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Udviklingen i Danmarks forsvars
doktrin fra 1945 til 1969 

Rapport til det XX. nordiske historikerm0de i Reykjavik 
1987 

Michael H Clemmesen 

I majdagene 194 5 var tavlen vasket ren. Efter afslutningen af den 
. tyske besrettelse brnd man med den opgivende holdning til 
forsvarssp0rgsmålet, som havde prreget det meste af århundredet. 
I årene efter 1945 blev et egentligt militrert forsvar af Danmark 
opbygget og gradvis en fuldt integreret del af NA TOs militrere 
styrkestruktur med en forsvarsdoktrin styret af alliancens strategi. 

Sådan kan dansk forsvarspolitik fra 1945 til 1969 prresenteres. 
Men allerede denne unders0gelses meget forel0bige gennemgang 
af idegrundlaget bag udviklingen viser, at denne langt fra var så 
entydig. 

Det er i 0vrigt kun i meget begrrenset omfang og i enkelte 
situationer inden for perioden, at man kan tale om et bevidst 
fors0g på at opstille en egentlig forsvarsdoktrin, dvs et fuldstren
digt idegrundlag, som skulle vrere frelles for vrernene, som skulle 
godkendes af politikerne, og som derefter skulle styre styrkeop
bygning, uddannelsesaktiviteter og planlregning. Som oftest var 
det mere begrrensede fa:lles grundlag, som eksisterede mellem 
vrernene, underforstået. Politikernes formulering af doktrinele
menter og anvendelsen af disse til at forklare forsvarspolitiske 
beslutninger blev i denne periode ikke baseret på de brede ag 
systematiske analyser, som forelå. 

Når det alligevel er hensigtsma::ssigt at tale om udviklingen af 
"forsvarsdoktrinen" i perioden ag ikke blot beskrive forsvarets 
udvikling, skyldes det, at der i en betydelig grad eksisterede den 
nrevnte underforståede enighed om forudsretningerne for dansk 
forsvar. Der var således nogenlunde enighed om karakteren af 
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truslen. Der var heller ikke den store forskel i opfattelserne af 
mulighederne for st0tte udefra. Og inden for det frelles billede af 
de ydre vilkår var man også nogenlunde på linie i forståelsen af, 
hvilke muligheder det danske forsvar havde. 

Disse muligheder varierede inden for perioden og forståelsen 
for dem dannede en overordnet ramme for holdningerne til, hvad 
dansk forsvar skulle s0ge at g0re. Og på dette mere generelle 
niveau er det rimeligt at tale om udviklingen i forsvarsdoktrinen. 
På dette niveau er det endvidere rimeligt at tale om nogle bryd
ninger mellem elementer af alternative doktriner. 

Begreberne 

I en tidligere unders0gelse af dansk forsvarspolitik har jeg anvendt 
begreberne brohovedforsvar, eksistensforsvar, periferiforsvar og 
kyst- og gnensebevogtning til at strukturere beskrivelsen af udvik
lingen med hensyn til det grundl�ggende element i forsvarsdok
trinen, målet for forsvarets indsats.1

Målet for brohovedforsvaret er at sikre de bedst mulige betingel
ser for modtagelse af hj�lp udefra eller de bedste muligheder for 
selv at udnytte en forventelig bedring i situationen. 

Målet for eksistensforsvaret er at holde ud l�ngst muligt og 
derigennem trodsigt at demonstrere nationens eksistensvilje over 
for historien og omverdenen. Selv om nederlaget er sikkert, skal 
angriberen påtvinges respekt, og kampen skal skaffe en interna
tional good-will, som kan fremkalde hensyntagen til nationen ved 
fredsforhandlingerne. 

Målet for periferiforsvaret er at kunne m0de ethvert angreb, 
hvor det finder sted, og g0re det så effektivt, at der er mulighed 
for at forebygge fors0g på at anvende landets territorium. 

Målet for kyst- og gramsebevogtningen er at gennemfore en mili
t�r markering af det nationale territorium 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 håbl0s kamp, der muligvis vil bringe international 
respekt, men som med sikkerhed vil medfore lidelse og 0del�g
gelse. 

For beskrivelse af forsvarets udvikling i alliancesammenh�ng er 
det hensigtsm�ssigt at justere indholdet i disse måls�tninger 
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noget. Brohovedforsvaret er dog stadig egnet som beskrivelse af et 
muligt mål for forsvaret. På grund af muligheden af luftlandsret
ninger som en angrebsform, har det forekommet hensigtsmressigt 
af af10se betegnelsen periferiforsvar med tmrskelforsvar. Som ved 
det oprindelige begreb er målsretningen at forebygge mere be
grrensede handlinger end et angreb på landets eksistens. En spe
ciel type trerskelforsvar, som ses i perioden, er kupforsvaret, som 
skal forebygge, at en indre eller ydre fjende uden varsel sretter sig 
i besiddelse af landet med begrrensede styrker. Hvor udfaldet af 
kampen med sikkerhed var et nederlag, kunne man forsat vrelge 
at gennemfore et sejt eksistensforsvar, der ville skabe stor sikker
hed for solidarisk handling fra alliancepartnerne, eller man kunne 
vrelge kun at gennemfore en markerende kamp, som i denne 
unders0gelse vil blive betegnet som et ,rymbolforsvar. En sidste 
målsretning, som det her er relevant at medtage, er at yde et så 
integreret bidrag til alliancens forsvar som muligt. Det danske 
forsvar skulle - uden hensyn til behovet for en afbalanceret 
national styrke - indrettes som bidrag til drekning af alliancens 
frelles forsvarsbehov i vart område. Et forsvar bygget ud fra denne 
overnationale målsretning vil herefter blive betegnet som et bi
dragsforsvar. 

Som ved den tidligere beskrivelse er dette ikke begreber, der 
blev anvendt på samme måde i samtiden. Heller ikke i denne 
periode optrreder sådanne målsretninger i klar form. Der var tale 
om et samlet mål for forsvaret, der på forskellig vis var sam
mensat af flere af disse målsretninger. De skal endvidere alle ses 
inden for rammen af alliancens krigs- og angrebsforebyggende 
hovedmål. Formålet med anvendelsen af begreberne er således 
udelukkende at g0re det lettere at folge tendenserne i udviklingen 
i perioden. De danner referencerammerne for beskrivelsen. 

1945-1948: Mod genopbygningen af det 
nationale forsvar 

"Når vi bygger et försvar op, er det, fordi vi har erfaring for, at et 
forsvarsberedskab, om også det koster penge, dog er billigere end en 
besrettelse. Vi har fra 1940-45 en ubetalt regning på 11 milliarder 
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liggende, og det er endda kun den ene af regningerne fra besa:ttelsesti
den; der er også det, en besrettelse kan komme til at betyde på anden vis, 
og som ikke kan vurderes alene i klingende m"mt." (Forsvarsminister 
Harald Petersen i Folketinget, den 13. juni 1951). 

Freden og Påskekrisen 

Arbejdet med at genopbygge försvaret blev indledt umiddelbart 
efter befrielsen. Dette skete samtidig med, at man måtte gå i gang 
med at l0se opgaver, der var knyttet til oprydningen opfattet i 
bredeste forstand - efter den lige afsluttede krig. Gnensen 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 besrettelsen af Tyskland. Og man skulle finde en styrke 
til af10sning af de sovjetiske styrker på Bornholm. 

Det politiske arbejde med at skabe rammerne for vrernenes 
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 forelå vrernenes opg0-
relse af deres situation i juli-august, men derefter gik det lang
somt. 

I perioden fra november 1946 til april 1947 blev der på kom
missionens direktiv udarbejdet förslag til en forel0big opbygning 
af vrernene samt til et selvstrendigt flyvevåben. Opbygningen 
skulle udstrrekkes over finansårene 1947/48 til 1949/50. Ud
gangspunktet skulle ganske vist vrere den greldende 1937-

forsvarslov, men der var l0bende givet bemyndigelse til juste
ringer, der var hensigtsmressige på grund af udviklingen. Forslage
nes gennemforelse ville give anledning til meget vresentlige ekst
raordinrere udgifter, <ler ikke ville kunne koncentreres i de tre 
finansår, da de svarede til ca seks års normalt forsvarsbudget. Der 
skulle jo nresten gennemfores en fuldsta:ndig nyudrustning af 
vrernene. 

Selv med den n0dvendige spredning af de ekstraordinrere ud
gifter på mere end tre år ville selv ikke en fordobling af forsvars
budgettet i genopbygningsperioden vrere tilstra:kkeligt. Efter at 
problemernes omfang var klarlagt, gik drnftelserne i kommissio
nen i stå. 2 
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Allerede i begyndelsen af november 194 7, dvs for arbejdet i 
kommissionen blev genoptaget, fandt forsvarsministeren anled
ning til at udstede sin forholdsordre til vrernscheferne for det 
tilfrelde, at Danmark måtte blive indviklet i "eventuelt opståede 
krigeriske forviklinger''. Det blev bestemt, at en af de to veerns
chefer skulle fungere som 0verstbefalende for hele forsvaret. 
Ministeren erkendte i forholdsordren, at vrernenes materielsitua
tion ikke tillod en anvendelse af styrkerne i '' st0rre operative 
enheder". Ved et fjendtligt angreb på Danmark ville vrernenes 
opgaver vrere begrrenset til 

" - ved forsvar på stedet at hindre eller opholde en fjendtlig indtrrengen 
eller fremrykning på dansk territorium, 

så lrenge som muligt at hindre en angriber i at srette sig i besiddelse 
af sådanne områder, som vil kunne anvendes som basis for tilstede
komsten på dansk territorium af eventuelle hjrelpestyrker fra De 
forenede Nationer eller fra andre venligtsindede nationer." 

Man var klar over, at et angreb kunne få overfaldskarakter, såle
des at regeringen ikke kunne nå at udstede srerlige forholdsordrer. 
Derfor skulle landet inddeles i områder, hvor modstanden kunne 
koordineres lokalt. Forsvaret skulle organiseres med tyngde, såle
des at '' der med kortest muligt varsel kan etableres et forsvar af 
landets vigtigste havne og flyvepladser" .3 Da der intetsteds i
denne forholdsordre antydes, at de danske militrere styrker ville 
kunne forebygge et overfald, vil det nok vrere ukorrekt at betegne 
den som et direktiv for indretningen af et ta:rskelforsvar mod et 
kup udefra. Man må i stedet karakterisere det som en ordre om at 
anvende de forhåndenvrerende midler i et meget svagt brohoved
forsvar. Det kunne jo vrere, at hjrelpen nåede frem i tide. 

Hermed sås det forste svage tegn på, at den gradvis mere 
sprendte intemationale situation forte til en politisk oppriorite
ring af forsvarssp0rgsmålet. Indtil videre fik det dog ingen vresent
lig indflydelse på, hvad man i den pressede 0konomiske situation 
efter besrettelsen mente at kunne afse til forsvarsformål. Da 
forsvarsministeren i den nytiltrådte regering Hans Hedtoft den 1. 
marts 1948 med et direktiv til de militrere sagkyndige genoptog 
arbejdet med at udarbejde en ny forsvarsordning, blev der givet 
en så begrrenset 0konomisk ramme, at en opbygning af vrernene 
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ikke var mulig. Dette er bemrerkelsesvrerdigt i betragtning af, at 
arbejdet blev genoptaget efter den kommunistiske magtoverta
gelse i Tjekkoslovakiet og efter den sovjetiske henvendelse til 
Finland om samarbejde. Direktivet for arbejdet med en ny 
forsvarsordning fastlagde, at vrernenes förslag skulle indholde et 
"enhedsluftvåben". Den opgave, som vrernene skulle l0se

1 
blev 

beskrevet således: 

"Ordningen skulle vrere i overensstemmelse med Danmarks intematio
nale forpligtelser og indtil videre kunne tilstrrebe, at vrernene med 
meget kort varsel (h0jst 24 timer) kunne im0degå en krrenkelse af 
neutraliteten og vrere i stand til at l0se forekommende neutralitetsop
gaver. "4 

Udgangspunktet skulle altså vrere det danske försvars neutrali
tetsopgaver i en konflikt opgaver som i Danmark i mellem
krigstiden ikke havde givet anledning til opstillingen af en egent
lig forsvarsevne - og forpligtelser over for FN, der af naturlige 
grunde var et meget l0st grundlag at opstille et försvar på. I 
modsretning til forholdsordren fra november det föregående år 
var der her tale om et direktiv for et symbolforsvar, der - i 
naturlig forlrengelse af 9. april-erfaringen skulle holdes på det 
h0jst mulige indsatsberedskab. På dette grundlag skulle vrernene 
og de luftmilitrere tilforordnede i gang med at udarbejde deres 
forslag. 

Herefter a:ndrede politikernes opfattelse af situationen sig 
imidlertid hurtigt og drastisk. I midten af marts dvs for vrerne
ne og de luftmilitrere tilforordnede havde udarbejdet deres for
slag indtraf de begivenheder, der fik betegnelsen "Påskekri
sen". Efter at bl a situationen i Tjekkoslovakiet blev mere klar, 
var det opfattelsen, at der var en betydelig risiko for kommunisti
ske kup, <ler eventuelt kunne blive st0ttet af Sovjetunionen. 
Nerv0siteten for, hvad bevrebnede kommunister kunne finde på, 
var ikke ny. Det havde vreret en rnd tråd i samarbejdet mellem 
politikerne og hreren under besrettelsen. Denne nerv0sitet var nu 
vakt til live igen og gav i midten og slutningen af marts den indre 
anledning til, at regeringen tog beslutning om begrrensede over
vågnings-, bevogtnings- og beredskabsforanstaltninger. 

Dette medforte bl a en akut folelse af, at Hjemmevrernsfore
ningerne og deres våben måtte bringes under kontrol. I Krigsmi-
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nisteriet konstateredes, at "for at sikre sig Hjemmevcernenes lo
yalitet, b0r der agiteres for tilgang fra de demokratiske partiers 
vrelgere." Herudover burde man for at sikre sig en bedre kontrol 
"give hvert kompagni en befalingsmand som l0nnet instrukt0r ag 
tilsynsf0rende". Derigennem ville man ikke mindst sikre en bedre 
kontrol med våbnene, der i 0vrigt også skulle anbringes mere 
sikkert, "f eks i hrerens etablissementer, politistationer o 1." Hvis 
man nåede hertil, var man nået langt, for ''Politiet må koncentre
re sit arbejde mod de "onde våben" og den "onde ammunition". 
Med de "onde våben" mente man uden tvivl våben fra besrettel
sestiden, som ikke var blevet afleveret, og som kunne trenkes 
anvendt i et kupfors0g. 5 

Ved at organisere hjemmevrernet fastere og underlregge det 
hreren via linieofficerer, "Regionsofficerer", sikredes envidere, at 
det blev bedre uddannet. 6 

Både den bedre kontrol og den bedre uddannelse sikredes ved 
"Lov om hjemmevrernets ordning" i juli 1948. Man opnåede 
også, at hjemmevrernet fik en veldefineret rolle i det samlede 
försvar. Som Hjemmevrernsforeningernes formand, professor 
Erik Husfeldt udtrykte det i slutningen af marts 1948: 

"Den st0rste fare ligger .... i et lynangreb med et minimum af styrker 
og med hja=lp indefra. I alt fald denne mulighed må vi sikre os imod. 

Hvis en besa=ttelse af Danmark sker lige så let og hurtigt som besa=t
telsen den 9. april 1940, er det tvivlsomt, at Danmark får nogen hja=lp 
udefra. Hjemmeva=rnet skal sikre, at vi ikke bliver taget sovende af små 
milita=re styrker." 

Det var ikke blot Krigsministeriet, der mente, at de demokratiske 
partiers medlemmer burde melde sig til hjemmevrernet. Profes
sor Husfeldts udtalelse faldt ved KUs påskekursus. Her under
stregede ungdomsorganisationens formand, Poul M0ller, at med
lemmerne havde en forpligtelse til at melde sig ind i hjemmevrer
net. "Også Paul M0ller advarede på det kraftigste mod illegal 
virksomhed, så lrenge forholdene her i landet er som i dag."7

Med loven etableredes Hjemmeva=rnet således som et ta=rskel
forsvar mod kup. Medens en rolle ved et indre kup naturligt blev 
fremha=vet under Påskekrisens trusselsopfattelse, blev den senere 
fortra=ngt. Men hjemmeva=rnets rolle ved et kup udefra förblev 
central. 
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Den 20. marts fulgtes forholdsordren fra november det foregå
ende år op. Der oprettedes en midlertidig forsvarsstab, hvori 
indgik de to vrernschefer og Chefen for Flyverledelsen - alle med 
deres stabe. Samtidig blev vrernene beordret til på 8 dage at 
udarbejde "en midlertidig frelles plan for det forsvar, som vrerne
nes nuvrerende tilstand g0r mulig". Tyngden skulle lregges på en 
bevogtning af depoter, ammunitionsmagasiner, havne og flyve
pladser - dvs vrere rettet mod ydre og indre kup. Et par dage 
efter blev dette direktiv suppleret. Vrernenes svar gjorde det 
klart, at det var meget lidt, man kunne g0re med de rådige styrker 
ud over en svag bevogtning og symbolsk modstand. 8 

V rernenes förslag fra sommeren 1948 

I maj 1948 sendte hxren og i juni 1948 s0vrernet og de luftmili
trere tilforordnede deres forslag til forsvarskommissionen. Disse 
forslag til sammensxtning af vxrnene vil i det efterfolgende blive 
behandlet ret grundigt. På hver sin måde afspejlede de det pågxl
dendes vrerns grundlreggende holdninger, og hxrens forslag dan
nede referencerammen og grundlaget for de efterfolgende års 
udvikling. 

Ha:ren indledte sit forslag med, hvad man må kalde en skitse til 
en forsvarsdoktrin: 

"Et angreb på Danmarks suvermnitet har 3 indfaldsveje: over s0en
1 

over 
landegrrensen og gennem luften - sandsynligvis fort ad alle 3 veje eller i 
hvert fald over s0 og gennem luften samtidig. Angrebet vil have en 
besrettelse af landet i defensiv eller offensiv hensigt som formål. 

Forsvaret herimod vil krxve 

- et s0Jorsvar, der, hjulpet af flyvevåbnet, ved kampkraftige, lette s0-
stridskrrefter, strerkt st0ttet på mineanvendelse og på et af kystvrerker
drekket basisområde i förste rrekke i linien K0benhavn-Brelterne, kan
yde en sådan indsats i vigtigere eller truede farvande, at det for en
angriber vil tage en betragtelig tid at ryddeligg0re farvandet for frem
forelse af besrettelsesstyrker over s0en,

- et flyvevåben, der formår at tvinge angriberen til en alvorlig kamp om
luftherred0mmet, for han med rimelig sikkerhed kan indlade sig på
andre operationer, herunder navnlig at fore tilstrrekkelig kraftige
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landtropper frem over s0en eller gennem luften, 
- et landforsvar, der, hjulpet af flyvevåbnet, på en gang kan hindre en

fri march med angrebsstyrker over landegrrensen eller kysterne og
samtidig ved dets styrke og fordeling n0de angriberen til at srette
så store styrker ind, at en virkelig ryddeliggj0relse af luftvejen må
gennemfores, for han gennem luften kan fors0ge at "springe over"
s0forsvaret for at slå basis for både s0- og luftforsvaret ud. Landfor
svaret må have en sådan opbygning og effektivitet, at det vil vrere i
stand til at holde vitale dele af territoriet med de her vrerende
vigtigste baser for s0vrernet og flyvevåbnet (havne og flyvepladser).

lm0degåelse af neutralitetskramkelser vil i förste rrekke komme til at 
foreligge i luften og på s0en

1 
hvor l0sningen begge steder vil kunne stille 

krav af meget betydeligt omfang, og krav, der forudsretter tilstedevrerel
sen af kampkraft, såfremt en indgriben skal have mulighed for at blive 
respekteret. 

Varetagelse af neutralitetsopgaven i sin helhed, dvs skabelsen af mu
lighed for at bevare landets neutralitet overfor interesser i modsat ret
ning, fordrer tilstedevrerelsen i landet af land-, s0- og luftkrrefter, der -
også af udlandet erkendes som tilstrrekkelige til at kunne yde et 
alvorligt suverrenitetsforsvar, - dvs ganske det samme som denne op
gave." 

Hermed föreslog hreren opstillet et strerkt trerskelforsvar, der i 
givet fald skulle fungere som et meget strerkt og udholdende 
eksistensforsvar. Flyvevåbnet og s0vrernet skulle holdes på umid
delbart indsatsberedskab. Dette var ikke muligt for hreren. Hre
ren skulle dog opretholde et kupberedskab på begge sider af Store 
Brelt og hjemmevrernet bevare våben hjemme. (Her betvivles 
hjemmevrernets loyalitet ikke). Men ved opstilling af hrerens 
en heder ved lokalmobilisering og en territorial, "regional", orga
nisation og kommandostruktur i landforsvaret kunne man opstille 
et kraftigt försvar inden for de i 1. marts-direktivet krrevede 24 
timer. 

Hele landet var drekket af det frivillige hjemmevrern ( der i 
förslaget benrevntes "2. linies hjemmevrern"). Alle n0gleobjek
ter, som broer

1 
havne, flyvepladser o a blev bevogtet af stedbund

ne lokalforsvarsstyrker. Disse blev organiseret efter det lokale 
behov af infanteri, feltartilleri, luftvrernsartilleri og ingeni0r
tropper. Styrken kunne va=re fra et infanterikompagni til en for
strerket infanteribataljon. (Disse stedbundne styrker benrevntes i 
förslaget "Stedbundet hjemmeva=rn af 1. linie"). Bag hjem
mevrernet og de stedbundne lokalforsvarsstyrker stod lokale re-
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Figur 1: Hrerens maj 1948-forslag 
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servestyrk.er, "Distriktsbataljoner" - infanteribataljoner, der i 
enkelte tilfrelde blev forstrerket med artilleri. (Der var tale om 23 
bataljoner, der i forslaget bemevntes "Mobilt hjemmevrern af 1. 
linie". Disse blev snart herefter betegnet som lokalforsvarsba
taljoner). 

Bag disse meget strerke lokalforsvarsenheder stod den egentlige 
felthrer, "Regionstropperne". Disse bestod forst og fremmest af 
infanteribrigadegrupper, sammensat af infanteribataljoner og for
skellige st0tteenheder. De bernevntes "Regionsgrupper" i försla
get, men allerede senere på året benrevntes de "kampgrupper". 
Ud over det infanteri

1 
de panservrernsenheder, det feltartilleri, 

det luftvrernsartilleri, de ingeni0renheder
1 

samt de signalenheder 
og faglige st0tteenheder, der indgik i "regionsgrupperne", omfat
tede regionstropperne opklaringsenheder

1 
artilleri, panservrerns

enheder, ingeni0renheder m m. Omkring K0benhavn skulle op
stilles et strerkt kanonluftforsvar i tre koncentriske ringe. Ved den 
dansk-tyske grrense foreslog man at oprette det system af faste 
betonstillinger og forberedte hindringer, som man forga:ves hav
de s0gt at få i 1930-erne. Gra:nseforsvaret skulle omfatte dels det 
lokale hjemmevrern, dels et lokalforsvarsregiment. For fordelin
gen af hrerens mobile dele se figur 1. 

I forhold til, hvad der senere blev gennemfort, er det vresentligt 
at bema:rke sig, at man forst regnede med anskaffelsen af 
kampvognsenheder efter den forste opbygningsperiode på 5 år. 
Tjenestetiden skulle vrere på 10-12 måneder. Den mobiliserede 
hrer ville vrere på ca. 204 000 mand plus det frivillige hjem
mevrern af "2. linie". På de forste fem år ville man kunne nå at 
uddanne mandskab til ca. halvdelen af "regionsgrupperne" samt 
til distriktsbataljonerne. Blot driften af forslagets hrer ville koste 
2/3 af det i 1. marts-direktivet angivne forsvarsbudget. Hertil 
kom investeringer i bygninger og materiel. 

Forslaget behandlede kort atomvåbnene. Man forestillede sig 
ikke at råde over disse eller missiler til at fremfore dem. På den 
anden side gjorde man klart, at det ville vrere n0dvendigt at tage 
atomvåbensp0rgsmålet op til ny diskussion ved afslutningen af 5-
årsperioen. I 0vrigt konstaterede man, at atomvåben forel0big 
ville vrere en mangelvare, de ville primrert blive anvendt mod 
byer og lignende mål. Hrerstyrker var for spredte mål til at vrere 
l0nnende. I fremtiden ville der vrere flere våben til rådighed og 
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man kunne da txnke sig, at disse flere våben blev anvendt mod 
troppekoncentrationer, landgangsforetagender og lignende. "Den 
principielle forskel på atomvåben og de konventionelle våben 
ligger deri, at man ved atomvåbnet med et langt ringere antal 
projektiler vil kunne opnå den tilstrxbte virkning." At nu også 
atomvåben kunne anvendes mod storbyer understregede kun den 
sårbarhed af disse, som man så under Verdenskrigen. De 0gede 
risikoen for, at man ville kapitulere ved den blatte trussel om 
bombardement. Der var ikke andet at g0re ved dette end at have 
et effektivt civilforsvar, herunder at gennemfore en gemmengri
bende evakuering. 9 

S0vcernets forslag til en nyordning af vxrnet ville årligt koste 40 % 
af det skitserede forsvarsbudget. Af sejlende kampenheder skulle 
indgå: 

- 9 st0rre egentlige kampenheder (6 kystjagere og 3 eskortefar-
t0jer (fregatter)).

- 12 motortorpedobåde.
- 6 ubåde.
- 6 minelxggere (2 store og 4 mindre).
- 12 minestrygere.

Man foreslog at opretholde de kystbefxstninger, der dxkkede 
K0benhavn

1 
eller som sikrede adgangen til de indre farvande ved 

den sjxllandske 0gruppe
1 

samt vxrket ved Frederikshavn. Ny 
vxrker skulle lxgges ved Kors0r, Nyborg og R0nne. (Formålet er 
ikke eksplicit angivet, men må have vxret at sikre forbindelsen 
mellem Sjxlland og Fyn samt eventuelt en spxrring af Store Bxlt 
henholdsvis mulighederne for at anvende R0nne havn.) 

Også s0vxrnets forslag blev indledt med en analyse af forsva
rets opgaver og s0vxrnets rolle i l0sningen af disse. Den dxkkede 
dels s0vxrnets opgaver inden for det militxre forsvar mod et 
angreb under en fremtidig krig dels s0vxrnets neutralitetsop
gaver. Angrebsformerne under en fremtidig krig omfattede flere 
muligheder: 

"a) 
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b) Angreb fra luften eller med fjernvåben under anvendelse af' almin
delige' sprrengmidler og

c) Invasion."

Angreb med atomvåben mod Danmark blev betragtet som 
muligt, men ikke sandsynligt. Men hvis de fandt sted, "vil sp0rgs
målet om forheggelse af tlådens operationer til andre forvands
områder kunne blive aktuelt.'' 

Hvis en angriber havde frihed til at gennemfore massive luft
angreb med konventionelle bomber og eventuelt fjernvåben ( dvs 
jord-til-jord-missiler), ville der kunne opstå sådanne skader, at 
den '' egentlige militrere modstandsevne svrekkes i betydelig grad 
- for s0vrernets vedkommende isrer ved bortfald af flådens ba
ser." Det ansås for muligt at bryde modstandsevnen ved luftang
reb alene, men det ville tage lang tid, hvis man havde ivrerksat
rimelige aktive og passive beskyttelsesforanstaltninger - så lang
tid, at det strategiske overraskelsesmoment ville gå tabt. Det var
derfor mere sandsynligt, at fiendens tlyindsats ville finde sted
inden for rammen af en invasion. Under denne ville s0v::ernets
hovedopgaver vrere:

"a) at hindre eller i hvert fald forsinke transporter af tropper og mate
riel, som fores frem over s0en, 

b) at hindre beskydning fra s0en
1 

c) at sikre forbindelsen mellem landsdelene og med allieret eller neu
tralt udland samt

d) at underst0tte danske styrkers kamp i land.''

Om dagen i godt vejr kunne disse opgaver foses i samarbejde 
med danske flystyrker og på grund af fjendens fly måske 
primrert af disse - men om natten og i usigtbart vejr måtte 
s0vrernet l0se opgaverne alene. 

Den förste opgave skulle l0ses i et samspil mellem s0krigens 
forskellige våben, ved s0minesprerringer samt angreb på inva
sionsstyrkens kamp- og transportenheder. Derigennem kunne 
man vanskeligg0re angriberens opgave mest muligt. I l0sningen af 
denne förste opgave var der ikke den store uoverensstemmelse 
med, hvad hreren havde beskrevet som s0vrernets opgave, dog 
understregede s0vrernet behovet for "stor fart og aktionsradius" 
og forestillede sig i perioder med dårligt sigt en mere fremskudt 
indsats end "linien K0benhavn-Brelterne11

• 
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L0sningen af den anden opgave skulle - som hidtil - ske i et 
samvirke mellem kystbefaestningerne, flåde- og flystyrker. 

Den tredie og den fjerde opgave drekkede den traditionelle 
opgave at sikre forbindelserne på havet suppleret med, at også det 
danske s0vrern havde en rolle i "projection of sea power". Begge 
opgaver blev behandlet så kort og uanalytisk, at man må karakte
risere det, at de nrevntes, som blot en principiel markering. 

S0vrernets neutralitetsopgaver omfattede: 

"a) at sikre trafikken i dansk territorialfarvand, hvorved förstås at yde 
skibsfarten vrern mod angreb fra s0en og fra luften samt beskyttelse 
mod minefare. 

b) at beskytte danske handelsskibe og dansk fiskeri, efter omstrendig
hederne også uden for dansk territorialfarvand.

c) at hindre fremmede militrere styrkers uretmressige benyttelse af
dansk territorialfarvand og visse dele af dansk landområde.

De dele af dansk landområde, hvis sikring vil påhvile s0vrernet, er
is.er mindre, isoleret beliggende 0er.

d) at 0ve politimyndighed på s0en, .. ,
e) at trreffe de s0vrernet vedkommende forberedelser til landets för

svar, hvorunder, föruden flådens og kystbefrestningens fuldstrendi
ge klarg0ring, vil komme udlregning af minesprerringer i neutrali
tetsbevogtningens og forsvarets interesse, samt medvirken til far
vandenes og luftrummets overvågen som vrern mod overraskende
angreb."

Disse opgaver skulle l0ses på rette vis, fordi "manglende evne 
til, om forn0dent med magt, at sikre Danmarks rettigheder og 
pligter over for andre magter, hvis krigs- og handelsskibe frerdes i 
danske farvande, vil ikke blot kunne afgive bekvemme påskud til 
at inddrage landet i krigsbegivenheder, men vil også kunne give 
anledning til, at forestillingen om dansk territorium som et let 
bytte rodfrestes i udlandet og giver nrering til angrebsplaner." 10 

Kun på mindre områder syntes der at vrere et modsretningsfor
hold mellem hrerens og s0vrernets opfattelse af målsretningen for 
forsvaret. Det var dog naturligt, at s0vrernet i sin analyse lagde 
st0rre vregt på trerskelmålsretningen da v::.ernets indsats först og 
fremmest lå her - end den efterfolgende, seje eksistenskamp. 

I modsretning til de to eksisterende vrern fremlagde de luftmili
trere tilforordnede ikke nogen analyse af forsvarets opgaver. Man 
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koncentrerede sig om at beskrive, hvad der skulle til for at opstille 
et effektivt slagkraftigt luftvåben. Det vresentligste element heri 
- opstillingen af et enhedsluftvåben med stor selvstrendighed og
h0jt beredskab var blevet sikret med forsvarskommissionens 
direktiv. I forlrengelse heraf understregede man, at "Chefen for 
Luftvrernet" overfor ministeren måtte ligestilles med de to andre 
vrernschefer, og at "den operative luftstyrke må henlregges direk
te under luftvrernets centraliserede overledelse. 11 Opgaverne for 
luftvåbnet skulle begnenses til almindeligt luftforsvar af dansk 
område, luftst0tte til hreren og s0vrernet i form af luftsikring af 
disse enheder samt deltagelse i eller selvstrendig gennemforelse af 
angreb mod mål på S0en eller til lands samt rekognoscering. Med 
en senere tids internationale luftmilitrere begreber så man sine 
opgaver som "air defence" ( eller "defensive counter air opera
tions"), "close air support", "air recce" samt "battlefield air 
interdiction''. Man forestillede sig ikke at gennemfore selvstrendi
ge "interdiction" -operationer eller "offensive counter air" -ope
rationer, rettet mod modstanderens baser m. m. Det ville på det 
tidspunkt krreve rådighed over egentlige bombefly. forste genera
tions jetjagerfly havde kun en begrrenset aktionsradius. Man fo
restillede sig således en anvendelse af flyene, der lå godt på linie 
med hrerens og s0vrernets opfattelser. 

Man fremlagde to modeller for luftvåbnets kamporganisation. 
Den st0rste indeholdt: 

- 16 dagjagereskadriller ( a 20 fly),
- 4 natjagereskadriller (a 20 fly) og
- en fotorekognosceringsgruppe.

Disse kampfly og s0redningsfly og transportfly - skulle 
fordeles med tre enheder - en "wing" - pr. flyvebase på i alt 8 
baser. 

Den mindre model indeholdt 8 dagjagereskadriller og 2 natja
gereskadriller, men bevarede de 0vrige enheder fra den st0rste 
model. Den skulle operere fra 4 baser. 

Selv den mindre model bet0d en forngelse i forhold til de 7 
dagjager- og den ene natjagereskadrille, som skulle opstilles ved 
en udfyldelse af 1937-loven i overensstemmelse med det förslag, 
som man havde udarbejdet i foråret 194 7. De luftmilitrere tilfor-
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ordnedes forslag ville koste ca 45 % af det budget, der var givet 
som ramme i 1. marts-direktivet.11

En opbygning af de tre vrern som foreslået ville betyde en 
overskridelse af direktivets budgetramme med omkring 80 %. 
Resultatet blev, at vrernene blev sat igang med også at udarbejde 
forslag, der holdt sig inden for denne ramme. Budgettet blev 
fordelt med ca 43 % til hreren, 24 % til s0vrernet og 33 % til 
flyvevåbnet. Det gav de to gamle vrern godt halvdelen af det 
bel0b, som de havde foreslået, og flyvevåbnet ca 70 % af, hvad de 
luftmilitrere tilforordnede havde anmodet om. De forslag, som 
udarbejdedes på dette grundlag, gav styrker, der "var for små til 
at berettige ... til betegnelsen forsvarsordning.'' Ordningen ville 
vrere uden synderlig militrer vrerdi og utilstrrekkelig til l0sning af 
de neutralitetsopgaver, som erfaringsmressigt ville opstå.12

Efter at de nye forslag - og senere også vrernenes egentlige 
forslag fra forsommeren - var blevet afleveret til forsvarskom
missionen i september 1948, blev der stillet afl<larende sp0rgsmål 
fra medlemmerne, der derefter blev besvaret. Sp0rgsmålene var 
knyttet såvel til vrernenes egne forslag som til de forslag, der var 
holdt indenfor budgetrammen. Hreren fik anledning til 'at under
strege, at med det reducerede forsvar var det ikke muligt at 
opretholde et kupberedskab i fred, og en forsvarskamp ville selv 
med den mobiliserede hrer kun blive kortvarig. Men den regiona
le struktur ville sikre, at kamp fandt sted. Man fik også mulighed 
for at belyse sammenhrengen mellem de vrernepligtiges tjeneste
tid og det stående beredskabs st0rrelse. Således ville man kunne 
fordoble det stående beredskab fra ca 8 500 til 1 7 000 mand, hvis 
man gav de 20 000 årligt indkaldte, som man forudsatte i hrerens 
oprindelige forslag, 18 måneders istedet for 10 måneders tjene
stetid.13

Samtidigt med dette arbejde var hreren blevet sat i gang med 
overvejelser vedr0rende den trussel mod 0erne i Kattegat, som 
havde vreret ber0rt under "Påskekrisen" i marts.14 I sit svar fra
begyndelsen af oktober 1948 understregede hrerledelsen, at den 
anså truslen mod disse 0er som meget begrrenset. Et forsvar af 
0erne ville krreve 2 1/2 forstrerket infanteribataljon, medens en 
overvågning kunne opnås med et par kompagnier. I 0vrigt mente 
man, at Sams0 havde en uinteressant beliggenhed, og af Lres0 og 
Anholt var det forst og fremmest Lres0

1 
der påkaldte interesse. 

22 



Her var det trods alt muligt at anlregge en flyveplads. Men når så 
betydningsfulde 0er som Lolland-Falster, M0n og Langeland ikke 
havde styrker til deres försvar, var anvendelse af andre landstyr
ker end hjemmevrernet på Kattegats0erne meningsl0s. Og over
vågning var s0vrernets opgave. 15 

1948-1955: Alliancetankerne opstår 
og realiseres 

I den periode, hvor vrernene arbejdede med besvarelse af 
forsvarskommissionens sp0rgsmål

1 
var den skandinaviske 

forsvarskomite blevet nedsat. Det skete midt i oktober i for
lrengelse af de forste dr0ftelser og senere forhandlinger, der fandt 
sted mellem de nordiske lande i 10bet af sommeren og efteråret 
1948. Den skandinaviske forsvarskomite skulle udarbejde sin rap
port inden 1. februar 1949. Den forelå fa::rdig to uger for. 

I rapporten indgik en omtale af kravene til dansk forsvars 
udbygning under et skandinavisk forsvarsforbund. For hrerens 
vedkommende var der i det store og hele tale om en beskrivelse af 
den struktur, som man havde foreslået i maj 1948. Det samme 
var tilfreldet for flyvevåbnet, hvor kravene svarede til den store af 
de da fremlagte to modeller. Kun for s0vrernets vedkommende 
var der tale om en vis udbygning. Dette var logisk, idet der nu var 
tale om veldefinerede forbindelseslinier og st0rre muligheder for 
at vrelge hensigtsmressige baseområder. Medens man fastholdt 
antallet af kystjagere på seks, blev de 12 motortorpedobåde til 24 
mindre torpedobåde (mindre i forhold til kystjagerne) og motor
torpedobåde. Mulighederne for at basere kystjagerne der også 
havde en minelregningsopgave - i den svenske skrergård skulle 
unders0ges. Antallet af undervandsbåde sattes op fra förslagets 6 
til 9. Kystforterne ved K0benhavn kunne nu ses som dele af et 
"Sundforsvar", der skulle gives dybde ved placering af et batteri 
på Stevns, der kunne drekke en sprerring derfra til Falsterbo. 
Tilsvarende lukning af Store Brelt skulle opnås ved batterier ved 
Nyborg og Kors0r ( de nye kystforter Stevnsfortet og Langelands
fortet blev bygget i årene 1951-54). Forbindelsen mellem Frede
rikshavn og Göteborg skulle sikres ved et baseforsvar ved Frede-
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rikshavn samt ved en udvidelse af antallet af eskortefart0jer. 
S0vrernets juni 1948-forslag indeholdt 3 fregatter. De st0rre rend
ringer i forhold til forslagene fra forsommeren 1948, som man 
finder i kravene til danske s0vrern, skyldes sandsynligvis flåde
chefen, viceadmiral A. H. Vedels placering i komiteen. Han blev 
naturligt inspireret af den nye strategiske ramme, som ikke 
mindst s0vrernets operationer nu måtte ses i, og som han i et par 
år havde strrebt mod at realisere.16

Det forsvar, som skitseres med kravene til dansk försvars ud
bygning, må siges at vrere et brohovedforsvar, bygget på mulighe
derne for hjrelp fra Nordens strerkeste militrermagt Sverige. Kun 
med placeringen af kystjagerne i skrergården og etablering af en 
sprerringslinie fra Falsterbo til Nyborg med en klar tyngde i 0re
sund tages enkelte skrift mod et bidragsforsvar. 

Efter indtrreden i Atlantpagten 

Med det endelige sammenbrud af forhandlingerne mod slutning
en af februar 1949 og de to uger senere ivrerksatte skridt mod 
indtrreden i Atlantpagten var man igen i en ny situation. Og i 
forsommeren kom forsvarskommissionen i gang med sit arbejde 
på det nye grundlag. Inden for det folgende år udarbejdedes og 
vedtoges en lov om forsvarets ordning, der fastlagde de overord
nede organisatoriske rammer. Loven, der blev stadfrestet i slut
ningen af maj 1950, samlede marine- og krigsministerierne i et 
forsvarsministerium. Til bistand for forsvarsministeren oprette
des en forsvarsstyrelse. Her sad udover forsvarschefen og chefen 
for forsvarsstaben cheferne for de tre vrern. Forsvarschefen, der 
st0ttedes af den relativt lille forsvarsstab, skulle have ansvaret for 
vrernenes beredskab og forsvarsforberedelser over for ministeren. 
I krigstid skulle forsvarschefen give direktiver for s0vrernets og 
flyvevåbnets operationer, idet de ta vrernschefer beholdt den 
direkte kommando. For landstyrkerne vedkommende stod che
ferne for Vestre Landsdelskommando (Jylland-Fyn), 0stre 
Landsdelskommando (den sjrellandske 0gruppe) og Bornholms 
Region direkte under Forsvarschefen. Udviklingen af försvarets 
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 landmilitrere forsvars organisation blev som foreslået terri
torial. Styrkerne 0st og vest for Store Brelt kom under kommando 
af cheferne for 0stre henholdsvis Vestre Landsdelskommando. 
Under dem lå regionerne, der igen var opdelt i distrikter. Den 
operative föring af hrerens enheder var i förste omgang regions
chefernes opgave. 

For s0vrernets vedkommende oprettedes marinekommandoer, 
der inddeltes i marinedistrikter. Flyvevåbne oprettede "basis
kommandoer" 0st og vest for Store Brelt. Hrerens territoriale 
myndigheder fik de ta andre vrerns territoriale myndigheder 
underlagt med hensyn til lokalforsvar. 17

Herefter gik man videre med arbejdet med at fastlregge vrerne
nes organisation. at vrere egnet til dette arbejde blev Forsvars
kommissionen reorganiseret mod slutningen af november 1950. I 
begyndelsen af 1951 vedtog den reorganiserede kommission de 
principper, der skulle lregges til grund for vrernenes organisation. 
Herunder 

" - at forsvaret på den mest hensigtsmressige måde skal svare til de krav, 
som forsvaret af dansk område stiller, både under hensyn til at skabe 
det n0dvendige beredskab over for uvarslet angreb og under hensyn 
til forsvarets almindelige opgaver, 

- at forsvarets organisation tillige skal fastlregges således, at der skabes
det bedst mulige grundlag for dansk deltagelse i det vesteuropreiske
forsvar indenfor rammerne af de forsvarsplaner, der udarbejdes af
atlantmagterne i frellesskab." 18 

Det er ikke muligt på dette grundlag at uddrage mere detaljerede 
mål for forsvaret. I hvilken retning tankerne gik, kan dog bl a ses 
af forsvarsministerens bemrerkninger ved forelreggelsen af loven 
om försvarets organisation i Folketinget ved udgangen af maj 
1951. (Regeringen Hans Hedtoft var med udgang af oktober 
blevet affost af regeringen Erik Eriksen). Hovedlinien i det mili
trere planlregningsarbejde i alliancen var, at det enkelte alliance
medlem skulle pnestere et forste forsvar af eget land. Ingen del af 
landet skulle opgives uden kamp. Tvrertimod skulle man holde 
ud for at skabe muligheder for indsrettelse af stormagternes stra
tegiske reserver. Disse vil först og fremmest bestå af flåde- og 
flyenheder. Indtil videre ville USA og England dog også deltage i 
det förste försvar af Vesteuropa med landstyrker. Om vore egne 
forsvarsstyrker sagde ministeren, at 
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Figur 2: Hcerens skitse fra september 1950 

Division 
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"vi forst og fremmest må have mobile, slagkraftige enheder i Jylland for 
at kunne koncentrere dem i de for et mobilt forsvar bedst egnede 
områder, eventuelt i samarbejde med allierede styrker i Nordtyskland, 
og på 0erne for at kunne im0degå fjendtlige langangsfors0g med virkelig 
slagkraft på det tidspunkt, hvor en landgangsstyrke er mest sårbar som 
folge af dens mangel på landsat tungt materiel. 

For at sikre disse feltenheder st0rst mulig manewrefrihed og samtidig 
hindre en eventuel angriber i frit at brede sig i områder, som feltenhe
derne på et givet tidspunkt ikke kan drekke, skal lokalforsvarsstyrkerne, 
herunder stationrert luftvrernsartilleri og hjemmevrern, under fuld ud
nyttelse af lokalt kendskab overalt i landet, sikre besiddelsen af en rrekke 
punkter som f. eks. havne, flyvepladser, trafikknudepunkter o. s. v. 

For s0ens vedkommende er det tanken, at lettere enheder, omfatten
de kystjagere, eskortefart0jer, undervandsbåde, patruljefart0jer1 motor
torpedobåde, minelreggere og minestrygere, egnede til og fortrolige med 
man0vrer i de snrevre danske farvande, som er vanskelige at navigere i, 
skal im0degå landgangsfors0g, angribe forbindelseslinier over s0en, fore
tage offensiv og defensiv mineudlregning samt minestrygning. Flåden vil 
folgelig også få en opgave deri at overvåge farvandene og herunder at 
bidrage til sikringen af forbindelser, som vil vrere afg0rende for landets 
forsyning både civilt og militrert. 

Endelig skal vort flyvevåben opbygges af jagereskadriller, der kan 
im0degå luftangreb på vort territorium, hvorunder srerlig luftforsvaret 
af de st0rre byer vi! vrere af afg0rende betydning. Endvidere skal 
flyvevåbnet kunne yde taktisk st0tte i smever tilknytning til hrerens og 
s0vrernets operationer."19

Det er nok de seneste 150 års mest optimistiske prresentation af 
en dansk forsvarsordning. Men det var ikke uden grund. Den 
danske sikkerhedspolitiske situation havde med alliancemedlem
skabet bedret sig betydeligt over for en trussel fra Sovjetunionen. 
Og et udbygget og mobiliseret forsvar efter 1951-ordningen ville 
give en god drekning af dansk territorium. Ordningen gav et 
brohovedforsvar, der eventuelt kunne få succes

1 
selv om landet 

ikke fik hjrelp fra allierede landstyrker. Flyvevåbnets operationer 
var i overensstemmelse med, hvad alle havde forestillet sig indtil 
nu. S0vrernets operationer var endnu mere offensive (" angribe 
forbindelseslinierne" 

1 
"offensiv ... mineudlregning"J end vrernet 

selv havde forestillet sig i sommeren 1948. For hrerens vedkom
mende var der sket en bev:::egelse vrek fra den regionale kamp
struktur. 

Denne bevregelse var sket gradvis. Den fik sit endelige udtryk i 
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et "Skitsemressigt udkast til en hrerordning baseret på 11 kamp
grupper m. m.'' som hreren sendte til forsvarsministeren i sep
tember 1950, dvs for arbejdet i den reorganiserede forsvarskom
mission gik igang. Udkastet lagde en klar vregt på felthreren. De 
23 lokalforsvarsbataljoner skulle nu anvendes til bevogtning af 
specielt truede kyster og 0er samt havne og flyvepladser. Da man 
ikke lrengere forestillede sig at opstille 1948-forslagets "skrred
dersyede'' bevogtningsenheder var man tvunget til at anvende de 
enheder, der oprindelig var trenkt som lokale reserver. 

Skitseudkastet demonstrerede, at man også på anden vis bevre
gede sig vrek fra det territoriale forsvar. Hvis man sammenligner 
figur 2 med figur 1 kan man konstatere en vis - relativ -
tyngdeforskydning mod syd i Jylland, mod grrensen. 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 bemevnt "brigadegrupper". 20

1951-ordningen og Lissabon-målene 

For hrerens vedkommende kom forsvarskommissionens förslag og 
den organisationslov, der gennemfortes i midten af juni 1951, i 
alt vresentligt til at folge dette udkast. Den samtidige personellov 
fastlagde de vrernepligtiges uddannelse til 12 måneder med mu
lighed for 60 dages genindkaldelser inden for de efterfolgende 9 
år. Flyvevåbnet fik jf. loven 8 jagereskadriller, hvoraf 1 natjager
eskadrille. For s0vrernets vedkommende var lovens grundlag me
get uklart. Det blev blot fastlagt, at forngelsen af flåden forel0big 
kunne omfatte indtil ca. 10 enheder indenfor skibstyperne kystja
gere, ubåde og motortorpedobåde.21

Det blev under behandlingen i Folketinget klarlagt, at den 
mobiliserede hrer ville komme op på 75 000 mand felttropper, ca 
25 000 mand lokalforsvarsstyrker, ca 20000 ved "reserveanstal
ter m v" ( dvs faglige enheder og myndigheder) samt hjemmevrer
net, der på davrerende tidspunkt var på ca 40 000 mand.22

Den erkendelse af sammenhrengen mellem försvaret af Dan
mark og af Nordtyskland, som fremgik af forsvarsministerens 
forelreggelsestale, kom som en naturlig folge af den udvikling i 
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alliancens milita=re struktur, som havde fundet sted siden midten 
af 1950. Indtil det nordkoreanske overfald på Sydkorea i juni det 
år havde man kun taget skridt til koordination af medlemmernes 
forsvarsplanla=gning. Men i efteråret blev man enige om at opret
te en fa=lles kommandostruktur, og mod slutningen af året blev 
den formelle beslutning taget i Det nordatlantiske Råd. En dansk 
tiltra=den blev godkendt i Folketinget i februar 1951. Samtidig 
blev det besluttet, at Det danske kommando i Tyskland allerede i 
fredstid skulle underla=gges den falles milita=re kommando. Det 
danske bidrag til besa=ttelsen af det besejrede Tyskland a=ndrede 
hermed karakter til et bidrag til NA TOs fremskudte forsvar af 
Vesteuropa. Allerede for styrken var blevet afsendt, havde man 
dog va=ret opma=rksom på risikoen for en 0st-Vest konfrontation. 
Repra=sentanter fra det danske udenrigsministerium havde da 
over for engla=nderne gjort klart, at man 0nskede britiske styrker 
mellem den sovjetiske besa=ttelseszone og den danske styrkes 
område. Under behandlingen af forsvarsloven i Folketinget blev 
det understreget af flertallet, at det 

"er en forudsretning, at danske styrker forst og fremmest skal bidrage til 
forsvaret af selve Danmark, og at de enten placeres på dansk område 
eller således, at de drekker adgangen til Danmark ... danske troppestyr
ker, der - placeret i Nordtyskland - drekker Danmarks sydgrrense, 
deltager i landets forsvar i mindst lige så h0j grad, som hvis de var 
placeret i selve Danmark." 

Denne sammenh::eng mellem Danmark og dele af Nordtyskland 
blev understreget ved den opdeling af NATOs Europakommando 
i regioner, som derefter fandt sted. Gra=nsen mellem Central- og 
Nordregionerne blev på norsk-dansk initiativ lagt langs Elben, 
således at regionen kom til at omfatte Norge, Danmark, Slesvig
Holsten og Hamborg. Denne territoriale organisation trådte i 
kraft i begyndelsen af april 19 51 med britisk chef. Under sig fik 
han fire myndigheder: Cheferne for de danske henholdsvis norske 
landstyrker, chefen for de dansk-norske flådestyrker og chefen for 
de dansk-norske flystyrker. Måneden efter forelå direktivet for 
landforsvaret af Jylland, herunder for den svage allierede styrke i 
Slesvig-Holsten, indledningsvis ben::evnt den allierede da=knings
styrke, men snart omd0bt til "The South Jutland Covering Land 
Force". Denne allierede styrke bestod ud over det danske kom-
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mando ( enforstrerket infanteribataljon) af en norsk infanteribri
gade 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 på dette tids
punkt, at kun felthrersstyrker på ca en infanteribrigadegruppe 
blev efterladt nord for grrensen. De skulle drekke Karup og 
Nordjylland. De 0vrige flyvestationer og vresentlige områder 
skulle bevogtes af lokalforsvaret, der herunder skulle drekke over
gangene over Limfjorden og Lillebrelt. Felthrerens hovedstyrke på 
halv0en skulle indsrettes i en afg0rende forsvarskamp ved Kieler
kanalen og i området mellem kanalen og grrensen. Den allierede 
drekningsstyrke skulle indlede denne kamp, bl a med styrker foran 
Kielerkanalen-Ejderen. Det var meget optimistiske opgaver at 
opstille for de begrrensede styrker, som man da rådede over. At 
opgaven ville vrere helt ul0selig

1 
hvis drekningsstyrken blev svrek

ket, var indlysende. Heri lå kimen til et forsvarsproblem, der på 
forskellig vis kom til at dominere det efterfolgende par år. 

Også for Sjrellands vedkommende udarbejdedes en forste 
forsvarsplan på dette tidspunkt. Her forudså man indtil videre 
kun at gennemfore et egentligt forsvar af Nord0stsjrelland med 
K0benhavn. Indtil 1951-ordningen blev realiseret, var forsvarets 
muligheder meget begrrensede. 23

Udviklingen i NA TO bragte nu problemer. Den danske hrer, 
der var under opstilling på grundlag af 1951-ordningen, forudsat
te en hurtig mobilisering og indledningsvis regional im0degåelse 
af angreb. De stående styrker - ca 4 000 i hver landsdel - skulle 
kun kunne im0degå et kup. Som NATOs doktrin i efteråret 1951 
blev formuleret, skulle man have en stående "drekningsstyrke" til 
rådighed for den indledende im0degåelse af angrebet. Dreknings
styrkens kamp skabte tid og rum til mobiliseringen. Behovet for 
umiddelbart kampklare styrker blev formuleret under den cent
raliserede opg0relse af det enkelte lands styrkebehov, der fandt 
sted nu. Danmarks behov for en landmilitrer drekningsstyrke blev 
anset for at vrere en divisions styrke - ca 18 000 mand - der 
skulle fordeles på to reducerede divisioner - en i hver hoved
landsdel. Divisionerne skulle hver bestå af to reducerede 
infanteribrigadegrupper. Behovet for den landmilitrere krigsstyr
ke blev bed0mt til fire divisioner. Krigsstyrkebehovet afveg ikke 
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vresentligt fra, hvad 1951-ordningen ville kunne opstille ved ud
l0bet af sin femårsperiode, men med den rådige vrernepligtsstyrke 
og 12 måneders tjenestetid var det ikke muligt at opstille mere 
end den halve drekningsstyrke. Som allerede beregnet i efteråret 
1948, ville 18 mån eders tjenestetid g0re det muligt at nå disse 
18 000 mand. I december 1951 fik regeringen socialdemokratiets 
principielle tilslutning til en tjenestetidsforlrengelse, og hermed 
kunne Danmark i Lissabon i februar 1952 gå med til de afNATO 
opstillede styrkemål for dansk försvar. 

For flyvevåbnet afveg det anslåede behov ikke meget fra lovens 
taL Behovet var stadig 7 dagjager/jagerbombereskadriller og 1 
natjagereskadrille (samt 3 fotorekognosceringsfly og 8 transport
fly), men materielstyrkemålene var nu 175 dagjagere og jager
bombere samt 20 natjagere, idet antallet af fly pr. eskadrille nu 
blev sat h0jere end hidtil. 

Derimod var der for s0vrernet tale om drastisk forngede styrke
mål. Af skibe under kommando henholdsvis skibe i den samlede 
krigsstyrke var der behov for: 5 henholdsvis 9 fregatter, 2 hen
holdsvis 10 korvetter, 12 henholdsvis 24 motortorpedobåde, 8 
henholdsvis 54 minestrygere og 3 henholdsvis 5 undervandsbåde. 
Kystforterne er ikke nrevnt. I forhold til de styrkemål, der blev 
opstillet til den skandinaviske forsvarskomite, var der tale om en 
klar svrekkelse af evnen til at deltage i invasionsforsvaret. Samti
dig ses en drastisk for0gelse af flådens eskortekapacitet. Det er 
muligt, at man skal se årsagen til den forste forskel i overgangen 
fra ren dagjager til dagjager/jagerbomber som flyvevåbnets pri
mrere type. Men mangedoblingen af eskortekapadteten kan kun 
ses som et tegn på, at flåden var tiltrenkt konvojeringsopgaver 
uden for de danske farvande efter mobilisering. 24

De reservationer, som Danmark gjorde i Lissabon, drejede sig 
alle om ivrerksrettelsen af de 18 måneders vrernepligtstjeneste. 
Der skulle forst skaffes indkvarteringsmuligheder, befalingsmrend 
og udrustning. At man i 0vrigt ikke havde reservationer over for 
styrkemålene, kan have tre forklaringer. For det forste var der kun 
tale om mål for de efterfolgende tre års styrkeopbygning. For det 
andet var forudsretningen for tilvejebringelsen af materiellet til 
vrernene i disse år våbenhjrelpen. Materieludgifterne var derfor 
ikke den budgetbelastning

1 
som de senere blev. For det tredie var 

der endnu en ret klar politisk vilje til at s0ge at leve op til 

31 



alliancens anbefalinger, en vilje, som netop havde givet sig udtryk 
i de 2 600 millioner kr, som ifolge folketingsbeslutning kort for 
var stillet til rådighed for försvaret for de folgende tre år. Denne 
vilje bet0d også, at man faktisk gennemforte 18 måneders vrerne
pligtstjeneste fra forsommeren 1953. Som folge af en meget 
dårlig förberedelse og gennemforelse af beslutningen blev folgen 
protestmytterier på flere tjenstesteder. 

Allerede halvandet år senere fulgte en nedsrettelse af tjensteti
den til 16 måneder. Med en reduktion af rekruttiden fra 6 til 4 
måneder sikrede man sig mod, at drekningsstyrken af den grund 
måtte skreres ned . .IEndringen gennemfortes af den socialdemo
kratiske regering Hedtoft, der afl0ste regeringen Erik Eriksen i 
september 1953, med modstand fra Venstre og De Konservative, 
men med st0tte fra De Radikale. Det politiske samarbejde, der 
havde bäret opbygningen af försvaret efter krigen, havde slået 
revner. Samtidig blev forsvarsbudgettet reduceret. De ärlige ind
kaldelser til hreren blev nedskåret med 3 000 mand, hvilket bet0d 
en reduktion af drekningsstyrken fra 19 000 til 16 000 mand. 25 

Med 18 måneders tjenestetid ville det have vreret muligt at 
opbygge det danske bidrag til den allierede . drekningsstyrke i 
Slesvig-Holsten. Men princippet om opbygning af stående drek
ningsstyrker i det enkelte land kom til at undergrave denne mu
lighed, samtidig med, at den opstod. Kravene til en drekningsstyr
ke i Norge kom nemlig til at betyde, at den norske del af den 
allierede drekningsstyrke i Slesvig-Holsten måtte trrekkes hjem i 
foråret 1953. Der havde tidligere vreret politisk pres for at få 
styrken hjem, og da tilbagetrrekningen nu st0ttedes af NATO, var 
de fors0g, som man fra dansk side nu for sent gjorde for at 
fastholde styrken, d0mt til at mislykkes. Ihrerdige danske fors0g 
på at få nordmrendene af10st af en anden allieret styrke, som så 
igen kunne retfrerdigg0re, at man opbyggede den danske del af 
den fremskudte drekningsstyrke, mislykkedes også. 

Med opg0relsen af styrkebehovet i forsvaret af Danmark
Slesvig-Holsten blev det også klart, at flystyrken i området var 
utilstrrekkelig. Denne mangel i forhold til behovet kunne drekkes 
ved stationering af allierede fly i Jylland, og dette blev foreslået 
fra NA TOs side. Forslaget blev i februar 19 5 2 st0ttet af den 
danske forsvarschef. Indledningsvis var der nogenlunde enighed 
mellem de tre forsvarsbrerende partier om, at en stationering 
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kunne va=re hensigtsmressig. Men enigheden holdt ikke i den 
efterfolgende tid, og på et tidspunkt blev muligheden af flystatio
nering koblet sammen med tilstedevrerelsen af en rimelig drek
ningsstyrke i Slesvig-Holsten. Det var en logisk kobling, men den 
udsprang ikke n0dvendigvis af en logisk analyse. Det er lige så 
sandsynligt, at der var tale om et forhåndenvrerende argument 
med sagligt indhold, som socialdemokratiet kunne anvende til at 
retfrerdigg0re den modstand mod stationering, som af andre 
grunde opstod i partiet. 

Sådan set var der logik i den socialdemokratiske argumentation 
for en afvisning af tilbuddet fra foråret 1953: Hvis Danmark ikke 
fik allieret landmilitrer hjrelp til at opstille en fremskudt da=k
ningsstyrke vi havde ikke ressourcer nok selv - ville det va=re 
forkert eventuelt at forvrerre forholdet til Sovjetunionen samt at 
udsa=tte forsvarsviljen for de irritationsmomenter, som en statio
nering af fremmede tropper erfaringsmressigt medforte. Det sam
me kan siges om det forhold, at man ved forhandlingerne med 
amerikanerne ikke kunne opnå sikkerhed for, at de allierede fly 
ville blive anvendt her. Når det således var muligt, at de blev 
flyttet, når der var brug for dem - og efter at vi havde indrettet 
forsvaret efter deres tilstedevrerelse var det ikke n0dvendigvis 
rigtigt at acceptere de uden- og indenrigspolitiske omkostninger 
ved en stationering. 26 

Selv om der herefter blev problemer i samarbejdet om forsvars
politikken mellem Socialdemokratiet på den ene side og Venstre/ 
Konservative på den anden, er det forkert at sige, at det endnu 
kom til et mere dybtgående modsa=tningsforhold. Der var flertal 
bag et eksistensforsvar. Det var sikret af forsvarets st0rrelse, det 
stående beredskab og af den forholdsordre for det militrere for
svar ved et angreb på landet og under krig, som efter et förslag fra 
forsvarschefen i december 1950 og en mellemformulering i sep
tember 19 51 fik sin endelige form i marts 19 5 2 .27 

Det blev dog nu direkte understreget, at det trods alt var 
begrrenset, 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 må naturligvis ved fastlreggelsen af den nye forsvarsordning tage 
forn0dent hensyn til landets 0konomiske brereevne. 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 
g0re forsvarsudgifterne så små, som det er foreneligt med opfyldelsen af 
disse opgaver, ja, så må den konkrete udformning af forsvarsordningen 
vrere et rent sagligt anliggende, som ikke skulle give anledning til parti
politisk konflikt." (Per Hrekkerup i ordforertalen i åbningsdebatten i 
oktober 1958). 

Baggrunden: Forbundsrepublikken Tysklands 
genoprustning og kernevåbnenes dominans 

Ifolge 1951-forsvarsloven skulle man tage loven op til revision 
sen est i folketingssamlingen 1954/55. I marts 1955 fik den social
demokratiske forsvarsminister tilslutning fra gruppeformrendene 
fra Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale og 
Retsforbundet til deres deltagelse i et forsvarsudvalg. Udvalget

1 

der nedsattes mod udgangen af maj 1955, skulle overveje rend
ringer i forsvarsordningen og foretage en bed0mmelse af tekniske 
og 0konomiske sp0rgsmål ved overgang til en ny ordning. At 
inddrage De Radikale og Retsforbundet var nu naturligt i betragt
ning af regeringens samarbejdsmi;mster i den 0konomiske poli
tik. 28

Allerede i 19 54 havde forsvarsstyrelsen indledt forberedelserne 
til sit udspil i de kommende politiske forhandlinger. På grundlag 
af chefen for NATOs Europakommandos "Capabilities Plan" 
ivrerksatte man udarbejdelsen af en ''Langtidsplan for Forsvaret''. 
Vilkårene for også dansk forsvarspolitik var nu fundamentalt 

. rendrede. 
Det forste nye moment var kernevåbnenes stigende betydning. 

Allerede under de forhandlinger, der ledte til Lissabon-målene, 
havde USAs vilje til at anvende sin kernevåbenoverlegenhed til 
gavn for alliancen givet anledning til en reduktion af de oprindeli
ge styrkemål for konventionelle styrker. Antallet af kernevåben 
0gedes nu hurtigt, og i midten af 1950-erne fik man våben til 
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rådighed, der både med hensyn til vregt og sprrengvirkning var 
mindre end de forste våben. Disse såkaldte "taktiske" kernevå
ben anså man for anvendelige til direkte at st0tte enheder på 
kamppladsen. Koreakrigens omkostninger havde i USA frem
kaldt modstand mod også i fremtiden at udkrempe krige på 
modstanderens betingelser, dvs med en massiv og kostbar indsats 
af konventionelle styrker. De vesteuropreiske NA TO-medlem
mer havde af 0konomiske årsager vanskeligt ved at nå Lissabon
målene. Man valgte derfor at rendre alliancens militrere strategi. 
For fremtiden skulle sovjetisk aggression besvares med massiv 
gengreldelse med kernevåben, som man i den periode forst og 
fremmest betragtede som et moderne effektivt våben

1 
der gav 

meget stor virkning af en forholdsvis begrrenset investering. Man 
st0ttede sin nye strategi på det eneste våbenområde, hvor 
NATO-styrker sås at have en vresentlig og relevant overlegenhed. 

For det andet var Forbundsrepublikken Tyskland nu på vej ind 
i alliancen. Dette ville jrevnfor den nrevnte "Capabilities Plan" 
- betyde, at meget vresentlige styrker ville blive til rådighed for
försvaret i Slesvig-Holsten. Det ville også betyde, at försvaret her
ville blive gennemfort fremskudt. For Forbundsrepublikken var
et forsvar, der kun fors0gte at holde ved Rhinen, uden mening.
Vesttyskland havde vreret på vej ind i Atlantpagten siden 1950,
men i et par år - indtil fomoget blev underkendt i det franske
parlament - blev der arbejdet med, at en indtrreden skulle ske
indirekte

1 
via det europreiske forsvarsfrellesskab. I efteråret 1954,

hvor denne vej viste sig ufarbar, åbnedes på engelsk direktiv
muligheden for en direkte indtrreden 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 således muligt, at det militrere 
tomrum i Slesvig-Holsten ville blive fyldt med meget betydelige 
allierede styrker. Et armekorps med britisk deltagelse svandt gan
ske vist snart ind til ta tyske divisioner, men selv dette gav en 
langt sikrere drekning, end det på noget tidligere tidspunkt havde 
vreret muligt. Efter et par år skulle det ganske vist vise sig, at 
Forbundsvrernets landmilitrere bidrag ville blive mindre, men 
s0militrert skulle prioriteringen af 0sters0en blive stadig mere 
klar. Kontrollen med den vestlige 0sters0 havde altid vreret en 
tysk flådes förste opgave, ag den blev det igen.29
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At kernevåben nu - i modsretning til fire år for - indtog en 
central rolle i bevidstheden, ses af, at hrerkommandoen allerede i 
slutningen af marts 1955 udarbejdede et notat "vedr0rende 
atom- og brintvåbens indflydelse på det landmilitrere försvars 
rolle og organisation'' til brug for det forsvarsudvalg, der forst 
blev nedsat to måneder senere. Notatet er srerdeles gennemarbej
det. Det var på ingen måde tale om et improvisationsarbejde. 30

Dette papir og de 0vrige arbejder, der blev gennemfort i midten 
af 195O-erne, skal ses i sammenhreng med den holdning til ker
nevåben, som da var den almindelige bl a i fagmilitrere kredse i 
mange lande. Det var den moderne krigs våben. De var anvende
lige og ville blive anvendt. Det var n0dvendigt for militrere styr
ker at have dem til rådighed. Hvor udbredt denne opfattelse var, 
kan ses af det 0nske om at få egne kernevåben, som man havde i 
militrere kredse i små lande som Schweiz og Sverige i de år. 

Man understregede i notatet, at der fortsat var to hovedkrigs
skuepladser. Den forste var "i luften, hvor den strategiske luftkrig 
og kampen om luftherred0mmet vil blive udspillet". Den anden 
var "en landfront (i 0sters0en, Nordhavet og Sortehavet kombi
neret med en s0front), hvor den direkte afg0relse om erobring og 
besrettelse af det vesteuropreiske territorium udkrempes." Det 
konstateredes, at forudsretningen for at holde Vesteuropa nu var 
en fremskudt strategi, dvs at holde st0rstedelen af Vesttyskland. 
Dette var muligt gennem den vesttyske deltagelse i försvaret og 
ved anvendelsen af taktiske atomvåben. Notatet gjorde klart, at 
det kommende vesttyske försvar i Holsten og den vestlige del af 
0sters0en ville betyde, at hrerens opgaver ved fredsbrud i forste 
omgang stort set kunne reduceres til at medvirke i at beskytte 
vitale objekter i Jylland-Fyn mod luftlandsretninger og at hindre 
luft-og s0landsa::tninger på den sjrellandske 0gruppe. Srerligt de 
0stlige kyster var truede af s0landsretninger. (Med Femern Brelt 
drekket af en tysk flåde ville Store Breltskysterne ikke vrere så 
direkte udsatte). Man understregede, at kernevåbnens betydning 
for hrerens organisation var, at der måtte lregges vregt på stående 
styrker, at styrkebehovet fortsat svarede til Lissabonmålene samt 
at styrkerne skulle vrere så strerke, at fjenden måtte koncentrere 
sine styrker for at slå igennem. Når han gjorde det, ville man have 
et mål for de taktiske atomvåben. Derudover måtte der ved 
opbygningen af enhederne lregges vregt på deres man0vreevne, 
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evne til selvstrendig taktisk optrreden og evne til hurtig tyngde
dannelse fulgt af en hurtig spredning igen. Med den stigende vregt 
på kernevåben- og flyoperationer havde hreren er klart behov for 
at understrege sin rolle i det nye milj0. 

Langtidsplanen - en skitse til en forsvarsdoktrin 

I januar 1956 sendte forsvarsstyrelsen "Langtidsplan" for forsva
ret'' til forsvarsministeren.31 Formålet var at danne sagkundska
bens grundlag for den nyordning af forsvaret, som skulle folge af 
forsvarsudvalgets arbejde. 

Planen ("L TP-I"} byggede på en entydig opfattelse af truslen 
og allierede styrkers operationer. Sovjetunionens angreb på 
NATO ville ske overraskende, uden varsel direkte fra fredssitua
tionen. Det ville dels tage karakter af et angreb med atomvåben, 
bl. a. mod NATOs kernevåbenkapacitet, dels blive en invasion 
over bred front med konventionelle styrker. Warszawapagten var 
- og ville forblive overlegen med hensyn til hrer-, fly- og flåde
styrker i 0sters0området, men NA TO ville vrere overlegen med
hensyn til kernevåben indtil 1960. Formålet med operationerne
mod det danske område ville vrere

- at få 0sters0flåden ud af 0sters0en og sikre forbindelsen mel
lem den og vrerfterne i De baltiske Lande,

- at fremskyde flybaser, bernve NA TO varslingsmuligheder og
give st0rre dybde i det sovjetiske luftforsvar,

- at fjerne truslen om et flankeangreb fra den jyske halv0 mod
eget angreb over den nordtyske slette, samt

- at skabe mulighed for anvendelse af 0sters0en til forsynings-
trafik.

For at opfylde dette formål måtte angrebet ivrerksrettes tidligt. 
Det var derfor mest sandsynligt, at også Danmark ville blive 
angrebet på ''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 på Sjrelland, som man forestillede sig 
gennemfort i folgende faser: 

F0rst drejede handels- og eventuelt andre skibe i tilsyneladen-
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de normal fredsma:ssig trafik ind mod Syd0st- og Sydvestsja:l
land og gennemforer landsa:tninger. 

- Der gennemfortes luftlandsa:tninger, og de etablerede bro
hoveder forsta:rkes.

- Disse indledende operationer fulgtes af yderligere luftlandsa:t
ninger, og der s0landsa:ttes opfolgestyrker med kampvogne.

- Herunder gennemfortes vildledningsoperationer.

På D-dag ville blive landsat en luftbåren division og 2-3 infan
teridivisioner. Senere ville folge 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 kernevåbenkrigen, så ville gå tabt. 

Ved det sovjetiske angreb ville NATO straks svare med ker
nevåben. Efter 15 dage med en intensiv luftmodoffensiv var det 
NATOs vurdering, at Sovjetunionens evne til kernevåbenkrig og 
luftkrigsforelse ville va:re sta:rkt reduceret. Under denne modof
fensiv ville man også anvende det forn0dne antal atomvåben mod 
l0nnende mål, der udgjorde en trussel mod dansk område. 

Efter at Sovjetunionens evne til luft- og kernevåbenkrig var 
reduceret, ville NA TO foretage en opbygning af konventionelle 
styrker til den modoffensiv, der skulle tilfoje de sovjetiske inva
sionsstyrker et krigsafg0rende nederlag. Gennem NATOs samle
de evne til at vinde skulle man nå hovedformålet, at forebygge en 
krig. 

Det var planens forudsa:tning, at "ha:ngslet" - det tyske land
og s0forsvar af Holsten - holdt. Med denne forudsa:tning op
fyldt, kunne forsvarets opgaver 

"opdeles og prioriteres således: 

(1) Deltagelse i kampen om luftherred0mmet.
(2) Forsvar af den sj:dlandske 0gruppe.
(3) Sikring af det jysk-fynske område.
( 4) Forsvar af Bornholm.
(5) Opretholdelse af intern sikkerhed i Danmark.
(6) Beskyttelse af forsyningsskibstrafikken."

Hermed lagde forsvarsstyrelsen op til den eneste klare priorite
ring af va:rnenes opgaver og indsats, der ses i den behandlede 
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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 
et bidragsforsvar. Det eneste klart logiske brist i argumentationen 
er, at man ikke analyserede perioden 1960, hvor man 
forventede, at Sovjetunionen opnåede ligevregt på kernevåben
området. Dette skal ses i förbindelse med, at man samtidig kon
staterede, at man forst forventede den tyske drekning af Slesvig
Holsten 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 forste 0konomiske skridt ikke förventes taget for 
finansloven 1957/58, dvs at det forst var fra omkring 1960, at der 
kunne förventes indhold i skitsen. 

Deltagelsen i NA TOs kamp om luftherred0mmet ville ske ved 
flyvevåbnets angreb på fjendtlige flyvepladser og luftförsvarsin
stallationer og ved flyvevåbnets ( og luftvrernsartilleriets) ned
krempelse af fjendtlige fly under indflyvning mod eller over dansk 
territorium. Derudover skulle gennemfores "aflednings- og st0t
teoperationer til SACEURs atomangreb." 

Forsvaret af Sjrelland skulle gennemfores med fronten fra Hol
sten over 0sters0en op langs den sjrellandske 0grupppes 0stlige 
kyster. Den vesttyske flådeopbygning ville betyde, at en vresentlig 
del af de danske flådestyrker kunne srettes ind i försvaret af 
Sundafsnittet. Også de n0dvendige offensive flådeoperationer 
ville fortrinsvis blive udfort af tyskerne. S0vrernets deltagelse i 
försvaret kunne ved manglende varsel forst finde sted, når den 
förste landsretning havde fundet sted. 

Planens skitse til en hcerordning fremgår af figur 3. Hreren 
skulle koncentrere sit indsatsberedskab - sin D-dagsstyrke - på 
Sjrelland. Det tyske forbundsvrern ville opstille drekningsstyrken i 
Slesvig-Holsten. I Jylland-Fyn skulle man kun råde over et antal 
reducerede kampbataljoner m m, der umiddelbart kunne im0de
gå den trussel mod landsdelene vest for Store Brelt, som tyskerne 
ikke tog sig af, dvs mindre s0- eller luftbårne "raids". D-dagsstyr
ken på Sjrelland skulle som vist omfatte en division med to 
brigadegrupper samt en infanteribataljon til srerlige opgaver. 
Divisionen skulle have en rigelig tildeling af kampvogne og artil
leri, således at den havde lige mange artilleriafdelinger, panserba
taljoner og infanteribataljoner (fire af hver). 
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Figur 3: Langt'd I -:------1 sp anen, januar 1956 
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Ved mobilisering ville den stående sjrellandske division modta
ge et lille supplement, der skulle bringe den op på 10 000 mand, 
og tre dage efter mobiliseringen blev ivrerksat, skulle endnu en 
division - dog noget svagere end den stående - vrere opstillet på 
Sjrelland. Tre dage efter mobiliseringen skulle også de jysk-fynske 
styrker vrere opbygget til to infanteribrigadegruppers styrke og 
den bornholmske styrke ville vrere 0get fra bataljonsstyrke til 
reduceret brigadegruppest0rrelse. Den jyske division kunne "i 
givet fald påregnes indsat også til forstrerkning af forsvaret i 
Holsten". 

Ud over de nrevnte felthrersenheder ville man efter mobilise
ring råde over hjemmevrern og lokalforsvar. En måned efter 
ivrerksrettelse af mobilisering ville man herudover have opstillet 
et regionalt forsvar i Jylland af en divisions vrerdi. 

Fordelingen af hrerens D-dagsstyrke fremgår af figur 3. Den 
forudsatte indkaldelse af 19 000 til hreren om året samt ansrettel
se af 1 200 frivillige kontraktansatte "mather". Med ansrettelsen 
af frivillige menige var det forste skridt taget vrek fra den rene 
vrernepligtshrer. 

St1vrernets styrke fremgår af figur 3. Man konstaterede, at disse 
styrker ville vrere utilstrrekkelige til at sikre förbindelsen mellem 
landsdelene samt til at l0se den lavest prioriterede opgave, be
skyttelsen af forsyningstrafikken ( dvs opgaven efter den indled
ningsvise intensive kernevåbenkrig). Dette kan forekomme ulo
gisk i betragtning af det store indhold af eskortefart0jer. 

Flyvevåbnets flyvende enheder fremgår 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 kanonluftvrern og lokalforsvar fra 
hreren og af "kupeskadriller", som flyvevåbnet selv opstillede i 
D-dagsstyrken til nrerforsvar.

Prioriteringen af den forste opgave (kampen om luftherred0m
met) bet0d, at flyvevåbnet kun kunne st0tte hrerens og s0vrernets 
operationer i en specielt kritisk fase af kampen, såsom ved inva
sionsfors0g. 

Skitsen ville kunne realiseres ved et forsvarsbudget på 1 280 
millioner kroner (heraf I 129 til budgettets militrerafsnit). Dette 
skal sammenholdes med, at forsvarsbudgettet for finansåret 
1955/56 var på 909 millioner kr hvoraf 765 på militrerafsnittet. 
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Dvs at skitsen ville indebrere en forngelse af forsvarsbudgettet 
med ca 30 %. Dette skal ses i sammenhreng med den optimistiske 
forudsretning, at våbenhjrelpen fortsatte i hidtidigt omfang. Den 
samme forudsretning blev opretholdt, da forsvarsministeren på 
forsvarsudvalgets vegne i begyndelsen af juli 1956 pålagde 
forsvarschefen at udarbejde et "uforbindende skitseforslag" til en 
fremtidig forsvarsordning inden for en budgetramme på 900 mil
lioner kr, dvs på u::endret budget.32 

Skitse I-111, bygget på langtidsplanens prioriteringer 

Man må sige, at de retningslinier, som forsvarsledelsen fik fra 
udvalget i juli 1956 - bortset fra budgettet - lå godt på linie med 
grundlaget for LTP-I. Retningslinierne understregede det danske 
varslingsnets betydning for NATO, og det forhold, at der ikke 
kunne forventes andet varsel om angreb end det, som radarvars
lingen kunne give. Dvs at man ikke forventede at få varsel om 
krigsudbrud (" strategisk varsel"). Det eneste varsel, man kunne 
håbe på, var varslet om angreb ("taktisk varsel"). Dette forhold 
bet0d

1 
at der måtte lregges vregt på kontrol- og varslingstjenesten, 

på de til enhver tid kampklare styrker samt på de styrker, der 
hurtigt kunne mobiliseres og klarg0res ved et angreb. I takt med 
opstillingen af de tyske styrker kunne man lregge tyngden på 
forsvaret af den sjrellandske 0gruppe. Den våbentekniske udvik
ling (dvs kernevåbnene) bet0d ikke, at de danske styrker kunne 
reduceres, eller at deres bevrebning var forreldet. Der var behov 
for mere fast personel, men det blev ikke anset for muligt at 
reducere tjenestetiden for de vrernepligtige til under 16 måneder. 
Forsvarsudvalget ville dog have en redeg0relse for konsekvenser
ne af at gennemfore 14, 13 og 12 måneders tjenestetid. Man 
betragtede genindkaldelser som n0dvendige for at opretholde 
mobiliseringsstyrkens vrerdi. Der skulle tages hensyn til, at hreren 
i en krigs indledende faser ikke ville modtage allieret hjrelp, 
medens s0v::ernet og flyvevåbnet ville kunne regne med at opnå 
st0tte udefra.33 

Dette direktiv gav et udmrerket grundlag for prioritering af 
forsvarets samt v::ernenes opgaver og indsats. F0r forsvarets og 
vrernenes ledelser var klar med deres skitseforslag, fandt begiven-
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hederne i Ungarn sted. Forst i januar 195 7 fremlagde forsvarssty
relsen sine forslag.34

Forsvarschefen svarede på forsvarsstyrelsens vegne forsvars
udvalget midt i januar 195 7, ikke med en, men med tre skitser. 
De var udarbejdet på hver sit 0konomiske niveau, det laveste 
direktivets 900 millioner1 

det mellemste ca 1 milliard og det 
h0jeste godt l 070 millioner, dvs ca 200 millioner under L TP-I
niveauet. 

Den formulering og prioritering af forsvarets opgaver, som var 
lagt til grund for L TP-1, samt forsvarsudvalgets direktiv, var sty
rende for såvel den enkelte skitse som for anvendelsen af de 
millioner, der dannede forskellen mellem de tre skitser, I (på det 
laveste niveau), II og III. 

Man konstaterede, at truslen mod Danmark ikke havde rendret 
sig vresentligt siden L TP-I's vurdering fra for. Der var fortsat 
ringe mulighed for, at Sovjetunionen ville angribe efter moden 
overvejelse

1 
"men der förekommer at vrere 0get mulighed for, at 

pludseligt opståede uforudsete situationer kan fore til handlinger 
fra russisk side, der indebrerer uoverskuelige konsekvenser". Om 
det var Ungarn eller de sovjetiske trusler om kernevåbenbrug 
under Suez-krisen, der ligger bag vurderingen, kan ikke siges på 
det her anvendte, forel0bige kildegrundlag. 

I skitse I opstilledes et försvar på et samlet budget af 900

millioner kr. De styrker, som flyvevåbnet havde til rådighed for 
den h0jst prioriterede opgave for försvaret deltagelse i allian
cens kamp om luftherred0mmet - omfattede fem jagerbomber
eskadriller, der dog her også havde rent defensive opgaver. Fly
styrken i 0vrigt fremgår 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 rådede man over kupeskadrillerne. Hrerens 
luftvrern på flyvepladserne var relativt svagt. Man konstaterede, 
at dette flyvevåben var så svagt, at det kun kunne give et dårligt 
luftforsvar. Det ville ikke vrere muligt at give st0tte til hrerens og 
s0vrernets kamp. 

Også hrerens styrke fremgår af figur 4. Den sjrellandske drek
ningsstyrke i skitse I rådede kun over halvt mange panserba
taljoner (to) som styrk.en på Sjrelland i L TP-I. Man vurderede, at 
styrk.en nu var så begrrenset, at ''kampen om 0en ... må forudses 
at blive af kort varighed". 
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I Jylland-Fyn ville man råde over betydelige styrker, men forst 
30 dage efter en mobilisering. D-dagsstyrken kunne kun blive på 
infanteribataljons st0rrelse. 

S0vrernet lagde tyngde i det sydlige 0resund. Man konstatere
de i 0vrigt

1 
at den rådige styrke - som fremgår af figur 4 var så 

begnenset, at det bet0d
1 

at man måtte opgive tilstedevrerelsen i 
hele farvandsafsnit ved forudseelige tab og havari. Der ville ikke 
va:re enheder til at sikre förbindelsen mellem landsdelene eller til 
at beskytte forsyningstrafikken. 

I skitse Il mindskede flyvevåbnet i forhold til skitse I sin sårbar
hed ved at sprede flystyrkerne til seks flyvepladser allerede i 
fredstid, og man anskaffede endnu en dagjager/jagerbombereska
drille. S0vrernet kunne finde midler til yderligere 2 fregatter, 2 
patruljebåde, 4 motortorpedobåde og 7 minestrygere. Hreren 
0gede indkaldelserne, således at di:ekningsstyrken kunne hreves 
fra skitse I' s ca 11 800 til ca 13 600 mand. D-dagsstyrkerne blev 
0get med bl a en panserbataljon yderligere på Sjrelland, med en 
infanteribataljon i Jylland-Fyn (så der var ialt to) og med en 
reduceret infanteribataljon på Bornholm. Derudover anvendte 
hreren de ekstra midler til at gennemfore genindkaldelses0velser

1 

således at der skabtes mulighed for, at den anden division på 
Sjrelland kunne mobiliseres på tre i stedet for tredive dage. Dvs at 
försvaret - og ikke mindst hreren - levede klart bedre op til 
forsvarsudvalgets direktiv i skitse Il end i skitse I. 

I skitse III anskaffede flyvevåbnet endnu en dagjager-/jager
bombereskadrille. S0vi:ernet 0gede antallet af fregatter med end
nu 2 (til i alt 7), patruljebåde med 2 (til i alt 12), motortorpedo
både med 2 (til i alt 18), ubåde med 1 (til i alt 5), mineheggere 
med 1 (til i alt 7) og minestrygere med 1 (til i alt 24). Hreren 
0gede indkaldelserne så meget, at drekningsstyrken kunne 0ges til 
ca 15 600 mand. Hele forngelsen anvendtes i Jylland, hvor man i 
D-dagsstyrken opstillede to nye infanteribataljonsgrupper. Deri
gennem opnåede man en vis sikring af alle fire regioner i området
( en ten med en infanteribataljon eller med en bataljonsgruppe).

Ud over at opstille skitserne opregnede forsvarschefen, hvilken 
hjrelp udefra Danmark kunne regne med. Han konstaterede, at 
NATOs luftoffensiv indirekte ville hjrelpe på luftsituationen i 
Danmark. Den mere direkte hjrelp, som man kunne regne med, 
er beskrevet på figur 4.35
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Det videre arbejde 

Forsvarsudvalget gik herefter i gang med realitetsdrnftelser om 
nyordningen af försvaret på grundlag af de fremlagte skitser. Et 
sp0rgsmål, som skitserne ikke havde drekket, men som der i 
udvalget var en vresentlig interesse i, var lokalforsvaret. Af 1951-
ordningens 23 lokalforsvarsbataljoner havde det indtil 1957 kun 
vreret muligt at opstille 5, der var blevet fordelt på Langeland, 
Lolland, Falster

1 
M0n og ved K0ge. Et nyt element kom ind i 

forhandlingerne, da Danmark i midten af marts 1957 modtog et 
amerikansk tilbud om en NIKE luftvrernsmissilafdeling og en 
HONEST JOHN jord-til-jord-raketafdeling. Tilbuddet omfatte
de våbnene uden de atomladninger, som de også kunne anvendes 
med. 

Efter dannelsen af en flertalsregering i maj 1957, <ler ud over 
socialdemokratiet ornfattede De Radikale og Retsforbundet, gjor
de stats- og udenrigsminister H C Hansen det klart, at et tilbud 
om atomladninger ville blive afslået. I juni blev det besluttet at 
modtage de tilbudte våben med konventionelle ladninger.36

De Radikales optagelse i regeringen rendrede de politiske for
udsretninger for gennemforelse af en ny forsvarsordning, idet 
dette partis krav om besparelser nu måtte tillregges betydelig 
vregt. At denne nye virkelighed i efteråret blev erkendt i forsva
rets ledelse, kan vrere baggrunden for, at försvarsstaben ivrerksat
te en omformulering af målsretning og opgaver for et dansk 
forsvar. Målet var at udskille de opgaver, der burde l0ses på 
national basis - herunder opgaverne for et krigsudbrud fra de 
opgaver, der burde tilh0re frellesskabet, og som derfor kunne 
overlades til andre. Man kunne betragte det danske flyvevåbens 
offensive operationer mod angriberens flyvestationer som en så
dan allieret opgave, som i h0jere grad kunne overlades til andre. 
Flyvevåbnet reagerede hårdt: 

"Flyverkommandoen kan ikke godkende den ... 'indsnrevrede' målsret
ning, forsåvidt angår flyvevåbnet .... det b0r strerkt understreges, at et 
flyvevåbens opgave i kampen om luftherred0mmet ( og försvaret) stadig 
forst og fremmest ligger i bekrempelse af modpartens installationer m v 
på jorden, og at det defensive element, hvor n0dvendigt dette end er, 
ikke i sig selv har nogen forebyggende vrerdi." 
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S0v::ernet fandt i sine kommentarer anledning til betragtninger, 
der kaster lys over, hvorledes man bed0mte operationsvilkårene i 
0sters0en: 

"0st for linien 15° E (dvs Bornholm) vil det under krigsforhold ikke 
vrere praktisk gennemforligt at udfore overfladerekognoscering, hvorfor 
denne opgave må l0ses af enten fly eller ubåde, eller af disse i samarbej
de. Ubådene må anses for en absolut uundvrerlig faktor i dette samarbej
de, idet disse kan operere uanset vejrforholdene og lufttruslen."37

Man havde opnået enighed mellem vrernene i forsvarsstyrelsen på 
bidragsforsvarets idegrundlag, herunder om den prioritering af 
försvarets opgaver, der var udsprunget heraf. Da man nu begynd
te at drnfte en justering af dette grundlag, begyndte vrernsmod
sretninger som illustreret af flyverkommandoens reaktion - at 
vise sig. 

Tillregsdirektivet og nye NATO-styrkemål (''MC-70") 

Umiddelbart for jul 195 7 mod tog forsvarschefen et "tillregsdirek
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 nedsrettelse af tje
nestetiden skulle overvejes på ny. Forsvarsudvalget understregede 
den store betydning, som man tillagde det lokale forsvar. Man 
skulle tage hensyn til de styrkemål, der var udarbejdet for det 
danske forsvar af chefen for Europakommandoen, som dog II af 
0konomiske grunde nreppe er gennemforlig". Man skulle tage 
udgangspunkt i det oprindelige direktiv fra juli 1956, men kunne 
i 0vrigt udarbejde alternative forslag, "for så vidt der fra milit::er 
side under de nu foreliggende omst::endigheder måtte nreres 0n
ske om eventuelt at fravige det hidtidige principelle militrere 
grundlag for en nyordning". 38

De nye styrkemål, som man i NA TO havde opstillet for dansk 
försvar, skulle af10se Lissabon-målene. Hmrens D-dagsstyrker 
skulle herefter v::ere på tre brigadegrupper, tre afdelinger med 
kortr::ekkende jord-til-jord-raketter (en med HONEST JOHN og 
to med LITTLE JOHN) samt tre NIKE jord-til-luft-missilafde
linger, Umiddelbart skulle man kunne mobilisere yderligere fire 
brigadegrupper, og senere igen fem brigadegrupper. Dvs at <ler 
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var tale om en samlet krigsstyrke nogenlunde svarende til Lissa
bon-målenes. 

S@vcernet skulle D-dag råde over i alt 6 "minehegningsjagere", 
9 eskortefart0jer

1 
15 patruljejagere, 5 undervandsbåde, 19 mi

nestrygere, 8 minelreggere og 21 motortorpedobåde/motorka
nonbåde. Der synes heri at ligge et skift fra den vregt, der i 
Lissabon-målene blev lagt på en eskortekapacitet, til en flåde, 
hvis hovedopgave klart var at sprerre strrederne og forsvare disse 
sprerringer. 

Flyvevåbnet skulle D-dag råde over 3 jagerbombereskadriller, 3 
altvejrsj agereskadriller, 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 atomvåben. 

Hverken for s0vrernet eller flyvevåbnet var det opstillet mål for 
mo biliseringsstyrker. 

Disse MC-70-styrkemål ville betyde et dansk forsvar på samme 
idegrundlag som forsvaret jf L TP-1, men endnu trettere integreret 
i alliancens strategi gennem det betydelige indhold af kernevå
benleveringsmidler. Styrkemålet gjaldt for slutningen af perioden 
1958-63, og udgiften i 1959 blev anslået til 1300-1 400 mil
lioner kr.39

"Oversrettelsen" af MC-70 og försvarets opgaver - LTP-1 
på nye flasker 

Det må vurderes, at forsvarsledelsen indtil tillregsdirektivet havde 
forventet at kunne få gennemfort en nyordning af forsvaret no
genlunde på skitse 11-niveauet. Man havde opretholdt en afven
tende holdning i perioden efter regeringsomdannelsen, men se
nest omkring åbningen af Folketinget i oktober 1957 synes man at 
have erkendt, at der nu måtte anlregges en ny argumentationsstra
tegi. Med tillregsdirektivets budgetramme var behovet for en 
hårdere linie klar. 

Under den nreste fase i arbejdet mod et nyt forsvarsforlig s0gte 
forsvarsstyrelsen at demonstrere, at de beskreringer, der nu blev 
n0dvendige, ville medfore, at nogle af dansk forsvars naturlige 
opgaver i fremtiden helt måtte l0ses af allierede styrker. Dette 
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ville medfore suven:enitetsafgivelse og få andre s:.:.erdeles ubehage
lige konsekvenser. 

Som forberedelse hertil formulerede forsvarsstyrelsen i begyn
delsen af 1958 som et justeret bed0mmelsesgrundlag "et tilstrrek
keligt forsvar" opstillet i hovedsagen med de enhedstyper, der 
anvendtes i MC-70

1 
fordelt på de nyformulerede opgaver for 

forsvaret, dvs en affoser for LTP-I. Heri anfregtede man ikke 
flyvevåbnets offensive rolle. Forsvarsstyrelsens kamp for de 
n0dvendige ressourcer til forsvaret kunne således igen i en perio
de föres under fuld enighed, i nogenlunde overensstemmelse med 
alliancens styrkemål og i fuld overensstemmelse med dens strate
gi. 40 

Forsvarets opgaver blev nu formuleret således: 

" ( a) Opretholdelse en effektiv efterretnings-, overvågnings- og vars
lingstjeneste. 

(b) Opretholdelse i fredstid af styrker af alle vrern til umiddelbar 
indsrettelse til 
- im0degåelse af den fjendtlige lufttrussel,
- im0degåelse angreb på Sjrelland,
- im0degåelse af angreb på Bornholm,

sprerring af Sundet og brelterne,
- im0degåelse af "raids" mod Jylland-Fyn,
- sikring aflandterritoriet i 0vrigt mod mindre "raids" og 5.kolon-

nevirksomhed.
( c) Gennem hurtig forngelse af fredsstyrken opstilling af styrker til

- forsvar af den sjrellandske 0gruppe
1 

- forsvar af Jylland-Fyn,
- försvar af Bornholm,
- opretholdelse af förbindelsen mellem landsdelene,
- sikring af forsyningsskibstrafikken."

Man gjorde ved (b) og ( c) klart, at der ikke var tilstrrebt en 
prioritering ved rrekkefolgen af underopgaverne. Der syntes såle
des i forhold til LTP-1 samt skitse I, Il og III at vrere tale om en vis 
nedprioritering af flyvevåbnets deltagelse i NATOs luftoffensiv, 
og forsvaret af Sjrelland og Jylland-Fyn var nu formuleringsmres
sigt stillet mere lige. Men det eneste reelt nye var understregnin
gen af opgaverne for krigsudbruddet: Efterretningstjeneste

1 
over

vågning og varsling. 
Styrkebehovet formuleret i MC-70-enhedstyper - til l0s-

ningen af disse opgaver for forsvaret fremgår af figur 5. Flyvevåb-
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Figur S: Styrkebehovet, Jebruar 1958 

Sovrernels 
tyngde 
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Sova1rnet, ud over forterne mm: 
Storre overfladekampenheder 
(jagere med minelregningskapacitet) a 
Patrnljejagere 15 
Motortorpedobåde 16 
Ubåde 5 
Mindre minelreggere 4 
Minestrygere 19 

Flyveva/Jnet /I alt 141 kamp/ly): 
3 Jagerbornbereskadriller (a 25 fly) 
heraf en eskadrille med kemevåbenka'. 
pacitet. Den offensive kapacitet skulle 
her�dover _beslå af en lrengere rrekken• 
de Jord·III-Jord-raketafdelning 
3 altvejrsjagereskadriller (a 16 fly) 
et antal yderligere jagereskadriller ind· 
til jord-lil-luft-raketafdelingerne (i hre· 
ren) var klar 
1 fotorekognosceringseskadrille 
fly) 

Ud_ over _de viste felthmrsstyrker skulle 
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hmrens 0-dagsstyrke. Hertil hjernme· 
vmm ag lokalforsvar 
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nets fly skulle i fredstid operere fra fem flyvestationer, der blev 
sikret dels af kupeskadriller dels af luftvrernskanonbatterier fra 
hreren. I krigstid blev antallet af flyvestationer udvidet til syv, og 
luftvrernet blev va:sentligt forsta:rket. 41 Ved en sammenligning
med L TP-I står det klart, at den forste plans prioriteringer af 
krigsopgaverne ikke var rendret, og at man ikke havde rendret 
opfattelsen af hvorledes de skulle l0ses. 

Det sidste fors0g på at overbevise politikerne mislykkes 

Mod slutningen af marts 1958 svarede forsvarsstyrelsen på til
lregsdirektivet. Man havde opstillet endnu to skitseforslag, skitse 
IV, der forudsatte et budget på 940 millioner kr, og skitse V, der 
var udarbejdet på tillregsdirektivets budget på 850 millioner. 

Ved begge budgetniveauer forudsattes, at andre end danske 
styrker overtog hovedforsvaret til lands af Jylland-Fyn, sprerrin
gen af Store og Lille Brelt med miner samt for flyvevåbnets 
vedkommende deltagelsen i Europakommandoens luftmodoffen
siv. Endvidere opgav flyvevåbnet at st0tte ha:ren og s0vrernets 
operationer direkte. 

For hrerens vedkommende var dette ikke i vresentlig uoverens
stemmelse med, hvad man havde anbefalet lige indtil den just 
gjorte opg0relse af styrkebehovet. Bortset fra spa:rringerne af de 
to brelter havde s0vrernet i sine förslag indstillet sig på at overdra
ge försvaret mod invasionsfors0g vest for Gedser samt sikringen 
af skibsfarten og forbindelserne mellem landsdelene til tyskerne. 
Også her må man nrermest betegne dette nye udspil som blot en 
karikatur af den koncentration til det sydlige 0resund, som man i 
lrengere tid havde set som en naturlig konsekvens af den tyske 
flådeopbygning. Også flyvevåbnets lave prioritering af den direk
te st0tte til hrer og s0vrern lå i forlrengelse af de hidtidige tanker. 
Kun indskrrenkningen i deltagelsen i luftoffensiven var et skridt, 
som det pågreldende vrern hele tiden havde forkastet. 

Hrerens st0rrelse varierede drastisk mellem skitse IV og skitse 
V, en naturlig folge af, at budgettet i den sidstnrevnte kun var ca. 
5/6 af den forste. I begge indgik dog en NIKE-afdeling i D
dagsstyrken, og styrken på Bornholm var begge steder 1/2 ba
taljon i fredstid og en forstrerket bataljon efter mobilisering. 
Brigadegrupperne i skitserne indeholdt ingen panserbataljoner. 
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På Sjcelland skulle i skitse IV D-dagsstyrken vrere på en reduce
ret divisions st0rrelse, hvori bl a indgik to infanteribrigadegrup
per, en panserbataljon og HONEST JOHN-afdelingen. Straks 
efter mobilisering ville den sjrellandske hrerstyrke blive suppleret 
med bl a en infanteribrigadegruppe, en panserbataljon og en ekst
ra artilleriafdeling, således at den fik styrke af en forstrerket 
infanteridivision. I Jylland-Fyn var de eneste reelle D-dagsstyrker 
luftvrernet ved flyvevåbnets baser. Umiddelbart efter mobilise
ring opstilledes kun en panserbataljon vest for Store Brelt, men 
senere i mobiliseringen ville man også ber opstille tre infanteribri
gadegrupper 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. Her var dog bevaret styrker 
på Bornholm. 

I Skitse V var D-dagsstyrken på Sjmlland på en infanteribrigade
gruppe, en panserbataljon og HONEST JOHN-afdelingen (i alt 
godt 7 000 mod over 11 000 i skitse IV). Ved mobilisering for0ge
des styrken umiddelbart med en infanteribrigadegruppe og en 
panserbataljon m m, således at den samlede styrke kom op på en 
reduceret divisions st0rrelse. I Jylland-Fyn var D-dagsstyrken den 
samme som i skitse IV (i alt små 1 000 mand). Mobiliseringen 
ville også her kun efter et stykke tid kunne opstille en division, 
som manglede en brigadegruppe. Dvs, at når man gik lavere end 
skitse IV's 0konomiske niveau, blev også hrerstyrkerne på Sjrel
land hårdt ramt. 

Ud over felthreren skulle i begge skitser opstilles lokalforsvars
enheder af frivilligt personal, der havde våbnene hjemme ligesom 
hjemmevrernet og således hurtigt kunne mobiliseres lokalt ved 
angreb på landet. De vresentligste lokalforsvarsenheder var fem 
bataljoner på Sjrelland og fire bataljoner i Jylland-Fyn. 

For s0vcernets vedkommende var den 0konomiske ramme ved 
skitse V 16/17 af rammen ved skitse IV. Kampenhederne ved det 
h0jere niveau udgjorde ud over forterne 4 minejagere, 6 pa
truljejagere, 12 motortorpedobåde, 5 ubåde, 4 minelreggere og 
16 minestrygere fordelt på de tre flådestationer K0benhavn, Fre
derikshavn og Kors0r. Af disse enheder udgik 4 minestrygere og 
Flådestation Kors0r i skitse V. 

Flyvevåbnets skitse V-budget var på 29/30 af skitse-IV-budget
tet. 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 1,2. Frelles var en styrke på 1/2 rekognosce
ringseskadrille og 3 altvejrsjagereskadriller. Indtil NIKE-afde
lingen var klar, skulle der dog bevares fire jagereskadriller. Styr
k.en skulle i fredstid operere fra fire flyvepladser. I krigstid blev i 
skitse IV antallet fornget til 5. 

I sine kommentarer til skitserne understregede forsvarsstyrel
sen, at der med disse budgetter og den specialisering af försvarets 
styrker, som så var n0dvendig

1 
måtte der stilles krav om freds

tidsstationering af allierede styrker ''bl a som folge af kravet om at 
have forn0dne "skjoldstyrker" til disposition på D-dag." 

Man konstaterede, at det nreppe var muligt at opstille de 
lokalforsvarsenheder, som politikerne havde presset på for at få 
opstillet. Hvis de skulle kunne virke hurtigt, måtte de have våb
nene hjemme. Det bet0d, at de måtte vrere frivillige. Det 
n0dvendige rekrutteringsgrundlag fandtes nreppe. 

Den vurdering, hceren knyttede til sl?itse IV, var, at den "samle
de mobiliserede styrke på Sjrelland svrekkedes så meget, at et 
heldigt udfald af de afg0rende angreb på de på 0en landsatte 
styrker i h0j grad måtte betvivles. I Jylland-Fyn, som helt blotte
des for drekningsstyrker, ville selv mindre landsatte styrker kunne 
kompromittere mobiliseringen, afskrere forsyninger bl a til vestty
ske styrker og true flyvevåbnets baser m v." I skitse V var "drek
ningsstyrken på Sjrelland . . .  nu så svag, at situationen nreppe vil 
kunne stabiliseres, isrer ikke hvis fjenden angriber flere steder 
samtidig, hvorved muligheden for mobilisering af reservestyrker
ne kan falde bort. Men selv med gennemfort mobilisering kan 
försvaret nreppe med held fores angrebsvis. Dele af 0en må derfor 
hurtigt opgives, og resten vil kun kunne holdes i begrrenset tid." I 
Jylland-Fyn var de mobiliserede styrker nu så svage, at de ikke 
kunne sikre halv0ens "flanke". Hermed var mulighederne for et 
försvar af denne landsdel 0delagt. 

S@vamiet konstaterede, at afvisning af fremmede orlogsfart0jer 
ikke lrengere kunne gennemfores af danske enheder, og skitse V's 
mindre minestrygerantal ville hremme vrernets mobilitet. Man 
fremlagde endvidere de vresentlige folkeretslige problemer, der 
var förbundet med at overlade mineringen af Store og Lille Brelt 
til allierede. Dvs, at man var utilfreds med det s0vrern, man 
kunne få for de rådige midler, men man argumenterede nok så 
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meget mod, at man afgav suverrenitet. Hreren konstaterede blot, 
at den manglende drekning af Jylland kunne betyde, at tyskerne i 
en sprendt periode kunne blive tvunget til at sende styrker herop 
for at sikre forbindelseslinierne på den jyske halv0 mod luftland
sretninger. Det må kun 13 år efter besrettelsen have vreret set som 
en mindre acceptabel konsekvens. 

Flyvevåbnets argumentation var rettet mod konsekvenserne af 
at opgive den offensive rolle. Det blev nu de allierede, der måtte 
gennemfore angreb på de raketstillinger og flyvepladser, hvorfra 
Danmark blev angrebet. Det blev ligeledes dem, der måtte udfo
re angreb på de områder, hvor invasion mod Danmark blev 
forberedt. Heller ikke den direkte st0tte til hrerens og s0vrernets 
operationer var det muligt for egne styrker at gennemfore. Kon
sekvensen kunne kun vrere, at allierede flystyrker blev stationeret 
i Danmark i fredstid - om n0dvendigt med kernevåben. For at 
flyoperationerne i området skulle få den forn0dne fleksibilitet, 
måtte disse allierede flystyrker vrere under dansk kommando. 
Der blev således opstillet konsekvenser, der var indenrigspolitisk 
uacceptable og udenrigspolitisk urealistiske. 

I 0vrigt anvendte forsvarsstyrelsen lejligheden til at kommente
re muligheden af, at man ikke fik kernevåbenladninger til NIKE
og HONEST JOHN-afdelingerne. 

L0sningen af de formulerede opgaver for forsvaret forudsatte, 
at man rådede over taktiske atomvåben. Udgangspunktet herfor 
var 

" - den opfattelse, at det vil vrere uansvarligt at sende danske styrker ud 
mod en ikke alene numerisk og uddannelsemressig, men også i 
udrustningsmressig henseende overlegen fjende, 

- det for0ger styrkernes kampkraft og derved deres afskrrekkende
virkning og bidrager dermed til at give udtryk for vor faste vilje til at
forsvare os,
det medvirker til at im0degå modstanderens numeriske overlegen
hed,

- det vil tvinge modstanderen til at trreffe de srerlige dispositioner -
spredning, optrreden i mindre enheder - der vil vrere n0dvendige
for at kunne optage kampen med således udrustede styrker, og som
vil 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 råde over taktiske atomvåben understreges yder
ligere på baggrund af de strerkt begrrensede styrker, det med de givne 
budgetrammer vil vrere muligt at opstille. Uden rådighed over kernevå
ben var NIKE- og HONEST JOHN-enhederne ikke pengene vrerd."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 Il 
havde hreren afsat sådanne drekningsenheder til den jyske drek
ningsstyrke, at man kunne gennemföre en minimumsbeskyttelse 
af forbindelseslinierne på halv0en. S0vrernet ignorerede, at med 
en tysk flådeoprustning ville minesprerringer af Brelterne ikke 
vrere n0dvendige i förste omgang, idet der ville vrere etableret en 
velforsvaret sprerring i Femern Brelt, der indledningsvis skulle 
passeres. Og flyvevåbnet ignorerede, at interessen for at st0tte 
hreren og s0vrernet direkte aldrig havde vreret stor, og at man også 
tidligere havde forudsat et meget vresentligt allieret bidrag till 
l0sningen af de andre offensive opgaver. Det var også förste gang, 
at kravet om kernevåben blev understreget så strerkt. 

Denne argumentation nåede ud til det socialdemokratiske dag
blad "Demokraten". Både forsvarsministeren og andre medlem
mer af forsvarsudvalget afviste konsekvenserne. De to skitser 
duede ikke som grundlag for udarbejdelse af en ny forsvarsord
ning. 

Et nyt grundlag 

Det var åbenbart ikke muligt at opstille styrker, der kunne l0se 
det allianceintegrerede forsvars opgaver inden for de 0konomiske 
og politiske rammer for dansk forsvarspolitik. Forsvarsstyrelsens 
fors0g på at argumentere for dette integrerede alliancebidrag var 
slået fejl. Selv om politikerne i Socialdemokratiet, Venstre og De 
Konservative nok var enige om det 0nskelige i at nå til en sådan 
forsvarsordning, var der ingen vilje i Socialdemokratiet til at 
acceptere de medfölgende politiske omkostninger, dvs et muligt 
brud med De Radikale. 

Dette må ses som baggrunden for det mundtlige direktiv, som 
forsvarsministeren i midten af juni 1958 gav forsvarschefen. 

Forsvarsministeren gjorde klart, at han först og fremmest 0n
skede de almindelige fredstidsopgaver l0st, herunder overvåg-
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nings- og varslingstjenesten. Det var i 0vrigt hans opfattelse, at 
forsvarets forste opgave var at vrere krigsforebyggende ved, at en 
angriber måtte regne med så vresentlig modstand, at NA TO blev 
alarmeret og aktiveret. Forsvaret skulle derfor indrettes således, 
at det i hvert fald i en kort tid - eventuelt med mobilisering -
satte os i stand til at bide kraftigt fra os. 

På det idegrundlag skulle forsvarsstyrelsen fremkegge et nyt 
forhandlingsgrundlag. Budgetrammen skulle fortsat vrere 850

henholdsvis 940 millioner kroner. Man måtte "komme uden om" 
de stationerings- og suverrenitetsproblemer, der var blevet påpe
get i bed0mmelsen af skitse IV og V. I 0vrigt skulle alle va:rn 
bibeholdes. 43

Hårdt formuleret kan man sige, at der skulle opstilles et sym
bolforsvar, der dog skulle va:re så sta:rkt, at det kunne udl0se 
alliancesolidarieteten, og derigennem forebygge et angreb. Her
med 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, så la:nge 
allianceparterne ikke sagde fra. Sagkundskabens rolle i formule
ringen af forsvarspolitik og forsvarsdoktrinen var va:sentligt redu
ceret. Man var henvist til at afg0re va:rnenes "milita:rtekniske 
indhold". Der eksisterede heller ikke la:ngere et sådant indhold i 
forsvarsdoktrinen, at dette kunne danne en logisk begra:nsning 
for va:rnsmodsa:tninger. 

1958-1968: De små, men effektive vrern og 
de nye 0konomiske problemer 

"Vi får altså kun et lille forsvar; jeg vil udtale håbet om, at fremtiden må 
forme sig sådan for vort forsvar i det praktiske arbejde, at det må kunne 
siges: et lille, men godt forsvar. Den omsta:ndighed, at den ordning, vi 
nu får, besegles af alle partier, giver jo i fremtiden försvaret et folkeligt 
grundlag at arbejde på, som det hidtil ikke har haft." 
(Kristen 0stergaards ordforertale for Venstre ved 2. behandling af lov
forslaget i marts 1960) 
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Et symbolsk eksistensforsvar 

Små to uger for De Konservative og Venstre mod slutningen af 
oktober 1958 trak sig ud af forsvarsudvalget, sendte forsvarsche
f en et nyt forhandlingsgrundlag til forsvarsministeren. 

For s0vrernets og flyvevåbnets vedkommende opererede forsla
get med en minimumsst0rrelse. Hceren kunne derimod opbygges 
efter to operative ideer, enten med en drekningsstyrke sammensat 
i brigadegrupper eller 

"som spredte, stående enheder. Disse vil i en kupsituation kunne optage 
stort set af hinanden uafh�ngige kampe forskellige steder i landet, men 
de vil, da de ikke som egentlige d�kningsstyrker kan formeres i opera
tive 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 hreren ikke 
opstille en drekningsstyrke med brigader, men med spredte ba
taljoner, og de midler, man fik over 845 millioner skulle anvendes 
til at bringe s0vrernet og flyvevåbnet over minimumsst0rrelsen, 
således "at disse vrern kan sinke angriberen og tilfoje ham sådan
ne tab, at man letter hrerens kamp og - under i 0vrigt gunstige 
vilkår - skaber den nogen mulighed for at mobilisere helt eller 
delvis." De spredte hrerstyrker skulle herunder sikre de to andre 
vrerns baser mod angreb fra luftlandsatte styrker. 

For s/?Jvmrnets vedkommende var der ikke den store forskel på 
de flåder, som man opbyggede på de forskellige budgetter. Mini
mumsflåden blev opbygget på et budget på 175 millioner kr., og 
budgettet kunne til 185 millioner. Minimumsflåden fremgår 
af figur 6. For de 10 millioner ekstra k0bte man yderligere bl a 1 
patruljejager, 2 motortorpedobåde og 1 ubåd. Man konstaterede, 
at flåden hermed havde nogenlunde muligheder for at l0se sine 
opgaver, idet dog flåden til 175 millioner kr ikke gav mulighed for 
at sikre sprerringerne i Store Brelt. Antiinvasions- og sprerringsop
gaverne kunne dog kun l0ses "i et vist omfang". 

Flyvevåbnets budget varierede fra 215 til 255 millioner kr. 
Flyvevåbnet på det laveste budget fremgår af figur 6. Med rådig
hed over 255 millioner k0bte man 1/2 eskadrille rekognoscerings
fly og 1/2 eskadrille jagerbombefly yderligere, således at man 
kom op på i alt 95 kampfly. Enhederne fordeltes nu på tre flyve-
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Figur 6: Et Jorslag til tre vam1 Jra Forsvarschefen, oktober 1958 
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pladser ved minimumsbudgettet og på fire flyvepladser i fredstid 
og fem i krig ved et budget på 255 milioner. Med disse enheder 
kunne man nogenlunde l0se overvågnings- og varslingsopgaver, 
og man kunne indsrette jagerfly mod indtrrengende fly. Man 
kunne også l0se opklarings- og st0tteopgaver for de andre vrern. 
Men man kunne kun yde en meget begrrenset indsats i luft
forsvarsopgaven ( der også omfattede offensive operationer). Man 
måtte her st0ttes af allierede styrker. 

Op til et samlet forsvarsbudget på 895 millioner kr foreslog 
forsvarschefen som nrevnt, at ekstra midler blev anvendt til 
s0vrern og flyvevåben, medens hmren blev holdt inden for en 
budgetramme på 250 millioner kr. Figur 6 viser en skitse af 
v::ernene ved et samlet forsvarsbudget på 845 millioner kr, hvilket 
ud over de 250 millioner til hreren gav 175 millioner til s0vrernet 
og 215 milioner til flyvevåbnet. Hrerens drekningsstyrke inde
holdt på alle budgetniveauerne HONEST JOHN- og NIKE
raketafdelingerne samt luftvrernet på flyvepladserne. Den på fi
gur 6 angivne samlede krigsstyrke på ca 38 000 mand skal sam
menholdes med 1951-ordningens krigsstyrke på 125 000 mand. 

Med et hrerbudget på 335 millioner fik drekningsstyrken en 
mere traditionel karakter. Kun på Bornholm forblev situationen 
urendret. I Jylland-Fyn ville man få rådighed over en infanteribri
gadegruppe og en selvstrendig infanteribataljon, på Sja:lland over 
en infanteribrigadegruppe og en panserbataljon. Efter mobilise
ring ville man i hver landsdel råde over en division med bl a tre 
infanteribrigadegrupper og to panserbataljoner. Drekningsstyrken 
ville blive på ca 13 500 mand og krigsstyrken på ca 70 000 mand. 
I alle forslag var det forudsat, at vrernepligtstjenesten ville forbli
ve urendret 16 mån eder. 

Ideen bag hrerens drekningsstyrke var ved noget h0jere budget
ter, at den skulle vrere så stor, at den 

"kan im0degå et kup og sinke den angriber, der under alle omstrendig
heder, selv med veludbyggede s0vrern og flyvevåben, vil nå dansk terri
torium, tilstrrekkeligt til at yde et rimeligt bidrag til en mobiliserings 
gennemforelse. Kun derved kan man opnå mulighed for at holde territo
rium af et sådant omfang og art, at man kan g0re sig håb om, inden en 
besrettelse er en realitet, at modtage en hjrelp udefra med det formål at 
standse og fordrive angriberen.'' 
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Medens politikerne syntes at have accepteret, at försvarets rolle i 
det store og hele kun kunne blive symbolsk at g0re andet var 
indenrigspolitisk umuligt - var dette ikke tilf::eldet med forsvars
styrelsen. Fors0get på at få tilladelse og ressourcer til at opbygge 
et rent dansk bidrag til alliancens försvar var mislykkedes. Man 
foreslog så oprettet et eksistensförsvar, der med nogen sikkerhed 
kunne im0degå et kupagtigt angreb på landet. Dette eksistens
forsvar blev derefter verbalt ikl::edt brohovedforsvarets khedning. 
Det var en forsvarsdoktrin uden andet indhold end håb. Dette 
blev i realiteten også udtrykt i bed0mmelsen af ha:rens mulighe
der ved et budget på 335 millioner kr: Det var muligt ved et 
angreb at give en landsat styrke sådanne tab, at man sinkede dens 
konsolidering. Herigennem ville der va:re en vis mulighed for at 
skabe tid og rum til at gennemfore en mobilisering. Man opnåede 
også, at fjenden fra starten måtte anvende betydelige styrker. 
Efter gennemfort mobilisering ville styrkerne kunne l0se opgaver, 
der i rum var begra:nset til en mindre del af territoriet og i tid til 
et begra:nset antal dage.44

Hrerens protest 

Dette sidste udspil fra försvarets ledelse stillede va:rnene meget 
forskelligt. At dette nu skete i en fase under forsvarsforhand
lingerne, hvor man havde måttet opgive at få sit bud på en 
styrende forsvarsdoktrin godkendt, og hvor det var usandsynligt, 
at man endte på et nogenlunde tilfredsstillende 0konomisk ni
veau, var mere end kollegialiteten i forsvarsstyrelsen kunnne 
ba:re. H::eren måtte se i 0jnene, at den i sit budget skulle hente 
alt, hvad försvaret skulle spare i forhold til forsvarsbudgettet for 
1958/59 på 955 millioner kr - hvis forsvarschefens förslag blev 
accepteret. Hrerledelsen br0d derfor med dette i en henvendelse 
direkte til forsvarsministeren. Denne handlemåde var der formelt 
lagt op til i 11. oktober-förslaget, hvor forsvarschefen havde 
erkendt vrernsuenighed og anbefalet, at ministeren h0rte v::erne
nes synspunkter for en politisk dr0ftelse af förslaget. H::eren kon
staterede

1 
at der ikke var enighed om prioriteringerne

1 
og 

" - at der i ingen forsvarschefens budgetforslag er lagt tyngde ved 
hrerstyrkerne, 
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- at der i samtlige forsvarschefens budgetforslag er udprreget tyngde
på s0vrernet og flyvevåbnet,
at den af forsvarschefen givne begrundelse for, at der for hreren
eksisterer 2 minimumsbudgetter, afhrengig af en principiel forskellig
fordeling af opgaverne mellem hreren på den ene side og s0vrernet
og flyvevåbnet på den anden side, ikke er korrekt, når der til s0vrer
net og flyvevåbnet stort set tildeles de samme midler, hvad enten
hreren figurerer med sit "0vre" eller "nedre" budget."

"Enhver sund operativ planlregning må som udgangspunkt fastslå en 
basis for operationerne. Denne basis er vort landterritorium ( dele heraf) 
og basis må forsvares i hvert fald ved vore kyster, ved grrensen og hvor 
som helst, fjenden luftlandsrettes ... 
"Det er i dag almindeligt anerkendt, at den mellem de 2 magtblokke 
opnåede ligevregt på kernevåben mindsker faren for en storkrig, medens 
faren for de begrrensede konflikter til geng::eld sk,mnes 0get.'' 

Den sidste konstatering anfregtedes af forsvarschefen i marginen 
på ha:rens notat. Endnu var det ikke blevet officiel politik, at 
begnensede angreb på NATOs dårligere forsvarede ,·,flanker" var 
det mest sandsynlige. 

Man anforte endvidere, at et angreb kunne få karakter af et 
overfald ligesom 9. april 1940. I så tilfalde ville s0va:rnet og 
flyvevåbnets muligheder for at im0degå invasionen vrere ringe. 

Hreren skrev også: 

"Der må endvidere ... peges på de ret vresentlige vesttyske flådestyrker, 
der opbygges i 0sters0en samt de i Slesvig-Holsten under opbygning 
vrerende vesttyske flyvestyrker.'' 

I en bema:rkning i marginen anfregtede forsvarschefen, at man 
kunne bygge på disse styrker. 

I sammenfatningen konstaterede hreren, at når man manglede 
penge, måtte man begynde med begyndelsen, dvs 

"l. Lregge vregt på selve territoriets sikring ved hjemmevrern og lokal
forsvar samt på mobile felthrersenheder som den knytnreve, der må 
til for at prrestere en virkelig kamp om det afg0rende terrren, og 
som kan bruges til indgriben mod fjenden under alle forhold. Syste
met baseres på fuld udnyttelse af den egnede del af vrernepligtsmas
sen. 

2. I det omfang, midlerne derefter tillader det, opstilles enheder af
s0vrernet til snrevert kystinvasionsforsvar.

61 



3. Endvidere et flyvevåben, som udover l0sning af begrrensede luft
forsvarsopgaver er lagt an på at kunne modtage og udnytte hurtigt
tilforte forstrerkninger udefra. Der er herved ikke forudsat statione
ring i fredstid.''

Her mente forsvarschefen, at ha:ren ikke havde forstået betyd
ningen af trevrernssamarbejdet.'15

Det vil sige, at samtidig med Venstre og De Konservative 
forlod forsvarsudvalget, var der modsretningsforhold mellem va:r
nene. 

På m0det i forsvarsstyrelsen umiddelbart efter nytår 1959 
afviste chefen for flyvevåbnet muligheden af et overfald, der var 
begrrenset til Danmark, "dertil er russisk tankegang vist for reali
tetsbetonet. Set med russiske 0jne må risikoen ved et sådant 
eksperiment i umiddelbar na:rhed af hjertet i det vestlige forsvar 
- Tyskland sikkert betragtes som aldeles uacceptabelt."

"Set udefra må der ... eksistere klare indikationer på sammenhrengen i 
NA TOs forreste front, og det vil derfor virke mod hensigten, såfremt 
dansk försvar i sin organisation og i sit våbenvalg fremtrreder som en 
rent defensiv, isoleret "pindsvinestilling". Offensive våben er en absolut 
n0dvendighed

1 
og jeg må her uden at ville mindske to andre vrerns 

betydning i denne henseende påpege, at det er de offensive flystyrker, 
der har den st0rste pneventive virkning." 

"Jeg skal undlade at give en lrengere redeg0relse for et flyvevåbens 
virkemuligheder, men jeg må erindre om, at det i modsretning til de to 
andre vrern ingen geografiske begrrensninger har for sin indsats, og at 
dets effektivitet er aldeles afg0rende for de andre vrerns kamp11ilkår 

1146 

Hermed stod va:rnsholdningerne over for hinanden. lgennem 
1958 havde forsvarschefen - s0officeren fået understreget de 
nationale opgaver, som försvaret havde inden et krigsudbrud. 
S0va:rnet havde ikke fundet anledning til at komme med indsi
gelser mod de skitser, det havde va:ret fremlagt. V a:rnets interes
ser var blevet varetaget. Men ha:ren og flyvevåbnet havde på 
forskellig vis folt presset til at fremhegge v.:ernenes principielle 
holdninger. 

Under det udredningsarbejde de mange skitser - som man 
producerede til politikerne, havde man fremlagt de strukturele
menter - de "byggeklodser" - som var n0dvendige 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 forsvars
ordning. For hrerens vedkommende svarede förslaget til, hvad 
forsvarschefen havde angivet som det laveste niveau for en egent
lig drekningsstyrke, dvs en struktur med et budget på 325 mil
lioner kr. I forhold til den ovenfor beskrevne struktur på et 10 
millioner kr h0jere budget manglede den selvstrendige infanteri
bataljon i den jyske drekningsstyrke, og drekningsstyrkens samlede 
st0rrelse var på 13 000 mand. Krigsstyrken var som beskrevet i 
forsvarschefens forslag, idet der dog var tilfojet 10-15 lokal
forsvarsbataljoner. 

Den foreslåede s0vrernsordning svarede til forsvarschefens 
strukturforslag på 175 millioner kr. Flyvevåbnets struktur svarede 
til en mellemstruktur på 230 millioner kr, som indeholdt en fuld 
rekognosceringseskadrille på 18 fly, men ikke mere end 2 jager
bombereskadriller samt de to altvejrsjagereskadriller. 

Under de efterfolgende genoptagne drnftelser mellem rege

ringen, Venstre og De Konservative, der forbedringer og 
udvidelser i alle tre vrern. Brigadegrupperne i hceren skulle nu 
udrustes som panserinfanteribrigader gennem tilgang af det 
n0dvendige materiel som våbenhjrelp. Af de seks brigader i den 
mobiliserede hrer skulle to - en i Jylland-Fyn og en på Sjrelland 
v.:ere i drekningsstyrken. I Jylland-Fyn skulle opstilles yderligere 
en bataljon i drekningsstyrken. Også de fire mobiliseringsbrigader 
fordeltes ligeligt 0st og vest for Store Brelt. Der opstilledes en 
HONEST JOHN-afdeling til Jylland-Fyn, således at de fandtes i 
begge landsdele. Lokalforsvaret skulle omfatte 15 bataljoner og 
15 lette kanonbatterier. Dette gav en drekningsstyrke på godt 
13 000 og en krigsstyrke på godt 78 000 mand. I drekningsstyrken 
indgik også NIKE-afdelingen. 

SfJvcernets ordning blev også forbedret med 6 motortorpedobå
de og 1 ubåd, således at det samlede tal blev 8 patruljejagere, 18 
motortorpedo- eller motorkanonbåde, 6 ubåde, 8 minelreggere og 
12 minestrygere. Også s0vrernets st0rrelse forudsatte nye vå
benhjrelpsaftaler. 

Flyvevåbnets st0rrelse blev fastlagt til 3 jagerbornbereskadriller 
( a 16 fly) 

1 
3 altvejrsj agereskadriller ( a 16 fly) og 1 rekognosce

ringseskadrille med 16 fly, dvs i alt 112 fly. Der skulle anvendes 
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Figur 7: 1960- . J • oranmgen
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fire flyvestationer i fred og fem i krig. 
De vrernepligtiges tjenestetid skulle srenkes til 14 fra 16 måne

der, så snart der var rekruttereret det forn0dne frivillige mand
skab til drekningsstyrkens mere komplicerede tjenesteområder. 
(bl a 5 700 til hreren)47 

I en kommentar til den kommende forsvarsordning gjorde hre
ren i januar 1960 klart, hvorledes den ville anvende de rådige 
styrker. Drekningsbrigaden ville - når situationen var afldaret -
kunne få hovedopgave i Slesvig-Holsten, medens den selvstrendi
ge bataljon skulle anvendes mod luftlandsretninger i N0rrejylland. 
Der skulle ikke anvendes enheder fra drekningsstyrken på Fyn. 
0en var drekket af strerke lokalforsvarsstyrker. Mobiliseringen 
skulle i 0vrigt sik.res af lokalforsvarsstyrkerne. Man bemrerkede 
desuden, at forsvarsordningen gav en brigade for lidt på Sjrelland. 
Her var behovet fire. Det samme gjorde sig greldende i Jylland
Fyn. Med fire brigader kunne man sende tre til Slesvig-Holsten og 
beholde en i N0rrejylland. I den efterfolgende tid planlagde man 
at anvende to af brigaderne syd for grrensen.48

S0vrernet var rimeligt tilfreds, men man understregede det 
uheldige i, at den nye forsvarsordning ikke var styret af en opera
tiv ide, dvs en forsvarsdoktrin. 

Den strerkeste kritik kom fra flyvevåbnet, hvis bemrerkninger 
blev viderebragt af forsvarschefen. Ordningen indeholdt for få 
kampfly Omn 112 mod MC-70's 141).49

Den endelige 1960-forsvarsordning er skitseret på figur 7. 
Selvom ordningens enkelte elementer havde sine r0dder i de 
föregående års fors0g på at opstille et samlende idegrundlag for 
vrernene, må man give s0vrernet ret. Det samlede försvars opbyg
ning blev ikke styret af en operativ ide. V rernene blev ved de 
afsluttende politiske forhandlinger sammensat af de struktur
elementer, som de sagkyndige havde opstillet i den sidste fase, 
hvor dette idegrundlag var blevet underkendt. Et symbolforsvar, 
der også skulle fungere som et kup- og eksistensforsvar med en 
begrrenset udholdenhed, er ikke et idegrundlag, der giver en 
entydig styring af vrernenes sturkturering. De forbedringer, som 
Venstre og De Konservative opnåede i de tre vrern, blev derfor 
ret tilfreldigt fordelt. Det var ikke så meget et lille godt forsvar 
som tre små gode vrern, der kom ud af forliget. Og om vrernene 
rent faktisk kunne udbygges til at vrere gode, afhang af den 
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allerede da tvivlsomme forudsretning, at den amerikanske vå
benhjrelp ville fortsrette nogelunde urendret. 

Mod Enhedskommandoen 

Samtidig med, at drnftelser om nyordningen af försvaret fandt 
sted, var de forste skridt taget til at gennemfore de rendringer i 
alliancens kommandostruktur, som var n0dvendige efter, at den 
tyske genoprustning begyndte at vise resultater. 

I maj 1956 var HQ LANDDENMARK blevet udskilt af Hrer
kommandoen som en lille, selvstrendig, allieret stab. Den bestod i 
hovedsagen af de allierede officerer, der på det tidspunkt gjorde 
tjeneste i Hrerstaben. Indtil Enhedskommandoen blev oprettet, 
var de tyske hrerstyrker i Slesvig-Holsten underlagt LANDDEN
MARK i krig. 

Allerede i januar samme år havde NATO foreslået, at man tog 
de förste skridt til at integrere anvendelsen af de tyske flådestyr
ker med de danske i 0sters0en. I efteråret 1957 blev der nedsat 
en planlregningsgruppe i Holtenau ved Kiel med dansk, tysk og 
anden allieret deltagelse. Fra oktober 1959 var planlregningsgrup
pen det forberedte hovedkvarter for foringen af de frelles danske 
og tyske flådestyrker. Det var direkte underlagt chefen for NA
TOs Nordregion, idet stillingen som frelles chef for de danske og 
norske flådestyrker samtidig blev nedlagt. 

I april 1958 overtog Forbundsvrernet ansvaret for försvaret af 
Slesvig-Holsten. Et tysk NATO-hovedkvarter med betegnelsen 
HQ Allied Land Forces Schleswig-Holsten (LANDSCHLES
WIG) blev dannet. Samtidig blev det danske kommando trukket 
hjem og den engelske enhed forlod området. Det var nu blevet 
klart, at der aldrig ville blive opstillet et tysk-britisk armekorps i 
landsdelen. I 1957 havde englrenderne drastisk reduceret både 
sine hrer- og sine flystyrker i Forbundsrepublikken. Det blev også 
snart klart, at tyskerne ikke ville placere to divisioner her. Af de 
enheder, som man opstillede, förblev kun 6. Infanteridivision -
senere 6. Panzergrenadierdivision - i Slesvig-Holsten. Dvs, at 
den strerke drekningsstyrke, som man havde regnet med, at de 
allierede ville stille syd for grrensen, endte med at vrere noget 
mere beskeden i st0rrelse. Der var behov for, at danske enheder 
forstrerkede försvaret syd for grrensen. 
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Det havde vreret nrevnt som en mulighed allerede i L TP-I, at 
man kunne sende den mobiliserede divison til Slesvig-Holsten 
som forstrerkning, men nu begyndte man - som vist ved hrerens 
kommentar til 1960-ordningen - at overveje at sende dreknings
styrken afsted. Dette skabte behov for en allieret til forskel fra 
en tysk - kommandomyndighed i Slesvig-Holsten. I marts 1960 
stillede man förslag om oprettelsen af et "Allied Jutland Corps". 
Et sådant havde COMLANDDENMARK allerede beordret 
krigstidsopstillet ved hjrelp af officerer fra Vestre Landsdelskom
mando og LANDSCHLESWIG. Samme år improviserede man et 
sådant korps under 0velsen HOLD FAST. Det foreslåede Allied 
Jutland Corps skulle ud over den tyske division også tilfores en 
dansk division. Dvs at man nu forestillede sig, at hoveddelen af 
den jyske hrerstyrke, som 1960-ordningen opstillede, skulle ind
srettes i Slesvig-Holsten. Territorialt skulle korpsets ansvarsområ
de omfatte Region III (Syd- og S0nderjylland)

1 
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, CO MBAL T AP, ville i 
krigstid have kommandoen over alle allierede styrker af alle tre 
vrern i det dansk-slesvig-holstenske område. Direkte under ham 
skulle COMNAVBALTAP og COMAIRBALTAP kontrollere 
flåde- henholdsvis flyoperationerne. COMLANDJUT skulle före 
kommando over allierede felthrersenheder på den jyske halv0 og 
Fyn, COMLANDZEALAND over enheder på den sja:llandske 
0gruppe og Bornholm. so

Våbenhjrelpen ebber ud - forsvars
ordningens gennemforelse trues 

Som nrevnt var det en forudsretning for realiseringen af forsvars
forliget, at materiellet kom som våbenhjrelp. For s0vrernets ved
kommende på den måde, at USA og Danmark delte omkost
ningerne ved bygningen af et nrermere fastlagt antal fart0jer. USA 
var allerede begyndt at stramme betingelserne for hjrelpen, og i 
årene 1962 til 1965 oph0rte den helt. 

V rernene var i årene 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 fremgangsmåder, 
som de muliggjorde. Man må sige, at medens man i perioden fra 
1948 til 1958 havde gjort meget for at skabe en frelles ideramme 
for va:rnenes opbygning og indsats, strrebte man i det efterfolgen
de tiår mod at opnå den st0rst mulige effektivitet inden for 
va:rnene. Det er muligt, at kernevåbnenes forventede store be
tydning for operationerne indirekte har haft betydning for den 
efterfolgende begrrensede ideudvikling på det operative område. 
Man koncentrerede sig ret overfladisk om den indledningsvise 
periode under en konflikt, hvor det lille lands militrere styrker var 
mest relevante. Også i andre lande virkede kernevåbnenes tilste
devrerelse som en bremse på udvikling og justering af doktriner 
på niveauerne over de rent taktiske. Enhedskommandoens opret
telse skabte i 0vrigt en förståelig tendens tii

i 
at va:rnene koncen

trerede sig mere om at integrere deres operationer med allierede 
styrker af tilsvarende vrern for hreren i Jylland og s0vrernet de 
tyske end om integrationen med de 0vrige danske vrerns opera
tioner. 

Det forhold, at 0konomiforvaltningen blev delegeret fra 
Forsvarsministeriet til vrernskommandoerne bet0d også, at de 
sidstrnevnte fik direkte indflydelse på alle det påga:ldende vrerns 
aktiviteter. Dette bet0d på den anden side, at forsvarsstyrelsens -
og dermed forsvarschefens - mulighed for at sikre en integration 
af va:rnenes indsats blev svrekket. At der i slutningen af 1962 
både kom ny forsvarschef og ny forsvarsminister, og at de person
lige relationer mellem disse to angiveligt aldrig var gode, kan også 
have haft nogen indflydelse.51

Arbejdet med at justere 1960-ordningen i overensstemmelse 
med de nye vilkår blev indledt med den rnevnte delegering af 
0konomiforvaltningen til vrernene. I samme periode blev 
luftvrernsmissilenhederne overfort fra hreren til flyvevåbnet. Men 
på andre områder indledte man forst arbejdet med at overveje 
organisationsrendringer i forlrengelse af nedsrettelsen af et politisk 
forsvarsudvalg i 1965. I januar 1966 fik vrernskommandoerne 
pålagt at give en samlet vurdering af mulighederne for at tilpasse 
försvarets virksomhed inden for 1960-lovens rammer. Udgangs
punktet for tilpasningen skulle bl a vrere en tjenestetidsnedsrettel
se til 12 måneder for vrernepligtige. En sådan nedsrettelse var 
forudset i 1960-loven, når der var rekrutteret nok frivillige. 
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Umiddelbart skulle der ske en nedsrettelse til enten 12 måneder 
med begrrensede genindkaldelser eller 14 måneder uden genind
kaldelser. S0vrernet skulle overveje en revision af de foreliggende 
planer for bygning af st0rre enheder, og flyvevåbnet skulle be
handle sp0rgsmålet om konvertering af flyvende enheder til ra
ketenheder. 

1966-justeringerne 

V rernenes svar forelå to mån eder senere. Hcerens forslag inde
holdt kun to elementer af relevans for denne unders0gelse. For 
det forste anbefaledes 14 måneders tjenestetid for vrernepligtige 
som bedre end 12 måneders tjeneste med genindkaldelser. Samti
dig 0nskede man dog, at genindkaldelserne blev bevaret. For det 
andet videreudviklede man den panserinfanteribrigade, som man 
havde fået ved 196O-loven. Der skulle ske sammenlregning af 
våbenarter, (infanteriet og pansertropperne blev kort tid efter 
samlet i kamptropperne). Det var en logisk konsekvens af, at 
både panserinfanteribataljoner og panserbataljoner herefter skul
le indeholde en blanding af kampvogn- og panserinfanterienhe
der. Det personel, som man rådede over i drekningsstyrken, skulle 
anvendes til at opstille to reducerede panserinfanteribrigader i 
hver landsdel til af10sning for den ene brigade på Sjrelland og 
1 1/3 brigade i Jylland, som loven havde givet. Fredstidspersonel
let skulle forst og fremmest anvendes til at holde de pansrede 
bataljoner i de fire brigader på en nogenlunde bemanding. Der 
var hermed - som ved valget af 14 måneders tjenestetid uden 
genindkaldelser - tale om en prioritering af en del af felthrerens 
indsatsberedskab på bekostning af den samlede krigsstyrkes kvali
tet. 

S0vcernet forudsatte, i delvis modstrid med direktivet fra januar 
1966, at man opfyldte 196O-lovens målsretning ved nybyggeri af 
to torpedobåde og to st0rre enheder. De st0rre enheder skulle 
dog forventeligt vrere mindre end de to nye fregatter af Peder 
Skram-klassen. Med 196O-lovens styrkemål nået, konstaterede 
man bl a, at den rådige styrke kunne drekke en minelregningsope
ration ad gangen. Denne drekningsstyrke ville samtidig indgå i 
anti-invasionsberedskabet, men "udg0r ikke en sådan magtfaktor, 
at et kupagtigt angreb ikke vil kunne fores igennem." 
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Flyvevåbnet indledte med at opstille de srerlige forudsretninger 
for besvarelsen: 

"Det mest karakteristiske for et flyvevåben er som bekendt den store 
bevregelighed, hurtig koncentration af slagkraft i tid og rum og skiftende 
valgmuligheder. 

Bevregeligheden er naturligvis afhrengig af den baseorganisation, som 
er til rådighed. 

En udnyttelse af denne bevregelighed forudsretter et forholdsvis h0jt 
beredskab. 

Grundlaget for organisationen må derfor farst og fremmest vrere 
koncentration af foringsapparat, elasticitet og hurtighed i disponering 
samt klarhed i ansvarsfordelingen.'' 

Man konstaterede1 at man aldrig havde fäet den femte flyveplads 
permanent besat som base, og man rådede imod, at den flyvende 
styrke kom under 3 jagerbombereskadriller, altvejrsjager
eskadriller og den ene rekognosceringseskadrille. Ud over NIKE
afdelingen rådede man over den lige modtagne HAWK
luftvrernsmissilafdeling. Hvis man fik endnu en HAWK-eska
drille (ud over de fire, man havde), kunne man overveje at gå ned 
på 2 altvejrsjagereskadriller. 

I sine kommentarer og forslag fra maj-juni 1966 st0ttede 
forsvarschefen vrernschefernes forslag. Han meddelte i 0vrigt, at 
han havde taget skridt til en efterretningsmressig vurdering af, om 
det var n0dvendigt at opretholde det eksisterende bekostelige 
beredskabssystem. 52 Midt i juni 1966 blev et farlig indgået mel
lem Radikale, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, hvor 
man godkendte vrernschefernes indstillinger og samtidig vedtog 
en forh0jelse af forsvarsbudgettet på 400 millioner kr, der skulle 
kompensere for den forsvundne våbenhjrelp. 

De konventionelle styrkers rolle 0ges i NA TO -
muligheden af hjrelp udefra 

I december 1967 blev NA TO-landene Frankrigs ud
trreden af det militrere samarbejde - enige om en revision af den 
frelles strategiske koncept. Den strategiske balance mellem USAs 
og Sovjetunionens kernevåbenstyrker havde skabt en situation, 
hvor en massiv gengreldelse med kernevåben ethvert angreb 
var blevet en urealistisk fremgangsmåde. Modpartens gengreldel-
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se kunne ikke undgå at tilfoje egen side uacceptable tab. I stedet 
for at svare massivt med kernevåben skulle NA TO im0degå 
aggression med midler, der var afpasset efter angrebets karakter 
og intensitet. Hvis konventionelle midler ikke var tilstrrekkelige 
kunne NA TO anvende taktiske kernevåben. Anvendelsen af disse 
kunne lede til en anvendelse af de strategiske kernevåben, og 
denne mulighed skulle medvirke til at afskrrekke aggression. 53

Et element i denne strategi skulle vrere forstxrkede konventio
nelle styrker. Man folte i disse år, at ikke mindst NA TOs flanker, 
Nordregionen og Sydregionen, var truede af begrrensede sovjeti
ske aggressioner og havde oprettet den såkaldte mobile NATO
styrke AMF = ACE MF = Allied Command Europe Mobile Force 
allerede i 1960 med henblik på at kunne demonstrere NA TO
solidaritet ved at sende den til disse "flanker", hvis de truedes. 
Rådigheden over reservestyrker i England og USA var af stor 
betydning for evnen til at kunne m0de en aggression effektivt 
med konventionelle styrker i en vis periode, og bl a den britiske 
tilbagetrrekning fra området 0st for Suez, der begyndte herefter, 
syntes at skabe nye muligheder. 54

Det var i hvert fald et brohovedforsvar, som lå godt på linie 
med de nye vilkår, der tegnes i det udkast til en formålsparagraf 
for forsvaret, som forsvarschefen sendte til forsvarsministeren i 
august 1968:

"Dansk forsvar har som led i det samlede NATO-forsvar til formål 
gennem sin tilstedevrerelse at bidrage til at forebygge krig. Gennem 
overvågning af dansk område og ved afvisning af krrenkelser skal forsva
ret hrevde suverreniteten. I tilfrelde af angreb på Danmark skal forsvaret 
kunne im0degå dette, således at andre NA TO-styrker får mulighed for 
at yde hjrelp, og derefter kunne fortsrette kampen sammen med disse." 

Hermed blev prresenteret kimen til de nye fors0g på at etablere et 
frelles idegrundlag for forsvaret, der blev gjort i de efterfolgende 
to årtier. 
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Efterskrift: De nreste års politisering 
af forsvarspolitikken 

Formuleringen af forslaget til en formålsparagraf havde forbindel
se til det arbejde med en revision af forsvarsordningen, der ivrerk
sattes af VKR-regeringen, efter at denne havde affost den social
demokratiske regering i februar 1968. Allerede det föregående 
efterår havde regeringen rejst det sp0rgsmål, som skulle dominere 
det efterfolgende arbejde, muligheden af en h0jere grad af centra
lisering af forsvarets ledelse. 

Dette arbejde kom til at blive prreget af, at Socialdemokratiet 
efter VKR-regeringens vresentlige besparelse på forsvarsbudgetet 
på 12 5 millioner kr betragtede sig som l0st fra forsvarsforliget fra 
1966. En konsekvens heraf var, at den budgetfor0gelse til kom
pensation for våbenhjrelpens bortfald, som man vedtog i 1966, 
aldrig blev realiseret. Forsvarspolitikken blev herefter et vresent
ligt område for den socialdemokratiske oppositionspolitik. 

I den skrivelse, hvorfra formålsformuleringen er hentet, under
stregede forsvarschefen, at det intet grundlag fandtes for at gen
nemfore en rendring af 1966-styrkemålene. Han anbefalede der
for fortsat 14 måneders tjenestetid og konstaterede, at budget
rammen måtte for0ges. Men med den politiske situation var dette 
ikke muligt. Resultatet blev, at den forsvarslov, der gennemfortes 
i juni 1969, ud over at gennemfore 12 måneders tjenestetid og 
centralisere forsvarets 0verste ledelse inden for en ny "Forsvars
kommando", ikke behandlede försvarets struktur. Man gjorde 
kun styrkemålene mindre absolutte i formuleringerne. Socialde
mokratiet undlod at stemme ved vedtagelsen af loven. Partiets 
0nske om, at et hurtigtarbejdende ekspertudvalg skulle udarbejde 
et forslag til en reform af vrernenes sammensretning, var blevet 
forkastet af regeringen. I stedet var der med udgangen af maj 
blevet nedsat en forsvarskommission. 

Herefter udarbejdede Socialdemokratiet det förslag til en ny 
forsvarsordning, som man fremlagde i april 1970. Den opfattelse 
af truslen, som man valgte at lregge til grund for forslaget, var 
muligvis hentet fra et par af de udenlandske ekspertvurderinger, 
der senere kom til at indgå 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 n0dvendig
heden af at mindske va:rnepligtsbyrden, den tvivlsomme anven
delighed af s0va:rnets st0rre kampenheder samt 0nskeligheden af 
en st0rre anvendelse af missiler til af10sning af traditionelle vå
benplatforme) 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 Forbundsre
publikken Tyskland. Et sådant angreb var jf förslagets argumenta
tion mindre sandsynligt, idet det ville udl0se en kernevåbenkrig. 
Mere eller mindre varslede overfald, hvis hovedmål var strrederne 
- dvs 0erne - var mere sandsynlige. Landforsvaret skulle bestå
dels af tre små brigader, der var bemandet af stampersonel, og
hvoraf to skulle anvendes 0st for Store Ba:lt, dels af lette lokal
forsvarskampgrupper af bataljonsst0rrelse, bemandet med va:r
nepligtige, der havde 5 6 måneders uddannelsestid. Flyvevåbnet
skulle råde over missilenhederne og 72 fly. S0vrernet skulle kon
centrere sig om udlregning og forsvar af rninespa:rringer. Forsva
ret skulle ske med motortorpedobåde og missilbåde samt missil
batterier på land. De st0rre enheder skulle udgå. Der var således
tale om et kystna:rt trerskelforsvar, specialiseret i at im0degå de
trusler, som kernevåbenparaplyen ikke da:kkede. 55

Det Socialdemokratiske förslag fik nok betydning for drnftel
serne i Forsvarskommissionen, men virkningerne på det forsvars
forlig, som man nåede frem til i 1973, efter at partiet i 1971 
havde genvundet regeringsmagten, begra:nser sig til vrernepligts
området. Man vedtog at 0ge antallet af frivillige så meget, at de 
alene kunn� brere beredskabet. De va:rnepligtige skulle kun ind
kaldes i et sådant omfang og så lrenge

i 
at de kunne varetage de 

mindre kvalificerede funktioner i mobiliseringsstyrken. I 0vrigt 
endte 1973-ordningen med blot at vrere en reduceret 1966-
struktur. Hceren blev reduceret med en brigade på Sjrelland til to 
panserinfanteribrigader. Der ville ikke blive råd til materiel til at 
opstille den tredie. I Jylland-Fyn blev de tre brigader bevaret. De 
var nu alle forudset anvendt i Slesvig-Holsten i det fa:lles dansk
tyske landforsvar af den jyske halv0. Fredstidsbemandingen i alle 
brigaderne og sa:rlig i de jyske blev meget vresentligt begra:nset. 
Man begyndte at samle lokalforsvarsenhederne til l0sning af mere 

73 



stedbundne, begnensede forsvarsopgaver som f eks kystforsvar. 
Sevamiets styrkemål blev reduceret til 5 fregatter/korvetter, 18 
torpedobåde, 6 ubåde, 7 minela:ggere og 8 minestrygere. Kun 
flyvevåbnet opnåede en forngelse af styrkemålene. Ud over NIKE
afdelingen og HA WK-afdelingen skulle man råde over i alt 116 
kampfly fordelt på 2 altvejrsjagereskadriller (a 20 fly), 3 jager
bombereskadriller ( a 20 fly) og 1 fotorekognosceringseskadrille 
( med 16 fly). Det skal dog samtidig bemrerkes, at antallet af 
kampflyeskadriller blev reduceret fra 7 til 6. 

Med 1973-lovens formålsparagraf blev brohovedforsvaret en
tydigt det samlede forsvars idegrundlag: 

"Forsvarets opgave i fredstid skal i forste rrekke vrere at hrevde vor 
suverrenitet gennem overvågning af dansk område og ved afvisning af 
knenkelser. I tilfadde af angreb på Danmark, skal forsvaret umiddelbart 
kunne tage kampen op, således at allierede styrker kan fores frem og 
kampen fortsrettes sammen med disse. 

Der lregges i denne forbindelse vregt på, at de praktiske foran
staltninger m v, der er n0dvendige for sådanne styrkers modtagelse, i 
videst muligt omfang forberedes i fredstid."56 

Litteratur og kilder 

Den anvendte litteratur og den anvendte trykte kilder fremgår i 
hovedsagen af noterne. Herudover er der anvendt kildemateriale 
fra Henlagt Arkiv i Forsvarskommandoen. Dette er i en vis grad, 
forsåvidt angår den forste del af perioden, blevet suppleret med 
materiale fra Rigsarkivets 3. Afdeling, Forsvarets Arkiver (Gene
ralkommandoens Arkiv og Krigsministeriets arkiv) samt med en
kelte interviews. 

Adgangen til det klassificerede kildemateriale er givet ved srer
lig tilladelse, idet en generel nedklassificering forst finder sted 
efter 60 år. Henvisningerne i noterne er givet en sådan karakter, 
at det pågreldende dokument kan placeres i rette sammenhreng. 
Henvisningen er endvidere gjort så specifik, at kilden umiddel
bart vil kunne findes under opfolgende forskning via registranter 
eller direkte i kopib0ger. 

Den tid, der har vreret til rådighed til at skabe grundlaget for 
denne forste oversigt over perioden har ikke muliggjort en fuld-
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st�ndig anvendelse af kildematerialet. Det har heller ikke v�ret 
muligt at gennemfore systematiske interviews med et st0rre antal 
af de implicerede personer. 

Noter 

1 Se Michael H Clemmesen: Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940. K0ben
havn

1 
1982. 

2 1. Betamkning afgiven af Kommissionen til unders(}gelse ag overvejelse af forsva
rets fremtidige ordning til regering ag rigsdag. Kbh. 1950, pp 9-18.

3 Forsvarsministeren til Chefen for Generalkommandoen og Chefen for
S0vrernskommandoen

1 
nr 8499 af 4-11-1947. Generalkommandoen havde

allerede ca. 1 år for udsendt sin egen "Forholdsordre nr. l ". Det var sket i en
skrivelse af 22-11-1946. Den sendtes ved G.0.4941 til Krigsministeriet 19-
12-1946 med et forslag til et forholdsdirektiv.

� 1. Betrenkning jf note 2, p 19. 
5 Vedr0rende holdningsarven fra besrettelsen se bl a Palle Roslyng-Jensens 

disputats: Vcernenes politik-politikernes vrern. Studier i dansk militrerpolitik 
under besrettelsen. Kbh. 1980. Vedrnrende vrernenes 0nsker og Krigsministe
riets beslutninger og holdninger se 5. Kontors notat "ad Generalkommando
ens skrivelse strengt fortroligt G.0.865 af 7/3 48.", dateret 19-3-1948, 
hvorfra også citaterne om hjemmevrernet er hentet. For forståelsen af sam
menhrengen mellem de indre og ydre rndder til krisen er det interessant, at en 
militrer !iste over kriseforanstaltninger - samt dele af forsvarsministerens 
accept af beredskabsskridt - kan dateres for ambassaderåd Bang-Jensens 
hjemkomst fra Washington. Behandlingen af denne !iste er indledt i umid
delbar forlrengelse af rygterne fra Norge og nyheden om Masaryks d0d. Se 
også Ole Bj0rn Kraft: Danmark skifter kurs. En konservativ politikers erind
ringer 1947-1950. Kbh specielt pp 31-44. Det synes klart, når 5. Kontors 
notat sammenholdes med referatet af 8. m0de den 2-3-1948 i "Forsvarskom
missionen af 1946", at det var Ole Bj0rn Kraft, der fik udvirket udarbejdel
sen af en !iste over militrere foranstaltninger. På m0det fik han bred st0tte til 
et forslag om en sådan unders0gelse. Den 5 marts gav Forsvarsministeren 
Generalstabschefen et mundtligt direktiv om at gå igang. Listen forelå som 
det kan ses to dage senere. 

6 En ret omfattende diskussion af de problemer, der knytter sig til hjem
mevrernsforeningerne, findes i et notat fra Krigsministeriets 5. Kontor fra 16-
3-1948 med titlen "Fornget kontrol med Hjemmevrernet". Problemet med
hjemmevrernsforeningerne synes ikke at vrere rejst af Generalkommandoen,
med udl0st som reaktion på tyverier af hjemmevrernsvåben (se Berlingske
Aften 13-3-1948) og en gruppe officeres og officianters nregtelse af at uddan
ne hjemmevrernet indtil videre, da man ikke havde nogen mulighed for at
udskille kommunister fra foreningerne (se Berlingske Aften 15-3-1948).

7 Referatet fra KUs påskekursus findes i artiklen "Hjemmevrernene vi! krempe
uanset vore militrere chancer" i Nationaltidende 27-3-1948. Jf referatet her
indledte Professor Husfelt med at konstatere, at presset fra 0st ville fortsrette,
"Verdensrevolutionen slwl brede sig, og naturligvis er der mulighed for et
angreb på Danmark".
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8 Forsvarsministeren til Chefen for Generalkommandoen og Chefen for 
S0vrernskommandoen nr 3138-39 af20-3-1948 og nr 3252-? af24-3-1948. 
For en beskrivelse af foranstaltningerne i hreren se Generalkommandoen til 
Krigsministeriet nr K.A.2976 af 6-4-1948. Angående problemerne med at 
opstille et forsvar af flyvepladserne med panservogne se Generalkommando
en til Forsvarsministeren nr G.0.1612 af 21-3-1948. 

9 Generalkommandoens forslag til en nyordning af hreren, maj 1948. 
10 Forslag til lov om s0vrernets ordning. Udarbejdet af S0vrernskommandoen i

henhold til Forsvarsministerens Direktiv af 1/3 1948 som grundlag for for
handlinger i Forsvarskommissionen af 1946. 

11 Bemrerkninger vedr organisationen af et dansk luftvåben med Udkast til "Lov 
om Luftvrernet" samt oplysninger angående personel-, materiel- og budget
krav for de enkelte bestanddele. Udarbejdet af de luftmilitrere tilforordnede i 
Forsvarskommissionen af 1946 i henhold til direktiv fra Chefen for General
kommandoen og Chefen for S0vrernskommandoen af 11/3 1948, jf Forsvars
ministerens Direktiv af 1/3 s.A. 

12 1. Betrenkning jf note 2, pp 20-21.
13 Se m0dereferaterne fra Forsvarskommission af 1946's 14-17. m0der samt

vrernenes tilforordnedes indlreg 22-9-1948. Skriftlige sp0rgsmål sendtes til
vrernene 8-10 og var besvarede 30-11. De luftmilitrere tilforordnedes gav
anledning til en hård replik fra hreren i september 1949. Den på 16. m0de
annoncerede generaldebat, der skulle gennemfores på grundlag af svarene på
de stillede sp0rgsmål

1 
synes aldrig at vrere blevet gennemfort.

14 Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. I. Fremstilling. Udenrigsministeriet, Kbh
1968, pp 23-24. (Gråbogen I).

15 Generalkommandoen til Krigsministeriet nr G.0.3897 af 8-10-1948.
16 Gråbogen I, pp 26-29.,

Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. II. Bilag. Udenrigsministeriet, Kbh
1968

1 
bilag 27 og 28. (Gråbogen II) samt 1. Betrenkning jf note 2

1 
pp 22-23.

Angående vrernenes - og specielt flådens og Vedels - nordiske kontakter se
Nikolaj Petersen: Storbritannien

1 
USA og skandinavisk forsvar 1945-1949.

Historie
1 

Jyske samlinger, Ny ra3kke XIV, 3.
17 Lov nr 242 af27 maj 1950.

For baggrunden for den territoriale forsvarsopdeling se også 1. Betrenkning jf
note 2, pp 106-113.

18 2. Betre-nkning afgiven af kommissionen til behandling af sp@rgsmål vedr@rende
nyordningen af forsvaret til regering ag rigsdag. Kbh 1951, p XXX. 

19 Gråbog II
1 

bilag 182 samt P M Norups bemrerkninger 1-6-1951 under 1. 
behandlingen af forslag til lov om forsvarets ordning. Folketingets forhand
linger sp 4282-4288. 

20 Generalkommandoen, i september 1950: "Skitsemressigt udkast til en hrer
ordning baseret på 11 kampgrupper m m.'' For udviklingen mod skitseudkas
tet og forbindelsen til 1948-forslaget se hrerens besvarelse af sp0rgsmålene fra 
forsvarskommissionen samt Generalkommandoens skrivelser til Krigsministe
riet G.T.304 og G.0.1028 af 24-1-1949 og 9-3-1949. At man reelt helt 
forlader territorialforsvarsideen nu, bekrreftes af direktiverne til de to lands
delskommandoer G. 0 .26 af 31-10-1950 til Chefen for Vestre Landsdels
kommando og G.0.31 af 15-2-1951 til Chefen for 0stre Landsdelskomman
do fra hrerchefen. 

21 2. Betrenkning jf note 18
1 

pp XXX-XXXI og pp 12-16 samt Lov nr 276 af
18. juni 1951.
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22 Betamkning over forslag til lov om forsvarets ordning (sammensretningen af 
vrernene, korpsene mfl) afgivet til folketingets udva/g den 8. juni 1951. 

23 Gråbog I, pp 79-81, Gråbog II, bilag 85 og Erik Kragh: Kommentater til et 
halvt århundredes forsvarspolitik. Kbh 1974, pp 33-35. 
Forhandlingerne vedr0rende det danske bidrag til besrettelsen af Tyskland 
findes beskrevet i to notater fra Krigsministeriets 5. Kontor. "Forhandlinger 
vedr0rende Tysklandsdivisionen" fra 12/8 1946 og "Forhandlinger vednaren
de Tysklandsstyrken i tiden 12/8 1946 til 1/1 1947" fra 13/1 1947. I det 
andet findes folgende referat fra forhandlingerne i november 1946. Deltagere 
var War Offite, Rhinhreren og det danske udenrigsministerium. To danske 
officerer deltog som observat0rer. Angående af den danske styrke 
folgende: "Fra dansk side gjordes opmrerksom på, at man ikke 0nsker styrken 
anbragt i Sydslesvig, men vmsker gerne lette forbindelseslinier, fortrinsvis ad 
s0vejen samt et terrren, der ligner det danske. Englrenderne havde overvejet at 
tildele styrken et område mellem Wilhelmshafen og Emden. Fra dansk side 
0nskedes hellere et område i det sydlige Holsten Nord og 0st for Hamborg, 
men dog under alle omstrendigheder engelske tropper mellem den russiske 
zone og det omhandlede område. Sp0rgsmålet blev udskudt til senere afg0-
relse." 
Opgaven til styrkerne på den jyske halv0 nord og syd for grrensen findes i 
Hrerchefens "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.423/0.1609 af 9-5-
1951. I Rolf Tamnes: Kamp mod russerne på tysk jord? Tysklandsbrigaden og 
den kolde krig 1947-1953. FHFS notat 2, Oslo, 1985, pp 31-47 beskrives, 
hvorledes det frelles försvar i Slesvig-Holsten opstår som resultatet af et norsk 
initiativ. Hrerchefens "Direktiv for den forste placering .. . " af styrkerne på 
Sjrelland til Chefen for 0stre Landsdelskommando, G.0.31 af 15-2-1951. 

24 Gråbog I, pp 137-138 og Gråbog Il, bilag 183.
25 Gråbog I, pp 138-139, 146-147, Gråbog II, bilagene 188, 189 og 190, Erik 

Kragh, jf note kapitel 4. 
26 Rolf Tamnes, jf note 24, Gråbog I, Kapitel VIII, Gråbog II, bilagene 119-

131, Erik Beukel: Socialdemokratiet og stationeringsproblemet 1952-53. En 
sikkerhetspolitisk beslutning. Odense 1974. Nyt materiale er inddraget af Poul 
Villaume i hans upublicerede speciale: Danmarks stilling i den atlantiske 
alliances politiske og militrere strategi 1949-1954. Kbh. 1986 og ikke mindst i 
hans endnu upublicerede rapport til den 20. nordiske historikerkongres i 
Reykjavik 1987: Amerikanske flybaser på dansk jord i fredstid? 

27 Gråbog I, pp 149-1 Gråbog II, bilagene 191 195. Der er en lige linie fra 
de i 1946-47 formulerede forholdsordrer (se note 3) til de senere formule
ringer. Se bl a "Forholdsordre nr. l" fra 22-2-1949 (Generalkommandoen 
G.0.821), der integrerer Hjemmevrernet.

28 Gråbog I, pp 139-140, Beretning fra Forsvarskommissionen af 1969. Kbh
1972 (Beretning 1972), p 49.

29 For en diskussion af doktriner for anvendelsen af kernevåben 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 kernevåbenst0tte for de endelige Lissabon-mål. I
Beretning 1972 jf note 29, p 49 understreges "de nye våbens" betydning for
revisionen af forsvarsordningen. For den svensk diskussion om kernevåben se
Wilhelm Agrell: Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och förändring i den
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svenskaförsvarsdoktrinen 1945-1982. Stockholm 1985. I Schweiz overveje
de man i slutningen af 1950- erne at anskaffe kernevåben. 
Forbundsrepublikken T ysklands vej ind i alliancen er beskrevet i Gråbog 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 til 1962. Viborg
1965.

30 Hrerkommandoen nr 2358 af24-3-1955 . "PM vedrnrende atom- og brintvå
bens indlydlelse på det landmilitrere forsvars rolle og organisation." Dette PM
skal ses i forlrengelse af Hrerkommandoets "Memorandum vedr0rende ho
vedlinierne i en påtrenkt ny organisation afHreren" fra 27-8�1954.

31 Forsvarschefen G.701/0.56 af8-l-1956. "Langtidsplan for forsvaret". (LTP-
I)
I Beretning 1972 jf note 29 nrevnes planen, og dens indhold skitseres. Der er
dog nogen uoverensstemmelse mellem opg0relsen her - som sandsynligvis
delvis er hentet fra senere referencer - og den oprindelige plan. Således er
hrerens drekningsstyrke i beretningen opgjort til 19 000 Oig det ärlige antal
vrernepligtige til mod planens drekningsstyrke på 15 000 .
Den senere reference er sandsynligvis Forsvarschefen G.12/0 .325 af 21-1-
1957, hvor LTP-I blev sammenholdt med senere udarbejdede skitsestruktu
rer ( der havde en st0rre drekningsstyrke end 15 000 mand på et budget for
hreren, der var ca 15 % mindre en L TP-I's).

32 L TP-1 samt Beretning 1972, pp 67-69 og Gråbog 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 1957 og Gråbog I, pp 113-

119 . 
37 Flyverkommandoen OP 120.81/1064 af 16-12-1957 og Siwrernskommando-

en U.201 afZl-12-1957. 
38 Forsvarsministeriets 11. Kontor 781/57 afZl-12-1957. 
39 Beretning 1972, p 66. 
40 Der er her tale om en forel0big tese om forsvarsstyrelsens mål og forhand

lingsstrategi. Referater fra forsvarsstyrelsens m0der har ikke vreret inddraget, 
men referaterne fra forsvarsudvalget viser bl a en speciel 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.1215/0 .5049 af 11-10-1958. 

Det har på det anvendte kildegnmdlag ikke vreret muligt at påvise nogen 
sammenhreng mellem dette forl0b og Venstres og De Konservatives udtrre
den af forsvarsudvalget. 

45 Hrerens indlreg på forsvarsstyrelsens m0de med Forsvarsministeren 17-10-
1958. Chefen for Hrerstabens indlreg blev bekrreftet af Chefen for Hreren i 
dennes skrivelse Hrerkommandoen. 0.090/14848 af 14-111958 . 

46 Flyverkommandoen 2-1-1959 "Chefen for Flyvevåbnets indlreg på m0det i 
forsvarsstyrelsen d 2 januar 1959 11 • 

47 Gråbog II , bilag 185 . 
48 Hrerkommandoen 0.090/797 af 22-1-1960. Den faktiske anvendelse fremgår 

afBeretning 1972, p 151. 
49 Bl a Forsvarschefen G.1216/0.382 af25-l-1960 . 
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50 A C B Vegger jf note 30 - giver den bedste beskrivelse af forl0bet ve 
oprettelsen af LANDJUT. Gråbog I, pp 99-112 giver den bedste beskrivelse 
af forl0bet ved oprettelsen af NA VBAL T AP. 

51 De gennemforte interviews med ve! placerede personer giver ikke noget 
enslydende udsagn vedrnrende forholdene mellem forsvarschefer og forsvars
ministre. 

52 Beretning 1972, pp 56-60, Forsvarsministeriets 9. Kontor 090.2-3 af 14-1-
1966, Hrerkommandoen 0.090/3242 af 14-3-1966, S0vernskommandoen 
0.1/090.13/1557 af 26-3-1966, Flyverkommandoen E.B.090-11 af 31-3-
1966 og Forsvarschefen G.15/O.2768 av 18-5-1966. 

53 Udenrigsministeriet: Udviklingen inden forNAT0 1966-67. Kbh 1968, p 19. 
(Gråbogsforlrengelsen). 

54 Angående udviklingen i Storbritanien i disse år 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 Bast of Suez 1947-1968. London 1973. 
Angående de begyndende tegn på engelsk interesse i at sende styrker til 
Danmark se Forsvarschefen til COMAIRBALTAP G.16/PPO.2927 af 5-8-
1969. 

55 Beretning 1972, bilag 2: "Socialdemokratisk forslag til en ny forsvarsord
ning." 22-4-1970. 
Det er ikke muligt at drage entydige forbindelser til ekspertrapporterne i 
Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik. Kbh 1970 ("Seidenfadenrappor
ten") 

1 
bilag 6. Der er dog en påfaldende overensstemmelse mellem 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 også Gråbogsforlrengelsen, p 19. 

56 Forsvarsloven af 1973. 

Summary 

Denmark's defence doctrine 1945-1969 

During the first couple of years following the Second World War the recon
struction 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 propos
als 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 high level of readiness in order to be able to accornplish 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 agree
rnent, 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 concen
trated 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 ofDefence it was presented as one joint military 
doctrine, recornmended 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 com
paratively 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 progres
sively 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 rnaintain 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 moderniza
tion 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 

80 



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 dearly about what to do 
with conventional tactical forces after the general release of tactical nudear 
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 capita! for investment in equipment and rising 
manpower cost. In 1966 a new defence agreement tried to cover some of the 
rising cost, hut 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 ofNATO. Thus the limited endurance of the Danish defence 
could be placed into a logical framework. 
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Introduction of steam in the Royal 
Swedish Navy 

Paper presented at the lnternational Colloquium on Naval 
History in Athens 25 August 1987 

Stellan Bojerud 

Introduction 

The introduction and development of steam propulsion in the 
Royal Swedish Navy bears a lot in common with the similar 
process in other navies. Therefore this paper will mainly deal 
with those features unique or semi-unique to the Swedish situa
tion. 

What makes the Swedish Navy interesting in this respect is 
that Sweden had a naval strategic situation comparable to no 
other country of her size. Sweden also had two naval doctrines 
competing with each other at the same time. Another feature 
worth recognizing is that Sweden was one of the countries that 
adopted the Monitor-system and the only to build a special type 
of monitor intented solely for archipelago defence. 

The introduction of steam inta the Royal Swedish N avy re
quired some fifty years and there were differences as to the way 
steam propulsion was introduced inta the orthodox sailing fleet 
and the more unusual archipelago fleet. 

There are different explanations why the introduction of new 
technology into the navies was relatively slow. Sometimes the 
blame is put on reluctance among conservative naval officers and 
but more essential was the unfamiliarity with naval demands 
among the inventors and manufacturers, which prevented them 
from developing reliable and suitable naval technology on their 
own. Another essential explanation is that industrial capacity and 
know-how often limited the possibilities to implement the de
signs. 
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This paper will not deal with these questions but will try to 
show how steam challenged both sail and even more propulsion 
by manpower in the Baltic. 

Background: The situation of 1809. 

In the beginning of the 19th century, two events proved mast 
important to the naval strategic situation of Sweden. 
* As a result of the British attack on Copenhagen and the subse
quent capture of the Danish fleet in 1807, Denmark ceased to be
a factor of naval importance and was no longer a threat to
Sweden in the Baltic. This meant that Sweden became second
only to Russia as a naval power in the Baltic since the navies of
the German states were at this time neglectable.
* Still more important, however, was the loss of Finland then the
eastern part of the Kingdom of Sweden to Russia in 1809. As a
result of that, the Swedish Navy had to meet totally new de
mands. Instead of protecting the lines of communications be
tween Sweden and Finland as well as the important operations
theatres in Southern Finland, the main task of the Navy was to
prevent a sea-borne Russian invasion over the Baltic.

To consider these questions a Royal Defence Commission was 
appointed in 1809. It was however soon discovered that the 
financial means were insufficiant to implement the proposals of 
the commission. This was also to be the fate of the following 
commissions of 1816 and 1826. 

In 1814 Norway was captured from Denmark and forced inta a 
Union with Sweden which meant that the western barder of 
Sweden was secured and that the main military threat to Sweden 
was a seaborne invasion waged by a great power. This was rather 
unique since other countries usually found their defence prob
lems linked with a land-frontier or as in the case of Great Britain 
were considered as great powers and in possession of adequate 
naval resources. 

Regarding the post 1814 Union it should, however, be pointed 
out that there was no close cooperation between Norway and 
Sweden in naval matters. 

84 



So far we have used the expression "Swedish Navy". But by 
1809 there were two independent organizations within the 
Swedish naval forces; the Navy (Örlogsflottan) and the Archi
pelago Fleet (Skärgårdsflottan) both directly subordinate to the 
Supreme Commander, the King. 

While the Navy in 1809 totalling 12 ships of the line, 8 frigates 
etc had a doctrine, tactics and equipment similarto those of other 
seagoing navies of this size, the Archipelago Fleet had some 
features unique to Sweden. 
First: The Archipelago Fleet was totally independent af the 

Navy and had its own commander and headquarters. 
Second: It had gathered great prestige in the 1788-90 war and in 

particular from the victory of Svensksund in 1790. Dan
ish success with oared gunboats in the wars with Britain 
was also noticed in Sweden and used as arguments for 
the archipelago defence concept. 

Third: It had own tasks and had developed its own tactics and 
equipment suited to archipelago warfare. 

Thus the leaders of the Archipelago Fleet could advocate their 
own concept for naval warfare in the Baltic. 

The Archipelago Fleet was mainly intented for operations in 
the vital archipelagoes of Southern Finland and in 1809 com
prised some 253 ships and craft, most of which were oared 
gunboats with one or two 24-pounders. 

When Finland was lost, the question was raised how the re
sources of the existing Archipelago Fleet should best be used. 
The 1809 Commission proposed that a "Coastal Fleet" made up 
by the smaller sailing ships should protect the Baltic coasts of 
Sweden, while the rowing craft should be used in the archipela
goes in particular around Stockholm. The Fleet of the Line 
should be used for operations in the Baltic and was also consid
ered to be a political asset when trying to get allies. 

Although the two "fleets" were amalgamated into one Royal 
Swedish Navy (R Sw N) on 17 October 1823, the 1826 commis
sion could not reach concensus on the essential issue if the 
"Archipelago Fleet" or the orthodox "Fleet of the Line" should 
be considered as the principal means of naval defence. 

Thus the "Archipelago Fleet" continued to exist not as a 
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formal organization but as a doctrine competing with that of the 
"Fleet of the Line". The unofficial division of the Navy into two 
branches was also influenced by the fact that the former "fleets" 
retained their separate naval bases. The sailing fleet was based on 
Karlskrona Naval Station and the archipelago craft on Stockholm 
Naval Station. 

The admirals commanding these two naval stations were in 
fact more influential than their formal superiors, the Minister of 
Naval Affairs and the Chief of the Navy Board. 

The competition between the advocates of the "small" and the 
"big" navy went on into the 1870-ies and has a considerable 
relevance when trying to understand the development of the R 
Sw N in those years. 

Another important fact to bear in mind is that there was no 
close cooperation between those responsible for the development 
of the doctrines and those introducing new techniques. 

The experimental period ( abt. 1815-183 5) 

One of the first attempts to introduce steam in Sweden was made 
by Crown Prince Karl-Johan (Bernadotte), who used his private 
fonds to fit a steam engine in the R Sw N schooner EXPERI
MENT. 

A Stockholm entrepreneur and inventor of British origin, Sam
uel Owen (1774-1854), had in 1816 installed a screw engine in 
a sailing craft, which he renamed THE WITCH OF STOCK
HOLM. In October the same year he refitted EXPERIMENT 
with a 22 nominal horse power (nhp) screw engine. Trials were 
carried out in 1817 with limited success, after an explosion in the 
pig-iron boiler the engine was removed and the ship refitted as a 
sailing battalion headquarters ship for the Archipelago Fleet. 

It should be pointed out that Samuel Owen made his trials 
with screw some twenty years ahead of John Ericsson. However, 
Samuel Owen soon dropped those ideas and changed to building 
paddle steamers. 

Another early attempt was of a more official nature. In 1820 it 
was proposed to put a steam engine into the old "archipelago 
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frigate" ERIK SEGERSÄLL (Hemmemma type) but this was 
never carried out due to problems faced in designing an engine 
small enough to fit into the ship. 

The first operational steamer flying the Swedish State Ensign 
was the paddle mailboat SVENSKA LEJONET (1823), which 
was built by Karlskrona Navy Dockyard and fitted with a 55 nhp 
Owen engine. The ship was owned by the General Post Board 
but since the officers and engineers were seconded from the 
Navy, they could gain appropriate experience from steam pro
pulsion. However it took another ten years before the R Sw N got 
their first own steamships. 

The reason behind this was not only the technical limitations 
of the steamships. The difference between commercial and mili
tary steamers of that time were so insignificant that commercial 
ships could easily be requisitioned or hired by the Navy when 
needed. 

During this period steam had proved no alternative to sail nor 
rowing manpower with one exception; mail and passenger ser
vices. These were the only fields where demands for regular 
timetables justified the higher costs of steam propulsion. 

Paddle steamers (abt. 1835-1845) 

The first regular steamers of the R Sw N were delivered from 
Karlskrona Navy Dockyard in 1833 and 1834 respectively. At the 
time the 1826 Fleet Plan was still in power and called for 10 ships 
of the line and 10 frigates plus some 300 armed archipelago craft. 
Steamships were not envisaged in this plan. 

The sister ships ODEN and GYLFE were equipped with en
gines from different manufactures in order to permit compari
sons. While ODEN received a 100 nhp Owen, GYLFE got a 100 
nhp Motala engine. The Motala engine proved superior and 
<luring forty years Motala was to keep a virtual monopoly on 
engine deliveries to the R Sw N. ODEN and GYLFE could not be 
considered as proper men-of-war. They were usable as tugs, 
troop carriers and dispatch vessels. 
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GYLFE (1833), the first regular steamer of the Royal Swedish Navy (R Sw N). 
Litography. Kungl Örlogsmannasällskapets (KÖMS) bildarkiv. 

As in other navies the R Sw N also considered using paddle 
wheelers in battle towing ships of the line while attached to the 
protected side of the ships. But this service could also be carried 
out by requisitioned or hired merchant steamers. 

In the 1841 proceedings of the Royal Swedish Academy of 
Naval Science, it was pointed out that paddle steamers were very 
suitable as auxiliaries to the saling ships. Although technical 
development was supposed to follow at a quick pace, the author 
of the article considered the steamships to have reached almost 
perfection. 

Despite the Paixhan shell gun was invented in 1822, it took 
some twenty years before shell guns became ordnance weapons 
in the R Sw N. Four prototypes were made in 1839 and were 
followed by a series in 1841. 
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The steam corvette THOR (1841), a paddle wheeler, was the first steam 
warship of the R Sw N. Litography. KÖMS' bildarkiv. 

In the Royal Swedish Academy of Naval Science proceedings 
there were discussions conserning sailing ships of the line versus 
steam gunboats armed with shell guns. The conclusions were that 
a ship of the line with a broadside of some 35 guns could outgun 
a considerable number of steam gunboats and although the ship 
was vulnerable to the shells, a single shell could prove disasterous 
to a paddle steamer. 

In the Fleet of the Line the paddle steamers had several draw
backs. Poor manoeuvrability and limited seekeeping ability, infe
rior armament compared to ships of the line and frigates and 
vulnerable wheelhouses, engines and boilers. 

In archipelago warfare the paddle steamers were considered 
superior to sailing ships. Yet, they were inferior to oared gun
boats mainly because of limited manoeuvrability and the long 
time required to raise steam and most of all: in combat the paddle 
steamers could not be protected behind the small hulls of the 
oared gunboats. 
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On the other hand, the shell guns added fighting value to the 
oared gunboats. These carried the same armament as steam gun
boats but had a better protection due to their smaller size and to 
their better ability to use the shelter offered by the archipelago 
environment. 

The fact that the first steam propelled warship was commis
sioned into the R Sw N 1841 does not alter these assessments. 

The THOR was built by Karlskrona Navy Dockyard and was 
powered by a 220 nhp Motala engine; she also had 520 square 
metres of sail. Despite armed with two 72-pounder shell guns 
and six 18-pounder carronades and officially rated as a steam 
corvette

1 
she was mainly suitable as a hedquarters ship and served 

as such <luring the 1849 and 1854 neutrality guard mobilizations. 
Thus the paddle steamers had offered auxiliary services to the 

sailing fleet but had not proved to be an alternative to the sailing 
warships nor to the oared gunboats. 

W ooden screw steamships 
(abt. 1845 1865) 

In 1839, the quantity of the 1826 Navy Plan had been imple
mented except for two frigates and some small craft. In reality 
however, several ships were smaller than proposed in the plan 
and a considerable proportion of the ships and craft was in need 
of extensive repair. 

A new interna! Navy Committee was formed in 1841 propos
ing a navy of 15 ships of the line and 9 frigates, all sailing. But in 
addition to this the committee also wanted 11 auxiliary steam
ships. These proposals were, however never presented to the 
Parliament. 

During the 1840-ies, screw propulsion became generally 
known and the development abroad was also observed in Swe
den. A Swedish engineering officer, B.J. Jonzon was in 1843-44 
sent to Great Britain and the USA to study contemporary de
signs. He established personal contacts with John Ericsson and 
became familiar with the Ericsson designs, a.o. USS PRINCE
TON. 
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The steam corvette GEFLE (1848), the first warship of the R Sw N with screw 
propulsion, was designed with a strong influence from John Ericsson's USS 
PRINCETON. Tinted drawing by Jacob Hägg 1870. Sjöhistoriska museet. 
KÖMS' bildarkiv. 

The steam ship of the line STOCKHOLM arriving in Stockholm 1857 with the 
princess Sofia of Nassau, the wife of prince Oscar (II) aboard. On this contem
porary painting by C.G. Plageman two gunboats are also found. The painting 
belongs to Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1). KÖMS' bildarkiv. 



After returning to Sweden Mr. Jonzon was ordered to design a 
screw corvette and this ship, GEFLE, bore a strong influence 
from PRINCETON. GEFLE was built of wood at Karlskrona 
Navy Dockyard and commissioned in 1848. 

Screw propulsion did not make the existing ships and craft 
obsolete since screw engines could be fitted into older hulls. 

A proposal of 184 7 urged that the R Sw N should be renewed 
as a steam navy with 8 steam ships of the line, 8 steam frigates, 8 
steam corvettes and 8 steam tugs and several archipelago craft. 

At this stage neither the Parliament, nor the Navy was ready to 
accept steam to such an extent. 

It was the development in France and Great Britain that forced 
the R Sw N to a general acceptance of steam into the sailing Fleet 
of the Line. 

The 1850/51 and 1853/54 Parliaments granted necessary 
fonds for reinforcing the Navy and it was decided to equip four 
extant ships of the line with screw. These were KARL XIV 
JOHAN, STOCKHOLM, SKANDINAVIEN and GUSTAF 
DEN STORE. Only the first two, however, did get their engines 
in 1854-56. 

For a while it was considered to rebuild SKANDINAVIEN as 
an iron-clad turret ship to Captain Coles system, but this plan 
was soon abandoned. 

In 1856 another in-house plan was drawn by the Minister of 
Naval Affairs. This plan was introductory presented to the Parlia
ment and called for 8 steamships of the line 3 older and 5 new, 4 
steam corvettes one new, 10 transport steamers and 24 steam 
gunboats in addition to some 170 oared gunboats etc. 

Swedish officers had opportunities to gain knowledge of Brit
ish steam gunboats in the Baltic <luring the Crimean W ar, but in 
fact, the introduction of this type of vessel into Swedish service 
had occured already in 1850, when the VON SYDOW was 
delivered from the Stockholm N avy Dockyard. She became the 
first steamship of the "Archipelago Fleet" and she is somtimes 
described as a tug and sometimes as a steam gunboat. Her arma
mement was one 72-pounder shell gun. 

Following VON SYDOW a series of ten steam gunboats were 
delivered, mainly from commercial dockyards. Some of these 
joined the archipelago forces. 
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The screw propelled gunboats were far better suited for archi
pelago warfare than the paddle steamers, but they were still 
considered to have some drawbacks. 

The manoeuvrability of the oared gunboats was considered 
superior and it still took considerable time to raise sufficient 
steam pressure. Y et, this time the arguments were mainly eco
nomic reasons. A screw gunboat with an armament of two 
72-pounder shell guns cost as much as seven oared gunboats with
the same armament. In addition to this

1 
steam propulsion re

quired expensive coal and a crew with the apropriate skills for
handling the engines. Oared gunbots required a larger comple
ment but of lower educational standards and thus easier to find.
The fact that the oared gunboat required some 58 men instead of
40 for a steam gunboat was not considered to be a drawback but
an advantage

1 
because at this time close combat man to man was

a vital element of archipelago warfare. And there were still some
200 oared gunboats the last built in 1861 as a heritage to main
tain.

As for the fleet of the line
1 
the screw had made steam propul

sion a necessity and apart from sail training ships
1 

all new ships 
were fitted with screw as well. In addition some older ships were 
refitted with such means of propulsion. Steam had gained an 
advantage over sail. 

In the archipelago fleet, the situation was different. Steam 
gunboats had proved useful in the archipelagoes as well, but not 
superior to the oared gunboats except in one specific situation: 
calm weather. The question was not whether the oared gunboats 
could advance a certain distance or not but, rather one of how 
hard the seamen and soldiers aboard these craft should have to 
work. Y et, consideration for "the lower classes" was rare in those 
days and in fact voices were raised in support of the view that 
seamen and soldiers would become degenerate if steam was 
accepted as a substitute for manpower. 

The solution mainly shaped by financial constrains was to form 
mixed units by allotting two steam gunboats to each division of 
twelve oared gunboats. The steam gunboats could be used as tugs 
for the oared gunboats and the latter cold protect the steam 
gunboats when these had not raised steam. 
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Thus steam propulsion had proved a better alternative than sail 
but only suitable as an addition to rowing manpower. 

Armour enters the stage ( abt. 1865) 

It has earlier been mentioned that Sweden considered building 
armoured ships and the 1862/63 Parliament recognized that the 
era of wooden warships had come to an end. 

A committee plan of 1862 stated that 6 armoured steam 
frigates intented for the anti-invasion röle should be the major 
ships in the navy, supplemented by 4 unarmoured steam cor
vettes for the protection of shipping and training cruises to for
eign waters. As for the smaller craft no details were given but a 
sum of 6 million Sw Rdrs were reserved for steam gunboats etc. 

In reality however nothing came out of the armoured frigate 
programme since it was neither approved by the Government, 
nor by the Parliament. 

Instead it was the MONITOR versus VIRGINIA (ex-Merri
mack) duel that influenced Swedish naval thinking. The fact that 
John Ericsson was a Swede, probably the most famous Swede of 
his time and a personal friend of at least two decision-makers in 
the R Sw N most probably did facilitate the adoption of the 
monitor system in Sweden. 

In a book that appeared last year, Jan Glete* has pointed out 
that Sweden imported a technical system the monitors without 
having a doctrine for the use of it. 

The monitors were unsuitable for engaging an invasion fleet at 
sea and could thus not fullfill the tasks of the "Fleet of the Line". 
It took another twenty years before doctrine and technology 
would coincide. 

The "Archipelago Fleet" faced a different situation. There, a 
doctrine was available but the means to fullfill it lacking. The 

* Dr. Jan Glete, Associate Professor of Modern History at the
University of Stockholm.
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Armoured gunboats for archipelago defence 

GARMER 1868 

FENRJS 1872 

SKÖLD 1869 
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existing 150 or so oared gunboats became obsolete on the very 
day of the battle on Hampton Roads. 

On 10 July 1866, after several years of discussion and argu
ments, the R Sw N was again divided inta two branches: The 
Royal Navy, based on Karlskrona, and the "Royal Archipelago 
Artillery", based on Stockholm. 

Then the question rose how to find means to implement the 
doctrine of archipelago defence. Once more John Ericsson was 
called upon ta provide his services. 

Three prototypes of archipelago warfare craft were built. The 
first, GARMER (1aunched 1867), was designed by O.E. Carlsund 
of the Motala Workshops and did not follow the monitor princi
ples. 

The second and third, SKÖLD (1aunched 1868) and FENRIS 
(1aunched 1871) were designed by John Ericsson and by Jacques 
DAilly in cooperation with John Ericsson respectively. Based an 
the experiences gained from these craft in particular FENRIS 
another series of seven armoured gunboats were built in the 
period up to 1875. 

In an earlier passage it has been mentioned that the propeller 
made steam an alternative ta sail and a necessity in the "Fleet of 
the Line" but not in archipelago warfare. 

Armour made all the oared gunboats obsolete despite their 
72-pounder shellguns.

But archipelago warfare had relied heavily on manpower pro
pulsion and the "steam versus sail" question bad been of minor 
importance in this context. 

It is therefore interesting ta notice that John Ericsson in 1866 

Sköld. 

The John Ericsson manual propulsion system used abroad SKÖLD. 
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designed his armored gunboat SKÖLD with manpower propul
sion. When redesigning this boat Jacqus D' Ailly did however add 
an auxiliary steam engine of 16 ihp. When the SKÖLD design 
became known

1 
John Ericsson met heavy opposition to the man

power propulsion system. It was considered as a retention of 
same sort of galley slave system. 

John Ericsson himself could not agree with this criticism. He 
pointed out that the seamen who manhandled the propulsion of 
SKÖLD had a far better environment than in the oared gunboats. 
Under the armoured deck of SKÖLD they were protected not 
only against weather and wind, but also against the shells of the 
enemy. 

The manual propulsion of SKÖLD was no success. She only 
reached 1,8 knots when manhandeled and 3,8 knots with steam, 
which should be compared with the 6,0 knots of FENRIS (45 
ihp). Armour and manual propulsion did not fit together. 
SKÖLD stands as an almost pathetic attempt to keep the archi
pelago warfare doctrine independent from steam propulsion. 

As screw had gained the upper hand over sail, it was now 
armour that made oared gunboats and manual propulsion obso
lete and roade steam a necessity for the entire R Sw N. 

On 2 September 1873 the two "fleets" were once again amal
gamated into one common Royal Swedish Navy. 

Conclusions 

The first Navy Programme to include steamships was put for
ward by the 1841 Committee in 1843 and the first close-circuit 
plan to propose steam propelled major warships followed in 
184 7. The introduction of screw propulsion came between those 
years and the general acceptance followed in 1851. The 1856 
plan confirmed the röle of the steam ships of the line but also 
provided 24 steam gunboats suitable for archipelago warfare in 
addition to a large number of oared gunboats. 

The 1862 plans introduced armoured frigates as the major 
ships of the navy but did not make a clear statement on how the 
archipelago forces should be equipped. 
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From a Swedish point of view: 

* paddle steamers were not an alternative to sail nor to rowing
manpower but provided auxiliary services to the sailing fleet.
* screw propulsion did not make the existing ships and craft
obsolete, since they could be refitted with screw machinery.
Thus, steam was incorporated into the sailing fleet. But steam
had still not proved an alternative to rowing manpower in archi
pelago warfare although steam gunboats were added to the oared
gunboat flotillas.
* armour made all wooden warships and craft obsolete. Despite
John Ericssons attempt to combine armour with rowing man
power, the only suitable means of propulsion of armoured ships
and craft was steam.

Thus it was armour that made steam a compulsion in the R Sw N. 

The SÖLVE 

To conclude this brief paper on some features in the process of 
introduction of steam into the Swedish naval forces, it should be 
mentioned that Sweden posesses a relic from this period of 
turbulent technical progress. 

The Gothenburgh Maritime Centre Foundation is the owner 
of the ex-Monitor SÖLVE (1875), one of the last Ericsson-D'Ail
ly monitors to be built and she is still unchanged from keel to 
deck. As all drawings and both 24 cm M/1869 R.B.L. guns and 12 
mm M/187 5 Palmcrantz machineguns still exists in Sweden, it 
will be possible to restore the SÖLVE to her 187 5 configuration. 

Therefore I hope that the fact that the First Colloquium on 
Naval History has dealt with the early navies and introduction of 
steam, will be a good omen for the attempts to preserve the 
SÖLVE and serve as an inducement for further efforts in this 
direction. 
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Armoured gunboat-Monitor type SÖLVE (1875) 
This gunboat still exists in Gothenburgh, Sweden 

SÖLVE 1875 

SÖLVE 1901 
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SÖLVE 1922 as an oil barge 

99 



Sources / Litterature 

Adlersparre, A. Nutidens sjökrigsmateriel. Stockholm 1878. 
Anderson, R.C. Naval wars in the Baltic. London 1910. 
Bojerud, S. Swedish warships 1815-1860. (Manuscript to be published). 
Bäckström, P.O. Svenska flottans historia. Stockholm 1884. 
Glete, J. Kustförsvar och teknisk omvandling. Lund 1985. 
Glete, J. "Demand Pull" och "Technology Push"/Daedalus. Stockholm 1986. 
Lybeck, 0. Allmän sjökrigshistoria (vol l). Stockholm 1919. 
Svenska flottans historia (vol 3). Malmö 1945. 
Tidskrift i Sjöväsendet, Karlskrona 1839-1875. 
Wrangel, H. Svenska flottans bok. Stockholm 1898. 

100 



Forskning kring det yngre militära 
indelningsverket igår - idag 
. 

imorgon 
Lars Ericson 

Det yngre militära indelningsverket, eller Karl XI:s indelnings
verk, har av naturliga skäl tilldragit sig forskningens uppmärksam
het under lång tid. Orsaken till detta förhållande behöver knap
past utredas närmare. Blott det faktum att indelningsverket var 
den grundläggande organisationsformen för såväl armen som flot
tan från 1680-talet till 1900-talets första år, gör det till ett natur
ligt mål för forskarnas intresse. Att indelningsverket dessutom var 
en internationellt sett unik företeelse minskar inte intresset, även 
om det självfallet går att hitta internationella paralleller, i alla fall 
i enskildheter. 1

I det följande kommer jag att granska litteraturen kring indel
ningsverket närmare i avsikt att försöka få en uppfattning om 
vilka vägar denna forskning har tagit. En mera specifik målsätt
ning är att försöka fastställa vilka områden och aspekter på indel
ningsverket som främst tilldragit sig forskningens intresse och 
därigenom peka ut de "vita fälten" när det gäller vår kunskap om 
denna militära organisationsform. Med denna kunskap som grund 
är avsikten att formulera några hypoteser om den framtida forsk
ningsinriktningen och kanske framför allt diskutera väsentliga 
infallsvinklar och forskningsobjekt för kommande forskare. Det 
senare gäller inte minst med beaktande av möjligheterna till 
anknytning till angränsande forskning inom historisk demografi, 
ekonomisk och social historia samt antropologiskt och etnologiskt 
inspirerad historisk forskning. 

För att kunna uppnå detta syfte kommer studien att läggas upp 
som en historiografisk analys utifrån vissa specifika frågeställning
ar, inte minst för att undvika att man hamnar i en i och för sig 
intressant, men kanske mindre givande ostrukturerad uppräkning 
av forskare och deras enskilda studier.2 
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Allra först bör dock definieras vad som avses med det yngre 
militära indelningsverket. Termen antyder att det fanns såväl ett 
äldre militärt indelningsverk, som ett civilt sådant. Det äldre 
militära indelningsverket med rötter i Gustav Vasas armeorga
nisation och vidareutvecklat under 1620-, 30- och 40-talen -
erbjuder ett intressant forskningsobjekt och har också nyligen 
utsatts för intensifierad forskning. 3 Men i detta sammanhang får 
det ställas åt sidan. Detsamma gäller det indelningsverk som 
skapades för civila befattningshavare inom statsförvaltningen.4

Med det yngre militära indelningsverket avses den organisa
tionsform för armen och flottan som infördes efter beslut av 1682 
års riksdag och var gällande fram till riksdagen beslöt om dess 
upphörande och avlösning av värnpliktssystemet fro m  1901. 
Redan tidigare under 1500- och 1600-talen hade militär personal 
kunnat avlönas med förläning av en gård eller med uppbörden av' 
räntan från ett eller flera hemman ( det äldre indelningsverket). 
Genom Karl XI:s indelningsverk byggdes detta system ut och 
gjordes mera enhetligt så att varje officers- och underofficersbe
fattning vid huvuddelen av armens förband (främst de s k  land
skapsregementena inom infanteriet och kavalleriet) var knuten 
till en viss indelning. Denna indelning bestod av ett boställe och 
dettas avkastning samt en viss mängd hemmansräntor och krono
tionde (från skatterespektive kronojord). På detta sätt knöts befå
let till jorden och försörjde sig på densamma. Storleken på bostäl
let och räntorna varierade beroende på innehavarens grad. Detta 
var det egentliga indelningsverket, dvs att vissa gårdar och räntor 
"indelades" till olika befattningshavare inom försvaret. Men i 
detta begrepp brukar man också räkna in systemet för rekrytering 
och avlöning av meniga soldater. 

Inom infanteriet och för flottans båtsmän bildades särskilda 
rotar vars storlek varierade med hänsyn till mantalet, men i 
allmänhet rörde det sig om 2-5 gårdar. Dessa bildade en rote 
som skulle sätta upp en soldat. Denne skulle av roten erhålla ett 
soldattorp och en markbit att bruka. Vidare skulle roten se till att 
soldaten försågs med nödig utrustning (något som senare övertogs 
av regementenas egen förvaltning) och i mån av behov extra 
kontantlön och tillskott av utsäde, hölass och ved (s k hemkall). 
På detta sätt knöts även de meniga soldaterna till jorden, i många 
fall kanske än fastare än befälet. 
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Resultatet blev att det under 1680- och 90-talen växte fram en 
jordbrukande arme och flotta som fick sin utkomst på vad det 
egna arbetet på jorden gav och därmed slapp kronan undan de 
dyra kontantutgifter som militärens löner resulterat i tidigare 
under 1600-talet. För bönderna innebar systemet i gengäld att 
man slapp de förhatliga utskrivningarna av soldater när man väl 
bildat sin rote och satt upp en soldat. 

Inom kavalleriet organiserades rekrytering och försörjning nå
got annorlunda, men även detta truppslag brukar inräknas i indel
ningsverkets system. Ett rusthåll, ofta bestående av en mera 
välbärgad bonde, satte upp en man med häst och erhöll i gengäld 
skattelindring eller total skattebefrielse. Han kunde också påräk
na ryttarens hjälp som dräng på gården vid vissa tider. Ryttaren 
själv erhöll ett ryttartorp av samma typ som infanteristernas och 
båtsmännens soldat- och båtsmanstorp. Även ryttaren skulle för
sörja sig och sin familj på det som arbetet på torpet gav. 5

Efter denna introduktion kan det vara dags att titta närmare på 
vad forskningen sagt om indelningsverket. För att genomföra den 
översikten ska den göras utifrån några styrande frågeställningar: 

1. Hur skedde det formella genomförandet av indelningsverket?
Vilka var förutsättningarna och hur tillkom riksdagsbeslutet?

2. Hur skedde det praktiska genomförandet av riksdagsbeslutet i
olika landsändar?

3. Vilka bedömningar om indelningsverkets funktionalitet och
flexibilitet inför nya krav under 1 700- och 1800-talen har
olika forskare gjort?

4. Hur uppkom och utvecklades diskussionen under 1800-talet
om indelningsverkets avlösande och ersättande med ett annat
system, främst byggt på värnplikten?

5. Vilket var soldaternas och befälens sociala ursprung, rekryte
ring och avancemang? Vilka demografiska förhållanden, fa
miljebildningsmönster, livslängd och giftermålsfrekvenser fö
relåg hos den militära personalen vid skilda tidpunkter?

6. Hur gestaltade sig livet på roten: uppodlingen av torpmarken,
försörjningsmöjligheter, extraarbeten, bostadsförhållanden,
relationer till det omgivande bondesamhället i allmänhet och
till rotebönderna i synnerhet?
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Som synes har ingen punkt formulerats som täcker in det som 
soldaterna till syvende og sidst var anställda för, nämligen kriget 
och fälttågen. Detta får anses höra till den mera renodlade krigs
historien och har som sådan behandlats i såväl olika militärhisto
riska översiktsarbeten, som i specialstudier över enskilda fälttåg 
och särskilda kapitel i en lång rad regementshistoriker. 

Man kan visserligen med fog hävda att det här oftast är den 
rena krigshistorien som behandlas, medan andra aspekter på fält
tågen kommer lite i skymundan. En sådan aspekt som är värd att 
lyftas fram är frågan om soldaternas och officerarnas förhållanden 
i fält sedd ur den enskildes perspektiv. Hur fungerade underhåll 
med proviant, uniformer, beväpning och ammunition? Hur sköt
tes fältsjukvården? Hur löste man problemet med transporter av 
såväl förbandets som armens gemensamma utrustning? Vilka för
hållanden rådde för den som hamnade i krigsfångenskap och vilka 
var möjligheterna att friges ur en sådan? I vilken utsträckning 
fungerade förbindelserna med hemlandet och det egna bostället/ 
torpet under flera års bortovaro i samband med fälttågen? I vilken 
utsträckning kunde man få permission eller avlösning vid fron
ten? 

Dessa och andra därmed sammanhörande frågor är naturligtvis 
av stort intresse för den militärhistoriska forskningen. Till en del 
har de också behandlats av olika forskare även om det finns 
åtskilligt kvar att göra på området. 6 Det torde dock med fog 
kunna hävdas att dessa problem, ehuru synnerligen intressanta 
och väsentliga, inte nödvändigtvis hör hemma i en översikt över 
forskningen kring indelningsverket. Här handlar det snarast om 
problem som är generella för militära enheter i alla tider och inte 
något som specifikt hör samman med indelningsverkets organisa
tion. Indelningsverket som system avsatte närmast resultat i form 
av soldatrekrytering, organisering av förbanden och specifika for
mer för försörjningen av trupperna hemma i fredstid. Det är 
också i denna funktion som indelningsverket kommer att granskas 
i det följande. 
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Bakgrunden till och beslutet om införandet 
av indelningsverket 

Detta problemkomplex har av naturliga skäl tilldragit sig åtskilligt 
intresse. Till denna rubrik hör även en del arbeten som är en 
kombination av aktpublikationer och självständiga forskningsar
beten. 

Den direkta bakgrunden till indelningsverkets införande var de 
erfarenheter som gjorts i samband med kriget mot Danmark 
167 5- 79 och de då påtagliga svårigheterna att samla en välutrus
tad och välutbildad arme. Kraven på nyorganisation gjorde sig 
tydligt påminda. Nyligen har dessa frågor, liksom den rena krigs
historien, behandlats i ett samarbete mellan danska, finländska 
och svenska historiker. 7

Diskussionen på 1682 års riksdag och verksamheten strax före 
denna riksdag har behandlats av flera forskare. Standardverket är 
Sven Ågrens avhandling från 1922, vilken främst behandlar dis
kussionerna kring och under behandlingen av frågan på riksdagen. 
I centrum för framställningen står spelet mellan Karl XI och 
riksdagens ständer. Ågrens centrala resultat är att det inte från 
riksdagens sida fanns någon uttalad strävan efter en organisation 
av indelningsverkets typ, men att man föredrog denna före det 
gamla utskrivningssystemet. Sven Ågrens bok är både banbrytan
de för forskningen kring indelningsverket och i vissa aspekter 
fortfarande det gällande standardverket. 8 Bidrag till denna fråga 
har även lämnats av Arthur Thomson och Fredrik Lagerroth, om 
än mindre utförligt och mera i samband med andra, främst kame
rala, problemkomplex.9

Frågan om hur själva genomförandet av indelningsverket pla
nerades har studerats främst av Alf Åberg. Han har i flera arbeten 
kunnat visa hur det sannolikt var de erfarna generalerna Rutger 
von Ascheberg och Erik Dahlberg som, i sin egenskap av Karl 
XI:s militära rådgivare under krigsåren på 1670-talet, påverkade 
kungen att bygga på äldre traditioner, inte minst från Karl X 
Gustafs tid. Den direkta handläggningen av indelningsverkets 
uppbyggnad sköttes av Polycarpus Cronhielm, Lars Eldstierna 
och Balthasar Gyldenhoff, samtliga tre civila. Men kungens eget 
engagemang i frågan är omvittnat och hans personliga planer 
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spelade uppenbarligen en stor roll för arbetet, liksom det infly
tande som utövades av krigsrådet Johan Hoghusen. Samtidigt 
nyttjades Erik Dahlbergs kunskaper vid krigsplanläggningen och 
Ascheberg skötte utbildningsfrågorna vid armen. 10 Inte minst 
ägnades stor uppmärksamhet åt mobiliseringen och många rekog
nosceringar utfördes för att förbereda uppmarscher och underhåll 
i samband med dessa. Goda erfarenheter vanns också vid mobili
seringarna mot Danmark 1681 och 1689. Under 1680- och 
90-talen byggdes systemet med uppmarschplaner ut, ett system
som skulle komma att visa sig mycket effektivt vid uppmarschen
mot Danmark år 1700.

Just mobiliseringsproblematiken har behandlats av Folke 
Wernstedt som understrukit hur betydelsefull försörjningsfrågan 
var. Den löstes genom de förråd som bönderna fick lägga upp 
längs truppernas marschväg, vilket gjorde att de flesta svenska 
regementena bara behövde 4-6 veckor för att nå Skåne. De 
finansiella problemen i samband med mobiliseringen har senast 
behandlats av James Cavallie, vilken polemiserar med Eli F Heck
scher som inte ansåg att armen kunde mobiliseras tillräckligt 
snabbt för ett krig utomlands. Att mobiliseringen, i jämförelse 
med andra länder, gick väldigt fort understryks av Cavallie.11 

Den nya militärorganisationen har satts in i ett större samhälls
politiskt sammanhang av Sven A Nilsson, som också blickar ut 
över den europeiska utvecklingen vid denna tid. På så sätt sätts 
indelningsverket in i den militär- och allmänpolitiska ram som är 
nödvändig för att man rätt ska kunna förstå och värdera syste
met.12 I ett ännu större tidsperspektiv har Jan Lindegren behand
lat den svenska militärstatens utveckling mellan åren 1560 och 
1720, dvs under hela stormaktstiden.13 På ett liknande sätt, om
än inte med samma breda ambitioner, har Alf Åberg tecknat den 
svenska armens utveckling från Lutzen 1632 till Narva år 1700.14 

Den rena militärtaktiken på slagfåltet har analyserats av flera 
forskare, inte minst i samband med tvåhundraårsminnet av Karl 
XII:s död och den då och även tidigare på 1910-talet intensifiera
de forskningen kring den karolinska armen. Senast har dessa 
frågor belysts av Gunnar Arteus som sätter in de taktiska disposi
tionerna i ett internationellt sammanhang. Trots den positiva 
inställningen till mycket i den karolinska taktiken under indel
ningsverkets första tid, framhålls också bristerna, inte minst det 
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svaga utnyttjandet av artilleriet, vilket bl a fick ödesdigra konse
kvenser vid Poltava 1709. 15

Frågan om indelningsverkets organisation har självfallet 
handlats även av den långa rad författare som gett ut olika författ
ningar, reglementen och andra bestämmelser rörande indelnings
verket. Det kan diskuteras huruvida dessa arbeten verkligen hör 
hemma i en sådan här översikt. Men då de är av central betydelse 
för forskningen och dessutom ofta innehåller inledningar och 
kommentarer av mera resonerande och bearbetad form kan en 
kortare redovisning av dessa arbeten försvaras. 

Den förste som publicerade en större aktutgåva var H Frosterus 
som 1765-70 gav ut två band om den svenska krigslagfarenhe
ten. Han följdes snart av S L Gahm Persson, vars fyrabandsverk 
från åren 1762-1814 måste räknas som den främsta aktpublika
tionen för indelningsverkets första sekel. 16 Under 1800-talet till
kom ett stort antal bestämmelser och författningar vilka gavs ut i 
flera olika arbeten. Först var Gustaf Wilhelm af Tibells samman
drag av författningar rörande lantförsvaret 1822. Därefter gav 
CD Forsberg 1855 ut en samling av stadganden som rörde för
hållandena mellan soldaten och rotebönderna, både de ursprung
liga bestämmelserna och senare tillkomna ändringar och tillägg. 
Ett par översikter gavs också ut av JA Thurgren 1862 och 1893. 
Till samma kategori kan man hänföra Th Wijkanders översikt 
över den svenska krigsförfattningen fram till 1733

1 
vilken utgavs 

1866. 17 

Ett viktigt arbete utkom 1891 då C H Weidenhielm gav ut sin 
samling av gällande föreskrifter för rustnings- och roteringsbesvä
ren. Den måste sägas utgöra standardverket för kännedomen om 
de regler som styrde indelningsverket under 1800-talets senare 
hälft. Weidenhielm redovisar både generellt gällande bestämmel
ser och specifika bestämmelser för de olika förbanden, inklusive 
gällande förhållanden rörande soldaternas avlöning, torp och lik
nande. Tillsammans med Forsbergs arbete från 1855 utgör 
Weidenhielm en fast grund att stå på vad gäller 1800-talets 
författningar. 18 

En väsentlig skrift är naturligtvis Carl Lorenz Grills verk från 
1850-talet om det svenska indelningsverket. Grill redovisar rust
hållen, infanteriets rotar, båtsmanshållet samt den extra rotering
en. I sin inledning ger han också en översikt över indelningsver-
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ket, en översikt som hålls i tydligt positiva ordalag. Visserligen ger 
Grills verk en presentation av rusthåll och rotar på 1850-talet den 
var främst avsedd att vara ett praktiskt hjälpmedel i det dagliga 
arbetet inom den militära förvaltningen men till större delen 
redovisar den i praktiken den indelning som funnits alltsedan 
systemet infördes i slutet av 1600-talet. Bara i mindre utsträck
ning har omorganisationer och omläggning av rotar inneburit 
några påtagliga förändringar under de gångna 150 åren. Det gör 
att Grills verk är den själv klara inkörsporten för den som vill 
forska i det arkivaliska källmaterialet kring indelningsverket och 
då i synnerhet rullmaterialet. Vet man bara i vilken socken en 
person bodde går det utmärkt att via Grill fastställa hans place
ring i ett visst regemente och kompani, för att sedan utan alltför 
stora problem identifiera honom i en rulla. I detta avseende har 
Grills bok ett bestående värde för forskningen kring indelnings
verket. För flottans del finns väsentliga författningar, inte bara om 
indelningsverket, samlade i S W Gynthers stora utgåva från 
1800-talets mitt. 19 

Avslutningsvis bör några bearbetningar som behandlar indel
ningsverkets organisation nämnas. Det gäller dels Alf Åbergs 
korta, men läsvärda, översikt över indelningsverket från 1949, 
dels samme författares översikt över rullfäringen inom armen 
genom tiderna. Ett tredje viktigt arbete, tyvärr bara existerande i 
stencilerad form, är Axel Flodens översikt över försvarets civila 
förvaltning åren 1634 1865. Ett annat viktigt bidrag till den 
militära förvaltningshistorien är Ulf Söderbergs och Björn 
Gäfverts studie över regementsskrivarbefattningen vid armens 
regementen. 20 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen ganska 
utförligt har klarlagt bakgrunden till och turerna kring 1682 års 
riksdagsbeslut om införandet av indelningsverket. Likaså har man 
undersökt den centrala planeringen inför verkställandet av riks
dagsbeslutet. Organisationen har också behandlats, men det står 
klart att mycket återstår innan organisationsfrågorna under hela 
indelningsverkets tid har utretts närmare, inte minst med tanke 
på de många förändringar som genomfördes under 1700- och 
1800-talen. Till en grund för en sådan forskning finns en ansenlig 
mängd aktpublikationer, om än av varierande kvalitet. Inte minst 
saknas en studie över organisationens förändringar där de centrala 

108 



besluten följs i deras eventuella återspeglingar på ett lokalt och 
regionalt plan. Den frågan hänger intimt samman med frågan om 
indelningsverkets införande i praktiken på det lokala planet. 

Det praktiska genomförandet av indelnings
verket i olika landsändar 

Den här aspekten har inte ägnats en samlad studie, men däremot 
finns en lång rad arbeten som i olika form behandlar problemet 
utifrån en viss bygd. Tillsammans ger de vissa grundläggande 
kunskaper av mera generell räckvidd. 

Det främsta arbetet inom denna kategori, och samtidigt även 
över huvud taget när det gäller forskningen kring indelningsver
ket, är Alf Åbergs avhandling om indelningen av rytteriet i Skåne 
1658-1700. Här följer författaren det militära organisationsar
betet i Skåne under 1600-talets andra hälft. Det är således inte 
bara det yngre indelningsverket utan även dess organisatoriska 
föregångare som granskas och därmed ges ett bredare perspektiv 
på de förhållanden som infördes under Karl XI:s tid. 

Förutom jordeböcker, civila räkenskaper och militära rullor, 
har författaren använt sig av militära räkenskaper och ett omfat
tande skrivelsematerial. Inte minst det senare materialet visar hur 
man genom en omfattande arbetsinsats kan utvinna stora kunska
per som inte alla gånger till fullo framgår av rullor, räkenskaper 
och jordeböcker. Samtidigt understryker Alf Åbergs avhandling 
vilket omfattande arbete som ligger framför den som verkligen 
vill tränga på djupet när det gäller indelningsverkets införande. 
Samma förutsättningar gäller naturligtvis även forskning kring 
förhållanden på lokal nivå under senare tid. Under både 1700-
och 1800-talen spelar t ex både domböcker och olika skrivelserse
rier, i såväl militära som civila arkiv, en stor roll för att fullständi
ga bilden. En begränsning, som med tanke på källmaterialet är 
nödvändig, är dock att Alf Åberg koncentrerat sig på kavalleriets 
uppsättning, medan han förbigått indelningen av infanterister 
och dragoner i Skåne, medan det efter kriget bara fanns kavalleri. 

Flera viktiga problemkomplex berörs: framväxten av den mili
tära organisationen, förhållandet mellan militära och civila myn
digheter samt förhållandet mellan militärerna och civilbefolk-
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ningen i Skåne (inte minst rusthållsbönderna).21 

En annan landsända med liknande förhållanden var Jämtland
Härjedalen med sin bakgrund som erövrad provins. I historiken 
över Jämtlands regemente har Evald Blumfeldt beskrivit hur 
indelningsverket infördes i landskapet under 1680-talets sista år 
och regementet, för att använda författarens ord, ''bindes vid 
jorden". Här avskrevs det ännu på nyåret 1685 framförda kravet 
från myndigheterna på att ryttarna skulle vara svenskar och jäm
tarna befanns vara så pålitliga att de fick sätta upp soldater 
rekryterade i det egna landskapet. Införandet av det nya systemet 
tog några år och krävde åtskilliga förhandlingar med bönderna; 
först 1688-89 inrättades det ständiga knektehållet i Jämtland.22 

Det förhållandet att indelningsverket kunde genomföras först 
efter långa och ibland komplicerade förhandlingar med bönderna 
i respektive landskap illustrerar hur svårt det kunde vara att 
genomföra beslut som fattats på riksdagen, innan det slutgiltigt 
godkänts på regional och lokal nivå. 

Precis som i Jämtland krävdes långa förhandlingar mellan myn
digheterna och bönderna innan indelningsverket kunde inrättas 
och sedan konsolideras i Hälsingland. Själva kontraktet om Häl
singe regementes indelning slöts redan 1682, dvs samma år som 
riksdagsbeslutet, men decenniet ut pågick förhandlingar parallellt 
med att indelningsverket byggdes ut i landskapet. Bland tvistefrå
gorna märktes frågan om vem som skulle betala soldaternas liv
mundering O<ronan, bönderna eller soldaterna själva?), ett even
tuellt förbud för soldaternas getter och kor att beta på böndernas 
mark, årslönen, färdkosten till regementsmötena m m. Många av 
dessa frågor kan anses vara triviala, men de illustrerar ändå var
dagsproblemen vid indelningsverkets introduktion och fortsatta 
existens. I Småland ledde, som Lars-Olof Larsson visat, bönder
nas motstånd till att kronans krav på landskapets prestation sattes 
ned något. 23 

Vissa frågor, ehuru små i sig, kunde naturligtvis vara av princi
piell natur. Ett av bönderna önskat förbud för soldaternas får och 
getter att beta på böndernas gemensamma beten på allmän
ningarna var naturligtvis en demonstration av att soldaterna inte 
accepterades som fullvärdiga medlemmar i bondegemenskapen, 
vilket var nog så väsentligt, både ur social och ekonomisk synvin
kel. 
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Liknande mycket detaljerade redogörelser för indelningsver
kets införande finns i många regementshistoriker, t ex Närke
Värmlands regementes, Södermanlands, Västmanlands och Öst
göta regementens historiker. 24 Men trots deras detaljrikedom 
saknar man i regementshistorikerna ofta en analys av det kamera
la materialet (både det militära och civila) för att utifrån detta 
studera framväxten av det nya systemet. I många andra avseen
den är historikerna synnerligen noggranna, men just denna aspekt 
är ofta ganska styvmoderligt behandlad. Förklaringen är naturligt
vis enkel: det är ett synnerligen svårbearbetat material och kräver 
en stor arbetsinsats för att det ska gå att utvinna några resultat. 
Men samtidigt måste det konstateras hur viktig denna aspekt är, 
eftersom indelningsverket ju till syvende og sidst till betydande 
del tillkom just av kamerala skäl. Bland de mera noggranna ge
nomgångarna av indelningsverkets genomförande lokalt kan man 
nämna Einar Bensow undersökning rörande Skaraborgs regemen
te, en skildring som bygger på ett rikt källmaterial, delvis av 
kameral natur.25

I Dalarna var utgångsläget något annorlunda eftersom landska
pet redan 1621 befriades från utskrivning mot att man satte upp 
1 200 man i Dalregementet och två kompanier om vardera 1 SO 
man i Västmanlands regemente. Även här skedde dock vissa 
förändringar i och med införandet av det nya indelningsverket i 
landskapet 1683. Här finns dels Anton Pihlströms äldre historik 
över regementet, dels flera mindre studier av Alf Åberg att falla 
tillbaka på. 26 

Åtskilligt finns att hämta ur den regementshistoriska litteratu
ren, även om dess innehåll självfallet är av starkt skiftande natur, 
såväl kvantitativt som kvalitativt. I detta sammanhang får dock de 
ovan nämnda arbetena tjäna som exempel på en genre som 
definitivt inte bör förbises när det gäller forskningen kring indel
ningsverket. Detta gäller såväl de ofta omfattande enmansverk 
som såg dagens ljus under 1900-talets första decennier, som de 
lagarbeten med ett ofta stort antal uppsatsförfattare som börjat 
produceras fr o m  19 SO-talet. 27

En grundläggande undersökning för kännedomen om indel
ningsverket i den östra rikshalvan är John E Roos undersökning av 
uppkomsten av Finlands militieboställen under perioden 1682 
1700. Här ges grundläggande uppgifter, inte minst med kamerala 
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aspekter på organisationsförändringen. 28 Tyvärr är dock en hel 
del av den relevanta litteraturen i ämnet inte tillgänglig på annat 
språk än finska. Det gäller t ex Arvo Viljantis väsentliga undersök
ning av det ständiga knektehållets införande i Finland under 
1600-talets slut, med särskild tonvikt lagd på Åbo läns infanteri
regemente. 29

Från finländsk forskning föreligger också viktiga studier röran
de indelningsverket för flottan, kanske framför allt Jarl Storm
boms undersökning av båtsmanshållet i sydvästra Finland på 
1700-talet. Den boken behandlar både bakgrunden till och infö
randet av indelningsverket, liksom roteringens utveckling under 
1700-talet, båtsmännens lön och andra förmåner, ren krigshisto
ria för Ålands och Södra Finlands båtsmanskompani samt olika 
sociala förhållanden (relationer mellan olika personalkategorier, 
arbeten, båtsmansnamnen, avancemangsmöjligheter m m).30 

På andra sidan Bottenviken föreligger en grundläggande under
sökning av båtsmanshållet i Carl Hamnströms verk om båtsmans
hållet i Ångermanland och Medelpad. Den boken behandlar såväl. 
indelningsverkets införande som olika förhållanden senare under 
systemets existens.31 Både Stormboms och Hamnströms arbeten 
måste anses ha räckvidd utanför sina respektive geografiska 
undersökningsområden och ger grundläggande kunskap om in
delningsverket vad avser flottan. Dessa arbeten kompletteras med 
en lång rad större och mindre undersökningar av närmast lokal
historisk natur som behandlar båtsmanshållet i olika socknar, 
byar eller enstaka rotar; uppsatser som ofta publicerats i hem
bygdsföreningars årsböcker och liknande skrifter. Den typen av 
litteratur är synnerligen svår att få en överblick över, men den ger 
ändå glimtvis en inte oväsentlig kunskap. 

Detsamma gäller självfallet litteraturen om indelningsverket i 
armen, där den rika lokalhistoriska litteraturen i vissa avseenden 
kan ge viktiga bidrag till kännedomen om lokala förhållanden. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen främst 
ägnat sig åt att studera indelningsverkets införande i olika geogra
fiska områden, ofta ett landskap eller ett visst regementes rekry
teringsområde, men att man inte ägnat sig åt sammanställningar 
av dessa olika resultat för att få fram en större helhetsbild. Många 
av undersökningarna är synnerligen ambitiösa och bygger på ett 
rikt källmaterial men trots detta kan det noteras att ytterst få 
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forskare verkligen gått in i korrespondensserier och det militära 
kamerala materialet i form av olika räkenskapsserier. Dessa båda 
källkategorier är visserligen tungbearbetade och kräver en bety
dande arbetsinsats, men resultaten som torde gå att utvinna mås
te anses vara värda ett sådant arbete. 

Bedömningar av indelningsverkets funktio
nalitet och flexibilitet inför nya krav under 
1700- och 1800-talen 

Självfallet har många av de forskare som sysselsatt sig med indel
ningsverket även kommit med bedömningar av systemets effekti
vitet inför de förändringar som såväl den militärtekniska som den 
rena samhällsutvecklingen utsatte det för. 

Den kanske främste företrädaren för den "skola" som värderar 
indelningsverket som organisationsform relativt högt är Alf 
Åberg.32 Det finns i flera av de arbeten som behandlar debatten 
kring värnpliktens införande och indelningsverkets avskaffande 
under 1800-talets sista decennier även värdeomdömen om indel
ningsverket som system. Men i övrigt finns ingen samlad syn 
utifrån dessa utgångspunkter. En del arbeten behandlar dock 
näraliggande frågor. 

Så innebär ju t ex forskningen kring de s k  männingsförbanden 
under det Stora Nordiska kriget indirekt en värdering av indel
ningsverket, eftersom männingsförbanden var ett konkret tecken 
på att indelningsverket inte förmådde försörja armen helt med 
personal i en krissituation. 33 Just denna sista aspekt lyftes även 
fram av samtida bedömare som hade anledning att uttala sig om 
den nya militära organisationsformen, t ex den engelske diploma
ten John Robinson som behandlade frågan 1694. Dennes bok om 
den svenska armen och det svenska samhället på 1690-talet har 
analyserats av Lars Ericson.34

Det är dock inte bara frågan om i vilken utsträckning indel
ningsverket sågs som funktionellt eller i behov av förändringar för 
att följa med i den militära utvecklingen. Som framgått av Jean 
Häggmans undersökning av 1720-talets försvarspolitik var det 
knappast rena militära hänsyn som avgjorde försvarsbesluten på 
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riksdagarna då lika lite som tidigare eller senare utan många andra 
faktorer spelade in och verkade för bibehållandet av ett system 
som i vissa avseenden redan var i behov av förändringar.35 Senare
har Gunnar Arteus undersökt hur det militära komplexet under 
frihetstiden var samman vävt med den civila maktstrukturen, 36

något som bildar en viktig bakgrund för bedömningen av varför 
inga större förändringar skedde i indelningsverkets organisation 
under 1700-talet. 

Sammantaget kan man konstatera att det finns ett förhållande
vis vitt fält för forskning rörande den samtida synen på indel
ningsverket som organisationsform och diskussioner för och emot 
eventuella förändringar i systemet. Även de förhållandevis små 
förändringar som skedde utgör ett förhållandevis obearbetat fält 
för en mera målinriktad forskning. 

Frågan om indelningsverkets avlösande och 
ersättande med ett annat system 

Denna fråga hör intimt samman med frågeställningen 3 ovan. I 
samband med den under 1800-talet allt livligare debatten om 
införande av värnplikten och avskaffande av indelningsverket, 
spelade frågan om det senares föråldrade funktion en inte obetyd
lig roll, även om många andra faktorer också vägdes in. 

Hela problemkomplexet får anses vara väl utforskat av främst 
Per Hultqvist, Allan Jansson, Gunnar Salander

1 
Torgny Neveus 

och Kerstin Strömberg-Back. Ett gemensamt drag i deras resultat 
är att samtliga visat på hur gruppintressen och olika ideologier 
har påverkat och styrt politikers och andra beslutsfattares upp
fattningar om indelningsverkets vara eller inte vara.37 

Frågan om soldaternas och befälets sociala 
ursprung, rekrytering och avancemang samt 
demografiska förhållanden 

Dessa problem har behandlats i flera regementshistoriker. Mot
svarande studier har även skett för värvade förband, vilket möjlig-
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gör jämföreler för de olika rekryteringsformerna. Representativ 
för den förra kategorin är Lars-Otto Bergs studie av dessa frågor 
hos Södermanlands regemente åren 1680-1770.38 

Liknande problem har på senare år fått förnyad aktualitet i 
flera arbeten. Så behandlar Valter Elgeskog i en uppsats soldat
torpens beboende och geografisk rekrytering bland soldaterna i 
Sunnerbo härad i Kronobergs län, medan Göran Göransson 
undersöker manskapsrekryteringen ur social och geografisk syn
vinkel till livkompaniet av Första livgrenadjärregementet. Båda 
studierna rör 1800-talet. En längre tidsperiod behandlas i Kurt 
Bo bergs undersökning av rekrytering, läsförmåga m m  hos solda
terna med utgångspunkt i Lövångers kompani av västerbottens 
regemente under hela tiden från 1680-talet till 1901. En mycket 
kortare period har behandlats i en mindre studie av Birgitta 
Genberg Härner som studerat åldersförhållanden, familjestruktur 
och läskunnighet hos de soldater som var inblandade i Daluppro
ret 1743.39

Underlag för liknande studier ger naturligtvis de större och 
mindre utgåvor som har skett av grundläggande personalia röran
de samtliga soldater på en rote, ett kompani eller i en socken. 
Många sådana, ganska begränsade redovisningar finns i den rika 
lokalhistoriska litteraturen. Ett par centrala arbeten bör redovi
sas. 

Det gäller Carl Gustav Collins redovisning av knektarna i 
Konga kompani av Kalmar regemente under hela indelningsver
kets tid, 40 dels gäller det Rolf Alnefelts omfattande verk om 
soldaterna i Vartofta härad i Skaraborgs län, också det omspän
nande hela indelningsverket.41 I detta sammanhang bör pekas på 
den ganska rikhaltiga biografiska litteratur rörande främst office
rare och likställda civilmilitärer som utgivits i anslutning till övrig 
regementshistorisk littertur. För dessa kategorier finns ett rikt 
material att ösa ur. Bland senare utgåvor kan nämnas Dalrege
mentets personhistoria, vars första del omfattar åren 154 2-
1699. För Finland har Kaarlo Wirilander redovisat officerare, 
underofficerare och civilmilitärer för åren 171 1810.42

Den hittills bredaste inventeringen av indelta soldater utförs 
sedan 1983 av det s k  Soldatprojektet i Skara och syftar till att 
inventera samtliga indelta soldater i Skaraborgs län. Av de upp
skattningsvis 52 000 indelta infanterister, ryttare och båtsmän 
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vars personalia ska hämtas ur såväl militära som civila arkiv, har 
hittills (nyåret 1987) c:a 23 000 soldater registrerats med mer 
eller mindre omfattande uppgifter.43 

Den mest omfattande studien av de indelta soldaternas rekry
tering, sociala ursprung, avancemang m m  har utförts av Agneta 
Guillemot i hennes studie av de indelta soldaterna i Västerbotten 
mellan 1860 och 1901. 44 Resultaten visar att Västerbotten är ett 
exempel på att den gängse föreställningen om en social barriär 
mellan bondesamhället och militären inte gällde överallt. Här 
ansågs det uppenbarligen inte att en bondson "bytte ned sig" i 
socialt avseende om han tog anställning som indelt soldat. Det 
finns rent av åtskilliga exempel på hur man kombinerat bondens 
och soldatens yrke, något som ger ytterligare perspektiv på frågan 
om soldaternas försörjning. Även hemmansägande bönder kunde 
vara soldater. Agneta Guillemot lyfter med all rätt, fram betydel
sen av den undervisning soldaterna erhöll vid olika skolor inom 
regementet (förberedande korpraloch infanteriskolor, korpral
skolor, timmermansskolor m m). Speciellt läsövningen var här 
vida större än vad som bjöds inom den lägre civila utbildningen. 
Även den indelta armens betydelse för möjligheterna att bedriva 
jordbruk också i mindre bördiga småbondebygder lyfts fram som 
ett förhållande att stryka under. 

Som synes finns det åtskilliga spridda studier rörande soldater
nas sociala och geografiska ursprung samt olika demografiska 
förhållanden. De flesta undersökningar gäller dock bara en mind
re population, vanligen ett kompani under en viss tid. I det 
avseendet står Agneta Guillemots avhandling i en klass för sig och 
det faktum att den också är grundlig och av mycket god kvalitet 
gör den till en viktig utgångspunkt för vidare studier. Bara inom 
Västerbotten kan betydande skillnader märkas i olika avseenden 
mellan olika bygder, synbarligen främst beroende på deras od
lingsstruktur och därav följande mer eller mindre utvecklade 
sociala och ekonomiska förhållanden. 

Officerarna, såväl de indelta som de värvade, finns behandlade 
i några socialhistoriska arbeten. Det gäller dels Sten Carlssons 
breda undersökning av ståndssamhälle och ståndspersoner 
1700-1865, där officerarna bara utgör en liten aspekt av hela 
studien, dels Kaarlo Wirilanders stora socialhistoriska undersök
ning av officerskåren i Finland under 1700-talet. Den senare har 
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även behandlat officerskåren ur socialhistorisk synvinkel i sin 
mera övergripande studie över ståndspersonerna i Finland 1 721-
1870. 45 I det här sammanhanget bör man även nämna Gunnar
Arteus' undersökning av krigsmakt och samhälle i frihetstidens 
Sverige, liksom Ingvar Elmroths studier av den svenska adelns 
demografi och offentliga funktioner 1600-1900.46 

För indelningsverkets första tid finns även James Cavallies och 
Björn Askers undersökningar av olika demografiska och sociala 
förhållanden inom den svenska officerskåren under 1600-talets 
andra hälft. Till dessa båda studier av förhållanden vid tiden för 
indelningsverkets införande och första decennier, kan man lägga 
Klaus-Richard Böhmes undersökning av officersrekryteringen vid 
tre landskapsregementen (Södermanlands, Upplands och Väst
manlands regementen) åren 1626-1682.47 Den senare uppsats
en ger ett viktigt perspektiv på förhållandena under indelnings
verket. På motsvarande sätt kan Tom Ericssons och Göran An
dolfs studier kring 1900-talets officerskår ge väsentliga replipunk
ter för studiet av officerskåren under indelningsverkets sista tid.48

Sammanfattningsvis kan man konstatera att officerskåren är 
förhållandevis väl undersökt även om viktiga fält fortfarande 
väntar på forskare. När det gäller övriga befälskategorier samt 
manskapet i den indelta armen är forskningen trots allt betydligt 
mera splittrad. Det enda undantaget i detta avseende är Agneta 
Guillemots avhandling. Man kan på goda grunder efterlysa flera 
liknande studier från olika bygder vad avser demografiska, ekono
miska, sociala och odlingsstrukturella förhållanden. Sådana stu
dier bör lämpligen kopplas till demografisk, ekonomisk och agrar
historisk forskning, en forskning som expanderat väsentligt i Sve
rige under de senaste decennierna.49 Det är också symptomatiskt
att dessa i vid mening socialhistoriska aspekter de senaste två 
decennierna har anammats av allt fler militärhistoriska forskare. 
Den militärhistoriska forskningen med denna inriktning måste 
självfallet kopplas till andra forskningsresultat för att rätt kunna 
tolkas, men också för att komplettera den socialhistoriska forsk
ningen.50 
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Livet på roten ur olika aspekter 

Bostadsförhållanden, soldatnamn, övningar, odlingsarbete samt 
förhållandet till rotebönder och bondesamhället har behandlats 
förhållandevis sparsamt inom forskningen. Inom några falt finns 
dock väsentliga studier. 

Rörande soldatnamnen finns det mera generella studier över 
dessa av Sten Kreuger och Alf Åberg.51 Men det finns också flera 
specialartiklar om soldatnamnen vid bl a Västmanlands regemen
te, Kronobergs regemente och Dalregementet. 52

I flera av de ovannämnda arbetena om soldaternas sociala för
hållanden har också frågan om deras bostäder officerarnas bostäl
len och de menigas och korpralernas torp berörts i olika avseen
den, men inte någonstans särskilt utförligt. I flera av regements
historikerna finns dock särskilda kapitel om boställen och torp, 
om än av högst varierande omfattning och kvalitet. Liknande 
studier finns i den lokalhistoriska litteraturen. En grundläggande 
studie över indelningsverkets militära torp och boställen har pu
blicerats av Olle Cederlöf. Den bör kompletteras med Einar 
Bergs stora undersökning av de svenska soldaternas boningar un
der 400 år, främst med tonvikt på olika former av kaserner, 
baracker och lägerhyddor, medan själva boställena och torpen 
inte studerats. Hos Berg ges dock en god uppfattning om bostads
förhållandena vid övningar och olika kommenderingar. För Fin
land har John E Roos behandlat officersboställena. 53

Däremot är det påfallande hur undersökningar av verksamhe
ten hemma på torpet saknas, även om det finns enstaka sådana 
studier i en del regementshistoriska arbeten. Detsamma gäller 
kortare artiklar om kommenderingar på olika arbeten, liksom om 
övningslägren. Någon slags studie på något av dessa ämnen står 
att finna i nästan varje regementshistorik Men bara ett mindre 
antal är av verkligt grundligt slag och ger mer än glimtar från livet 
på roten eller på övningsheden. Man kan dock i detta samman
hang lyfta fram E Edholms och Olle Nilssons studier kring ar
mens mötesplatser i allmänhet respektive Värmlands regementes 
och Värmlands fåltjägares övningsplatser. Även Hultsfreds slätt 
och Polacksbacken har behandlats utförligt i särskilda historiker. 

En viktig förklaring till detta är naturligtvis det bristande käll
materialet rörande verksamheten främst hemma på roten. Öv-
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ningar och kommenderingar går däremot att följa i det militära 
arkivmaterialet. När det gäller verksamheten hemma på bostället 
eller torpet ger husesynsprotokoll och torpsyner en del uppgifter 
om fastigheterna, tillsammans med soldatkontrakt, och de har 
också nyttjats flitigt av forskningen, främst den lokalhistoriska 
forskningen. Det militära kamerala materialet, inte minst i rege
mentenas egna arkiv, är dock alltför lite utnyttjat även i detta 
sammanhang. Kombinerat med civila och militära jordeböcker 
kan det ge svar på många väsentliga, och hittills alltför sällan 
ställda, frågor om vad indelningsverket betydde för uppodlingen 
av jorden. 54

Förhållandena hemma på roten kan dock bara till en del täckas 
in av bevarat skriftligt material och därför är intervjumaterialet av 
central betydelse. På flera arkiv finns intervjuuppteckningar be
varade från såväl f d indelta soldater som från deras anhöriga. 
Dessa uppteckningar behandlar stort som smått kring livet på 
torpet och är naturligtvis av synnerligen skiftande kvalitet och 
utförlighet. Men trots detta och andra problem utgör de ändå en 
mycket viktig källa till kunskap om dessa aspekter på indelnings
verket. Den största samlingen av dessa minnen finns bevarad på 
Nordiska museet i Stockholm och insamlades till största delen på 
1940-talet av Mats Rehnberg.55

Samlingen har främst utnyttjats av Mats Rehnberg själv i den 
värdefulla boken "Vad skall vi göra med de blanka gevär" som 
innehåller ett stort antal kapitel om militära normer, seder, attity
der och traditioner bland både indelta och värnpliktiga soldater. 
Mats Rehnberg har också behandlat den militära folkdiktningen. 
En annan bok i samma genre är Elfred Kumms mera populärt 
hållna bok om indelta soldater och rotebönder. Kumm anför en 
rad exempel huvudsakligen från Upplands regemente på rekryte
ring, torpen, övningar, arbetskommenderingar m m. Kumms bok 
bygger både på militära och civila arkivhandlingar, liksom på 
minnesuppteckningar ur Nordiska museet och Dialekt- och folk
minnesarkivet i Uppsala. En stor brist är dock bokens avsaknad av 
riktiga källhänvisningar, vilket gör det ytterst svårt att värdera 
Kumms resultat. Man kan ofta inte avgöra om en uppgift bygger 
på en uppteckning eller på en skriftlig uppgift. Detta till trots 
spelar Kumms bok en väsentlig roll som inspirationskälla för 
vidare forskning. 56 Den som mest arbetat med både arkivmaterial 
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och folkminnesuppteckningar är Agneta Guillemot, vars avhand
ling behandlats ovan.57 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att verksamheten på 
torpet och i viss mån även på övningsläger och kommenderingar 
behandlats relativt styvmoderligt av forskningen och att mycket 
finns att göra på dessa områden. Material som jordeböcker, ka
merala handlingar och folkminnesuppteckningar är hittills föga 
utnyttjade källor som kan bidraga till nya och väsentliga resultat. 

Det kan nu vara dags att draga ihop trådarna från genomgången 
av forskningsläget, en genomgång som visat inom vilka områden 
vår kännedom om indelningsverket är som störst, liksom var 
luckorna och därmed behovet av ytterligare och fördjupad forsk
ning står att finna. Samtidigt bör det än en gång understrykas att 
genomgången ovan självfallet inte gör anspråk på att vara fullstän
dig, men ambitionen är ändå att redovisa de främsta arbetena och 
de viktigaste ingångarna till övrig litteratur inom respektive om
råde. 

Genomgången gav vid handen att en hel del forskning ägnats åt 
frågan om indelningsverkets förhistoria och införande, främst på 
riksnivå. En del väsentliga regionala studier finns, men på denna 
nivå finns uppenbarligen mera att göra. Inte minst ett flitigare 
utnyttjande av korrespondensserier och kameralt material bör ge 
vidgad kunskap om hur införandet av indelningsverket i realite
ten gestaltade sig i olika trakter. På samma sätt torde man kunna 
följa utvecklingen av indelningsverket under en längre period, 
kanske hela dess existens, främst vad avser organisationen på det 
lokala planet med hjälp av samma material, förslagsvis kombine
rat med civila handlingar av typen jordeböcker, domböcker och 
liknande. 

Frågan om hur indelningsverket betraktats av samtiden och hur 
det fungerat vid nya påfrestningar och krav har främst behandlats 
i samband med forskningen kring diskussionen i slutet av 
1800-talet rörande systemets avskaffande. I övrigt finns det ett 
ganska brett fält öppet för framtida forskning. Ett lämpligt an
greppssätt kunde vara att man utifrån ett indelt regementes inter
na ekonomi följde förhållandena i krig och fred under en längre 
tidsperiod, för att på det sättet försöka mäta systemets eventuella 
flexibilitet .. 

Däremot torde frågan om indelninsverkets avlösning och ersät-
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tande med värnpliktssystemet kunna betraktas som väl utforskad, 
inte minst vad det gäller rikspolitiken. Man kan dock peka på att 
frågan om värnpliktens utveckling undersökts förhållandevis 
ringa på lokal nivå, inte minst sett i samband med indelningsver
kets utveckling, eller rättare sagt avveckling, i samma trakt. Här 
finns ett viktigt fält för framtida forskning, inte minst med tanke 
på det relativt goda källmaterial som finns rörande värnpliktssys
temet och de värnpliktiga soldaterna även före 1901. 58 

Forskningen kring sociala och demografiska förhållanden har 
varit synnerligen omfattande när det gäller officerskåren vid de 
indelta förbanden liksom vid de värvade förbanden men något 
mindre för manskapet. För det senare är det främst Agneta Guil
lemots avhandling om Västerbottensknektarna i slutet av 
1800-talet samt några relativt geografiskt begränsade studier som 
har utförts. Här finns tveklöst ett stort fält för framtida forskning. 
Det finns också rika möjligheter att anknyta till inte bara forsk
ning kring officerskåren, utan också till de studier av manskapets 
sociala förhållanden i olika avseenden som gjorts med avseende 
på de värvade förbanden. Sådana arbeten finns för bl a manskapet 
vid Svea livgarde, Göta livgarde, Svea artilleriregemente och i viss 
mån även för Göta artilleriregemente.59 

Det kanske vitaste fältet för forskningen kring indelningsverket 
är det som omfattar förhållandena och verksamheten på soldat
torpen och i viss utsträckning på övningar och arbetskommende
ringar. Här kommer, självfallet huvudsakligen för indelningsver
kets sista tid, det relativt outnyttjade materialet av folkminnes
uppteckningar in som ett viktigt komplement i ett avseende då de 
skrivna källorna delvis sviker. 

Av det ovanstående har redan framgått, om än indirekt, att den 
militärhistoriska forskningen i Sverige genomgått något av en 
renässans under de senaste decennierna. Detta har dels resulterat 
i ökad forskning, dels i delvis nya forskningsinriktningar där efter 
förebild från den historiska forskningens allmänna utveckling mot 
nyttjande av teorier, socialhistoriska frågeställningar och alltfler 
brett anlagda forskningsprojekt nya frågeställningar och an
greppssätt kommit till användning. Inte minst socialhistoriska 
aspekter har, i olika avseenden, kommit att spela en betydande 
roll. Det stora antalet studier av officerskollektiv ur demografiska 
och sociala synvinklar de senaste åren är ett tydligt, om än inte ett 
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ensamt, uttryck för denna utveckling. 60 Det finns ingen anledning
och tro att denna trend kommer att brytas, utan snarare kan man 
förvänta sig en vidareutveckling där kunskap och metoder från 
andra historiska vetenskaper vägs in och tas till vara, t ex från 
antropologi, demografi, etnologi, kulturgeografi m flsamtliga ve
tenskaper som har mycket att ge som impulsgivare inför studier i 
indelningsverkets historia. 

Det vore orättvist att i en sådan här sammanfattning inte 
nämna några av de viktigare arbeten som i skrivande stund är 
under utarbetande inom ramen för forskningen kring indelnings
verket, liksom i därmed nära sammanhörande ämnen. 

Forskningen pågår kring utländska officerares integrering och 
betydelse i svenskt samhällsliv 1623 -7 5, de in delta officerarnas 
mentalitet och ekonomiska verksamhet under främst 1700-talet, 
officerskårens rekrytering under 1900-talet, militärer och sam
hälle i 1700-talets Göteborg och politiska attityder hos officers
kåren 1920-50.61 Den begynnande forskningen kring garnisons
städer har, trots att den definitionsmässigt sysslat med indelnings- · 
verkets motsats, väsentliga impulser och jämförelsematerial att ge 
studiet av indelningsverket. 62 

Sammantaget kan man konkretisera tre väsentliga fält för fram
tida forskning kring indelningsverket: 

1. Indelningsverkets genomförande och utveckling på lokal och
regional nivå, med särskild tonvikt på dess betydelse för orga
nisatoriska, sociala och ekonomiska förhållanden, samt rent
agrarhistoriska aspekter på de indelta soldaternas odlingsverk
samhet.

2. Demografiska och socialhistoriska studier kring främst de me
niga indelta soldaterna vad avser giftermålsmönster, familje- ,.
bildning och andra demografiska förhållanden samt läskunnig
het, brottslighet och geografiskt ursprung, tjänstgöringstider
och avancemang.

3. Mera antropologiskt formade frågeställningar kring livet på
roten och förhållanden inom det militära samhälle det indelta
regementet utgjorde samt dettas förhållande till det omgivan
de bondesamhället. Här bör mjukdata i form av folkminnes
uppteckningar utnyttjas tillsammans med skriftligt material i
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form av korrespondens hos militära och civila myndigheter, 
domböcker m fl typer av källor. 

Inom samtliga dessa tre fält finns en omfattande forskning kring 
motsvarande civila förhållanden att hämta inspiration ur och, inte 
minst, att göra komparationer med. 

Agrarhistoriska studier kring det svenska agrarsamhället finns i 
stor mängd, inte minst från de senaste decennierna och det skulle 
självfallet föra alltför långt att gå in på dem mera i detalj här. Det 
får räcka med en mera generell hänvisning till den översikt över 
forskningen som nyligen presenterats av Eva Österberg.63

Även för demografiska och socialhistoriska studier finns en rik 
forskning att ta utgångspunkt i, inte minst som ett resultat av de 
senaste årens mycket livaktiga verksamhet på området. 64

Som redan tidigare sagts är det under punkt 3 skissade forsk
ningsfältet det kanske minst utforskade, men här finns förutom 
Kumms och Rehnbergs tidigare anförda arbeten antropologiskt 
och etnologiskt inspirerad forskning att anknyta till. 65

Förhoppningsvis kan denna översikt ge uppslag och inspiration 
till vidare forskning inom det viktiga inslag i svenskt samhällsliv 
som indelningsverket med sina officerare, soldater och båtsmän 
utgjorde under nästan två och ett halvt sekel. Man bör i detta 
sammanhang påminna om att nyrekryteringen till indelningsver
ket visserligen upphörde 1901, men att åtskilliga tusen indelta 
soldater fortsatte sin tjänstgöring länge än vid de olika regemente
na. Ännu in på 1920- och 30-talen spelade de indelta soldaterna 
en betydande roll inom många regementens interna förvaltning 
och utbildning, ett forskningsobjekt som är nära nog helt bort
glömt och som naturligtvis bör lyftas fram i ett sådant här sam
manhang. Just detta forskningsfält lämpar sig väl för utnyttjande 
av muntliga källor i form av folkminnesuppteckningar av olika 
slag. 

Lite ironiskt är det kanske att just vidgningen av forskningsfäl
tet och angreppssättet genom att dra in bl a muntliga berättartra
ditioner och uppteckningar som källmaterial inte bara (förhopp
ningsvis) ska föra forskningen framåt och öka vår kunskap om 
indelningsverket, men också bidra till att sluta cirkeln. De flesta 
svenskars kunskap och föreställningsbild om de indelta soldaterna 
och deras liv har tveklöst formats av Vilhelm Mobergs skildring 
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av Raskens öden i slutet av 1800-talet. Skildringen bygger främst 
på vad Vilhelm Moberg själv upplevde under uppväxten i ett 
soldattorp och vad han hörde sin far soldaten Carl Gottfrid 
Moberg vid Konga kompani av Kalmar regemente och dennes 
kompanikamrater berätta om både sin, farfaderns och hans fars 
liv som indelta soldater.66
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Tungt vägande kritik? 

En granskning av kritik mot teorin om nordisk balans 

Robert Dalsjö 

Inledning till problemområdet 

Sedan 60-talet har "nordisk balans" varit ett centralt, men också 
kontroversiellt, begrepp i debatter om nordiska säkerhetsfrågor. 
Uttrycket har använts av forskare, politiker och militärer, främst i 
de nordiska länderna men även i omvärlden. Bevarandet av den 
nordiska balansen har inte sällan åberopats som ett argument mot 
ändringar i delar av ett eller flera länders säkerhetspolitik. "Nor
disk balans'' har inte bara använts som ett argument i debatter, 
själva begreppet - såväl dess betydelse som dess värde har 
också varit föremål för debatt. Diskussionen har inte underlättats 
av att uttrycket har fler olika tolkningar. Även om gränsen mellan 
de olika tolkningarna ofta har varit flytande kan två huvudbety
delser utskiljas: beskrivande och förklarande. Båda dessa finns 
dessutom ockå i normativa varianter. 

Den deskriptiva betydelsen kan ha tyngdpunkten lagd på poli
tiska eller på militära faktorer och målar en huvudsakligen statisk 
bild av förhållanden och samband som anses vara karakteristiska 
för det säkerhetspolitiska mönstret i Norden under efterkrigsti
den. Politiskt betonas lågspänning, låg supermaktsnärvaro, säker
hetsgemenskap och inoch utrikespolitisk stabilitet. Militärt kon
centrerar man sig på Nordens roll som ett symmetriskt nedtrapp
ningsområde mellan blocken, med Sverige som en stark buffert 
emellan. Oavsett var tyngdpunkten ligger understryks att ett 
ömsesidigt beroende existerar mellan de nordiska länderna i sä
kerhetshänseende. 

Den förklarande tolkningen - teorin om nordisk bal.ans byg
ger i huvudsak vidare på den deskriptiva och söker förklara den 
långvariga lågspänningen och stabiliteten i Norden med existen
sen av en dynamisk avskräckningsmekanism, som avhåller makt-
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blocken från att söka flytta fram sina positioner. Teorins kärna är 
att båda maktblocken avskräcks från en positionsframflyttning 
genom att den andra sidan då kunde vidta kompenserande åtgär
der i "sin" del av området. Härigenom läggs hämsko på drivkraf
terna för ökat supermaktsengagemang i Norden. 

Den förklarande betydelsen har vunnit mindre anslutning 
bland forskare och politiker än den beskrivande, men kommer 
ständigt upp i diskussioner angående nordisk säkerhet. I Norge 
och Sverige har teorin utövat särskilt stort inflytande genom att 
den inlemmats som en del av statsmakternas resonemang och 
terminologi i säkerhetsfrågor. Från officiellt finskt håll har man 
inte anslutit sig till teorin, utan talar hellre om en statisk "nordisk 
stabilitet". 1 I Moskva är teorin synnerligen impopulär och man 
vänder sig ofta i uttalanden direkt mot den. Däremot tycks man i 
andra sammanhang - t ex vad gäller NA TO-aktiviteter i N arge 
räkna med att teorin har giltighet. 2 

Som nämnts är nordisk balans ett högst kontroversiellt uttryck • 
som har utsatts för omfattande kritik. Invändningar har riktats 
mot såväl uttryckets mångtydighet som mot tankeinnehållet i en 
eller flera av tolkningarna. Särskilt hård har kritiken varit mot 
teorin med dess avskräckningsmekanism och dess anspråk på 
förklaringskraft. Kritiken har kommit från såväl vetenskapligt 
som politiskt håll och varierat från analytisk till normativ, ofta 
med inslag av båda kategorierna. Kritiken har varit så pass omfat
tande att man inom huvudströmningen av svenskt säkerhetspoli
tiskt tänkande numera betraktar teorin som i bästa fall osäker.3 

Kanske som en följd av dessa invändningar har uttrycket nordisk 
balans nästan försvunnit i officiella svenska uttalanden under 
senare år och allt mer ersatts av "nordiskt mönster" eller "nordisk 
stabilitet'\ dock tycks en del av teorins tankegångar leva kvar.4 

Trots den omfattande kritiken mot teorin och de följder som 
detta fått för teorins anslutning, har endast smärre försök gjorts 
att granska kritikens hållbarhet och dess följder för teorins bär
kraft. 5 (Den beskrivande tolkningen och kritiken mot denna har 
utförligt analyserats av mig i ett tidigare arbete. 6)
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Syfte, metod, material och avgränsningar 

Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att pröva hållbarheten i den kritik som 
offentligt framförts mot teorin om nordisk balans och att utröna 
om denna kritik föranleder att teorin på vetenskaplig grund bör 
förkastas. 

Metoden är ideanalys med tyngdpunkt på hållbarhetsprövning. 
Framställningen är upplagd så att teorin först presenteras och 
analyseras, detta sker relativt översiktligt eftersom ändamålet 
endast är att skapa en grund för den vidare behandlingen. Däref
ter kommer de kritiska argumenten att var för sig presenteras, 
analyseras och prövas, varefter slutsatser kommer att dras om 
hållbarheten i motargumentet och dess följder för teorins hållbar
het. Till sist dras sammanfattande slutsatser om kritikens hållbar
het och om huruvida denna sammantaget visar att teorin är falsk 
eller har allvarliga brister. 

Endast begränsade slutsatser kommer att kunna dras om teo
rins hållbarhet, detta på grund av att teorin endast konfronteras 
med skriftliga invändningar jag funnit i debatten och inte utsätts 
för en självständigt genomförd kritisk granskning. Detta gäller 
likaså teorins empiriska underlag, som endast behandlas där sam
manhanget så fordrar. En grundlig genomgång av empirin skulle 
kräva ett mycket omfattande arbete och dessutom utnyttjande av 
primärkällor som sällan är tillgängliga. 7

I enlighet med syftet har jag koncentrerat mig på argumenten i 
debatten, inte debatten i sig eller debattörernas positioner. Inga 
ansträngningar har gjorts att beskriva debattens förlopp, att klas
sificera kritikerna eller att dela in dem i grupper. 

Den uppläggning som valts innebär att jag studerar en diskurs 
som huvudsakligen är naturlig, men i viss mån är konstruerad. 
Denna konstruktion har två potentiella svagheter: 1. inläggen på 
båda sidor spänner över en lång tidsperiod; detta innebär att såväl 
teorin som verkligheten kan ha utvecklats under den tid som 
debatten pågått. En del av inläggen är gjorda i en vetenskaplig 
debatt, medan andra har huvudsakligen politiskt syfte. Emellertid 
är dessa svagheter inga allvarligare felkällor eftersom jag inte 
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söker värdera kvaliten hos inläggen, utan i stället argumentens 
hållbarhet och följder för teorins värde i ljuset av i dag tillgänglig 
kunskap. 

Avgränsningar 

Den deskriptiva varianten av nordisk balans kommer inte att 
behandlas här, annat än i den mån den utgör en grund för teorin 
och då översiktligt. Vissa argument har använts både mot den 
deskriptiva och den förklarande varianten. Eftersom den förra 
varianten och argumenten mot denna har behandlats i ett tidigare 
arbete kommer jag inte att analysera de argumenten en gång till, 
utan stöder mig där på tidigare resultat. 

Teorins normativa betydelse eller normativt grundade argu
ment kommer heller inte att tas upp. Gränsen normativ - analy
tisk är dock ibland flytande och i den mån normativ kritik inne
håller analytiska argument kommer dessa att behandlas. 

Ett avgränsningsproblem gäller vad som är kritik mot nordisk 
balans som teori, och vad som är kritik mot de förhållanden som 
teorin försöker att beskriva och förklara. Emellertid har jag för
sökt att ta med alla de analytiska synpunkter som jag kan bedöma 
kritiserar själva teorin på något sätt. 

Viss kritik mot teorin kan sägas reflektera större konflikter 
inom forskarvärlden, t ex huruvida maktbalanspolitik befrämjar 
fred eller inte. Sådan kritik kan, om den riktar sig mot teorin, inte 
bara förbigås därför att ämnet är stort. Det är dock knappast 
rimligt att här söka lösa sådana frågor; jag för därför ett begränsat 
resonemang kring sådana problem och försöker anknyta till en 
existerande diskussion. 

Material 

Det redovisade materialet är ett urval av det väsentligaste som 
skrivits i frågan. En omfattande materialsökning har gjorts i 
svenskspråkig press samt i svensk, nordisk och internationell litte
ratur och tidskriftspress. 

Redogörelsen för teorins innehåll baserar sig på material från 
dess upphovsman, den norske statsvetaren Arne Olav Brundt-
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land. Detta eftersom nästan allt 'pro' material faller tillbaka på 
hans artiklar och teorins övriga anhängare tillfört mycket lite 
utöver hans tankar. 

Vad gäller urvalet av kritik grundar det sig huvudsakligen på 
argumentens egenskaper, inte på debattörernas. Inga krav har 
därför ställts på att debattörerna ska vara vetenskapligt skolade 
eller ha någon särskild position i samhället. 

Historisk bakgrund 

I detta sammanhang kan det vara värt att teckna en kort historisk 
bakgrund till hur det nuvarande mönstret i Norden och tankarna 
om nordisk balans uppkommit. 

Mot slutet av 40-talet hårdnade det internationella klimatet 
och farhågor uppstod i Västeuropa om Sovjetunionens avsikter. 
De nordiska länder som nyligen jublande hälsat freden påbörjade 
något omtumlade ett sökande efter lösningar på säkerhetsfrågor
na. 8 

I denna process styrdes länderna av sina erfarenheter från kri
get: Finland sökte basera sitt förhållande till Sovjet på förtroende 
i stället för på avskräckning och slöt 1948 ett ömsesidigt avtal om 
vänskap, samarbete och bistånd (VSB-avtalet). Sverige ville hålla 
fast vid den neutralitetslinje man ansåg framgångsrik, medan 
Norge ansåg att den 9 april 1940 hade visat otillräckligheten i 
isolerad neutralitet. Man såg där - i viss mån även i Danmark -
en anknytning till västmakterna som nödvändig. Svenska försök 
att hålla stormaktsmotsättningarna utanför Norden genom att 
erbjuda Norge och Danmark en gemensam skandinavisk försvars
pakt stupade på norskt motstånd. De västnordiska länderna del
tog 1949 i bildandet av Atlantpakten, medan Sverige blev kvar 
vid sin traditionella linje och stärkte försvaret kraftigt.9 

Norden blev dock inte så splittrat som många hade fruktat och 
bindningarna till respektive maktblock hade viktiga begränsning
ar. Finland blev inte en sovjetisk satellitstat, vid mitten av SO-talet 
återlämnade ryssarna dessutom sin enda militärbas i landet och 
tillät Finland att delta i Nordiska Rådet. Norge och Danmark 
avstod från utländska baser i fredstid, senare även från basering av 
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allierade kärnvapen i fredstid. Under SO-talet utvecklades dessut
om ett nordiskt samarbete på snart sagt alla områden utom eko
nomi och säkerhetspolitik. 

Omkring 1960 inträffade så ett antal kriser mellan Sovjet och 
nordiska länder, allvarligast var kanske den så kallade notkrisen 
1961. I en diplomatisk not krävde då Sovjet militära konsulta
tioner enligt VSB-avtalet med Finland. Bland motiven till detta 
anfördes Norges och Danmarks samarbete med Västtyskland 
inom NA TO. Efter att ryssarna hade upprepat sina krav antydde 
den norska regeringen att fortsatta påtryckningar på Finland inte 
skulle leda till norska eftergifter. Snarare skulle det pressa Norge 
ännu längre in i NATO och man påminde om de självpåtagna 
restriktioner man nu tillämpade. Efter att Kekkonen träffat 
Chrustjov drogs de sovjetiska kraven tillbaka, bl.a. med hänvis
ning till att man ville undvika krigspsykos och krigsförberedelser i 
NATO-länderna Norge och Danmark. 10 

Notkrisens förlopp och avveckling uppfattades på många håll 
som ett exempel på ömsesidigt säkerhetspolitiskt beroende mel
lan de nordiska länderna och på en arbetsfördelning till gemen
sam nytta. Man ansåg att Norges förtäckta hot om ändringar i sin 
baspolitik hade avskräckt ryssarna från att pressa Finland till 
eftergifter; detta gav snart i Norge upphov till tankarna om nor
disk balans, som sedan spreds vidare. 

Teorin om nordisk balans 

Teorin om nordisk balans framfördes av Brundtland i en artikel 
1964 och har sedan dess upprepats och utvecklats av honom. 11

Han försöker förklara den låga spänningen i Norden med att läget 
i regionen givit upphov till en dynamisk avskräckningsmekanism 
som avhållit maktblocken, främst Sovjetunionen/W arszawapak
ten, från positionsframflyttningar i området eller försök till såda
na. Brundtland är på många punkter långt ifrån entydig om vad 
balansen är teoretiskt och i praktiken, exempelvis kategoriseras 
balansen omväxlande som "föreställning" och som "teori".12

Han skapar också 1966 analytiska verktyg som "balansens tre 
huvuddimensioner" (nordisk, bipolär och samspelet mellan re-
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gionala och globala krafter) vilka han sedan inte använder vida
re.13 Mitt syfte är dock inte att leta efter tappade trådar, utan jag
har sökt att ur Brundtlands texter sammanställa en representativ 
bild av teorin. 

Teorin förutsätter att det säkerhetspolitiska mönstret i Norden 
ser ut som det tecknas i den deskriptiva betydelsen av nordisk 
balans. 14 Brundtland menar att denna beskrivning inte är felaktig,
men att den är statisk och inte kan förklara den långvariga avspän
ningen i Norden.15 Teorin skiljer sig från beskrivningen främst
genom anspråk på förklaringskraft och genom betoning av av
skräckning och dynamik jämfört med faktorerna förtroende och 
stabilitet. 

Ur den statiska balansen har Brundtland hämtat tre faktorer 
som han bedömer som särskilt viktiga och som förutsättningar för 
att den dynamiska balansen skall existera och fungera: 

* De tre typer av säkerhetspolitiska lösningar som tillämpas i
Norden och att dessa betraktas som permanenta inom och
utom de aktuella länderna.

* Att supermakternas intressen i Norden är defensiva - inriktade
på att förneka huvudmotståndaren möjligheter till framstötar
- och är starkast i det land som ligger respektive maktblock
geografiskt närmast.

* Den känsla av samhörighet med och den hänsyn till grannlän
derna som kännetecknar säkerhetsgemenskapen Norden.16 Två
faktorer, som han inte nämner i detta sammanhang men up
penbart betrakter som grundläggande, är dels att Norden är ett
säkerhetspolitiskt system där staterna är ömsesidigt beroende
av varandras linje och påverkas av varandras åtgärder, dels att
Sovjetunionen utgör det dominerande geopolitiska hotet mot
hela regionen.

Balansens karaktär ( det rör sig enligt Brundtland om ett tillstånd, 
inte en politik eller ett tänkesätt) är inte maktbalans i traditionell 
mening utan snarare "en balans i begränsningarna att använda 
politisk och militär makt." Han uttrycker det också som "ett 
dynamiskt samband mellan de nordiska ländernas säkerhetspoli- · 
tik."17 Av allt att döma syftar dessa inte helt solklara formulering
ar på karaktären hos den dynamiska balansen i sig, inte på karak-
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tären hos den teoretiska modell han skapat för att approximera 
och analysera balansen. Brundtland gör en, inte särskilt markerad, 
men dock distinktion mellan dessa båda storheter, varför den 
senare av dem fortsatt kommer att kallas balansmodellen.

Teorins balansmodell spelar med möjligheterna att förändra tre 
operationella faktorer som är resultatet av de skilda säkerhetspoli
tiska lösningarna i Norden. Dessa är: 

1. Norges och Danmarks självpåtagna begränsningar i NATO
medlemsskapet: frånvaron av kärnvapen och utländska baser,
vilka också kan ses som amerikansk eller generellt västlig åter
hållsamhet vad gäller Norge och Danmark.

2. Sveriges neutralitetspolitik, stödd på ett starkt militärt försvar.
3. Sovjetunionens speciella återhållsamhet gentemot Finland.

(Snarare än VSB-avtalet eller Finlands vänskapliga relationer
till sin granne.) 18 

Balansmodellens avskräckningsmekanism bygger på att båda 
maktblocken har jämförbara möjligheter att förändra de opera
tionella faktorerna på sin egen sida i riktning mot (närmare) 
supermaktsamarbete. Ett försök till positionsframflyttning befa
ras därför leda till motsvarande åtgärd av motparten, med ett 
oförändrat eller för båda parter mindre gynnsamt läge som följd. 
Detta förhållande verkar starkt dämpande på drivkrafterna för 
ensidiga positionsframflyttningar. 19 Skulle en kris uppstå behöver 
enligt teorin inte en justering av en operationell faktor verkligen 
äga rum. Det räcker ofta att antyda att en förändring kan ske för 
att motparten skall avskräckas från att genomföra sin planer. 
Varningar kan också utdelas i förväg, för den händelse att motsi
dan skulle tänkas planera något.20 Enligt Brundtland kan initiati
vet till en förändring teoretiskt komma såväl från "klientstaten" 
som från "beskyddarstaten" (även om det förra alternativet rimli
gen inte lär vara aktuellt i Finlands fall) .21 

Brundtland menar inte att avskräckningsmekanismen fungerar 
automatiskt, eller att den borde göra det. Möjligheterna till upp
trappning skall vara så klara att de verkar avskräckande, men inte 
så givna att de vid en kris binder aktörerna och kanske ger upphov 
till en kedjereaktion. 22

Teorin innehåller både en krisprovokationshypotes och en kris-
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avvecklingshypotes. En förändring av en operationell faktor kan 
verka antingen krisprovocerande eller krisavvecklande, vilken ef
fekten blir beror främst på om åtgärden vidtogs oprovocerat eller 
inte. 23 Denna del av teorin kan åskådliggöras schematiskt: 

Stabilitet; Hot om ändring av operationell faktor � Krisprovo
kation � Mot-hot om ändring av operationell faktor � Kris
avveckling � Status quo ante.24 

Den inledande krisprovokationen behöver dock inte komma via 
en operationell faktor, den kan också riktas direkt till 'mottaga
ren', exempelvis från Sovjet till Norge. 25 

Balansmodellen har två 'undermodeller', uppdelningen dem 
emellan är beroende av vilka operationella faktorer som berörs i 
en kris. Primärmodellen, som är den viktigaste, innebär att det är 
faktor 1 (Norge-Danmark) eller faktor 3 (Finland-Sovjet) som är 
provocerande. Sverige agerar inte aktivt, men vår linjes bibehål
lande är viktig för att inte Norge och Danmark ska behöva över
väga en ändring av sin politik, även utan att en sovjetisk framstöt 
skett. Sekundärmodellen ser Brundtland som hvudsakligen po
tentiell, där är det en ändring av Sveriges neutralitetspolitik eller 
militära styrka som verkar provocerande eller krisavvecklande. 26 

Primärmodellen har vidare två varianter, "den klassiska" där 
Norge/Danmark håller Sovjet borta från Finland genom antyda 
ändringar i riktning mot ett närmare NA TO-samarbete och '' den 
omvända" där finska antydningar om repressalier mot landet får 
hämmande verkningar på Norge/Danmarks NATO-samarbete.27 

Den klassiska balansen exemplifierar Brundtland främst med 
notkrisen 1961 som har berörts i kapitlet "Historisk bakgrund". 
Krisprovokationshypotesen stöds här av att Sovjet i sin not till 
Finland specifikt nämnde ökande västtyska aktiviteter i Norden 
som motiv för konsultationer enligt VSB-avtalet. Krisavvecklings
hypotesen stöds av kommuniken från mötet mellan Kekkonen 
och Chrustjov, i vilken Sovjet avstod från kravet på konsulta
tioner med hänvisning till strävan att reducera "behovet av mili
tära förberedelser inte bara i Finland och Sverige utan också i 
Norge och Danmark som är medlemmar av NATO." Närmare 
bevis för en teori om modern internationell politik kan man 
knappast komma, hävdar Brundtland. 28
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Den omvända balansen exemplifierar han med 'normalise
ringsaffären' 1976-1977. I NATO:s 'brandkårsstyrka' AMF, som 
bland annat är avsedd för insats i Norge

1 
ingår även förband från 

Västtyskland. Dessa hade tidigare inte tillåtits delta när AMF 
övade i Norge, men eftersom antityska känslor från kriget hade 
avklingat avsåg Oslo nu att normalisera de militära förbindelserna 
med alliansbrodern. Normaliseringen blev dock inte genomförd 
med avseende på stridande förband, detta efter att Kekkonen vid 
ett besök i Oslo sagt att det inte var likgiltigt för Finland med vem 
Norge samarbetade militärt. En sådan normalisering kunde få 
obehagliga konsekvenser för både Norge och Finland antyddes 
det. 29 (VSB-avtalet talar om angrepp på Finland, eller på Sovjet
unionen via Finland, av Tyskland eller med Tyskland förbunden 
stat.) 30 

Balansteorins förklaringskraft ser Brundtland inte som obegrän
sad; många andra faktorer påverkar läget i Norden och teorin är 
inte heltäckande. Han hävdar dock med bestämdhet att teorins 
balansmekanism har spelat en roll, tidvis en stor roll, för att 
bevara status quo under efterkrigstiden. Han ansluter sig uttryck
ligen till Vloyantes som menat att teorin kan ses som viktig och 
bidragande, men inte exklusiv och avgörande när man betraktar 
sovjetisk politik gentemot Finland.3 1 

Vad gäller den reellt existerande balansens förmåga att motstå 
starka utmaningar, så medger han att nordisk balans är ett "vac
kert-väders-fenomen". 32 Balansen är beroende av tidigare nämn
da förutsättningar, bland dem att supermakterna endast har de
fensiva avsikter i området och att Norge kan bibehålla sin baspoli
tik. 33 

Kritiken mot teorin om nordisk balans 

De kritiska synpunkter som kommer att analyseras och presente
ras här behandlar huvudsakligen teorins konstruktion eller de 
begreppsmässiga grunderna för denna. Invändningarna kan delas 
in i tre grupper: brister i överensstämmelse mellan teorin och 
traditionell maktbalansteori

1 
huruvida maktbalans och allianser 

främjar eller motverkar fred och stabilitet, samt brister i balans
mekanismen. 
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Brister i teorins definition av balans 

Det har tidigare visats att Brundtland inte ser nordisk balans som 
en militäreller maktbalans i traditionell mening. Trots detta har 
en del kritiker skjutit in sig på denna punkt och menat att nordisk 
balans inte är någon "riktig" balans - och därför felaktig som 
teori. I en kort artikel 1968 baserar Erik Moberg sitt utdömande 
av teorin på denna metod.34 Moberg ställer i sin artikel först upp
en allmän definition på avskräckningsbalans och formulerar vill
kor som skall vara uppfyllda för att denna typ av balans skall anses 
föreligga. Därefter applicerar han, enligt hypotesprövningsmo
dell, Brundtlands teori på sin egen definition, finner att teorin 
inte möter definitionens krav och avfärdar därför teorin. 

Moberg definierar balans som att: 

I. A vill angripa B, men avstår därför att då skulle B slå tillbaka
motA.

II. B vill angripa A, men avstår därför att då skulle A slå tillbaka
motB.

Detta innebär att Moberg kräver symmetri för balans. Dessutom 
fin1,1s ytterligare några villkor för att balans skall anses råda: 

1. Erövringen av B är i sig en vinst för A.
2. Om B slår tillbaka mot A får A en kostnad som är större än

vinsten av erövringen.
3. Om A anfaller kommer B att slå tillbaka.

Denna allmänna balansdefinition applicerar han sedan på tre fall 
som han härlett ur Brundtlands tre operationella faktorer. Om 
samtliga dessa tre fall fyller samtliga krav i Mobergs balansdefini
tion menar han att det är befogat att tala om balans i Norden, 
annars inte. Fallen är i korthet: 

A. Sovjet vill öka sitt inflytande över Finland, men avstår på
grund av att då skulle Sverige ge upp sin neutralitet eller
Norge-Danmark sin baspolitik.

B. Sverige har inte givit upp sin neutralitetspolitik därför att då
skulle Sovjet öka sitt inflytande över Finland.
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C. Norge-Danmark har inte ändrat sin baspolitik därför att då
skulle Sovjet öka sitt inflytande över Finland.

Moberg finner, utan ytterligare analys eller redovisning av argu
ment, att flera av fallen som han skisserat ovan förefaller "minst 
sagt tvivelaktiga." Han drar därav slutsatsen att det inte är möjligt 
att tala om någon balans i Norden; han lägger dock in en brask
lapp - inte möjligt med denna definition på balans. 

Jag har valt att ägna relativt stort utrymme åt analys av Mo
bergs kritik, väl mycket kan det tyckas med tanke på artikelns 
längd, ålder och något abrupta slut. Hans artikel är dock särskilt 
betydelsefull ur två synpunkter, dels är den unik i att den meto
diskt prövar teorin om nordisk balans utifrån en utförlig balansde
finition, dels anses den av flera bedömare bl a inom det svenska 
utrikesdepartementet - fortfarande vara den kanske bästa analy
tiska kritik som riktats mot teorin. 

Ett närmare studium av Mobergs artikel ger intrycket att han 
konstruerat såväl sin definition som de tre härledda fallen så att 
de senare skall förefalla orimliga och visa att någon nordisk balans 
inte existerar. Detta intryck förstärks av att han inte djupare 
analyserar de olika fallen, eller motiverar sin konstruktion av 
dessa. Jag skall nu närmare granska några av de element i hans 
allmänna balansdefinition som jag funnit vara i behov av pröv
ning, för att sedan granska rimligheten i de tre fallen. 

För det första kräver Moberg i sin allmänna definition att 
staternas avsikter skall vara symmetriska; balans förutsätter att 
båda parter föredrar ett framgångsrikt krig framför att leva i fred. 
Detta krav kan ingå, men är inte nödvändigt, i det traditionella 
maktbalanstänkande som Moberg anknyter sin definition till. 
Symmetrikravet bygger på maktmaximeringstesen, vars all
mängiltighet Kjell Goldmann avvisat i sin redogörelse för den 
traditionella teorin. 35 Goldmann menar att det finns stater som 
inte vill mer än sin egen autonomi, men att dessa kan konfronte
ras med stater som vill öka sin egen makt. 36 

Om man lämnar teorins värld och ser till verkligheten stämmer 
detta synsätt enligt min mening med både samtida och historiska 
erfarenheter, som exempel kan nämnas Tjeckoslovakien gent
emot Hitlertyskland 1938-39. Det kan anses väl förenligt med 
den traditionella teorin att hävda att en potentiell angripare i 
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sådana lägen kan avhållas om hans offensiva makt inte räcker för 
att betvinga försvararens defensiva. Man kan tänka sig resone
manget, ofta framfört, att Sovjet avstår från att i ett krisläge 
angripa Skandinavien därför att man bedömer priset för operatio
nens genomförande som för högt. De skandinaviska ländernas 
(inkl ev NATO-förstärkningar) defensiva styrka skulle då ha ba
lanserat Sovjets offensiva styrka, detta utan att de skandinaviska 
länderna antas ha den ringaste tanke på att angripa Sovjet. 

Om symmetri i avsikter skulle vara ett krav för att balans skall 
anses råda måste vi också använda ett annat uttryck för situatio
ner typ den ovan. Det skulle då exempelvis från vissa utgångs
punkter vara omöjligt att beskriva läget i världen i dag som 
maktbalans eller terrorbalans. Dessa uttryck skulle nämligen för
utsätta att de båda supermakterna eller maktblocken hade likada
na, fast motsatta, aggressiva avsikter och därmed att "kålsupar
teorin'' har giltighet. 

Förvisso kan situationer med symmetriskt aggressiva avsikter 
rymmas inom maktbalansbegreppet - liksom även lägen med 
symmetriskt defensiva avsikter, men där misstänksamheten avse
ende motpartens preferenser är stor. Det finns dock knappast 
anledning att se symmetrisk aggressivitet som en självskriven 
beståndsdel i maktbalans enligt traditionellt synsätt, och Moberg 
har heller inte redovisat några skäl till varför det borde inkluderas. 
Eftersom symmetrikravet dels saknar motivering, dels i onödan 
skulle komplicera begreppsapparaten bör det enligt min mening 
avvisas. 

För det andra kräver Moberg i sin balansdefinition att balansen 
skall fungera automatiskt. Automatiken innebär att det skall råda 
visshet både om att åtgärd följs av motåtgärd och att motåtgärden 
omintetgör de vinster som kunde följa av åtgärden. Implicit ligger 
här också kravet att denna automatik skall vara känd på båda 
sidor; visserligen kan man tänka sig en hemlig automatik men 
denna skulle knappast tjäna något avskräckningssyfte.37

Moberg menar att det skall råda visshet om att staterna agerar 
enli.gt Mobergs mall för att Brundtlands teori skall vara giltig. 
Brundtland å sin sida fordrar i detta sammanhang endast sanno
likhet, inte automatik. Att han anser att automatik varken är 
nödvändig eller önskvärd har vi sett i föregående kapitel. Vem har 
rätt? Är automatik i avskräckningen nödvändig, önskvärd eller 
ens möjlig? 
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Enligt NATO:s officiella doktrin "flexible response" är den 
vare sig nödvändig eller önskvärd. Doktrinen behandlar visserli
gen agerandet vid öppet krig, och inte positionsframflyttningar i 
fredseller kristid, men avskräckningstänkandet kan ändå ses som 
analogt. En av tankarna bakom flexible response är att en angripa
re inte skall veta exakt vilken typ av motåtgärder försvararen 
kommer att vidta vid en viss given åtgärd. 38 Syftet med detta är
att försvåra den aggressiva statens lönsamhetsberäkningar, och 
därmed öka avskräckningen. Dessutom kan en sådan osäkerhet 
försvåra för en aggressiv stat att bedriva "brinksmanship", dvs att 
skaffa sig fördelar fram till, men inte över den gräns man vet 
provocerar en motreaktion. Att NA TO i sin doktrin avvisar auto
matik visar inte i sig att Brundtland rent teoretiskt har rätt, 
NA TO kan ha fel. Dock visar det att det bör vara svårt att utan 
stöd hävda att automatik är nödvändigt för en avskräckningsba
lans, detta sett inom ramarna för den traditionella syn som både 
Moberg och Brundtland anknyter till. Bevisbördan ligger således 
på Moberg, som inte anför några bevis, och automatikens nöd
vändighet får därmed tills vidare anses ha fallit. 

Vad gäller automatikens önskvärdhet tycks mig resonemanget 
om att försvåra motståndarens lönsamhetsberäkningar rimligt; 
detta under förutsättning att osäkerheten inte är så stor att en 
aggressiv stat tvivlar på att verkningsfulla motåtgärder kommer 
att vidtas.39 Holst har berört faran med Sovjets lönsamhetsberäk
ningar när han behandlar ''tillräcklighetsproblemet'': Är NA TO :s 
motåtgärder överhuvudtaget tillräckliga för att avskräcka Sovjet 
från framstötar? Där kan en viss osäkerhet hos Sovjet om NA
TO:s reaktioner vara till fördel för västsidans avskräckning. 

Ytterligare ett problem med en automatisk balans har berörts 
av Brundtland: beslutsfattarnas handlingsfrihet skulle försvinna, 
vilket skulle kunna göra egna "mot-hot" kontraproduktiva. Stats
ledningar skulle då kunna bli fångna i händelsernas inneboende 
dynamik, något som är en vanlig syn på förloppet vid första 
världskrigets utbrott. 

Denna diskussion om automatikens önskvärdhet kan i vissa 
stycken tyckas normativ, men kan ändå i sammanhanget ses som 
belysande. Det förefaller mig som om argumenten mot automati
kens önskvärdhet är starkare än de för, vilket ytterligare försvagar 
Mobergs krav. 
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Oavsett resultaten av prövningen av automatikens nödvändig
het och önskvärdhet stupar ändå denna del av Mobergs definition 
på frågan om automatikens möjlighet. Om det skall vara någon 
ide, avskräckningsmässigt eller analytiskt, med en automatik i 
balansen fordras inte bara att det är känt att "åtgärden X utlöser 
motåtgärden Y''. Det krävs också att vi vet vad X och Y betyder i 
sinnevärlden. V ad gäller en rent militär situation under ett krig är 
inte detta omöjligt, t ex att insats med en 20 megatons laddning 
mot New York besvaras med en lika stor insats mot Moskva. När 
det gäller en säkerhetspolitisk balans i fred spelar man dock med 
helt andra variabler. Ett ökat sovjetiskt inflytande över Finland 
skall enligt Mobergs definition med automatik utlösa en ändring 
av Norge-Danmarks baspolitik, eller av Sveriges neutralitetspoli
tik Men vad är egentligen ett ökat sovjetiskt inflytande? Är det 
större grad av självcensur i den finländska pressen? Direkt påver
kan på inrikespolitiken? Krav på VSB-konsultationer? Konsulta
tionernas genomförande oavsett resultat? Finsk-sovjetiska stabs
överläggningar? Gemensamma militärmanövrer? Baser? Listan 
kan göras mycket längre och det förefaller mycket svårt att fastslå 
vad som borde utlösa en automatisk motreaktion. Nästan lika 
svårt blir det att säga vilken denna borde bli. En ändring av 
baspolitiken kan innebära många skilda åtgärder, vars valör knap
past kan sägas vara lika. En massiv förhandslagring? Större och 
fler NATO-övningar i Norge? En handfull brittiska flygplan i 
Danmark? En stor amerikansk flygbas i Norge? Armetrupper? 

Det kan finnas fog för att hävda att upprätthållandet av en 
avskräckningsbalans fordrar att positionsframflyttningar möter 
något slags motreaktion, men det är inte meningsfullt eller ens 
möjligt att kräva en automatisk avskräckning för att balans skall 
anses råda inte så länge vi inte exakt kan bestämma de åtgärder 
och de motåtgärder som skulle ingå i balansen. Med Mobergs 
definition skulle vi därför få mönstra ut balansbegrepet för annat 
än rent militära dispositioner i fred. Begreppet kan sägas vara ett 
värdefullt, inom den traditionella skolan ett grundläggande, 
hjälpmedel för att analysera säkerhetspolitik, och dess försvin
nande vore knappast till gagn för vetenskapen. Eftersom Moberg 
enligt min mening inte heller visat varför balans förutsätter auto
matik, faller denna del av hans invändningar mot teorin om 
nordisk balans helt. 
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Jag har ovan prövat Mobergs båda generella krav på symmetri 
och automatik för att balans skall föreligga och funnit att de 
saknar tillräcklig grund. Frånvaron av dessa båda egenskaper kan 
därför inte ses som skäl för att avvisa teorin om nordisk balans. 
Jag skall nu också granska de tre fall Moberg härlett ur denna 
teori för att bedöma om hans invändningar i övrigt är hållbara 
eller inte. Fallen

1 
främst de villkor de analytiskt sönderfaller i

1

kommer att studeras med avseende på skälighet som villkor om 
de stämmer med teorin, och rimlighet som utsaga - om de 
stämmer med vad vi vet om verkligheten. Vad gäller skäligheten 
kommer inte kravet på automatik att behandlas i varje enskilt fall, 
eftersom det redan avvisats. 

Innan jag går in på de enskilda fallen måste ett problem som är 
gemensamt för alla tre behandlas. Om man som Moberg använ
der sig av ett logikschema som analysoch argumentationsmetod, 
och dessutom inte motiverar sina slutsatser utan ser dem som 
uppenbara

1 
är det mycket viktigt att formuleringarna i schemat är 

korrekta och entydiga för att felslut och missförstånd ska undvi
kas. Med korrekt avses här överensstämmelse med gängse veten
skapligt språkbruk och tänkesätt och/eller med definitioner

1 
för

klaringar och kommentarer i den omgivande texten. I mitt tycke 
har de tre fallen i Mobergs artikel vissa brister i detta avseende. 
Den första satsen i respektive fall lyder: 

Al: Ökat inflytande (över Finland) är i sig en vinst för Sovjet. 
B 1: Ett uppgivande av neutralitetspolitiken vore i sig en vinst för 

Sverige. 
Cl: En ändring av baspolitiken vore i sig en vinst för Norge-Dan

mark. 

Nyckelorden är här "i sig en vinst" (in itself a positive gain), vilka 
kan tolkas på två skilda sätt - med en viktig skillnad i innehållet. 
Denna skillnad har betydelse för bedömningen av rimligheten i 
såväl teorin om nordisk balans som för Mobergs kritik av denna. 

I den första betydelsen handlar det om ett egenvärde knutet till 
en åtgärd eller ett föremål. Att betrakta exempelvis främmande 
militärbaser på eget territorium som en vinst i sig för en liten stat 
kan te sig synnerligen tvivelaktigt - särskilt för en svensk med 
tanke på vår djupt rotade neutralitetstradition. 
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I den andra betydelsen handlar det om att en åtgärd eller ett 
tillstånd, sett i sig, är förenad med fördelar eller vinster, vilket inte 
utesluter att den sekundärt kan medföra negativa effekter, orsaka
de av tredje part, och som kan vara större eller mindre än de 
fördelar som vunnits. Implicit här är också att åtgärdens fördelak
tighet sett i sig är beroende av vissa yttre förutsättningar, i fallen 
ovan upplevelsen av ett hot från en potentiellt fientlig makt. 

Båda betydelserna har visst stöd i Mobergs text, men såväl hans 
summariska slutsatser som att han exemplifierar "vinst i sig" med 
erövring av naturresurser, tyder på att det är den första betydel
sen han syftar på. Inte desto mindre är det den andra betydelsen 
som är rimligast i ett säkerhetspolitiskt balansresonemang om 
detta ska kunna inbegripa defensiva avsikter och reaktioner på ett 
upplevt hot. Följaktligen är det den senare betydelsen som kom
mer att ligga till grund för den fortsatta framställningen. 

Det bör också sägas att Moberg genomgående ser Norge-Dan
mark som en aktör, i min behandling av fallen kommer jag att 
koncentrera mig på Norge. Norge är sedan lång tid det av de båda 
länderna som är mest säkerhetspolitiskt aktivt och betydelsefullt, 
detta förhållande har accentuerats under de senaste åren i takt 
med nordområdenas ökande strategiska betydelse, samtidigt som 
Danmark allt mer kommit att framstå som en kontinental snarare 
än en nordisk stat i dessa sammanhang. 

Fall A: Sovjet vill öka sitt inflytande över Finland, men avstår på 
grund av att då skulle Sverige ge upp sin neutralitet eller Norge
Danmark sin baspolitik. 

Villkor: 

1. Ökat inflytande är i sig en vinst för Sovjet.
2. Skulle Sverige ge upp sin neutralitet eller Norge-Danmark sin

baspolitik skulle detta vara en större förlust för Sovjet än
vinsterna i Finland.

3. Om Sovjet ökade sitt inflytande över Finland skulle Sverige ge
upp sin neutralitet och/eller Norge-Danmark sin baspolitik.

Fall A är av allt att döma det fall som Moberg inte betraktar som 
tvivelaktigt och det kommer därför att här behandlas kortfattat. 

Mobergs konstruktion av fall A stämmer väl överens med vad 
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Brundtland kallar den klassiska balansen. Den är således skälig, 
utom vad avser villkorens krav på automatik som tidigare avvi
sats. Fallet ansluter till en grundsyn på läget i Norden under 
efterkrigstiden som länge har haft stor spridning, såväl i Norden 
som i övriga västvärlden.40 Att Sovjetunionens relativt försiktiga 
politik mot Finland, särskilt under de tidiga efterkrigsåren, åt
minstone delvis motiverats av en ovilja att driva resten av Norden 
västerut och en vilja att behålla Finland som gisslan för framtiden 
förefaller inte orimligt. 

Vad gäller rimligheten i de tre villkoren så förutsätter det första 
av dem inte att Sovjetunionen är en planmässigt eller ens oppor
tunistiskt expansiv stat. Även om man ser Sovjet som i grunden 
defensivt inriktat, gör geografiska skäl att Finland är av stor bety
delse för Sovjets säkerhet. Från finskt officiellt håll hävdar man 
gärna att Sovjetunionens säkerhetsintressen är tillgodosedda ge
nom VSB-avtalet. Frågan är om man i Moskva är av samma åsikt. 
Sovjetunionen är en stat som anser sig ha rätt att ställa höga krav 
på sin egen säkerhet, i Europa utom Norden tycker man sig 
behöva en 'cordon sanitaire' runt sina gränser. Man har också 
upprepade gånger handfast visat sin beslutsamhet att upprätthål
la sitt inflytande inom denna skyddszon. Finland utgör onekligen 
något av en anomali, särskilt med tanke på landets närhet till 
viktiga sovjetiska områden och på att det tillhörde den förlorande 
sidan i andra världskriget. 

Även om den finska efterkrigspolitiken tillgodoser Sovjets poli
tiska säkerhetsintressen är de fredstida militära intressena inte 
tillfredsställda till samma grad. VSB-avtalet ger inte Sovjet skydd 
mot t ex kryssningsmissiler på samma sätt som en permanent 
militär närvaro skulle göra. Varför har man då inte försökt inlem
ma Finland i sin direkta militära sfär? Det finns sannolikt flera 
skäl: Finland kan i dagsläget visas upp som exempel på fredlig 
samexistens; om finländarna gjorde motstånd som de gjorde 
1939 - skulle den sovjetiska armen få avsevärda besvär; om 
resultatet blev att resten av Norden drevs västerut skulle Moskva 
knappast ha vunnit större militär säkerhet. Baser i Finland skulle 
inte gynna det sovjetiska flyget lika mycket som det amerikanska 
skulle gynnas av baser i Norge, eller av tillgång till svenskt luft
rum, allt jämfört med nuläget i fredstid. 'Framflyttningen' skulle 
bli längre på väst- än på östsidan; numera är det också Kola och 
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Barents hav som står i centrum för det militära intresset, inte 
Leningradsområdet, varför Finland inte har samma militära värde 
som förr.41 

Skulle då Norge-Danmark och/eller Sverige verkligen ändra sin 
politik om ryssarna ökade sitt inflytande över Finland? Det är 
givetvis svårt att säga och dessutom beroende av hur mycket mer 
och vilken sorts inflytande ryssarna skaffade sig. Emellertid måste 
Sovjet räkna med en stor sannolikhet för att skapandet av ett 
militärt inflytande i Finland, stort nog att ge dem några fördelar, 
skulle utlösa en ändring av åtminstone norsk politik. Under såda
na förhållanden kan ryssarna anse det rationellt att hålla fast vid 
det man har, hellre än att ta en risk. 

Min slutsats blir att fall A inte är orimligt, även om det inte 
finns grund för att betrakta det som hela förklaringen till den 
sovjetiska återhållsamheten gentemot Finland. 

Fall C: Norge-Danmark har inte ändrat sin baspolitik därför att 
då skulle Sovjet öka sitt inflytande över Finland. 

Villkor: 

1. En ändring av baspolitiken vore i sig en vinst för Norge
Danmark

2. Ökat sovjetiskt inflytande över Finland vore en större förlust
för Norge-Danmark än de vinster som kunde nås i punkt 1.

3. Om Norge-Danmark ändrade sin baspolitik skulle Sovjet öka
sitt inflytande över Finland.

Mobergs fall C motsvarar väl den "omvända balansen" i Brundt
lands teori. Villkoren är i huvudsak skäliga, med undantag av en 
brist som kommer att behandlas nedan. 

Vid en bedömning av rimligheten i det första villkoret måste 
man se till särskilt Norges utsatta och isolerade geopolitiska läge: 
granne med en potentiellt fientlig supermakt och skilt från sina 
allierade av hav som i krigstid kan vara behärskade av fienden. Att 
detta förhållande är något som oroar regeringskretsar i Norge 
framgår tydligt av de åtgärder, främst förhandslagring av materiel, 
som vidtagits för en snabb överföring av NATO-förband till 
Norge i händelse av en kris.42 Det framgår också av uttalanden, 
bl a om önskvärdheten av en större närvaro av NATO-styrkor i 
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Norska Havet.43 Permanent basering av allierade - i praktiken
amerikanska styrkor skulle dels öka den militära kapacitet som 
snabbt finns tillgänglig för försvar av Norge, dels säkerställa att ett 
sovjetiskt angrepp på Norge också innebär en direkt konflikt med 
USA. Med denna bakgrund, och sett inom ramen för traditionellt 
avskräckningstänkande, skulle en ändring av baspolitiken höja 
Norges grad av militär säkerhet och på så sätt vara en fördel. Från 
ledande norskt håll har det betonats att den nuvarande baspoliti
ken rent militärt innebär nackdelar och att dess bibehållande är 
beroende av vissa förutsättningar - den är på intet sätt själv
klar.44 Bland dessa förutsättningar märks det svenska försvarets 
förmåga till "ryggtäckning" för Norge, men kanske främst möjlig
heterna att även i ett svårt läge snabbt få allierade förstärkning
ar.45 

En förändring av baspolitiken skulle alternativt kunna ha ett 
annat syfte än att höja nivån på avskräckningen, nämligen att 
efter isländsk modell låta NA TO överta en stor del av bördorna 
för försvaret av det egna landet. En sådan lösning förefaller inte 
sannolik, men är åtminstone teoretiskt tänkbar och skulle onekli
gen innebära en vinst i form av resurser som kunde frigöras för 
andra ändamål. 

Mobergs villkor Cl brister också i skälighet eftersom det inte 
tar hänsyn till intressena hos andra aktörer än Norge-Danmark. I 
Brundtlands teori kan initiativet till en förändring av läget i Nor
den likaväl tas av "beskyddarstaten" som av "klientstaten" .46

Detta är något som Moberg uppenbarligen räknat med vad gäller 
Finland, men som också kan tillämpas på Norge-Danmark. De 
båda länderna kan i dessa sammanhang inte ses helt isolerat från 
den allians de är medlemmar ij för NATO som helhet skulle en 
förändring av baspolitiken kunna vara fördelaktig och synpunkter 
i denna riktning har framförts. Exempelvis kritiserade chefen för 
NATO:s nordkommando (AFNORTH) i ett tal 1976 Norges bas
och kärnvapenpolitik, som han menade lade hinder i vägen för 
NATO, och förespråkade att den skulle ändras.47 USA:s marin
ledning fäster vidare mycket stor vikt vid försvaret av Norge och 
omgivande vatten. Det kan inte uteslutas att man där skulle vilja 
upprätta stödjepunkter på norskt territorium, exempelvis på nå
gon av öarna i Barents Hav. 

Baspolitiken, som den tillämpas i dag vad gäller övningar, inne-
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bär att de militära förbindelserna med Västtyskland inte är full
ständigt normaliserade. Förbundsrepublikens allt starkare ställ
ning politiskt, ekonomiskt och militärt gör det allt svårare för 
Norge att särbehandla sin alliansbroder BRD militärt, detta inte 
minst med tanke på att frågan om Norges förhållande till EG kan 
komma upp till förnyad prövning i framtiden.48 Här kan en
förändring av baspolitiken i detta avseende sägas vara en vinst för 
Norge. 

Som nämnts tidigare kan en förändring av yttre omständigheter 
påverka fördelaktigheten i en åtgärd. Följderna för Norge och 
dess baspolitik av en framtida bristande svensk "ryggtäckning" 
har nämnts ovan. Ett spörsmål som nu diskuteras i Norge är vad 
som kan hända om de västeuropeiska NATO-länderna i framti
den tvingas att i större utsträckning svara för kontinentens för
svar. 49 Tendenser i den riktningen finns i form av starka krav från 
den amerikanska senaten på tillbakadragande av USA-styrkor i 
Europa och av den västeuropeiska unionens (WEU) återuppväc
kande. Det traditionellt atlantorienterade Norge kan då tvingas 
välja mellan att basera sitt försvar på samarbete med USA eller 
med Västeuropa. Vilket val Norge än träffar i en sådan situation 
kan någon form av baser komma att bli ett villkor för att landet 
ska få delta i en sådan ny försvarskonstellation, och då kan en 
förändring av baspolitiken bli en vinst för Norge. 

Den genomgång som gjorts ovan visar, enligt min mening, att 
det inte finns grund för att anse innehållet i villkoret Cl som 
orimligt. Förutsatt att man separat också beaktar de nackdelar en 
förändring av baspolitiken skulle kunna föra med sig, så skulle en 
sådan förändring i sig vara en vinst för Norge. Den skulle kunna 
ge en ökad grad av avskräckning, den skulle kunna kompensera 
hotet från den sovjetiska flottan och den skulle kunna lasta över 
en del av försvarsbördan på NATO-USA. Tas andra aktörers 
intressen med i beräkningen kan en förändring bli det pris som 
Norge måste betala för ekonomiskt eller säkerhetsmässigt samar
bete. 

De nackdelar som skulle vara förenade med en ändring av 
baspolitiken är av skilda slag, nackdelarnas storlek skulle delvis 
vara beroende av graden av förändring i baspolitiken. Inrikespoli
tiskt skulle nackdelar kunna vara brytande av rådande relativa 
konsensus i Norge om säkerhetspolitiken, med uppslitande poli-
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tisk strid som följd, och även kulturella problem och farhågor av 
samma slag som finns angående Keflaviksbasen på Island. Utrikes
politiskt skulle det sannolikt bli konflikter med Stockholm och 
säkerligen med Helsingfors och Moskva, med grava följder för 
"grannsämja" och samarbete. Militärt kunde Sovjet vidta åtgär
der - på eget territorium, till sjöss eller i Finland - som helt eller 
delvis uppvägde de fördelar Norge sökte vinna. Den högre spän
ningsnivå som skulle följa i regionen kunde öka risken för fredsti
da incidenter och i krig kunde baserna öka riskerna för sovjetiska 
kärnvapenangrepp mot Norge. 

Denna diskussion om tänkbara negativa följder av en ändring 
av baspolitiken för oss in på Mobergs villkor C2 och C3. Skulle 
Sovjet vidta kompensatoriska åtgärder i Finland? Skulle dessa 
väga upp de fördelar Norge skaffat sig genom att öppna sina baser 
förNATO? 

Som påpekats tidigare blir diskussioner i dessa frågor lätt osäkra 
och spekulativa, beroende på att vi inte vet vilka åtgärder det 
gäller eller i vilken internationalpolitisk situation de skulle ge
nomföras. Att Sovjetunionen skulle reagera, och reagera verk
ningsfullt, på exempelvis en permanent stationering i Norge av 
amerikanskt tungt attackflyg får betraktas som relativt säkert. 
Ryssarna har i en mängd sammanhang visat att de ställer mycket 
höga krav på sin egen säkerhet. De är också mycket måna om sin 
prestige som supermakt, vilket talar för att de skulle ta upp en 
kastad handske. Vidare skulle verkningsfulla motåtgärder kunna 
ses som ett sätt att avskräcka USA från ytterligare framstötar. 
Motåtgärderna behöver emellertid inte nödvändigtvis beröra Fin
land, de kunde ske i en helt annan region - t ex Centralamerika 
- eller genom en kraftig förstärkning av styrkorna till sjöss i

Norska havet, alternativt längs finsk-ryska gränsen. Flera faktorer
talar dock för att Finland skulle beröras: Det är inte säkert att det
vid ett givet tillfälle skulle finnas något land i Centralamerika
med vilja eller möjlighet att ta emot exempelvis sovjetiskt at
tackflyg.50 En sådan åtgärd skulle heller inte öka Sovjets defensiva
säkerhet. Mot att svaret huvudsakligen skulle genomföras med
flottstyrkor talar att Ryssland-Sovjetunionen traditionellt är en
kontinentalmakt vars landorientering, trots de senaste decennier
nas uppbyggnad av flottan, fortfarande är tydlig. Man förefaller
ovillig att, så länge landalternativ finns, basera sin nationella
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säkerhet på fartyg som kan vara både sårbara och svåra att kon
trollera i ett krisläge. 51 

Mot denna bakgrund torde kompenserande åtgärder inbegripa 
en förstärkning av styrkorna inom Leningrads militärområde 
(som även omfattar Kola). Finland då? Det är möjligt att ryssarna 
skulle nöja sig med åtgärder på egen mark, kanske för att spara 
det finska kortet till ett senare tillfälle och för att inte förlora den 
propagandamässiga tillgång de finsk-sovjetiska förbindelserna är. 
Beslutet skulle antagligen påverkas av hur pass offensiva och 
hotande man bedömde NATO-åtgärderna att vara. 

Kola-Leningrad-området är mycket viktigt för Sovjet militärt 
och ekonomiskt, men saknar i dag den skyddszon ryssarna anser 
sig behöva i andra områden. Om Sovjetledningen ansåg sig utsat
ta för ett allvarligt hot i detta område, och det dessutom kunde 
hävdas att krisen skapats av nya USA-baser i Norge, är det svårt 
att se att de inte skulle utnyttja de möjligheter VSB-avtalet och 
maktens realiteter ger att skapa en skyddszon. Vilken form denna 
skulle ta är osäkert, om den skall vara militärt verkningsfull är ett 
framskjutet luftförsvar radarstationer eller jaktbasering - till
sammans med gemensamma finsk-ryska stabsöverläggningar en 
möjlighet; enbart politiska åtgärder skulle inte direkt öka skyddet 
för hemlandet. För någon form av åtgärder riktade mot Finland 
talar ironiskt nog också den anslutning teorin om nordisk balans 
har i Norge. Teorin kan bli självuppfyllande genom att ryssarna 
ser sig tvungna att agera mot Finland, eftersom norrmännen 
väntar sig detta och teorin annars skulle förlora den tillbakahål
lande verkan den kan ha på Norge. 

Ryssarnas säkerhetsfixering och omsorg om sin supermakts
prestige samt avskräckningsargumentet talar för att NA TO-baser 
i främst Norge skulle leda till sovjetiska motåtgärder; behovet av 
en skyddszon för betydelsefulla nordområdena, landoriente
ringen och den norska tron på balansteorin talar för att dessa 
åtgärder åtminstone delvis skulle beröra Finland. Givetvis kan 
detta inte sägas säkert, det rör sig om bedömningar, men som 
nämnts tidigare är inte automatik nödvändigt i dessa samman
hang - endast trovärdig sannolikhet. 

Skulle då de möjliga sovjetiska åtgärderna i just Finland innebä
ra en större förlust för Norge än de vinster man kan uppnå genom 
att ändra baspolitiken? Nackdelarna kan delas upp i politiska och 
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militära. Politiska nackdelar skulle förutom höjd spänningsnivå i 
området vara dels kraftigt försämrade relationer med Finland och 
kanske med Sverige, dels känslan av att ha försatt ett "broder
folk" i en mycket svår situation. 

Militära nackdelar vore att Sovjet skulle få ett bättre geogra
fiskt utgångsläge för att rikta ett angrepp mot Norge. Storleken av 
dessa nackdelar skulle givetvis vara beroende av vilka åtgärder 
Sovjet vidtog mot Finland. Hur nackdelarna skulle värderas från 
norsk sida och om de skulle anses väga upp de fördelar man sökte 
vinna är ett fält för osäkra bedömningar. Militära effekter kan 
beräknas för ett antal tänkta fall, men betydelsen av dessa skulle 
ändå påverkas av yttre förutsättningar såsom bedömd konfliktrisk 
och möjligheter att få förstärkningar.98 

Uppskattningar av den vikt politiska nackdelar skulle ges är 
ännu svårare att göra. Frågan om ett nordiskt land verkligen skulle 
ta säkerhetspolitiska risker av hänsyn till ett grannlands ställning 
är omtvistad. 52 Om man från norsk sida bedömde läget som 
allvarligt, 'gällande liv och död för nationen', skulle politiska 
nackdelar få ge vika, liksom de gjorde i de nordiska paktförhand
lingarna 1948.53 Om man däremot räknar med ett läge som inte 
alltför mycket skiljer sig från dagens, kan de ha större betydelse. 
Norge har under efterkrigstiden visat återhållsamhet i förhållan
det till NATO, detta med hänvisning till en vilja att inte provoce
ra och att ta hänsyn till grannarnas intressen. 54 Det är dock inte
säkert att återhållsamheten enbart är betingad av hänsyn till just 
Finlands ställning. Sovjet är också en grannstat till Norge och en 
granne som Oslo vill kunna samarbete med i vissa frågor, dessut
om kan det finnas inrikespolitiska skäl att vara försiktig. 

Är då innehållet i Mobergs sats C2 tvivelaktigt? Otvivelaktigt 
är att ett ökat sovjetiskt inflytande över Finland skulle medföra 
politiska och med all sannolikhet även militära nackdelar för 
Norge. Huruvida dessa tillsammans skulle vara stora nog att väga 
upp fördelarna för Norge med en ändrad baspolitik beror dels på 
de åtgärder som respektive sida vidtar, dels på de yttre omstän
digheterna vid beslutstillfället. Dessa nackdelar bör rimligen ha 
en tröskelhöjande effekt vad gäller ändringar av baspolitiken, en 
effekt som i annars jämna beslutssituationer kan tänkas vara 
avgörande. 

154 



Sammanfattningsvis kan sägas att Mobergs fall C, som motsvarar 
den omvända balansen i Brundtlands teori, efter analysen inte 
framstår som tvivelaktigt i den mening Moberg åsyftar. Under 
vissa förutsättningar vore en ändring av baspolitiken, sett i sig, till 
fördel för Norge. Dessutom bör man beakta möjligheten av att en 
ändring av baspolitiken vore en fördel för NATO eller en enskild 
inflytelserik NATO-stat. 

Sovjetiska motåtgärder skulle sannolikt beröra Finland och 
medföra politiska och militära nackdelar för Norge. Svagheter i 
fallet, liksom i denna del av teorin, är att det knappast går att säga 
att det är just risken för sovjetiska åtgärder mot Finland som får 
Norge att avstå från utländska baser. Andra orsaker till att Norge 
avstår kan vara att man löser sina säkerhetsproblem genom t.ex. 
förhandslagring i stället, att inrikespolitiska skäl lägger hinder i 
vägen eller att man fruktar sovjetiska motåtgärder riktade direkt 
mot Norge. Påståendet att den omvända balansen verkar återhål
lande på en förändring av baspolitiken torde dock vara varken 
orimligt eller tvivelaktigt. 

Fall B: Sverige har inte givit upp sin neutralitetspolitik därför att 
då skulle Sovjet öka sitt inflytande över Finland. 

Villkor: 

1. Ett uppgivande av neutralitetspolitiken skulle i sig vara en
vinst för Sverige.

2. Ökat sovjetiskt inflytande över Finland skulle vara en större
förlust för Sverige än vinsterna av den uppgivna neutralitets
politiken.

3. Om Sverige gav upp sin neutralitetspolitik skulle Sovjet öka
sitt inflytande över Finland.

Fallet anspelar på Brundtlands modell 2, den som han ser som 
potentiell men ännu ej aktiv. Villkoret Bl kan onekligen få en 
svensk betraktare att lyfta på ögonbrynet. Det finns dock inte 
grund att priori hålla det för orimligt, sett i ett längre perspektiv. 

Den lätt idylliska bild vi länge haft av en omvärld som respek
terade vår neutralitetspolitik krossades i början på 80-talet av de 
sovjetiska ubåtskränkningarna. Ubåtskommissionen konstaterade 
att om kränkningarna fortsatte och vi med tiden inte orkade 
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reagera med samma militära och politiska styrka som i Gåsefjär
den och Hårsfjärden, så skulle fundamenten för vår säkerhetsoch 
neutralitetspolitik undergrävas.55 Huruvida vi sedan dess har rea
gerat på de fortsatta kränkningarna med samma styrka som i dessa 
båda fall är en fråga som inte skall diskuteras här. Vad som är 
intressant i detta sammanhang är att kränkningarna har påmint 
oss om två saker: dels att vår neutralitetspolitik har ett syfte, den 
är inte syftet i sig, dels att den för att vara verkningsfull är 
beroende av omvärldens respekt. Syftet är att hålla oss utanför 
eneventuell stormaktskonflikt; om man på endera sidan ändå 
avser att angripa oss vid en eventuell konflikt, därför att man inte 
litar på oss eller därför att man behöver vårt territorium, så möter 
inte politiken syftet och har därmed misslyckats. Detta är -
tyvärr - en sanning som rimligen inte kan förnekas. 

Misslyckandet behöver inte vara något som vi omedelbart mär
ker i Sverige, det äger inte rum i den stund angreppet kommer, 
utan redan när ett av maktblocken planerar att i en "normal" 
krigs- eller krissituation utsätta Sverige för angrepp eller utpress
ning. Kjell Goldmann har i en mycket uppmärksammad artikel 
varnat för att vi är på väg mot en sådan situation, han menar att 
om vi inte kan återställa förtroende och respekt för vår neutrali
tetsvilja så är det rationella valet inte att låtsas som ingenting, 
utan i stället att närma oss ett av stormaktsblocken. Detta när
mande kan ske genom att vi erkänner oss som en del av Sovjet
unionens inflytelsesfär, med allt vad detta innebär, eller genom 
ett VSB-liknande avtal med västmakterna.56 

Neutralitetspolitiken har ett mycket starkt stöd inom Sverige 
och Goldmanns alternativ kan förefalla obehagliga. I ett tänkt 
läge där neutralitetspolitiken har misslyckats och inte kan restau
reras vore det inte desto mindre en vinst för Sverige att överge 
den, kanske inte så mycket för vad vi då kan vinna som för vad vi 
kan undgå. Vi skulle visserligen inte kunna stå utanför ett eventu
ellt krig, men det hade vi inte kunnat ändå under dessa - tänkta 
- förutsättningar. Vi skulle undgå att bli ett säkerhetspolitiskt
ingenmansland, i fred utsatt för kränkningar och påstötningar, i
krig antingen lämnat utan hjälp vid angrepp eller föremål för en
förödande kapplöpning mellan maktblockens krigsmakter. Detta
var vad som hände norrmännen 1940 och är ett motiv för deras
nuvarande paktanslutning.
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En variant av en situation som skisserats ovan rör ett hot som 
sedan lång tid närmast har avförts ur svensk försvarsplanering, 
kärnvapen. Under SO-talet, när den svenska kärnvapenoptionen 
fortfarande var aktuell, ansåg man från officiellt håll att terroran
fall med kärnvapen mot Sverige var ett mycket reellt hoe57 

Numera behandlas frågan summariskt och även kärnvapeninsats 
mot vårt militära försvar anses från officiellt håll osannolik. 58

På senare tid har det från skilda håll påpekats att det inte finns 
grund att avföra hotet om kärnvapeninsats mot Sverige. 59 Alva 
Myrdal hävdade att kärnvapenutpressning eller terroranfall med 
kärnvapen är det sannolikaste krigsfallet för Sverige, med tanke 
på vårt lands karaktär av genomgångsområde och en supermakts 
komparativa fördelar.60 Om statsledningen skulle bedöma detta 
hot som allvarligt finns två utvägar, egna kärnvapen eller att söka 
skydd under endera supermaktens 'kärnvapenparaply'. Det sena
re alternativet skulle med största sannolikhet kräva att vi gav upp 
neutralitetspolitiken, men detta kunde i ett sådant läge te sig som 
det mindre av två onda ting. 

Ovanstående två exempel behandlar tänkta, men inte otänkba
ra, situationer när ett uppgivande av neutralitetspolitiken vore en 
vinst för Sverige. De visar enligt min mening att Mobergs villkor 
B 1

1 
även om det inte förefaller rimligt i dag, kan vara det i 

övermorgon. 
Vad avser rimligheten i villkoren B2 och B3 gäller för Sveriges 

del i stort vad som tidigare sagts om villkoren C2 och C3 för 
Norge. För vår del skulle dock geografiska skäl göra de nackdelar 
som skulle följa av Sovjetunionens militära motåtgärder än mer 
betydande. De politiska och kulturella kontakterna mellan Sveri
ge och Finland är också sedan gammalt starkare än de mellan 
Norge och Finland, vilket skulle göra det politiska priset för en 
förändring högre. Samtidigt bör det observeras att det inrikespoli
tiska motståndet mot ett uppgivande av neutralitetspolitiken san
nolikt skulle vara mycket stort, alldeles oavsett konsekvenserna 
för Finland. Det bör tilläggas att Goldmanns tankar om ett even
tuellt svenskt närmande österut, en "finlandisering" 

1 
är ett fall 

som varken Moberg eller Brundtland berört. Om ett sådant när
mande skedde i märkbar utsträckning skulle det innebära enorma 
svårigheter för Norge, speciellt militärt, och vara en mäktig kraft 
för en ändring av den norska baspolitiken. 
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Vilka faktorer som skulle väga tyngst i riksledningens ögon vid 
val av handlingsväg är omöjligt att säga, mycket skulle bero på 
händelser i vår omvärld och hur man uppfattar hotet. Emellertid 
bör de nackdelar som ett ökat sovjetiskt inflytande över Finland 
skulle innebära för vår egen del verka dämpande på en eventuell 
vilja att bryta med neutralitetspolitiken. 61 Fall B är inte orimligt, 
men det bör observeras dels att det förutsätter en helt annan 
bedömning av hotet mot Sverige än den nuvarande, dels att det 
finns andra faktorer än Finlands ställning som skulle verka avhål
lande. 

Det som är slående med fall B är emellertid inte att det endast 
är potentiellt rimligt, utan att det i Mobergs konstruktion är 
oskäligt. Det första villkoret är styrande för fallet och Moberg har 
där valt neutralitetspolitiken som den variabla faktorn. Denna har 
i vårt land nästan fått karaktären av dogm och den som ifrågasät
ter att den i alla lägen är funktionell stämplas under högljudda 
rop som kättare. 62 Brundtlands operationella faktor är emellertid 
inte "Sveriges neutralitetspolitik" utan "Sveriges neutralitetspo
litik stött av ett starkt försvar.63 Mobergs villkor borde således ha 
lydit "Ett uppgivande av neutralitetspolitiken och/eller en minsk
ning av försvarets styrka vore i sig en vinst för Sverige." En 
ändring av själva neutralitetslinjen är bara ett av två alternativ om 
fall B skall överensstämma med teorin. Att Moberg inte själv 
behandlat det senare alternativet måste ses som en allvarlig brist i 
hans kritik. 

Ett fall byggt på detta alternativ och i enlighet med teorin 
skulle lyda "Sverige har inte minskat försvarets styrka därför att 
då skulle Sovjet öka sitt inflytande över Finland och/eller Norge
Danmark ändra sin baspolitik." Villkoren 2 och 3 skulle vara 
formulerade enligt den mall som använts tidigare. 

Är då detta ett rimligt fall? Det hävdas inte sällan i den allmän
na debatten att en minskning av utgifterna för det militära försva
ret är nödvändig för att frigöra resurser för andra, "mer angeläg
na'', ändamål. Man kan ha olika uppfattningar om sanningshalten 
i det påståendet, men en minskning av försvarets styrka skulle 
onekligen kunna frigöra resurser och på så sätt vara en vinst för 
landet. En militär organisation har heller inget egenvärde, dess 
värde ligger i förmågan att genom avskräckning åstadkomma 
säkerhet. Det svenska försvarets uppgift är att öka säkerheten för 
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vårt land, men på grund av militärgeografiska förhållanden verkar 
också ett starkt försvarat Sverige som en neutral skyddszon mel
lan öst och väst. Styrkan i vårt försvar påverkar därmed inte bara 
vår egen säkerhet, utan även våra grannländers och därigenom 
spänningen i hela regionen. 64 

Skulle då en försvagning av det svenska försvarets styrka med
föra att supermakterna ökade sitt engagemang i våra grannländer? 
Här liksom i tidigare fallen rör vi oss med sannolikhets- och 
rimlighetsresonemang, inte med säkra förutsägelser. Emellertid 
talar såväl militära faktorer som uttalanden från norskt och finskt 
håll för en utveckling i denna riktning. 65 Från norskt och övrigt 
NATO-håll har det på senare år uttryckts farhågor för att särskilt 
en fortsatt försvagning av det svenska luftförsvaret skulle fram-

' tvinga ändringar av den hittillsvarande baspolitiken.66 Dylika ut
talanden behöver inte beskriva vad som verkligen skulle inträffa, 
men de bör åtminstone ses som försök att föregripa en utveckling 
som man inom NATO vill undvika. 

Hur kan detta påverka Sveriges ställningstagande? En ökad 
supermaktsnärvaro i Norden skulle för oss innebära nackdelar ur 
såväl militär som utrikespolitisk synpunkt, detta förutom de övri
ga nackdelar ur avskräckningssynpunkt som skulle följa av en 
minskad svensk värnkraft. Resultatet av en avvägning mellan 
dessa nackdelar och de fördelar som följer av frigjorda resurser 
kan inte ges här, det är beroende av riskbedömningar och poli
tiska värderingar. Dock förefaller det rimligt att följderna av en 
svensk nedrustning för våra grannländers och regionens säkerhet 
verkar mot ett sådant beslut. Detta bekräftas av att fall B i denna 
version används som ett argument för ett starkt svenskt försvar, 
inte bara av militärledningen och försvarsvänner, utan även av 
statsledningen. 67 

Granskningen visar att det finns all anledning att betrakta 
denna version av fall B som rimligt, förutsatt att man även beak
tar de andra faktorer som påverkar beslut i denna fråga. Eftersom 
Mobergs alternativa version av fall B dessutom befanns potenti
ellt rimlig ger hans kritik inte anledning att förkasta Brundtlands 
modell 2. 

För att sammanfatta granskningen av Mobergs kritik har han 
gjort ett intressant, men delvis slarvigt och bristfälligt, försök att 
med logikens hjälp pröva Brundtlands teori mot en mer generell 
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definition av begreppet maktbalans. Att Moberg kommer till ett 
avvisande resultat beror mer på hans snäva balansdefinition och 
på konstruktionen och formuleringen av de tre fallen, än på 
brister i teorin. Alla tre fallen har befunnits rimliga, om än i 
varierande grad. 

Något som framgått av granskningen är att det i dessa samman
hang är meningslöst att postulera "Om A, så med säkerhet B", 
detta av flera skäl: vi rör oss inte med vissheter, utan med sanno
likheter, och det är vidare mycket svårt att definiera vad A och B 
betyder i sinnevärlden. 

Dessutom är staters preferenser och val av handlingsväg bero
ende av en rad förutsättningar och omständigheter. Det är rimli
gare att resonera "Om en händelse i fältet A, så uppstår med stor 
sannolikhet en kraft för en händelse i fältet B". Huruvida denna 
kraft verkligen resulterar i en händelse i det aktuella fältet är 
beroende av motståndet mot förändring och vilka med- och 
motverkande krafter som existerar. 

Granskningen har visat att teorin om nordisk balans rymmer en 
inte obetydlig osäkerhet om vad som faktiskt skulle hända om en 
kris drevs till sin spets. Teorins ändamål är dock inte att förutsäga, 
utan snarare att förklara varför kriser inte uppstår eller varför de 
inte drivs till sin spets. Även här finns brister, av analysen framgår 
att det finns krafter och faktorer med i spelet som inte ryms inom 
teorin. Teorins anhängare har dock inte gjort anspråk på att den 
är den enda förklaringen till lågspänningen i Norden efter kriget. 
Rimligt är att betrakta teorin som en modell för verkligheten, 
med de brister sådana modeller alltid har i fråga om fullständig
het. I denna bemärkelse har Moberg inte motbevisat teorin om 
nordisk balans, snarare har han genom sitt misslyckade falsifi
eringsförsök stärkt dess trovärdighet. 

Maktbalans och allianser främjar inte fred och stabilitet 

Wilhelm Agrell dömer i samband med en skarp kritik av maktba
lanstänkandet även ut teorin om nordisk balans. Hans tes är att 
maktbalans på global nivå inte främjar fred och stabilitet, därför 
kan heller inte en nordisk balans göra detta på lokal nivå. 68 Hans
resonemang innehåller, trots vissa normativa övertoner, analytis-
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ka påstående om verkligheten och om teorin som vore vägande 
kritik mot teorin om nordisk balans om de är korrekta. 

Till stöd för att maktbalansteorin generellt "inte äger giltighet" 
anför han fyra punkter, varav tre är särskilt intressanta för denna 
studie. 

1. Det finns inget belagt samband mellan maktbalans och stabili
tet.

2. Maktbalansteorin tar inte hänsyn till hur stora vikter som
ligger i vågskålarna - spärr mot kapprustning saknas.

3. Eftersom rustningar har destabiliserande effekt kan maktba-
lanssträvandena i vissa lägen vara starkt konfliktskapande.

(Med utgångspunkt från dessa punkter kritiserar han utförligt den 
svenska försvarspolitikens relevans och effektivitet, men eftersom 
detta inte direkt berör teorin om nordisk balans lämnas denna del 
av kritiken därhän.) 

Agrells resonemang kan åskådliggöras med en bild: Maktbalans 
är en medicin utan påvisade terapeutiska effekter, men med 
kända biverkningar som är farliga och kan vara dödliga. Om 
medicinen har dessa effekter på den större patienten så är inte 
medicinen orsaken till att den lilla patienten är frisk. En gransk
ning av styrkan i Agrells invändningar, liksom förståelse av vad 
han mer exakt menar, kompliceras emellertid av att "maktba
lans" är ett mångtydigt begrepp. Det kan bland annat betyda en 
teori, ett tänkesätt, ett tillstånd - som kan vara i jämvikt eller 
inte, eller en politik bedriven i enlighet med maktbalanstänkan
det för att uppnå eller bibehålla ett maktbalanstillstånd.69 Av
sammanhanget att döma syftar Agrell i punkt 1 huvudsakligen på 
tillståndet maktbalans och i punkt 2 och 3 främst på maktbalans
politiken. 'Global' kan betyda såväl världsomfattande i allmänhet 
(' överallt') som specifikt den världsomspännande konflikten mel
lan supermakterna och mellan maktblocken ('på global nivå'). 
Det är den senare betydelsen som är mest intressant och som 
kommer att användas här. 70

Huruvida maktbalanstillstånd befrämjar fred och stabilitet, och 
i så fall under vilka förutsättningar, i vilka situationer och till 
priset av vilka risker, är en mycket stor fråga. För stor att ett svar 
ens skall kunna skisseras här. Den traditionella skolan som i 
motsats till Agrell anser att maktbalanstillståndet bidrar till att 
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bevara fred och staters autonomi, har stor anslutning både i öst 
och väst. 71 Goldmann hävdar att maktbalansteorins grundtanke, 
att staters uppfattning om lönsamheten i konfliktbeteende kom
mer att påverka benägenheten till sådant beteende, är så självklar 
att den närmast är trivial. 72 Det verkar svårt att invända mot 
riktigheten i denna grundtanke, som av naturliga skäl även gäller 
maktbalanstillstånd, om sedda i sig. Om då maktbalans (fortgent 
avses -tillstånd och/eller -politik, om ej annat särskilt påpekas) 
trots detta har försumbara eller negativa effekter på fred eller 
stabilitet kan detta tänkas bero på att maktbalans har biverkning
ar som skadar dessa storheter. Att Agrell menar att så är fallet 
framgår av hans andra och tredje sats, biverkningen är kapprust
ning som verkar destabiliserande och i vissa fall konfliktskapande. 
Dessa båda satser kan mycket väl bestridas. 

Den första satsen vilar på ett positivt samband mellan maktba
lans och kapprustning, samt implicit på att kapprustning mellan 
supermakterna har varit för handen under de senaste årtiondena 
eftersom supermakterna bedriver maktbalanspolitik. Huruvida 
kapprustning verkligen förelegat denna tid eller inte beror delvis 
på hur begreppet definieras och mäts. Ett användbart mått är de 
resurser, absolut och relativt, som anslås till militära styrkor, då 
särdeles sådana av huvudsakligen global betydelse. Dessa resurser 
bör rimligen öka betydligt och/eller stadigt under en kapprust
ning. En kontroll av de amerikanska anslagen till strategiska va
pen sedan 1960 ger en helt annan bild än den Agrell fram
manar. 73 Detta är förvisso bara ett enstaka nedslag i empirin, och 
nedslag i andra områden kunde ge motsatta resultat, men det 
visar att Agrell har fel i åtminstone ett mycket betydelsefullt fall 
och att maktbalans inte nödvändigtvis verkar rustningsbefrämjan
de. 

Även om vi för resonemangets skull antar att så vore fallet så är 
nästa länk i tankekedjan, att rustningar i sig skadar stabilitet och 
hotar fred, av okänd hållfasthet. Detta är ett gammalt stridsäpple 
mellan anhängare av "realistiska" och "alternativa" synsätt i 
många länder. Grunden för empiriska studier är osäker med så 
många obekanta faktorer i spel, men även fredsforskaren Håkan 
Wiberg - som delar Agrells synsätt - menar att observerade 
korrelationer talar för att spänning leder till rustning och inte 
tvärtom.74
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För att sammanfatta denna korta granskning av Agrells påstå
enden om effekterna av maktbalans, generellt sett, har var och en 
av länkarna i hans kedja visat sig vara osäker. Medicinens ver
kansprincip är rimlig. Om den har påstådda biverkningar är osä
kert, men att den inte alltid har det är säkert. Huruvida dessa 
tänkbara biverkningar är farliga är omtvistat, men till och med 
sådana som hävdar att de är farliga menar att tillgängliga resultat 
talar för att faran kommer från annat håll. Det finns alltså anled
ning att betvivla riktigheten i grunden för Agrells kritik mot 
teorin om nordisk balans. Agrell har heller :inte presterat något 
stöd för varför grunden skulle vara riktig. Det kan visserligen 
tänkas att Agrell har rätt, men han har inte visat det på något sätt, 
än mindre på ett sätt som är övertygande. 

Det är dock inte nödvändigt att fullständigt reda ut frågan om 
maktbalansens effekter för att ta ställning till om Agrells kritik 
mot teorin om nordisk balans har bärkraft eller inte. Det finns 
nämligen enligt min mening ett grundläggande fel i hans resone
mang, som gör sig gällande även om vi för den fortsatta gransk
ningen tillfälligt antar att han har rätt vad gäller maktbalansens 
effekter på global nivå. Han menar att eftersom ( om, med vårt 
antagande) maktbalansteorin "inte äger giltighet" globalt så kan 
vi inte heller utgå från att den fungerar i den nordiska balansen. 
Detta kallar Agrell "ett elementärt vetenskapligt resonemang". 
Så långt har han rätt, förutsatt antagandet ovan. Givetvis kan vi 
inte "utgå" från att maktbalansen fungerar inom ramen för den 
nordiska balansen, detta måste prövas. Men vore det vetenskap
ligt att därför utan vidare dra slutsatsen att nordisk balans saknar 
giltighet? Detta skulle förutsätta att nordisk balans fungerar un
der samma inre och yttre förhållanden och på samma sätt som 
global maktbalans, fast i mindre skala. 

De inre och yttre förhållandena runt de båda balanserna skiljer 
sig emellertid i många avseenden. Det är inte otänkbart att fakto
rer som bidragit till att maktbalans(politik) på global nivå främjat 
rustningar och verkat destabiliserande inte är närvarande eller 
starka i Norden. Det kan också tänkas att det i den nordiska 
situationen finns krafter - inte förekommande på global nivå -
som motverkar maktbalansens biverkningar, varför makbalanste
orin skulle kunna ha lokal giltighet. Detta är möjligheter som 
måste elimineras innan man kan nå den slutsats Agrell dragit 
ovan. 
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Man måste också eleminera möjligheten att nordisk balans
(tillstånd/teori) inte är analog till sin karaktär med maktbalans
(tillstånd/teori) på global nivå. Som framgår av föregående kapi
tel är inte nordisk balans en teori om maktbalans av standardtyp, 
utan rör ett specialfall av balans som genom sin uppbyggnad 
minskar drivkrafterna för maktblocken att stärka sina positioner i 
Norden och främjar stabilitet. Av granskningen av Mobergs kritik 
har också framgått att teorin i detta avseende förefaller rimlig. 
Detta gör att man inte kan dra enkla och säkra slutsatser om 
hållbarheten av nordisk balans(teori) utifrån observationer av 
maktbalans(tillstånd/politik) på ett globalt plan. Även om vi 
antar att Agrell har rätt vad gäller den globala nivån finns det 
således inte en tillräcklig koppling till den nordiska nivån för att 
hans slutsatser ska vara säkrade. 

Slutligen kan man kort bedöma rimligheten i hans teser och 
slutsatser genom att studera den säkerhetspolitiska spännings
nivån i Norden. De flesta skulle instämma i att Norden är ett 
lågspänningsområde, trots att det strategiska värdet av och intres
set för regionen ökat på senare år. Bakom den höjda temperatu
ren ligger bland annat den sovjetiska flottans tillväxt, ubåtskränk
ningar, USA:s kryssningsmissilprogram och nya amerikanska dok
triner för sjökriget. De flesta av dessa faktorer rör dock inte 
Norden direkt, utan mer indirekt som strand- och överflygnings
område. 75 Det är också rimligt att söka huvudorsakerna till denna 
utveckling hos supermakterna och i geografin, snarare än i nordis
ka regeringars politik. 

Om vi för resonemangets skull vill vara helt på den säkra sidan 
kan vi se på läget under 60och 70-talen, då Norden obestridligt 
var ett lågspänningsområde. Föreställningar om nordisk balans i 
linje med teorin har, som framgått tidigare och som Agrell särskilt 
har påpekat, länge varit omfattade i regeringskretsar i Norden 
särskilt i Norge och Sverige. 76 Dessa föreställningar borde då 
rimligen påverkat regeringarna att driva en politik som enligt 
Agrells sätt att resonera skulle leda till kapprustning och destabi
lisering i regionen. Så kan dock knappast sägas ha blivit fallet, 
särskilt inte om vi betraktar 60och 70-talen, den tid då balanste
orin hade som starkast anslutning. Här finns en uppenbar mot
sättning mellan Agrells teser och den observerade verkligheten. 
Det finns två vägar ur denna motsättning: 
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1. Den nordiska balansen (teorin och tillståndet) är i något vä
sentligt avseende av en annan karaktär än maktbalansen (teorin
och tillståndet) på global nivå. Då har Agrells invändningar mot
den globala maktbalansens verkningar inte direkt med den nor
diska teorin att göra, och kan läggas åt sidan i detta sammanhang.
Kritiken måste i så fall riktas direkt mot Brundtlands teori för att
träffa denna.

2. Nordisk och global balans (teori och tillstånd) är av samma
karaktär. Då har balansen inte fått de verkningar i Norden som
Agrell tillskriver den globalt, detta tyder på att hans kritik mot
maktbalans i allmänhet inte är helt korrekt och täckande. Givet
vis finns också möjligheten att fall två är det rätta, men att det är
närvaron eller frånvaron i Norden av någon okänd faktor som kan
förklara den låga spänningen här jämfört med i omvärlden. Agrell
har emellertid inte i detta sammanhang ens antytt detta, än
mindre visat på någon sådan faktor.

Agrells tes om maktbalansens effekter på global nivå har svag
heter i varje led av kedjan, men den kan varken anses bevisad eller 
vederlagd. Vad som är intressant i detta sammanhang är att han, 
även om hans resonemang om den globala nivån skulle vara 
korrekt, inte har lyckats komma med någon bärkraftig kritik mot 
teorin om den nordiska balansen. 

Alva Myrdal riktar i en artikel med titeln "Den nordiska obalans
en" skarp kritik mot alla tankar på en nordisk balans. Artikeln har 
starkt normativ karaktär och förefaller huvudsakligen vara skriven 
i syfte att bilda opinion mot kärnvapen. 77 Inte desto mindre 
innehåller den en analys, som om den är korrekt kastar en allvar
lig skugga över grunden för Brundtlands teori.78 Huruvida analy
sen är ärligt menad eller enbart skapad i retoriskt syfte spelar 
ingen roll för denna uppsats, synpunkterna är framförda och är 
uttalanden om hur världen är beskaffad, inte bara om hur den 
borde se ut. 

Myrdal förnekar att allians med en supermakt kan vara ett sätt 
för en mindre stat att skydda sig från ett hot. Hoten mot mindre 
stater har tvärtom sitt enda ursprung i dessas alliansmedlemskap, 
menar hon. Konfrontationslinjerna går direkt och endast mellan 
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supermakterna och angår egentligen inte Europa. Om de europe
iska länderna ställde sig utanför maktblocken skulle det inte 
finnas några drivkrafter - ekonomiska eller andra för super
makterna att angripa dem eller för dem att angripa varandra. 79 

Om Myrdal har rätt har de anslutningar till maktblock som finns i 
Norden skapat hot, inte hållit hot tillbaka. Det innebär att 
Brundtlands balansmekanism med dess avskräckande kompensa
tionsmöjligheter inte skulle verka för stabilitet och lågspänning 
utan för motsatsen. Teorin därmed skulle sakna värde för att 
förklara stabiltet och lågspänning i Norden. 

Hennes påstående att det endast är supermakterna som står 
mot varandra är en förenkling på två sätt. Enligt det traditionella 
synsättet är öst-västkonflikten inte bara en motsättning mellan 
två supermakter, utan också mellan två grupper av stater och 
mellan två ekonomiska och politiska system. Att förneka detta är 
att bortse från vissa objektiva intressemotsättningar, till exempel 
att ledarskapet på båda sidor ser det andra systemet som ett 
ideologiskt-politiskt hot som om möjligt borde elimineras. Även 
om så inte vore fallet är det en förenkling att bara tala om en 
konflikt mellan Sovjet och USA, när det rör sig om en konflikt 
mellan supermakterna Sovjet och USA. Makt är definitionsmäs
sigt makt över andra, om den inte kan utövas över någon så finns 
makten inte. 

Supermakternas motsättningar i dag kan delvis ses som en 
konkurrens om inflytandet över övriga länder i världen, där driv
krafterna kan vara militära, ekonomiska eller politiska intressen. 
Myrdal hävdar att några sådana drivkrafter inte finns, men de 
förefaller mig högst påtagliga. Båda sidor har politiskt intresse av 
att deras eget politiska och ekonomiska system bibehålls i de 
stater där det redan finns. Krig är knappast i våra dagar ett 
lönsamt företag av typ medeltidens nollsummespel om jord; ändå 
kan det finnas ekonomiska drivkrafter för aggression, särskilt om 
endast hot eller måttligt våld behöver användas. Supermakterna 
har handelsintressen och USA har dessutom investeringar i andra 
länder att värna om, något som man betonar kan vara grund för 
militär insats om så krävs. 80 Sovjetunionen skulle genom en eröv
ring av Västeuropa få tillgång till stora produktionsresurser och 
till svåråtkomlig västteknologi för modernisering av sin industri. 81 

Militärt finns det reella och handfasta intressen för supermakter-
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na att skaffa sig dels framskjutna stödjepunkter för operationer 
mot huvudmotståndaren, dels en säkerhetszon runt de egna grän
serna, allt på andra staters bekostnad. 82 Det finns ingen anledning 
att tro att dessa drivkrafter, eller supermakternas maktbaser, 
skulle försvinna om allianserna upplöstes. 

Hur skulle världen se ut om allianserna upplöstes? Om vi 
bortser från möjligheten att lammen och vargarna skulle leva i 
sämja, finns två uppenbara alternativ. Supermakterna kunde an
tingen dela upp världen i intressesfärer där man gav varandra fria 
händer, eller försöka hugga för sig så mycket byte som möjligt. 83

Det skulle finnas drivkrafter och möjligheter för hot riktade mot 
småstater, men inga möjligheter för mindre stater att låna styrka 
genom allianser. 84 Utan 'beskydd' skulle anarkin i det internatio
nella systemet understrykas. Små stater i utsatta lägen, som de 
nordiska, skulle i fred riskera hotfulla påtryckningar från en stor
makt, de kunde bli utsatta för isolerade angrepp och vid en 
storkonflikt kunde de bli offer för en kapplöpning av den typ som 
drabbade det neutrala Norge 1940.85 

Alliansernas avskaffande skulle dock kunna innebära fördelar 
för vissa mindre stater, risken att dras in i ett krig man annars 
kanske skulle ha undgått skulle minska. Problemet här är "vissa" 
och "kanske", det går inte att i förväg fastställa vilka stater - om 
några - som i längden skulle kunna stå utanför exempelvis ett 
sovjetiskt angrepp på ett alliansfritt Västeuropa. 

Myrdal menar att tankarna på en nordisk balans vilar på felakti
ga premisser, detta eftersom hotet mot de mindre staterna inte 
kommer från supermakterna utan är en följd av allianserna i sig. 
Denna hennes kritik har befunnits bristfållig på flera punkter: 
Det finns vissa motsättningar inte bara mellan supermakterna, 
utan även mellan systemen i öst och väst. Aven om så inte vore 
fallet finns det politiska, ekonomiska och militära anledningar för 
supermakterna att utöva makt - även i militär form - mot 
mindre stater. Om allianserna försvann skulle vi få en mer flytan
de situation i världen där en supermakt kunde "sätta sig" på 
mindre länder utan att behöva frukta kännbara återverkningar. I 
Norden med dess utsatta och viktiga läge finns det anledning att 
- jämfört med alternativen - se allianserna som en kraft för fred
och stabilitet, om än inte nödvändigtvis för lågspänning. Myrdal
har inte lyckats visa att teorin om nordisk balans i detta avseende
vilar på falsk grund.
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Brister i balansmekanismen 

Flera debattörer ifrågasätter balansmekanismens förmåga att ver
ka avskräckande på Sovjetunionen ( det framgår inte klart om 
detta ses som en svaghet i teorin eller i det reellt existerande 
balanssystemet). Holst förde redan 1967 fram kritik mot teorin 
på denna punkt och menade att trovärdigheten och tillräcklighe
ten i dess mekanism hade brister, liksom mekanismens förmåga 
att reagera på långsamt ökande hot. Det är nästan uteslutande 
den avskräckande förmågan i Norges kärnvapen/basoption som 
diskuterats, inte någon av de andra operationella faktorerna i 
teorin. 

Vad gäller trovärdigheten är det centrala enligt Holst hur man i
Moskva bedömer sannolikheten för att Norge skulle ändra på sina 
självpåtagna begränsningar i händelse av ett militärt samarbete 
mellan Finland och Sovjet. Skulle inte inrikesopinionen begränsa 
den norska regeringens möjligheter att vidta motåtgärder? Även 
om handlingsfrihet fanns, hur skulle regeringen värdera risken för 
att deras motåtgärder skulle provocera Sovjet till nya åtgärder? 
Skulle man kanske hellre vänta och se än agera?86 Liknande 
synpunkter har kommit från bedömare som menat att den norska 
politiken nu varit oförändrad så länge att den uppfattas som 
permanent; avskräckningsvärdet i bas/kärnvapenoptionen har 
långsamt avklingat. Nils Andren anför detta som ett skäl att han 
betraktar teorin om nordisk balans "mera som en spännande 
tankelek än som en generell förklaringsteori. 87

Här har kritikerna pekat på ett allvarligt problem, både för 
teorin och för den reellt existerande balansen. Invändningarna är 
rimliga, frågan är hur vägande de är och vilka konsekvenser de får 
för teorins värde. 

En ändring av bas- och särskilt av kärnvapenpolitiken skulle 
med all sannolikhet motarbetas av en stark inrikesopinion, om 
inte det nya sovjetiska hotet upplevdes som påtagligt. För detta 
talar inte minst de inrikespolitiska strider man i Norge haft kring 
förhandslagring och kärnvapenfri zon. Om strid uppstår i frågan 
kan regeringen mycket väl tänkas skjuta på beslutet, i hopp om 
att nå enighet på ett senare stadium eller om att finna en kompro
misslösning. Frågan om motåtgärder kan verka provocerande på 
Sovjet måste övervägas av statsledningen och resultatet kan bli att 
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man avstår för att inte förvärra läget, eller att man väntar och ser. 
Det är inte på något sätt ovanligt att inrikespolitiska hänsyn eller 
ovilja att provocera en mäktig granne gjort statsledningar hand
lingsoförmögna i krissituationer. 

Dessa hinder behöver dock inte var oöverstigliga och dessutom 
behöver inte beslut och åtgärder med nödvändighet offentliggö
ras omedelbart. Det finns exempel på att regeringen i Oslo inte 
förblivit passiv: Vid två tillfällen 1960 och 1961 hotade man 
faktiskt med att ändra bas/kärnvapenpolitiken, förhandslagring 
för marinkåren kunde till sist genomföras och man slöt på 70-ta
let i hemlighet COB-avtalet med USA om förhandslagring för 
allierade flygförband. 88 

Det som är avgörande för avskräckningen är inte hur vi i 
Norden bedömer sannolikheten för en ändrad norsk politik, utan 
hur man bedömer denna i Moskva. Den ryska bedömningen, 
särskilt vad gäller inrikespolitiska faktorers inverkan på ett tänkt 
beslut, måste rimligen påverkas av att NATO-sidans nya medel
distansmissiler trots allt kunde utplaceras i Västeuropa. 

Det har gått ett kvartssekel sedan det senaste kända tillfället 
när Norge hotade att ändra sin politik, ändå finns det tecken som 
tyder på att norrmännen fortfarande ser bas/kärnvapenoptionen 
som möjlig, om läget så kräver. Anders Sjaastad har, med instäm
mande från militärbefälhavaren i Sydnorge, påpekat att baser i 
Norge kunde bli nödvändiga om Sveriges militära styrka allvarligt 
försvagades. 89 Visserligen gällde frågan i detta fall Sverige och 
inte Finland, men det visar att baspolitiken inte är fastlagd för 
evigt, åtminstone inte officiellt. Vad gäller kärnvapenoptionen 
kan man se till norska regeringars motstånd mot planerna på en 
isolerad kärnvapenfri zon i Norden. I den officiella Colding-rap
porten från 1985 anförs särskilt det faktum att en sådan zon 
skulle "kunna frånta Norge det värdefulla säkerhetspolitiska in
strument som kärnvapenoptionen utgör", som ett starkt skäl mot 
zonförslagen. 90 

Om det skulle vara politiskt omöjligt för norrmännen att i 
fredstid ta emot baser, kan man som svar på ett sovjetiskt hot öka 
landets integration i NATO utan att utnyttja basoptionen. Fler 
och större övningar med allierade förband i Norge är tänkbara, 
liksom ytterligare förhandslagring av materiel för allierade för
stärkningsförband. Det kan i själva verket finnas anledning att se 
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COB-avtalet och förhandslagringen för marinkåren som ett ex
empel på att norrmännen kan reagera på ett ökat sovjetiskt tryck, 
även om man avstår från baser. Detta behöver inte innebära att 
ett sådant norskt svar inte täcks av teorin om nordisk balans. 
Bas/kärnvapenpolitiken utgör endast en operationalisering av 
Norges låga profil i NATO, inte hela denna låga profil. En opera
tionalisering av en faktor kan vara mer eller mindre heltäckande, i 
det här fallet mindre, vilket är en brist i Brundtlands formulering 
av teorin. 

Trovärdighetsproblemet är ett frågetecken som inte låter sig 
rätas ut mer än delvis. Flera faktorer talar för att bas/kärnvapen
politiken inte skulle kunna ändras: motstånd från opinioner och 
inom regeringen, ovilja att provocera och en högst normal mänsk
lig benägenhet att skjuta på svåra beslut. Det finns också faktorer 
som talar för att en ändring är möjlig: tidigare antydningar om 
ändringar, beslut om förhandslagring och viljan att behålla kärn
vapenoptionen. Vilka faktorer som skulle överväga är svårt att 
säga, det finns många obekanta, och mycket beror på situationen 
inrikes- och utrikespolitiskt, liksom på arten och storleken på de 
sovjetiska åtgärderna. Den avgörande bedömningen av trovärdig
heten i balansmekanismen görs i Moskva och där kan man knap
past undgå att räkna med en realistisk möjlighet för att motåtgär
der vidtas. 

Även det skulle anses som trovärdigt att främst Norge kunde 
upphäva begränsningar i sitt NATO-medlemskap som svar på 
sovjetiska åtgärder, återstår frågan om detta mot-hot är tillräckligt 
för att vara avskräckande. Sammanhängande med detta är spörs
målet om hur stora sovjetiska framstötar som kan hanteras inom 
det nordiska balanssystemets ram. Holst skriver att man kan 
föreställa sig lägen där ryssarna bedömer värdet av att militärt 
utnyttja finskt territorium som så stort att man är villig att ta 
priset av norska och svenska motåtgärder. 91

Förutsatt att det strategiska läget i övrigt i huvudsak ser ut som 
i dag skulle permanent stationering av amerikanska förband i 
Norge, i synnerhet attackflyg, innebära en allvarlig militär nack
del för Sovjet. Kolaområdets betydelse och oskyddade läge talar 
för att ryssarna bör dra sig i det längsta för att provocera NATO 
att basera i närområdet. De svenska motåtgärder som kunde 
komma i fråga är i första hand en förstärkning av försvaret, vilket 
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inte är till ryssarnas nackdel om de har defensiva avsikter, och i 
andra hand ett närmande västerut, vilket skulle göra hela ryssar
nas nordflank sårbar. Det andra alternativet är som tidigare 
nämnts måttligt sannolikt. 

Sammantaget talar detta för att avskräckningen skulle vara 
tillräcklig, men med två viktiga undantagsfall. Det ena är om 

ryssarnas avsikt med en framstöt i Finland inte är defensiv• utan 
offensiv, om man vill ha ett bättre utgångsläge för ett kommande 
angrepp på Norge eller på Sverige. I ett sådant läge bör tidsfak
torn göra att de hinner utnyttja fördelarna av att behärska Finland 
innan NATO hinner besluta om eller genomföra motåtgärder. 
Man kan dock inte rimligen begära att en nordisk balans ensam 
skall kunna avskräcka från uppmarsch ,inför angrepp. Här rör vi 
oss med storheter långt utanför teorins ram. 

Det andra undantagsfallet kan bli aktuellt utan att stormakts
krig är förestående. Om man i Kreml anser att NATO redan har 
sådana möjligheter att hota Kola-Leningradområdet att baser i 
Norge bara marginellt kunde öka hotet skulle inte sådana motåt
gärder verka avskräckande. Om en svensk glidning västerut var en 
realistisk motreaktion vore detta emellertid ett tungt skäl mot 
framstötar i Finland. Situationer där ryssarna inte ser sig ha något 
att förlora kan exempelvis uppstå om den amerikanska flottan 
permanent håller hangarfartygsgrupper i Barents hav, eller om 
hotet från amerikanskt bombflyg, alternativt sjö- och flygbasera
de kryssningsmissiler, bedöms som mycket allvarligt och svårhan
terligt. Det man då kan vinna med att basera i Finland är i bomb
flyg/kryssningsmissilfallet ett framskjutet luftförsvar för Lenin
gradsområdet och i det första fallet värdet av en politisk marke
ring kombinerat med bättre utgångsläge för ett angrepp på Sveri
ge och Norge, med de politiska påtryckningsmöjligheter detta 
kan ge. 

Slutsatsen av detta blir att tillräcklighetsproblemet knappast är 
allvarligt i dag, eftersom NA TO skulle ha mer att vinna på baser i 
Norden än Sovjet skulle, men att det kan bli akut om västsidan 
redan har intecknat sina avskräckningsmöjligheter i området eller 
om vi står inför ett krigsutbrott. För teorins del innebär detta att 
tillräckligheten i avskräckningen inte utgör en nämnvärd svaghet. 

I anslutning till sin diskussion om avskräckningens trovärdighet 
och tillräcklighet tar Holst även upp vad han kallar utmanings-
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problemet. Han påpekar att ändringar i Nordens säkerhetspolitiska 
miljö inte behöver ske i form av klara och plötsliga 'brott' som 
t ex notkrisen. I stället kan det vara en långsam process, som inte 
ställer beslutsfattarna i det hotade landet inför en direkt utma
ning, men som ändå på sikt allvarligt försämrar läget. 92 Eftersom 
en 'provokation' saknas kan det då bli svårt att inomoch utom
lands motivera olika motåtgärder. Holst skrev detta 1967 och 
utvecklingen kan sägas ha givit honom rätt, men bara delvis. 

Sovjetunionen har kontinuerligt och under lång tid byggt upp 
sina styrkor på Kolahalvön så att Norden med tiden har blivit 
granne till vad som sannolikt är världens största militära basområ
de. Det är inte bara de mångomtalade strategiska kärnvapenubå
tarna som har ökat i antal och kvalitet, detta gäller även jakt
ubåtar och övervattensfartyg. Norra Marinens operationsområde 
har gradvis utsträckts långt i Norska havet och dess styrka har 
väckt starka farhågor för att det blir omöjligt att sjövägen föra 
fram förstärkningar till Norge i ett krisläge. 93 Till bilden hör också 
att flyg-, mark- och amfibiestyrkorna på Kola har ökat sin offen
siva förmåga enligt samma mönster, och i en grad som väckt oro i 
Norge. 94 

Denna stadiga uppbyggnad och det hot den innebär utgör en 
tydlig illustration av utmaningsproblemet. Har då norrmännen 
uppfattat och förmått reagera på detta hot? Svaret blir ja, men 
inte okvalificerat. Att man relativt tidigt - uppfattade hotet är 
helt klart, men innan motåtgärder kunde vidtas (förhandslagring 
av utrustning för allierade förband)95 förflöt en relativt lång tid 
under vilken frågan var föremål för inrikespolitisk strid. Utma
ningsproblemet förefaller därför inte vara oöverstigligt, även om 
man kan fråga sig om inte den norska reaktionen kom väl sent, 
och om den var tillräcklig. 

Nu lyckades norrmännen denna gång finna en lösning inom 
ramen för den existerande baspolitiken, men om en sådan lösning 
i framtiden inte vore tillräcklig kan man fråga sig om inte den 
kombinerade styrkan i trovärdighetsoch utmaningproblemen 
skulle utgöra en formidabel bromskloss i balansmekanismen. 

Brundtland tar själv upp en komplikation som kan förvärra 
utmaningsproblemet: risken för att en motåtgärd kommer så sent 
att den verkar provocerande på motståndaren i stället för avskräc
kande och stabiliserande. Det sovjetiska motståndet mot för-
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handslagringen kan, liksom kanske ännu mer det norska beslutet 
att ändra såväl platsen för lagren från Troms till Tröndelag som 
styrkans sammansättning, ses som ett exempel på att detta är ett 
högst reellt problem.96

Hotet från Norra Marinen, förhandslagringen och turerna runt 
den är alla delar av en utveckling som på ett annat sätt är ett hot 
mot den nordiska balansen, såväl det reellt existerande tillståndet 
som teorin om detta. Konfrontationslinjerna mellan Sovjet och 
Norge, som hela tiden varit huvudrollsinnehavarna i det nordiska 
balansspelet, har förskjutits allt längre norrut mot havsområdena 
och går nu i dominerande utsträckning direkt mellan de båda 
aktörerna. Finland och Sverige har allt mer hamnat i kulissen vad 
gäller de synliga hoten och kontroverserna (vad sedan kryssnings
missiler och ubåtar kan betyda är en annan fråga). Dessutom har 
den amerikanska flottans nya framskjutna strategi och doktrinen 
om horisontell eskalation tillfört en ny huvudrollsinnehavare.97 

Allt detta gör att nordisk balans i traditionell betydelse kommit 
att spela en minskande roll i norsk, och kanske även sovjetisk, 
säkerhetspolitik. Vad denna utveckling betyder för regionens 
framtida säkerhet är svårt att sia om, helt klart är att den gjort 
nordisk balans mindre användbar som analys- och förklaringsmo
dell. 

För att sammanfatta granskningen av Holsts invändningar kan 
sägas att problemen kring balansmekanismens trovärdighet och 
tillräcklighet samt dess förmåga att reagera på långsamma hot är 
reella, även om de inte förefaller ohanterliga. Allvarliga brister i 
trovärdighet vore ett grundskott mot teorins värde, men det finns 
inga tydliga tecken på att trovärdigheten skulle vara så låg. Dock 
måste man räkna med ett starkt inrikespolitiskt motstånd mot en 
ändring av hittillsvarande linje, i synnerhet av kärnvapenpoliti
ken. Tillräcklighetsproblemet existerar, men visar snarare på 
gränserna för teorins täckningsområde än på brister i dess struk
tur. Utmaningsproblemet slutligen är inte i första hand en svag
het i teorin utan i det system den försöker beskriva. De osäkerhe
ter som dessa tre problem pekar på visar begränsningar i teorin 
om nordisk balans, men är enligt min mening inte av de slaget att 
de reducerar denna till en tankelek 
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Sammanfattande slutsatser 

Vad är då facit av nästan tjugo års kritiska synpunkter på teorin 
om nordisk balans? Teorin är ett relativt djärvt försök inom 
modern internationell politik i det att den postulerar generella 
mekanismer samtidigt som den ska appliceras på ett fåtal mycket 
specifika länder. Möjligheterna att "skydda" teorin genom att 
lägga diskussionen på en hög teoretisk nivå är därför begränsade, 
liksom de att försvara teorin mot angrepp med en metod som 
annars är vanlig i liknande sammanhang, nämligen att någonstans 
i världen under de senaste tvåhundra åren "hitta" ett historiskt 
exempel som stöder teorin. Om detta gör teorin sårbar borde det 
allmänna intresset kring dessa frågor även utanför vetenskapli
ga kretsar - och teorins centrala ställning och politiska betydelse 
inom och utom Norden ha varit drivkrafter för att utnyttja denna 
sårbarhet. Det har funnits tillfälle att skörda avsevärda vetenskap
liga lagrar, och även politiska, genom att med en grundlig och 
sund analys visa att teorin är felaktig och på vilket sätt den är det. 
Inlägg med normativa synpunkter är legio, men tjugo års skörd av 
analytisk kritik mot Brundtlands teori är påfallande mager. 

Den kritik som behandlats i denna uppsats har nästan genom
gående svåra brister i hållbarhet, inte sällan är den också slarvig i 
utförandet. Mobergs intressanta ansats skäms av en onödigt snäv 
balansdefinition, av förledande formuleringar och av att han inte 
argumenterar för sina slutsatser. Agrells tankekedja om maktba
lansens effekter har svagheter i varje länk och låter sig ändå inte 
appliceras på Norden utan att man kontrollerar för regionalspeci
fika förhållanden. Myrdals kritik av alliansernas roll och effekter i 
Brundtlands teori och även i allmänhet, förutsätter att det inte 
finns en grundläggande anarki i staters säkerhetsrelationer, ett 
påstående som det, milt uttryckt, återstår att bevisa. Genomgåen
de har kritikerna lyckats sämst vad gäller att motbevisa att de 
drivkrafter och orsakssammanhang som bygger upp Brundtlands 
balansmodell existerar och har ett stabiliserande inflytande i Nor
den. 

Det kritikerna lyckats bättre med, däribland Holst, är att visa 
att balansmodellen rymmer stora osäkerheter, är beroende av 
yttre faktorer och att dess täckningsområde och förklaringskraft 
är klart begränsade. 
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Om det är märkligt att kritikerna inte försökt eller lyckats 
bättre så är det anmärkningsvärt att Brundtland under dessa två 
decennier inte själv försökt strama upp sin teori, utveckla den och 
föra den framåt. Den lider i inte obetydlig grad av bristande 
exakthet och konsistens i definitionen av vitala faktorer: balans
modellens karaktär och operationalisering, styrkan i dess sam
band, dess täckningsområde, den förklaringskraft och relation till 
faktorer utanför teorin. 

Jag har vid det här laget studerat begreppet nordisk balans 
under en relativt lång tid, såväl i dess beskrivande som i dess 
förklarande betydelse. Med reservation för att vissa kritiska argu
ment kan ha undgått mig har jag kommit till resultatet att balans
modellen trots sina brister ger en huvudsakligen korrekt bild av 
säkerhetspolitiska drivkrafter och samband av betydelse för fred 
och stabilitet i Norden. Erling Bjöl har fångat det väl när han 
skriver "That there is something called the 'Nordic Balance', 
slippery though its definition may be, seems to be a fact." Teorin 
är en bidragande förklaring till en rad fenomen och dessutom 
användbar som referensram vid bedömning av olika tänkbara 
åtgärders effekt. Man ska dock hela tiden minnas att den är en 
modell och som sådan utgör den ett analytiskt redskap för att 
förklara ett utsnitt av verkligheten, den kan aldrig användas som 
karta eller för att ge säkra förutsägelser. Att säga att nordisk 
balans förhindrar supermakterna att öka sin närvaro här eller att 
den är förklaringen till den långvariga lågspänningen i vår region 
är att gå ut på tunn is. Lämpligare är att säga att den verkar 
tröskelhöjande och dämpande på direkt engagemang från makt
blockens sida i området. Huruvida den kommer att kunna göra 
det även i framtiden är en öppen fråga med tanke på det ökande 
strategiska intresset för Norden. 

Noter 

1 För en översikt av de nordiska regeringarnas syn på nordisk balans, också sett 
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2 För en översikt av sovjetisk syn på teorin om nordisk b�tans, se Oldberg, 
Ingmar, "Sovjetuni�mens syn på Norden". Bidrag till Oststatsforskningen 
1983:4, 189-195. Orjan Berner framför i Sovjet & Norden. Samarbete, säker-
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Summary 

W eighty criticism? 

An examination of criticism levelled against the theory of the 
Nordic balance. 

The theory of the Nordic balance, created by the Norwegian researcher Arne 
Olav Brundland, attempts to explain the state of relatively low east-west tension 
and low bipolarity in post-war Fenno-Scandinavia. The theory postulates that a 
major cause for this state of affairs is the existence of a dynamic balance in the 
region: both powerblocs have the option fo increasing their, presently very 
limited, politico-military presence in the region, but refrain from this since the 
opposing side has the ability to neutralize such a move by utilizing its own 
option. Norway and Nato thus show restraint concerning Nato activities in 
Norway for fear that a lack of such restraint could lead to Soviet military 
demands on Finland, and vice versa. This theory has been very influential in the 
Nordic countries since the 1960s, but also very controversial and the subject of 
heavy critidsm. 

This article is the result of a study analyzing published objections to the 
theory, with the objective of determining whether these objections disprove the 
theory. The scope of this article is limited ta the theory of the Nordic balance, as 
the related but distinct descriptive concepts of Nordic balance have already 
been covered in i similar manner in an earlier article (Militärhistorisk Tidskrift 
1986). Further, normative notions or arguments have been excluded. 

One of the more interesting critiques of the theory charges that the theory is 
invalid since it does not correspond to a balance of deterrence and power in the 
classical sense. This argument is, however, found ta be deficient on several 
grounds, one of them being the critic's very narrow definition af what constitu
tes a balance of power and of deterrence. Another objection is that a Nordic 
balance cannot promote stability and low tension, this because a balance of 
power and alliances with great powers - integral parts of the theory - actually 
promote tension and arms races. This argument is, when scrutinized, found to 
be lacking in both applicability to the Nordic case and in empirical support. The 
most weighty critidsm concerns whether the options available on the western 
side constitute a sufficient and credible deterrent to serious Soviet aspirations in 
the region, and whether Norway would be able to respond ta a creeping - as 
opposed to abrupt - increase in the level of Sovjet presence. 

The conclusion is that none af the objections made has disproved the theory, 
and that the theory thus tentatively stands, but that the critics have pointed to 
importand limits in its coverage and explanatory power, and ta weaknesses in 
the interna! structure of the theory as presently formulated. 
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Ny militärhistorisk litteratur 

Krigsmaterielanskaffning. Föredrag vid nordiska historikermötet i Rey
kjavik 1987. 
Nr 3 i serien Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen (MHAJ 
vid Militärhögskolan. 
Red: Klaus-R Böhme. Utg av MHA 1987. (148x210 mm, limhäftad, ca 88 sid. 
Pris: 40 kr. Boken kan beställas från MHA per tel 08-788 93 79 eller genom 
insättning av 40 kr på pg 3132 37-0/MHS Kameralenheten/). 

Boken, som tillkommit i samarbete mellan Danska Militärhistoriska 
Kommissionen, Finska Militärhistoriska Kommissionen, Försvarshisto
risk Forskningssenter i Norge och Militärhistoriska avdelningen, inne
håller fyra bidrag, behandlande frågor rörande anskaffning av krigsmate
riel i Finland, Norge och Sverige. 

Ett militärt stadsproletariat. Studier av garnisonsmanskapets levnads
förhållanden i 1800-talets Stockholm. 
Nr 4 i serien Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen (MHA) 
vid Militärhögskolan. 
Red: Gunnar Arteus. Utg av MHA febr 1988. (148x210 mm. limhäftad, ca 100 
sid. illustrerad. Pris 65 kr. Boken kan beställas från MHA per tel 08-788 93 79 
eller genom insättning av 65 kr på pg 3132 37-0/MHS Kameralenheten/). 

Armens garnisonerade (värvade) manskap utgjorde under perioden 
1620-1901 ett..färgstarkt och socialt betydelsefullt element i många 
svenska städer. Andå är dessa soldater en befolkningsgrupp som histo
rieforskningen (frånsett några värdefulla bidrag från Leif Gidlöf och 
Evabritta Wallberg) hittills försummat. Den aktuella boken som 
tillkommit inom det MHA-administrerade nordiska forskningsprojektet 
Garnisonsstaden - ökar väsentligt kunskapen om de värvade soldater
nas levnadsförhållanden i 1800-talets Stockholm, platsen för rikets 
ojämförligt största garnisonen under epoken. Vi får en bred och samti
digt djupträngande belysning av deras geografiska ursprung och tidigare 
yrkesverksamhet; av deras familjebildning och av dödligheten bland 
dem och deras barn; av deras sociala anseende och av förekomsten av 
brottslighet bland dem. För den regementshistoriskt intresserade skall 
nämnas att de förband som närmare undersökts är Svea livgarde, Andra 
livgardet och Livgardet till häst. 

Med Sabel och Ritstift. C P Groth och hans bilder från offkersliv m/ä. 
Bo Kjellander. PROBUS Förlag. Dec 1987. (200x220 mm, inbunden, illustre
rad/delvis i flerfärg/, 128 sid. Pris: 1 50 kr/inkl porto/. Boken kan beställas 
genom insättning av 150 kr på PROBUS Förlags pg 59 59 42-4.) 

Boken har tidigare aviserats under titeln Personer och Situationer på 
Östgöta trängkår. Teckningar av C P Groth (MHT 1986). Denna titel 
förekommer fortfarande i den färdiga boken, men då som rubrik för 
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endast den del som omfattar Groths teckningar från Östgöta trängkår 
1906-1923, sammanlagt 81 stycken, varav flera försedda med versifi
erade texter ur Groths egen rika fatabur. Dessa teckningar med verser 
utgör en värdefull och roande dokumentation från officerslivet anno 
dazumal. 

Förutom teckningarna innehåller boten en levnadsbeskrivning över 
Groth och ett kapitel som behandlar Ostgöta trängkårs korta historia 
och redovisar kårens persongalleri. Dessutom förekommer ett avsnitt 
betitlat Technande militärer genom tiderna, vilket kortfattat behandlar ett 
omfattande ämne, nämligen det tidigare behovet av tecknande militä
rer, den militära rit- och teckningsutbildningen främst vid fortifika
tionen och på Karlberg samt militärer som tecknare alltifrån Erik Dahl
bergh - eller t om Erik XIV. 

I MHT 1986 därutöver redovisad militärlitteratur 

Neutralitet och försvar, Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985. 

Red: Bo Hugemark. Militärhistoriska förlaget.' 1986 (140x210 mm, inbunden, 
64 s. Ca-pris: 150 kr; vid beställning från Militärhistoriska avdelningen 
/MHN:110 kr). 

Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. 

Hans Christian Cars, Claes Skoglund & Kent Zetterberg. PROBUS Förlag. 1986. 
(148X210 mm, limhäftad, 114 s. Pris/inkl. moms och porto/: 70 kr, Boken kan 
beställas genom MHA eller gen insättning av 70 kr på PROBUS Förlags postgi
rokonto: 59 59 42-4. 

Till Militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social förändring 
under Vasasönernas regering, 

Nr 8 i serien Militärhistoriska studier, 
Gunnar Arteus. PROBUS Förlag. 1986. (148x210 mm, trådhäftad, 201 s, 10 
ill. Pris/inkl moms och porto/: 120 kr. Boken kan beställas genom MHA eller 
genom insättning av 120 kr på PROBUS Förlags postgirokonto: 59 59 42-4.) 

Militärhögskolan och dess förhistoria. 

Red: Bo Kjellander. PROBUS Förlag. 1986. (148x210 mm, inbunden, 104 s, 67 
ill. Pris/inkl moms och porto/: 85 kr. Boken kan beställas genom MHA eller 
genom insättning av 85 kr på PROBUS Förlags postgirokonto: 59 59 42-4.) 

Armens första bil. Ett vanskligt materielförsök i Jämtland på 1910-talet. 
Bo Kjellcmder. Utg av MHA 1985. (148X210 mm, linnetrådhäftad, 64 s, 16 ill. 
Pris/inkl moms och porto/: 40 kr. Boken kan beställas genom MHA eller genom 
insättning av 40 kr på PROBUS Förlags postgirokonto: 59 5942-4.) 
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