforsvar blev derefter verbalt ikleedt brohovedforsvarets kleedning.
Det var en forsvarsdoktrin uden andet indhold end hab. Dette
blev i realiteten ogsa udtrykt i bed0mmelsen af heerens muligheder ved et budget pa 335 millioner kr: Det var muligt ved et
angreb at give en landsat styrke sadanne tab, at man sinkede dens
konsolidering. Herigennem ville der veere en vis mulighed for at
skabe tid og rum til at gennemf0re en mobilisering. Man opnaede
ogsa, at fjenden fra starten matte anvende betydelige styrker.
Efter gennemf0rt mobilisering ville styrkerne kunne l0se opgaver,
der i rum var begreenset til en mindre del af territoriet og i tid til
et begreenset antal dage. 44

Hrerens protest
Dette sidste udspil fra forsvarets ledelse stillede veernene meget
forskelligt. At dette nu skete i en fase under forsvarsforhandlingerne, hvor man havde mattet opgive at fa sit bud pa en
styrende forsvarsdoktrin godkendt, og hvor det var usandsynligt,
at man endte pa et nogenlunde tilfredsstillende 0konomisk niveau, var mere end kollegialiteten i forsvarsstyrelsen kunnne
beere. Heeren matte se i 0jnene, at den i sit budget skulle hente
alt, hvad forsvaret skulle spare i forhold til forsvarsbudgettet for
1958/59 pa 955 millioner kr - hvis forsvarschefens forslag blev
accepteret. Heerledelsen bmd derfor med dette i en henvendelse
direkte til forsvarsministeren. Denne handlemade var der formelt
lagt op til i 11. oktober-forslaget, hvor forsvarschefen havde
erkendt veernsuenighed og anbefalet, at ministeren h0rte veernenes synspunkter f0r en politisk dmftelse af forslaget. Heeren konstaterede, at der ikke var enighed om prioriteringerne, og
"- at der i ingen af forsvarschefens budgetforslag er lagt tyngde ved
h<erstyrkerne,
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- at der i samtlige forsvarschefens budgetforslag er udpr<eget tyngde
pa s0v<ernet og flyvevabnet,
- at den af forsvarschefen givne begrundelse for, at der for h<eren
eksisterer 2 minimumsbudgetter, afh<engig af en principiel forskellig
fordeling af opgaverne mellem h<eren pa den ene side og s0v<ernet
og flyvevabnet pa den ancien side, ikke er korrekt, nar der til s0v<ernet og flyvevabnet stort set tildeles de samme midler, hvad enten
h<eren figurerer med sit "0vre" eller "nedre" budget."
"Enhver sund operativ planl<egning rna som udgangspunkt fastsla en
basis for operationerne. Denne basis er vort landterritorium (dele heraf)
og basis rna forsvares i hvert fald ved vore kyster, ved gr<ensen og hvor
som helst, fjenden luftlands<ettes ...
"Det er i dag almindeligt anerkendt, at den mellem de 2 magtblokke
opnaede ligev<egt pa kernevaben mindsker faren for en storkrig, medens
faren for de begr<ensede konflikter til geng<eld sk0nnes 0get."
Den sidste konstatering anfeegtedes af forsvarschefen i marginen
pa heerens notat. Endnu var det ikke blevet officiel politik, at
begreensede angreb pa NA TOs darligere forsvarede "flanker" var
det mest sandsynlige.
Man anf0rte endvidere, at et angreb kunne fa karakter af et
overfald ligesom 9. april 1940. I sa tilfeelde ville s0veernet og
flyvevabnets muligheder for at im0dega invasionen veere ringe.
Heeren skrev ogsa:
"Der rna endvidere ... peges pa de ret v<esentlige vesttyske fladestyrker,
der opbygges i 0sters0en samt de i Slesvig-Holsten under opbygning
v<erende vesttyske flyvestyrker."
I en bemeerkning i marginen anfeegtede forsvarschefen, at man
kunne bygge pa disse styrker.
I sammenfatningen konstaterede heeren, at nar man manglede
penge, matte man begynde med begyndelsen, dvs
"1. L<egge v<egt pa selve territoriets sikring ved hjemmev<ern og lokal-

forsvar samt pa mobile felth<ersenheder som den knytn<eve, der rna
til for at pr<estere en virkelig kamp om det afg0rende terr<en, og
som kan bruges til indgriben mod fjenden under alle forhold. Systemet baseres pa fuld udnyttelse af den egnede del af v<ernepligtsmassen.
2. I det omfang, midlerne derefter tillader det, opstilles enheder af
s0v<ernet til sn<evert kystinvasionsforsvar.
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3. Endvidere et flyvevaben, som udover losning af begr<ensede luft-

forsvarsopgaver er lagt an pa at kunne modtage og udnytte hurtigt
tilforte forst<erkninger udefra. Der er herved ikke forudsat stationering i fredstid."
Her mente forsvarschefen, at ha=ren ikke havde forstaet betydningen af treva=rnssamarbejdet. 45
Det vil sige, at samtidig med V enstre og De Konservative
forlod forsvarsudvalget, var der modsa=tningsforhold mellem va=rnene.
Pa modet i forsvarsstyrelsen umiddelbart efter nytar 1959
afviste chefen for flyvevabnet muligheden af et overfald, der var
begra=nset til Danmark, "dertil er russisk tankegang vist for realitetsbetonet. Set med russiske ojne rna risikoen ved et sadant
eksperiment i umiddelbar na=rhed af hjertet i det vestlige forsvar
- Tyskland - sikkert betragtes som aldeles uacceptabelt."
"Set udefra rna der . .. eksistere klare indikationer pa sammenh:x'ngen i
NA TOs forreste front, og det vii derfor virke mod hensigten, safremt

dansk forsvar i sin organisation og i sit vabenvalg fremtr<eder som en
rent defensiv, isoleret "pindsvinestilling". Offensive vdben er en absolut
nodvendighed, og jeg rna her - uden at ville mindske de to andre v<erns
betydning i denne henseende- papege, at deter de offensive flystyrker,
der har den storste pr<eventive virkning."
"Jeg skal undlade at give en l<engere redegorelse for et flyvevabens
virkemuligheder, men jeg rna erindre om, at det i mods:x'tning til de to
andre v<ern ingen geografiske begr<ensninger har for sin indsats, og at
dets effektivitet er aldeles afgorende for de andre v:x'rns kampvilkdr
"46

Hermed stod va=rnsholdningerne over for hinanden. Igennem
1958 havde forsvarschefen - soofficeren - filet understreget de
nationale opgaver, som forsvaret havde inden et krigsudbrud.
Sova=rnet havde ikke fundet anledning til at komme med indsigelser mod de skitser, det havde va=ret fremlagt . V a=rnets interesser var blevet varetaget. Men ha=ren og flyv evabnet havde pa
forskellig vis folt sig presset til at fremla=gge va=rnenes principielle
holdninger.
Under det udredningsarbejde - de mange skitser - som man
producerede til politikerne, havde man fremlagt de strukturelementer - de "byggeklodser" - som var nodvendige i de senere
og afsluttende politiske forhandlinger om et forsvarsforlig.
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1960-forsvarsordningen
I marts 1959 fremlagde regeringen sit forslag til en ny forsvarsordning. For ha=rens vedkommende svarede forslaget til, hvad
forsvarschefen havde angivet som det laveste niveau for en egentlig da=kningsstyrke, dvs en struktur med et budget pa 325 millioner kr. I forhold til den ovenfor beskrevne struktur pa et 10
millioner kr hojere budget manglede den selvsta=ndige infanteribataljon i den jyske da=kningsstyrke, og da=kningsstyrkens samlede
storrelse var pa 13 000 mand . Krigsstyrken var som beskrevet i
forsvarschefens forslag, idet der dog var tilfojet 10-15 lokalforsvarsbataljoner.
Den foreslaede sova=rnsordning svarede til forsvarschefens
strukturforslag pa 175 millioner kr. Flyvevabnets struktur svarede
til en mellemstruktur pa 230 millioner kr, som indeholdt en fuld
rekognosceringseskadrille pa 18 fly, m en ikke mere end 2 jagerbombereskadriller samt de to altvejrsjagereskadriller.
Under de efterfolgende genoptagne droftelser mellem regeringen, Venstre og De Konservative, skete der forbedringer og
udvidelser i alle tre va=rn. Brigadegrupperne i hceren skulle nu
udrustes som panserinfanteribrigader gennem tilgang af det
nodvendige materiel som vabenhja=lp. Af de seks brigader i den
mobiliserede ha=r skulle to - en i Jylland-Fyn og en pa Sja=lland va=re i da=kningsstyrken. I Jylland-Fyn skulle opstilles yderligere
en bataljon i da=kningsstyrken. Ogsa de fire mobiliseringsbrigader
fordeltes ligeligt ost og vest for Store Ba=lt. Der opstilledes en
HONEST JOHN-afdeling til Jylland-Fyn, saledes at de fandtes i
begge landsdele. Lokalforsvaret skulle omfatte 15 bataljoner og
15 lette kanonbatterier. Dette gav en da=kningsstyrke pa godt
13 000 og en krigsstyrke pa godt 78 000 mand. I da=kningsstyrken
indgik ogsa NIKE-afdelingen .
Sevcernets ordning blev ogsa forbedret m ed 6 motortorpedobade og 1 ubad, saledes at det samlede tal blev 8 patruljejagere, 18
motortorpedo- eller motorkanonbade, 6 ubade, 8 minela=ggere og
12 minestrygere. Ogsa sova=rnets storrelse forudsatte nye vabenhja=lpsaftaler.
Flyvevabnets storrelse blev fastlagt til 3 jagerbombereskadriller
(a 16 fly), 3 altvejrsjagereskadriller (a 16 fly) og 1 rekognosceringseskadrille m ed 16 fly , dvs i alt 112 fly. Der skulle anvendes
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Figur 7. 1960-ordningen

HaJrens personelstyrke:
Godt t3 000 mand i d<Ekningsstyrken
og godt 78 000 mand i krigsstyrken
Sevil!rnet. ud over forterne mm ·
Patruljejagere
Motortorpedobade
Ubade
Minelaoggere
Minestrygere

<7

Flyvevvabnet (i aft 112 kampfly):
- 3 jagerbombereskadriller (a 16 fly)
- 3 altve1rsjagereskadrille r (a 16 fly)
- 1 fotorekognosceringseskadrille
(16 fly)
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Ud over de viste felthrersenheder skulle ved mobll1seri ng - ud over hjemmevaornet - opstllles de 15 lokalforsvarsbataljoner og 15 lette !okalforsvarskanonbatterier. De fordeltes ligeligt mellem Jylland-Fyn og Sjaolland.

fire flyvestationer i fred og fern i krig.
De V<Prnepligtiges tjenestetid skulle S<Pnkes til 14 fra 16 maneder, sa snart der var rekruttereret det forn0dne frivillige mandskab til d<Pkningsstyrkens mere komplicerede tjenesteomrader.
(bl a 5 700 til h<:Prent 7
I en kommentar til den kommende forsvarsordning gjorde h<Pren i januar 1960 klart, hvorledes den ville anvende de radige
styrker. D<Pkningsbrigaden ville - nar situationen var afklaret kunne fa hovedopgave i Slesvig-Holsten, medens den selvst<:Pndige bataljon skulle anvendes mod luftlands<Ptninger i N0rrejylland.
D er skulle ikke anvendes enheder fra d<Pkningsstyrken pa Fyn.
0 en var d<Pkket af st <Prke lokalforsvarsstyrker. Mobiliseringen
skulle i 0vrigt sikres af lokalforsvarsstyrkerne. Man b em zcrkede
desuden, at forsvarsordningen gav en brigade for licit pa Sjc:elland.
Her var behovet fire. Det samme gjorde sig gc:eldende i JyllandFyn. M ed fire brigader kunne man sende tre til Slesvig-Holst en og
beho lde en i N0rrejylland. I den efterf0lgende tid planlagde man
at anvende t o af brigaderne syd for grc:ensen.48
S0vc:ernet var rimeligt tilfreds, m en m an understregede det
uheldige i, at den nye forsvarsordning ikke var styret af en operativ ide, dvs en forsvarsdoktrin.
D en st c:erkeste kritik kom fra flyvevabnet, hvis bemc:erkninger
blev viderebragt af forsvarschefen. Ordningen indeholdt for fa
kampfly (kun 112 m od MC -70's 141) .49
D en endelige 1960-forsvarsordning er skitseret pa figur 7.
Selvom ordningens enkelte elementer havde sine r0dder i de
foregaende ars fors0g p a at opstille et samlende idegrundlag for
V<:Prnene, rna man give S0V<:ernet ret . D et samlede forsvars opbygning blev ikke styret af en opcrativ ide. V c:ernene blev ved de
afsluttende po litiske forhandlinger sammensat af de strukturelem entcr, som de sagkyndige havde opstillet i den sidst e fase,
hvor dette idegrundlag var blevet underkendt. Et symbolforsvar,
der ogsa skulle fungere som et kup- og eksistensforsvar m ed en
begrc:enset udholdenhed, er ikke et idegrundlag, der giver en
entydig styring af va:'rnenes sturkturering. D e forbcdringer, som
V enstre og De Konservative opnaede i de tre v<Prn, blev derfor
ret tilf<Pldigt fordelt. Det var ikke sa meget et lillc godt forsvar
som tre sma gode V<:Prn, der kom ud af forliget . O g om V<Prnene
rent faktisk kunne udbygges til at vc:ere godc, afhang af den
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alleredc da tvivlsomme forudscetning, at den amerikanske vabenhj;dp ville forts~tte nogelunde uxndret.

Mod Enhedskommandoen
Samtidig med, at dr0ftelser om nyordningcn af forsvaret fandt
sted, var de f0rste skridt taget til at gennemf0re de ~ndringer i
alliancens kommandostruktur, som var n0dvendige efter, at den
tyske genoprustning begyndte at vise rcsultatcr.
I maj 1956 var HQ LANDDENMARK blevet udskilt af H~r
kommandoen som en lille, selvst~ndig, allieret stab. Den bcstod i
hovedsagen af de allierede officerer, der pa det tidspunkt gjorde
tjencste i H~rstabcn. Indtil Enhedskommandoen blev oprettet,
var de tyske h~rstyrker i Slesvig-Holsten underlagt LANDDENMARK i krig.
Allerede i januar samme ar havde NATO foreslaet, at man tog
de f0rste skridt til at integrere anvendelsen af de tyske fladestyrker med de danske i 0sters0en . I efteraret 1957 blev der nedsat
en planl~gningsgruppe i Holte nau ved Kiel med dansk, tysk og
anden allieret deltagelse. Fra oktober 1959 var planl~gningsgrup
pen det forberedte hovedkvarter for f0ringen af de f~lles danske
og tyske fladestyrker . Det var direkte underlagt chefen for NATOs Nordregion, idet stillingen som fxlles chef for de danske og
norske fladestyrker samtidig blev nedlagt.
I april 1958 overtog Forbundsv~rnet ansvaret for forsvaret af
Slesvig-Holsten. Et tysk NA TO-hovedkvarter med betegnelsen
HQ Allied Land Forces Schleswig-Holsten (LANDSCHLESWIG) blev dannet. Samtidig blev det danske kommando trukket
hjem og den engelske enhed forlod omradet. Det var nu blevet
klart, at der aldrig ville blive opstillet et tysk-britisk armekorps i
landsdelen. I 195 7 havde engl~nderne drastisk reduceret bade
sine h~r- og sine flystyrker i Forbundsrepublikken. Det blev ogsa
snart klart, at tyskerne ikke ville placere to divisioner her. Af de
enheder, som man opstillede, forblev kun 6 . Infanteridivision senere 6. Panzergrenadierdivision - i Slesvig-Holsten . Dvs, at
den st~rke d~kningsstyrke , som man havde regnet med, at de
allierede ville stille syd for gr~nsen, endte med at v~re noget
mere beskeden i st0rrelse. Der var behov for, at danske enheder
forst~rkede forsvaret syd for gr~nsen.
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Det havde v~ret n~vnt som en mulighed allerede i LTP-I, at
man kunne sende den mobiliserede divison til Slesvig-Holsten
som forst~rkning, men nu begyndte man - som vist ved h~rens
kommentar til 1960-ordningen - at overveje at sende d~knings
styrken afsted. Dette skabte behov for en allieret - til forskel fra
en tysk- kommandomyndighed i Slesvig-Holsten. I marts 1960
stillede man forslag om oprettelsen af et "Allied Jutland Corps".
Et sadant havde COMLANDDENMARK allerede beordret
krigstidsopstillet ved hj~lp af officerer fra V estre Landsdelskommando og LANDSCHLESWIG. Samme ar improviserede man et
sadant korps under 0velsen HOLD FAST. Det foreslaede Allied
Jutland Corps skulle ud over den tyske division ogsa tilf0res en
dansk division. Dvs at man nu forestillede sig, at hoveddelen af
den jyske h~rstyrke, som 1960-ordningen opstillede, skulle inds~ttes i Slesvig-Holsten. Territorialt skulle korpsets ansvarsomrade omfatte Region III (Syd- og S0nderjylland), men ikke Region
IV (Fyn) .
Med oprettelsen af Enhedskommandoen for den sydlige del af
NATOs Nordregion i slutningen af november fandt disse tiltag
deres endelige form. En dansk officer, COMBAL TAP, ville i
krigstid have kommandoen over alle allierede styrker af alle tre
v~rn i det dansk-slesvig-holstenske omrade. Direkte under ham
skulle COMNAVBALTAP og COMAIRBALTAP kontrollere
Hade- henholdsvis flyoperationerne . COMLANDJUT skulle f0re
kommando over allierede felth~rsenheder pa den jyske halv0 og
Fyn, COMLANDZEALAND over enheder pa den sj~llandske
0gruppe og Bornholm. 50

Vabenhjrelpen ebber ud - forsvarsordningens gennemf0relse trues
Som n~vnt var det en foruds~tning for realiseringen af forsvarsforliget, at materiellet kom som vabenhj~lp . For S0V~rnets vedkommende pa den made, at USA og Danmark delte omkostningerne ved bygningen af et n~rmere fastlagt antal fart0jer. USA
var allerede begyndt at stramme betingelserne for hj~lpen, og i
arene 1962 til 1965 oph0rte den helt.
V ~rnene var i arene efter 1960 optaget af at opstille eller
anskaffe de nye enheder, som forsvarsordningen havde givet,
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samt af at videreudvikle dem og de taktiske fremgangsmader,
som de muliggjorde. Man rna sige, at medens man i perioden fra
1948 til 1958 havde gjort meget for at skabe en fadles ideramme
for v~rnenes opbygning og indsats, str~bte man i det efterfolgende tiar mod at opna den storst mulige effektivitet inden for
v~rnene. Det er muligt, at kernevabnenes forventede store betydning for operationerne indirekte har haft betydning for den
efterfolgende begr~nsede ideudvikling pa det operative omrade.
Man koncentrerede sig ret overfladisk om den indledningsvise
periode under en konflikt, hvor det lille lands milit~re styrker var
mest relevante. Ogsa i andre Iande virkede kernevabnenes tilstedev~relse som en bremse pa udvikling og justering af doktriner
pa niveauerne over de rent taktiske. Enhedskommandoens oprettelse skabte i ovrigt en forstaelig tendens til, at v~rnene koncentrerede sig mere om at integrere deres operationer med allierede
styrker af tilsvarende v~rn - for h~ren i Jylland og sov~rnet de
tyske - end om integrationen med de ovrige danske v~rns operationer.
Det forhold, at okonomiforvaltningen blev delegeret fra
Forsvarsministeriet til v~rnskommandoerne betod ogsa, at de
sidstn~vnte fik direkte indflydelse pa alle det pag~ldende v~rns
aktiviteter. Dette betod pa den anden side, at forsvarsstyrelsens og dermed forsvarschefens - mulighed for at sikre en integration
af v~rnenes indsats blev sv~kket. At der i slutningen af 1962
bade kom ny forsvarschef og ny forsvarsminister, og at de personlige relationer mellem disse to angiveligt aldrig var gode, kan ogsa
have haft nogen indflydelse.51
Arbejdet med at justere 1960-ordningen i overensstemmelse
med de nye vilkar blev indledt med den n~vnte delegering af
okonomiforvaltningen til v~rnene. I samme periode blev
luftv~rnsmissilenhederne overfort fra h~ren til flyvevabnet. Men
pa andre omrader indledte man forst arbejdet med at overveje
organisations~ndringer i forl~ngelse af neds~ttelsen af et politisk
forsvarsudvalg i 1965. I januar 1966 fik v~rnskommandoerne
palagt at give en samlet vurdering af mulighederne for at tilpasse
forsvarets virksomhed inden for 1960-lovens rammer. Udgangspunktet for tilpasningen skulle bl a v~re en tjenestetidsneds~ttel
se til 12 maneder for v~rnepligtige . En sadan neds~ttelse var
forudset i 1960-loven, nar der var rekrutteret nok frivillige.
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Umiddelbart skulle der ske en neds~ttelse til enten 12 maneder
med begr~nsede genindkaldelser eller 14 maneder uden genindkaldelser. Sov~rnet skulle overveje en revision af de foreliggende
planer for bygning af storre enheder, og flyvevabnet skulle behandle sporgsmalet om konvertering af flyvende enheder til raketenheder.

1966-justeringerne
V ~rnenes svar forela to maneder sen ere. Ha:rens forslag indeholdt kun to elementer af relevans for denne undersogelse. For
det forste anbefaledes 14 maneders tjenestetid for v<ernepligtige
som bedre end 12 maneders tjeneste med genindkaldelser. Samtidig onskede man dog, at genindkaldelserne blev bevaret. For det
andet videreudviklede man den panserinfanteribrigade, som man
havde faet ved 1960-loven. Der skulle ske sammenl~gning af
vabenarter, (infanteriet og pansertropperne blev kart tid efter
samlet i kamptropperne) . Det var en logisk konsekvens af, at
bade panserinfanteribataljoner og panserbataljoner herefter skulle indeholde en blanding af kampvogn- og panserinfanterienheder. Det personel, som man radede over i d~kningsstyrken, skulle
anvendes til at opstille to reducerede panserinfanteribrigader i
hver landsdel til aflosning for den ene brigade pa Sj~lland og
1 l/3 brigade i Jylland, som Ioven havde givet. Fredstidspersonellet skulle forst og fremmest anvendes til at holde de pansrede
bataljoner i de fire brigader pa en nogenlunde bemanding. Der
var hermed - som ved valget af 14 maneders tjenestetid uden
genindkaldelser - tale om en prioritering af en del af felth~rens
indsatsberedskab pa bekostning af den samlede krigsstyrkes kvalitet.
S0va:rnet forudsatte, i delvis modstrid med direktivet fra januar
1966, at man opfyldte 1960-lovens mals~tning ved nybyggeri af
to torpedobade og to storre enheder. De storre enheder skulle
dog forventeligt v~re mindre end de to nye fregatter af Peder
Skram-klassen. Med 1960-lovens styrkemal naet, konstaterede
man bl a, at den radige styrke kunne d~kke en minel~gningsope
ration ad gangen. Denne d<ekningsstyrke ville samtidig indga i
anti-invasionsberedskabet, men "udgor ikke en sadan magtfaktor,
at et kupagtigt angreb ikke vil kunne fores igennem ."
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Flyvevabnet indledte med at opstille de sa=rlige forudsa=tninger
for besvarelsen :
"Det mest karakteristiske for et flyvevaben er som bekendt den store
bevcegelighed, hurtig koncentration af slagkraft i tid og rum og skiftende
valgmuligheder.
Bevcegeligheden er naturligvis afhcengig af den baseorganisation, som
er til radighed .
En udnyttelse af denne bevcegelighed forudscetter et forholdsvis hojt
beredskab.
Grundla get for organisationen rna derfor forst og fremmest vcere
koncentration af foringsapparat, elasticitet og hurtighed i disponering
samt klarhed i ansvarsfordelingen ."

Man konstaterede, at man aldrig havde faet den femte flyveplads
permanent besat sam base, og man radede imod, at den flyvende
styrke kom under 3 jagerbombereskadriller, 2-3 altvejrsjagereskadriller og den ene rekognosceringseskadrille. Ud over NIKEafdelingen radede man over den lige modtagnc HAWKluftva=rnsmissilafdeling. Hvis man fik endnu en HAWK-eskadrille (ud over de fire, man havde), kunne man overveje at ga ned
pa 2 altvejrsjagereskadriller.
I sine kommentarer og forslag fra maj-juni 1966 st0ttede
forsvarschefen va=rnschefernes forslag . Han meddelte i 0vrigt, at
han havde taget skridt til en efterretningsma=ssig vurdering af, om
det var n0dvendigt at opretholde det eksisterende bekostelige
beredskabssystem. 52 Midt i juni 1966 blev et forlig indgaet mellem Radikale, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, hvor
man godkendte va=rnschefernes indstillinger og samtidig vedtog
en forh 0jelse af forsvarsbudgett et pa 400 millioner kr, der skulle
komp ensere for den forsvundne vabenhja=lp.

De konventionelle styrkers rolle 0ges i NATO muligheden af hjrelp udefra

se kunne ikke undga at tilf0je egen side uacceptable tab . I stedet
for at svare massivt med kernevaben skulle NATO im0dega
aggression med midler, der var afpasset efter angrebets karakter
og intensitet. Hvis konventionelle midler ikke var tilstra=kkelige
kunne NATO anvende taktiske kernevaben . Anvendelsen af disse
kunne lede til en anvendelse af de strategiske kernevaben, og
denne mulighed skulle medvirke til at afskra=kke aggression. 53
Et element i denne strategi skulle va=re forsta=rkede konventionelle styrker. Man f0lte i disse ar, at ikke mindst NA TOs flanker,
Nordregionen og Sydregionen, var truede af begra=nsede sovjetiske aggressioner og havde oprettet den sakaldte mobile NATOstyrke AMF =ACE MF =Allied Command Europe Mobile Force
allerede i 1960 med henblik pa at kunne demonstrere NATOsolidaritet ved at sende den til disse "flanker", hvis de truedes.
Radigheden over reservestyrker i England og USA var af star
betydning for evnen til at kunne m0de en aggression effektivt
med konventionelle styrker i en vis periode, og bl a den britiske
tilbagetra=kning fra omradet 0St for Suez, der begyndte herefter,
syntes at skabe nye muligheder. 54
Det var i hvert fald et brohovedforsvar, sam Ia godt pa linie
med de nye vilkar, der tegnes i det udkast til en formalsparagraf
for forsvaret, sam forsvarschefen sendte til forsvarsministeren i
august 1968:
"Dansk forsvar har som led i det samlede NA TO-forsvar til formal
gennem sin tilstedevcerelse at bidrage til at forebygge krig. Gennem
overvagning af dansk omrade og ved afvisning af krcenkelser skal forsvaret hcevde suverceniteten. I tilfcelde af angreb pa Danmark skal forsvaret
kunne imodega dette, saledes at andre NATO-styrker far mulighed for
at yde hjcelp, og derefter kunne fortscette kampen sammen med disse."

Hermed blev pra=senteret kimen til de nye fors0g pa at etablere et
fa=lles idegrundlag for forsvaret, der blev gjort i de efterf0lgende
to artier.

I december 1967 blev NA TO-landene - efter Frankrigs udtra=den af det milita=re samarbejde - enige om en revision af den
fa=lles strategiske koncept. Den strategiske balance mellem USAs
og Sovjetunionens kernevabenstyrker havde skabt en situation,
hvor en massiv genga=ldelse med kernevaben af ethvert angreb
var blevet en urealistisk fremgangsm ade. Modpartens genga=ldel-

70

71

Efterskrift: De n~ste ars politisering
af forsvarspolitikken
Formuleringen af forslaget til en formalsparagraf havde forbindelse til det arbejde m ed en revision af forsvarsordningen, der iva:-rksattes af VKR-regeringen, efter at denne havde aflost den socialdemokratiske regering i februar 1968 . Allerede det foregaende
efterar havde regeringen rejst det sporgsmal, som skulle dominere
det efterfolgende arbejde, muligheden af en hojere grad af centralisering af forsvarets ledelse.
Dette arbejde kom til at blive pra:-get af, at Socialdemokratiet
efter VKR -regeringens va:-sentlige besparelse pa forsvarsbudgetet
pa 125 millioner kr betragtede sig som lost fra forsvarsforliget fra
1966. En konsekvens heraf var, at den budgetforogelse til kompensation for vabenhja:-lpens bortfald, som man vedtog i 1966,
aldrig blev realiseret. Forsvarspolitikken blev herefter et va:-sentligt omrade for den socialdemokratiske oppositionspolitik.
I den skrivelse, hvorfra formalsformuleringen er hentet, understregede forsvarschefen, at det intet grundlag fandtes for at gennemfore en a:-ndring af 1966-styrkemalene. Han anbefalede derfor fortsat 14 maneders tjenestetid og konstaterede, at budgetrammen matte foroges. Men med den politiske situation var dette
ikke muligt. Resultatet blev, at den forsvarslov, der gennemfortes
i juni 1969, ud over at gennemfore 12 maneders tjenestetid og
centralisere forsvarets overste ledelse inden for en ny "Forsvarskommando", ikke behandlede forsvarets struktur. Man gjorde
kun styrkemalene mindre absolutte i formuleringerne. Socialdemokratiet undlod at stemme ved vedtagelsen af Ioven. Partiets
onske om, at et hurtigtarbejdende ekspertudvalg skulle udarbejde
et forslag til en reform af va:-rnenes sammensa:-tning, var blevet
forkastet af regeringen . I stedet var der med udgangen af maj
blevet nedsat en forsvarskommission.
Herefter udarbejdede Socialdemokratiet det forslag til en ny
forsvarsordning, som man fremlagde i april 1970. Den opfattelse
af truslen, som man valgte at la:-gge til grund for forslaget, var
muligvis hentet fra et par af de udenlandske ekspertvurderinger,
der senere kom til at indga i Seidenfaden-rapportens bilagsbind.
Ud over at gentage nogle af de forslag i en samlet strukturramme,
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som partiet havde anfort i kommissionen (herunder nodvendigheden af at mindske va:-rnepligtsbyrden, den tvivlsomme anvendelighed af sova:-rnets storre kampenheder samt onskeligheden af
en storre anvendelse af missiler til aflosning af traditionelle vabenplatforme) er det uklart i hvilken grad partiet var overbevist
om den fremlagte forsvarsstrukturs hensigtsma:-ssighed som andet
end et indenrigspolitisk middel i kampen mod regeringen.
Man konstaterede, at Jylland i det store og hele var da:-kket ved,
at et angreb mod landsdelen skulle fores igennem Forbundsrepublikken Tyskland. Et sadant angreb var jf forslagets argumentation mindre sandsynligt, idet det ville udlose en kernevabenkrig.
Mere eller mindre varslede overfald, hvis hovedmal var stra:-derne
- dvs oerne - var mere sandsynlige. Landforsvaret skulle besta
dels af tre sma brigader, der var bemandet af stampersonel, og
hvoraf to skulle anvendes ost for Store Ba:-lt, dels af lette lokalforsvarskampgrupper af bataljonsstorrelse, bemandet med va:-rnepligtige, der havde 5-6 maneders uddannelsestid. Flyvevabnet
skulle rade over missilenhederne og 72 fly. Sova:-rnet skulle koncentrere sig om udla:-gning og forsvar af minespa:-rringer. Forsvaret skulle ske med motortorpedobade og missilbade samt missilbatterier pa land. De storre enheder skulle udga. Der var saledes
tale om et kystna:-rt ta:-rskelforsvar, specialiseret i at imodega de
trusler, som kernevabenparaplyen ikke da:-kkede. 55
Det Socialdemokratiske forslag fik nok betydning for droftelserne i Forsvarskommissionen, men virkningerne pa det forsvarsforlig, som man naede frem til i 19 73, efter at partiet i 19 71
havde genvundet regeringsmagten, begra:-nser sig til va:-rnepligtsomradet. Man vedtog at oge antallet af frivillige sa meget, at de
alene kunne ba:-re beredskabet. De va:-rnepligtige skulle kun indkaldes i et sadant omfang og sa la:-nge, at de kunne varetage de
mindre kvalificerede funktioner i mobiliseringsstyrken. I ovrigt
endte 1973-ordningen med blot at va:-re en reduceret 1966struktur. Ha?ren blev reduceret med en brigade pa Sja:-lland til to
panserinfanteribrigader. Der ville ikke blive rad til materiel til at
opstille den tredie. I Jylland-Fyn blev de tre brigader bevaret. De
var nu aile forudset anvendt i Slesvig-Holsten i det fa:-lles dansktyske landforsvar af den jyske halvo . Fredstidsbemandingen i aile
brigaderne og sa:-rlig i de jyske blev m eget va:-sentligt begra:-nset.
Man begyndte at samle lokalforsvarsenhederne tillosning af mere
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stedbundne, begra'nsede fo rsvarsopgaver som f eks kystforsvar.
S<wa:rnets styrkemal blev reduceret til 5 fregatter/korvetter, 18
torpedobade, 6 ubade, 7 minela'ggere og 8 minestrygere. Kun
flyvevdbnet opnaede en fomgelse af styrkemalene . Ud over NIKEafdelingen og HAWK-afdelingen skulle man rade over i alt 116
kampfly fordelt pa 2 altvejrsjagereskadriller (a 20 fly), 3 jagerbombereskadriller (a 20 fly) og 1 fotorekognosceringseskadrille
(med 16 fly). Det skal dog samtidig bema'rkes, at antallet af
kampflyeskadriller blev reduceret fra 7 til 6.
Med 1973-lovens formalsparagraf blev brohovedforsvaret entydigt det samlede forsvars idegrundlag:
"Forsvarets opgave i fredstid skal i forste ra'kkc va>rc at ha>vde vor
suvera>nitet gennem overvagning af dansk omrade og ved afvisning af
kra>nkelser. I t ilf'a>lde af angreb pa Danmark, skal forsvaret umiddelbart
kunne tage kampen op, saledes at allierede styrker kan fores frem og
kampen forts<ettes sammen med disse.
Der la>gges i denne forbindelse va~gt pa, at de praktiske foranstaltninger m v, der er nodvenclige for saclanne styrkcrs mocltagelse, i
viclest muligt omfang forberecles i fredstid." 56

Litteratur og kilder
Den anvendte litteratur og den anvendte trykte kilder fremgar i
hovedsagen af noternc. Herudover er der anvendt kildemateriale
fra Henlagt Arkiv i Forsvarskommandoen. Dette er i en vis grad,
forsavidt angar den forste del af perioden, blevet suppleret med
materiale fra Rigsarkivets 3. Afdeling, Forsvarets Arkiver (Generalkommandoens Arkiv og Krigsministeriets arkiv) samt med enkelte interviews .
Adgangen til det klassificerede kildemateriale er givet ved sa'rlig tilladelse, idet en generel nedklassificering forst finder sted
efter 60 ar. Henvisningerne i noterne er givet en sadan karakter,
at det paga'ldende dokumcnt kan placeres i rette sammenha'ng.
Henvisningen er endvidere gjort sa specif]k, at kildcn umiddelbart vil kunne findes under opfolgende forskning via registranter
eller direkte i kopiboger.
Den tid, der har va~ret til radighed til at skabe grundlaget for
denne forste oversigt over perioden har ikke muliggjort en fuld-
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sta'ndig anvendelse af kildematerialet. Det har heller ikke va'ret
muligt at gennemfore systematiske interviews med et storre antal
af de implicerede personer.

Noter
Se Michael H Clemmesen: Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940. K0benhavn, 1982.
2 I. Betmnkning afgiven af Kommissionen til undersegelse og overvejelse af forsvarets fremtidige ordning til regering og rigsdag. Kbh. 1950, pp 9-18.
3 Forsvarsrninisteren til Chcfen fo r Generalkommandoen og Chefen for
S0v::emskommandoen, nr 8499 af 4-11-194 7. Generalkommandoen havde
allerede ca . l ar f0r udsendt sin egen "Forholdsordrc nr. l " . Det var sket i en
skrivelse af 22-11-1946. Den sendtes ved G.0.494l til Krigsministeriet 1912-1946 rned et forslag til et fo rholdsdircktiv .
4 l. Bet::enkning jf note 2, p 19.
5 Vedmrende holdningsarven fra bes::ettelsen se bl a Palle Roslyng-Jensens
disp utats: Vmmenes politik-politikernes vmm . Studier i dansk militmrpolitik
under besmttelsen. Kbh. 1980. Vedmrende va:rnenes onsker og Krigsministeriets beslutningcr og holdninger se 5. Kontors notat "ad Generalkommandoens skrivclse ;tr<.·n;:,t t~)rtroligt G.0.865 af 7/3 48.", dateret 19-3-1948,
hvorfra ogsa citaterne orn hJemmev::ernet cr hentct. For forstaelsen af sammenh::engen mellcm de ind rc og yd re r0dder til krisen er det interessant, at en
militrer liste over kriscforanstaltninger - samt dele af forsvarsministercns
accept af beredskabsskridt - kan dateres for ambassaden1d Bang-Jensens
hjemkomst fra Washington. Behandlingen af denne liste er indledt i umiddelbar forl::engelse af rygterne fra Norge og nyhedcn om Masaryks dod. Sc
ogsa Ole Bj0rn Kraft: Danmark skifter kurs. En konservativ politikers erindringer 1947-1950. Kbh specielt pp 31 --44 . Det synes klart, nar 5. Kontors
notat sarnmenholdes med referatet af 8. rr10de den 2-3 -1948 i " Forsvarskommissionen af 1946", at det var Ole Bjorn Kraft, dcr fik udvirket udarbejdclsen af en liste over milit<ere foranstaltninger. Pa m0det fik han bred st0tte til
et forslag om en sadan undersogelse. Den 5 marts gav Forsvarsministeren
Gencralstabschefen et mundtligt direktiv om at ga igang. Listen forcla som
det kan ses to dage sencre.
6 En ret omfattende cliskussion af de problerner, der knytter sig til hjemmev::ernsforeningcrne, fin des i et notat fra Krigsministeriets 5. Kontor fra 163-1948 med titlen "Fomget kontrol med Hjemmevrernet". Problemet med
hjemmev<t'rnsforeningerne syncs ikke at v::ere rcjst af Generalkommandoen,
med udlost som reaktion pa tyverier af hjemmev::ernsvaben (se Berlingske
Aften 13-3- I 948) og en gruppe officercs og officianters n::egtelse af at uddanne hjemmev::ernet indtil videre, da man ikke havde nogen rnulighed for at
.. udskille kommunister fra foreningerne (se Berlingske Aften 15-3-1948).
1 Referatet fra KUs paskekursus findes i artiklen "Hjemmev::ernene vil k::empe
uanset vore milit::ere chancer" i Nationaltidende 27-3-1948 . Jf referatet her
indledte Professor Husfelt med at konstatere, at presset fra ost ville forts::ette,
"V crdensrevolutioncn skal brede sig, og naturligvis er der rnulighed for et
angreb pa Danmark" .
1

75

Forsvarsministeren til Chefen for Generalkommandoen og Chefen for
Sov~rnskommandoen nr 3138-39 af 20-3-1948 og nr 3252-7 af 24-3-1948.
For en beskrivelse af foranstaltningerne i h~ren se Generalkommandoen til
Krigsministeriet nr K.A.2976 af 6-4-1948. Angaende problemerne med at
opstille et forsvar af flyvepladserne med panservogne se Generalkommandoen til Forsvarsministeren nr G.O.l612 af 21-3-1948.
9 Generalkommandoens forslag til en nyordning af h~ren, maj 1948.
1 Forslag tillov om sov~rnets ordning. Udarbejdet af Sov~rnskommandoen i
henhold til Forsvarsministerens Direktiv af l/3 1948 som grundlag for forhandlinger i Forsvarskommissionen af 1946.
11 Bem~rkninger vedr organisation en af et dansk luftvaben med Udkast til "Lov
om Luftv~rnet" samt oplysninger angaende personel-, materiel- og budgetkrav for de enkelte bestanddele. Udarbejdet af de luftmilit~re tilforordnede i
Forsvarskommissionen af 1946 i henhold til direktiv fra Chefen for Generalkommandoen og Chefen for Sov~rnskommandoen af ll/3 1948, jf Forsvarsministerens Direktiv af l/3 s.A.
12 1. B et~nkningjfnote 2, pp 20-21.
13 Se modereferaterne fra Forsvarskommission af 1946's 14 - 1 7. moder samt
v~rn e nes tilforordnedes indl ~ g 22-9-1948. Skriftlige sporgsmal sendtes til
v~rnene 8-10 og var besvarede 30-ll. D e luftmilit~re tilforordnedes gav
anledning til en hard replik fra h~re n i september 1949. D en pa 16. mode
annoncerede generaldebat, der skulle gennemfores pa grundlag af svarene pa
de stillede sporgsmal, synes aldrig at v~re blevet gennemfort.
14 Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. I. Fremstilling. Udenrigsministeriet, Kbh
1968, pp 23-24. (Grabogen I) .
15 G eneralkommandoen til Krigsministeriet nr G.0.3897 af8-l0-l948.
16 Grabogen I, pp 26-29.,
Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. II. Bilag. Udenrigsministeriet, Kbh
1968, bilag 27 og 28 . (Grabogen II) samt l. B et~nkning jf note 2, pp 22-23.
Angaende v~rn e nes - og specielt fladens og Vedels - nordiske kontakter se
Nikolai Petersen: Storbritannien, USA og skandinavisk forsvar 1945-1949.
Historie , lyske samlinger, Ny ra:kke XIV, 3.
17 Lov nr 242 af 27 maj 1950.
For baggrunden for den terri tori ale forsvarsopdeling se ogsa l. Bet~nkning jf
note 2, pp 106-113.
18 2. Beta:nkning a/given af kommissionen til behandling af sporgsmdl vedrorende
nyordningen af forsvaret til regering og rigsdag. Kbh 1951, p XXX.
19 Grabog II, bilag 182 samt P M Norups b em~rkninger l-6-1951 under l.
behandlingen af forslag til lov om forsvarets ordning. Folketingets forhandlinger sp 4282-4288.
20 Generalkommandoen, i september 1950: "Skitsem~ssigt udkast til en h~r
ordning baseret pa ll kampgrupper m m." For udviklingen mod skitseudkastet og forbind elsen til 1948-forslaget se h~rens besvarelse af sporgsmalene fra
forsvarskommissionen samt Generalkommandoens skrivelser til Krigsministeriet G.T.304 og G.O.l028 af 24-l-1949 og 9-3-1949 . At man reelt helt
forlader territorialforsvarsideen nu, b ekr~ftes af direktiverne til de to landsdelskommandoer G.0.26 af 31-10-1950 til Chefen for Vestre Landsdelskommando og G.0.3l af 15-2-1951 til Chefen for 0stre Landsdelskommando fra h~rchefen .
21 2. Bet~nkning jf note 18, pp XXX- XXXI og pp 12-16 samt Lov nr 276 af
18. juni 1951.
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Beta:nkning over forslag til lov om forsvarets ordning (sammensa:tningen af
va:rnene, korpsene mfl) afgivet til folketingets udvalg den 8. juni 1951.
23 Grabog I, pp 79 - 81, Grabog II, bilag 85 og Erik Kragh: Kommentater til et
halvt drhundredes forsvarspolitik. Kbh 19 74, pp 3 3-3 5.
Forhandlingerne vedrorende det danske bidrag til bes~ttelsen af Tyskland
findes beskrevet i to notater fra Krigsministeriets 5. Kontor. "Forhandlinger
vedrorende Tysklandsdivisionen" fra 12/8 1946 og "Forhandlinger vedmrende Tysklandsstyrken i tiden 12/8 1946 til Ill 194 7" fra 13/l 194 7. I det
andet findes folgende referat fra forhandlingerne i november 1946. Deltagere
var War Office, Rhinh~ren og det danske udenrigsministerium. To danske
officerer deltog som observatorer. Angaende placering af den danske styrke
folgende: "Fra dansk side gjordes opm~rksom pa, at man ikke onsker styrken
anbragt i Sydslesvig, men onsker gerne Jette forbindelseslinier, fortrinsvis ad
sovejen samt et terr~n, der ligner det danske. Engl~nderne havde overvejet at
tildele styrken et omrade mellem Wilhelmshafen og Emden. Fra dansk side
onskedes hellere et omrade i det sydlige Holsten Nord og 0st for Hamborg,
men dog under alle omst~ndigheder engelske trapper mellem den russiske
zone og det omhandlede omrade. Sporgsmalet blev udskudt til senere afgorelse."
Opgaven til styrkerne pa den jyske halvo nord og syd for gr~nsen findes i
H ~ rchefens "Direktiv for den forste placering .. . " til Chefen for Vestre
Landsdelskommando, G.0.26 af 31-10-1950 og i Forsvarsstabens regionale
direktiv til Chefen for Vestre Landsdelskommando, C.423/0 .l609 af 9-51951. I Rolf Tamnes: Kamp mod russeme pd tysk jord7 Tysklandsbrigaden og
den kolde krig 1947-1953. FHFS notat 2, Oslo, 1985, pp 31-47 beskrives,
hvorledes det f~lles forsvar i Slesvig-Holsten opstar som resultatet af et norsk
initiativ. H~rchefens "Direktiv for den forste placering . .. " af styrkerne pa
Sj~lland til Chefen for 0stre Landsdelskommando, G.0.31 af 15-2-1951.
24 Grabog I, pp 13 7-138 og Grabog II, bilag 183.
25 Grabog I, pp 138-139, 146-147, Grabog II, bilagene 188, 189 og 190, Erik
Kragh, jf note 33, kapitel4.
26 Rolf Tamnes, jf note 24, Grabog I, Kapitel VIII, Grabog II, bilagene 119131, Erik Beukel: Socialdemokratiet og stationeringsproblemet 1952-53. En
sikkerhetspolitisk beslutning. Odense 197 4. Nyt materiale er inddraget af Poul
Villaume i hans upublicerede speciale: Danmarks stilling i den atlantiske
alliances politiske og milita:re strategi 1949-1954. Kbh. 1986 og ikke mindst i
hans endnu upublicerede rapport til den 20. nordiske historikerkongres i
Reykjavik 1987: Amerikanske flybaser pd dansk jord i fredstid7
27 Grabog I, pp 149-152, Grabog II, bilagene 191-195. Der er en lige linie fra
de i 1946-4 7 formulerede forholdsordrer (se note 3) til de senere formuleringer. Se bl a "Forholdsordre nr. l" fra 22-2-1949 (Generalkommandoen
G.0 .82l), der integrerer Hjemmev~rnet .
28 Grabog I, pp 139-140, Beretning fra Forsvarskommissionen af 1969. Kbh
1972 (Beretning 1972), p 49.
29 For en diskussion af doktriner for anvendelsen afkernevaben se bl a Lawrence
Freedman: The Evolution of Nuclear Strategy . London 1981, pp 68-90. I et
brev til forfatteren understreger et vidne til forhandlingerne betydningen af
tilbuddet om amerikansk kernevabenstotte for de endelige Lissabon-mal. I
Beretning 1972 jf note 29, p 49 understreges "de nye vabens" betydning for
revisionen af forsvarsordningen. For den svensk diskussion om kernevaben se
Wilhelm Agrell: Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och jordndring i den
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svenska /Orsvarsdoktrinen 1945-1982. Stockholm 1985. I Schweiz overvejede man i slutningen af 1950-erne at anskaffe kernevaben.
Forbundsrepublikken Tysklands vej ind i alliancen er beskrevet i Grabog I, pp
49-55. Betydningen for dansk forsvar er beskrevet samme sted pp 55-65
samt i generalmajor A C B Veggers: Slesvig-Holstenfra 1945 til1962 . Viborg
1965.
30 H~rkommandoen nr 2358 af 24-3-1955 . "PM vedmrende atom- og brintvabens indlydlelse pa det landmilit~re forsvars rolle og organisation." D ette PM
skal ses i forl~ngelse af H~rkommandoets "Memorandum vedmrende hovedlinierne i en pat~nkt ny organisation af H~ren" fra 27-8-1954.
31 Forsvarschefen G. 701/0.56 af 8-1-1956. "Langtidsplan forforsvaret". (L TPI)
I Beretning 1972 jf note 29 n~vnes planen, og dens indhold skitseres. Der er
dog nogen uoverensstemmelse mellem opgorelsen her - som sandsynligvis
delvis er hentet fra senere referencer - og den oprindelige plan. Saledes er
h~rens d~kningsstyrke i beretningen opgjort til 19 000 Qig det arlige an tal
v~rnepligtige til h~ren) mod planens d~kningsstyrke pa 15 000.
Den senere reference er sandsynligvis Forsvarschefen G.12/0.325 af 21-11957, hvor LTP-I blev sammenholdt med sen ere udarbejdede skitsestrukturer (der havde en storre d~kningsstyrke end 15 000 mand pa et budget for
h~ren , der var ca 15% mindre en LTP-I's).
32 LTP-I samt Beretning 1972, pp 67-69 og Grabog II, bilag 187.
33 Beretning 1972, p 50.
34 Beretning 1972, p 50.
35 Forsvarschefen G.12/0.200 af 15-1-1957 og Forsvarschefen G.12/0.325 af
21-1-1957 .
36 Referater fra Forsvarsudvalget fra begyndelsen af 195 7 og Grabog I, pp 113119.
37 Flyverkommandoen OP 120.81/1064 af 16-12-195 7 og Sov~rnskommandoen U.201 af21-12-1957.
38 Forsvarsministeriets 1 I. Kontor 781/5 7 af 2J -12- I 95 7.
39 Beretning 1972, p 66.
40 Der er her tale om en forelobig tese om forsvarsstyrelsens mal og forhandlingsstrategi. Referater fra forsvarsstyrelsens moder har ikke v~ret inddraget,
men referaterne fra forsvarsudvalget viser bl a en specie! interesse i skitse II.
41 Forsvarschefen G.1215/0.553 af 4-1-1958.
42 Forsvarschefen G.1215/0.1363 af22-3-1958.
43 Referater fra Forsvarsudvalget fra maj og juni 1958 og Forsvarschefen
G.1215/0.5049 af 11-10-1958.
44 Forsvarschefen G.12l5/0.5049 af 11-10-1958.
Det har pa det anvendte kildegrundlag ikke v~ret muligt at pavise nogen
sammenh~ng mellem dette forlob og Venstres og De Konservatives udtr~
den af forsvarsudvalget.
45 H~rens indl~g pa forsvarsstyrelsens mode med Forsvarsministeren 1 7-101958. Chefen for H~rstabens indl~g blev bekr~ftet af Chefen for H~ren i
dennes skrivelse H~rkommandoen. 0.090/14848 af 14-11 1958.
46 Flyverkommandoen 2-1-1959 "Chefen for Flyvevabnets indl~g pa modet i
forsvarsstyrelsen d 2 januar 1959".
47 Grabog II, bilag 185.
48 H~rkommandoen 0.090/797 af 22-1-1960. Den faktiske anvendelse fremgar
af Beretning 1972, p 151.
49 Bla Forsvarschefen G.1216/0.382 af25-1-1960.
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A C B Vegger - jf note 30 - giver den bedste beskrivelse af forlobet ve
oprettelsen af LANDJUT. Grabog I, pp 99-11 Z giver den bedste beskrivelse
af forlobet ved oprettelsen af NA VBAL TAP.
De gennemforte interviews med vel placerede personer giver ikke noget
enslydende udsagn vedrorende forholdene mellem forsvarschefer og forsvarsministre.
Beretning 1972, pp 56-60, Forsvarsministeriets 9. Kontor 090.2-3 af 14-11966, H~rkommandoen 0.090/3242 af 14-3-1966, Sovernskommandoen
0.1/090.1311557 af 26-3-1966, Flyverkommandoen E.B.090-11 af 31-31966 og Forsvarschefen G.15/0.2768 av 18-5-1966.
Udenrigsministeriet: Udviklingen inden for NATO 1966-67. Kbh 1968, p 19.
(Grabogsforl~ngelsen).

Angaende udviklingen i Storbritanien i disse ar se bl a C J Bartlett: The Long
Retreat. A Short Story of British Defence Policy, 1945-70. London 1972 og
Phillip Darby: British Defence Policy East of Suez 1947-1968. London 1973.
Angaende de begyndende tegn pa engelsk interesse i at sende styrker til
Danmark se Forsvarschefen til COMAIRBALTAP G.16/PP0.2927 af 5-81969.
55 Beretning 1972, bilag 2: "Socialdemokratisk forslag til en ny forsvarsordning." 22-4-1970.
Det er ikke muligt at drage entydige forbindelser til ekspertrapporterne i
Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik. Kbh 1970 ("Seidenfadenrapporten"}, bilag 6. Der er dog en pafaldende overensstemmelse mel! em ideerne i
det socialdemokratiske forslag og ideerne i rapporterne fra general Wolf Graf
von Baudissin fra Forbundsrepublikken Tyskland og general Andre Beaufre
fra Fankrig. Se ogsa Grabogsforl~ngclsen, p 19.
56 Forsvarsloven af 19 73.
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Summary
Denmark's defence doctrine 1945-1969
During the first couple of years following the Second World War the reconstruction of the danish defence forces was very slow. The international situation
had not yet settled into a clear pattern, and the critical post-war situation of the
danish economy made it politically convenient to postpone the rearmament.
Especially the currency situation made an early build-up impossible.
However, gradually the confrontation between the former allies became
impossible to ignore, from the spring of 1948 Denmark started to adjust to the
new uncomfortable situation, and in the summer of that year the army, the
navy, and the spokesmen of the future independent danish air force were made
to present their blueprints for the initial build-up of the services. These proposals were not coordinated, they were not the land, sea and air expressions of a
common military doctrine, sanctioned by the political leadership . On the other
hand there was no significant disagreement between the services on the threat,
the possibility of assistance from friendly powers, or the aims of military
defence.
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The land forces should form a strong territorial defence, with a decentralized
mobilization- and command structure and with the mobile field formations
distributed to all the military regions without any clear concentration. This
decentralization should ensure that another surprise attack, like the one on 9th
april 1940, would be met with a strong resistance. The naval forces should
maintain a h igh level of readiness in order to be able to accomplish all the
traditional naval missions in Danish waters during a neutrality period or in a
war, where Denmark became directly involved. The air force should develop a
strong force of tactical fighter aircraft. Nuclear weapons were not seen as having
a significant tactical role until the mid-fifties .
These blueprints for the development of the services were presented again
during the Scandinavian defence talks in the autumn of 1948, and they became
the aims when the reconstruction finally increased speed with american military
assistance in NATO. In 1951 lower force-level was settled in a defence agreement, but the ideas behind the force structure remained the same. Even before
1951, however, the army changed its territorial defence stance to a more
traditional philosophy. Most of the mobile field forces now were to be concentrated in the regions most threatened or important to the nation .
In the mid-fifties the entry of the Federal Republic of Germany into NATO
and the nuclearization of alliance strategy had a strong impact on danish defence
thinking, and because of the coordination now taking place in the defence
leadership headed by the Chief of Defence it was presented as one joint military
doctrine, recommended for acceptance to the political leadership . This "Long
Term Plan" for the future build-up and deployment of the Danish defence as a
fully integrated alliance defence left the covering-force mission and maritime
defence of the Western Baltic to the future Bundeswehr. The Danish defence
should give priority to a participation in the alliance air counter offensive with
fighter-bombers and to the creation of strong standing defence forces on the
main island of Zealand.
However, by then the domestic political situation had changed. The comparatively uncritical broad political support behind the initial reconstruction of
the defence had started to fade away in 1952-53 . The Social Democrats, and to
a lesser degree also the Liberal Party ("Venstre"), saw no reason to accept the
larger defence budget now recommended, the defence burden being progressively less popular with the electorate. An integration of the danish defence into
NATO nuclear doctrine was also seen as unacceptable and quietly countered.
The defence leadership only slowly realized the new political situation and its
implications, partially because of lack of clear political signals, but also because
it was hard to accept that the politicians were no longer willing to support steps
seen as necessary and sound.
The new defence agreement of 1960 did not follow the recommendations
and priorities of the Long Term Plan. It did not create a NATO-integrated
danish defence, it did not expand or even maintain the 1951-level modernized,
it just promised a modernization of reduced forces. The reduced services were
not seen within the framework of a common defence doctrine. The modernization depended on the introduction of new equipment and the reform of tactical
methods following the arrival of the equipment.
During the next couple of years the modernization started . At the same time
a close operational cooperation with allied forces, especially the new forces of
the Bundeswehr, took place. Maybe because of these positive developments,
the danish services found it possible to overlook that beyond an initial resistance
to an attack, the danish defence had no role after 1960. For some years the
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danish service leadership seemed to concentrate on the immidiate and near
problems, ignoring the broader and long term issues of defence. A similar
military tunnel-vision was also seen in other countries at this time, so it is likely
that another reason was that it was rather hard to think clearly about what to do
with conventional tactical forces after the general release of tactical nuclear
weapons .
The modernization planned in 1960 could not be fully realized, as it had as an
assumption continued American military assistance. As the assistance stopped
in the midsixties, a new situation developed, where all replacement of military
equipment and all training expenses had to be finansed from national sources.
At the same time the Danish defence was exposed to increased pressure to cut
the service time for conscripts, thus threatening to limit the access to that
scource of cheap manpower. So at the end of the period covered by this study of
the Danish defence doctrine, there was really no such doctrine, accepted by all
the services and the political leadership, there was no framework for giving
priorities to the different defence elements and missions. At the same time the
need for such a framework was clearly to be more and more urgent under the
pressure of rising demand for capital for investment in equipment and rising
manpower cost. In 1966 a new defence agreement tried to cover some of the
rising cost, but a couple of years later the political unity behind that agreement
broke down .
However, by the end of the sixties a new alliance framework for a Danish
defence doctrine much more acceptable to the politicians emerged. Strategic
reserves of tactical forces should be created and used as allied reinforcements to
the forward areas of NATO . Thus the limited endurance of the Danish defence
could be placed into a logical framework.
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