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Den næste sag på dagsordenen var: 

Første behandling af forslag til lov om for- 
svarets organisation m. v. 

(Lovforslaget findes i tillæg A. sp. 1, 
fremsættelsen i tidenden sp. 31). 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Per Hækkerup: Mit partis ordfører, det 
ærede medlem hr. Victor Gram, er desværre 
forhindret i at være til stede ved tingets 
møde i dag, og jeg skal derfor på hans 
vegne tillade mig at gøre ganske enkelte 
bemærkninger. 

Det foreliggende lovforslag er som de 
tidligere, vi har behandlet, i hovedsagen 
identisk med lovforslaget, vi havde til 
behandling i det høje ting i marts måned. 
Der er foretaget enkelte ændringer i for- 
slaget, de fleste af teknisk karakter, men 
et sæt af ændringer har sammenhæng med 
de bemærkninger, der blev gjort under for- 
handlingerne. Der blev dengang fra oppo- 
sitionens side tilkendegivet betænkelighed 
ved den udstrakte bemyndigelseskarakter,. 
lovforslaget havde, og under indtryk af de 
gjorte bemærkninger har den højtærede 
minister i den nu fremsatte udgave af for- 
slaget afsvækket lovforslagets karakter af 
bemyndigelseslov. 

Dà. vi i marts måned havde en omfat- 
tende diskussion om lovforslaget og om 
Danmarks forsvarspolitik, finder jeg ikke, 
at der kan være nogen anledning til nu 
at genoptage og fortsætte denne diskussion. 
Vi har som bekendt i den offentlige debat 
haft lejlighed til at se, hvorledes meningerne 
har kunnet brydes omkring de forskellige 
enkeltheder vedrørende den kommende for- 
svarsordning. Også under hensyn til, at 
arbejdet i folketingsudvalget i den forløbne 
periode, siden forslaget blev fremsat i marts 
måned, er skredet videre frem, er der for- 
mentlig ingen anledning til på nuværende 
tidspunkt at optage en større debat. Jeg 
skal derfor for mit vedkommende ind- 
skrænke mig til at henvise til de bemærk- 

ninger, der blev gjort under førstebehand- 
lingen sidste år, og anbefale lovforslaget til 
en velvillig og forhåbentlig også hurtig be- 
handling i det høje ting. 

Alfred Jensen: Da forslaget til en ordning 
af militærvæsenet i marts måned var til 
første behandling her i tinget, redegjorde 
jeg for den kommunistiske gruppes stilling 
til det og til den politik, det er udtryk for. 
Idet jeg henviser til mine udtalelser ved den 
lejlighed, skal jeg erindre om, at jeg afviste 
postulatet om, at Atlantpolitikken tjener til 
fotsvar for landet. Den påfører tværtimod 
landet en risiko for krig og ødelæggelse, 
foruden at den har betydet øgede oprust- 
ningsbyrder og en begunstigelse af mili- 
tarismen. Millioner og atter millioner af kro- 
ner, der kunne anvendes til fredelige formål, 
er ofret på oprustningens uproduktive ud- 
gifter. 

Danmark burde i stedet sætte ind for af- 
slutning af den kolde krig, for forhandling, 
afspænding og nedrustning. Vi mener, det 
er nødvendigt, at alle, også de små lande, 
yder deres bidrag til at få den internatio- 
nale spænding ophævet. Det er fejlagtigt at 
tro, at en sådan tilstand kan bestå evigt, 
og at oprustning, mellemdistanceraketter 
og atombevæbning er egnet til at sikre 
freden. Alle erfaringer viser, at oprustning 
og militarisme fører til krig. Således vil det 
også gå nu, hvis det ikke lykkes at hæve 
spændingen. Vil man ikke krigen, en øde- 
læggende storkrig, er der ikke andet at gøre 
end at sætte ind mod den kolde krig for at 
få spændingen bragt til ophør. 

Den debat, der i marts måned blev ført 
her i tinget om ministerens lovforslag, var 
ikke præget af denne stræben, tværtimod, 
der blev pustet til den kolde krig, og krav 
om højeste ildkraft, atomvæbning, fremmede 
depoter og øgede militærudgifter var særdeles 
fremherskende. Den kommunistiske gruppe 
foreslog gennem et dagsordensforslag, at lov- 
forslaget skulle afvises og kræfterne i stedet 
sættes ind for afspænding og nedrustning. 

Såvel íorhandlingen i udvalget som den 
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offentlige debat har til fulde bekræftet, at 
lovforslaget ville blive benyttet til forsøg 
på at gennempresse militaristernes ønsker. 
De stillede spørgsmål og de refererede svar 
i udvalgets beretning viser, at det i høj grad 
har været oprustning, der har været disku- 
teret. Selve beretningen giver ikke nogen 
mulighed for at danne sig et billede af, 
hvorvidt der har været ydet modstand 
mod de militaristiske krav. 

Den omstændighed, at lovforslaget i denne 
samling fremtræder i ændret skikkelse, 
viser, at regeringen og regeringspartiernes 
repræsentanter ikke står særlig fast, men 
er tilbøjelige til at give efter. Ændringerne 
i §§ 9, 10 og 11, hvori der er ansat minima 
for de forskellige styrker, er ganske tydeligt 
en indrømmelse til oprustningstilhængerne. 
Hærens stående styrke skal omfatte mindst 
13 000 mand, og reserveenhederne mindst 
55 000, det vil altså sige, at der nu fastsættes 
en bundgrænse. Selv om tallene svarer til 
de styrker, regeringen har tænkt sig nu, 
står det dog fast, at ministeren ikke har 
nogen mulighed for yderligere at begrænse 
styrkernes antal, hvorimod der er mulighed 
for en forøgelse, idet der ikke er fastsat 
nogen overgrænse. Det giver militaristerne 
mulighed for at fortsætte presset for at få 
endnu flere soldater. 

Der er altså tale om en reel skærpelse af 
regeringens oprindelige lovforslag, og det 
understreger, at vi havde ret, da vi sagde, 
at lovforslaget bød på øget oprustning. 

Efter debatten at dømme bliver resul- 
tatet af den fortsatte forhandling endnu 
større indrømmelser til venstre og de kon- 
servative. Man bemærker således, at udgifts- 
beløbet vil blive forøget. De 985 mill. kr. år- 
lig er ikke nok. Oppositionen i udvalget taler 
om et par hundrede millioner kroner mere, 
mens generalerne sætter ind for at få bevil- 
lingerne endnu højere op. 

Udvalget har også interesseret sig for 
raketvåben og atomvæbning. Skønt offent- 
ligheden gennem kendte personligheders og 
videnskabsmænds indsigelse mod atom- og 
kernevåben er velforsynet med oplysninger 
om de frygtelige virkninger af kernevåbnet, 
har udvalget ment det nødvendigt at af- 
æske forsvarsstaben en redegørelse herfor. 
Redegørelsen er holdt i beherskede former, 
men bekræfter fuldt ud det indtryk, man 

fik efter atombombernes eksplosion over 
Hiroshima og Nagasaki. Det oplyses, at den 
mindste bombe i byområder vil ødelægge 
alt inden for en radius af 370 m. Kun 10 
pet. af befolkningen vil kunne overleve, 
medens resten, 90 pet., vil dø som følge af 
kvæstelser, radioaktiv stråling m. m. Selv 
med disse oplysninger i hånden er der med- 
lemmer, der går ind for, ja, rejser krav om 
atomvæbning. Vi kan udtrykke vor tilfreds- 
hed med, at regeringen har afvist kravet og 
fortsat afviser atomvæbningen. 

Der er dog ingen grund til at regne med, 
at dette spørgsmål vil udgå af den offentlige 
debat. Kravet om atomvæbning vil fortsat 
blive ført frem, i første række som krav om 
at få raketterne udstyret med atomlad- 
ninger. Generalerne sætter jo stærkt ind 
for anskaffelse heraf, idet der slås stærkt på 
raketternes ringe værdi uden en sådan lad- 
ning. Disse krav understreger, hvilken fare 
opstillingen af raketskyts egentlig indebærer, 
og det er givet, at planerne om opstilling 
af raketbatterier i Jylland, enten det måtte 
blive ved Varde, Århus eller Ålborg, vil 
give øget baggrund for disse krav. 

Det virker også foruroligende, at offi- 
cererne trods regeringens afvisning af atom- 
ladningerne fortsat sætter ind for opstilling 
af raketskyts. Atomladninger til raketterne 
vil såvel i freds- som i krigstid være en stor 
fare for befolkningen. Vi må derfor også 
ved denne lejlighed vende os mod opstilling 
af raketskyts. Som bekendt har opstillingen 
heraf også betydet, at spændingen i de 
internationale forhold er blevet øget. Sovjet- 
unionen gjorde som bekendt i sin tid op- 
mærksom på, at den betragtede anskaffelse 
af raketskyts som en uvenlig handling mod 
den. Det er vel også klart, at disse raket- 
baser i tilfælde af en storkrig i denne del af 
verden omgående vil blive mål for langt- 
rækkende raketter. 

. Det vil være fejlagtigt at sætte sin lid til, 
at tilstedeværelsen af kernevåben betyder, 
at der ikke kan komme krig. Ministerpræsi- 
dent Khrustjev har i sin tale i FNs general- 
forsamling gjort opmærksom på, at en stat, 
over hvis område der bliver kastet en kerne- 
ladning som følge af ond hensigt, en teknisk 
fejl eller en tilfældighed, næppe vil give sig 
tid til at, undersøge, hvad der har været 
årsagen til denne handling, men vil blive 
nødt til at reagere som på et militært an- 
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greb, et krigsudbrud. Derfor må i Danmarks 
og i fredens interesse raketskyts opgives. 

Faren bliver jo ikke mindre ved, at landet 
knyttes nærmere og stærkere til Forbunds- 
republikken Tyskland. Ministeren har ikke 
været særlig villig til at informere tinget 
om det samarbejde, der er etableret, eller 
om forhandlingerne angående tyske militær- 
depoter i Jylland. Når disse spørgsmål over- 
hovedet er kommet frem til offentlig debat, 
skyldes det udelukkende indiskretioner fra 
tysk side. 

Skønt offentligheden ved, at disse for- 
hold er et vigtigt led i forhandlingerne om 
militærordningen, er det ikke omtalt i ud- 
valgets beretning. Af materialet fremgår det 
dog, at Danmark og dets folk indgår som en 
integrerende del af den tyske krigsplanlæg- 
gelse. Så langt er man i øvrigt nået i denne 
tankegang, at chefen for vestre landsdels- 
kommando, generalmajor T. K. Thygesen, 
tillader sig at sige, at der ikke er nogen 
grund til at hæfte sig så stærkt ved grænsen, 
da den kun er en ligegyldig streg på kortet. 

En tidligere tysk rigskansler sagde hån- 
ligt om en traktat, at den kun va,r en lap 
papir. Nu tillader en anden mand, ganske 
vist en dansk, sig at betegne grænsen som 
en streg på et kort, ja, oven i købet som en 
ligegyldig streg. 

Det er ikke det danske folks opfattelse. 
Grænsen mellem Danmark og Tyskland 
skal vel ikke være nogen hindring for frede- 
ligt samkvem og handelsudveksling, men 
den skal dog være et værn mod anslag over 
for danske interesser og vor selvstændighed. 

Man kan her ikke lukke øjnene for, at 
principperne i Potsdamaftalerne for efter- 
krigsudvildingen om at. rydde den tyske 
militarisme bort med rødder, så den ikke 
igen kunne true verdensfreden, ikke er blevet 
efterlevet. De tyske monopolers og milita- 
risters magtstilling er i strid med Potsdam- 
aftalerne blevet genoprettet i Forbunds- 
republikken i modsætning til Den tyske 
demokratiske Republik. 

Ligesom monopolerne indtager en stær- 
kere stilling i det økonomiske liv end før 
krigen, har tidligere nazister og Hitler- 
generaler igen indtaget afgørende poster i 
regering, administration, domstole og gene- 
ralstab. Fra officiel side tales der om re- 
vanche. Minister Seebohm, en her særdeles 

velkendt herre, talte i september i fjor om 
anneksion af Sudeterområdet og gav udtryk 
for, at regeringen ikke ville hvile, før por- 
tene til Sudeterområdet var åbnet, så man 
atter kunne feste i den gamle rigsby Eger. 
Andre ministre har givet udtryk for, at de 
vesttyske militaristers stræben er et Tysk- 
land omfattende Østrig, en del af Schweiz, 
Saar og Elsass-Lothringen. 

Også i spørgsmålet om Tysklands gen- 
forening rasles der som bekendt med sablen. 

Med dette og mere in mente er det død- 
sensfarligt for Danmark at indgå i et sådant 
samarbejde. Den vesttyske regerings kurs 
fører frem til krig, og med det samarbejde, 
der eksisterer i form af dansk-tysk fælles- 
kommando, vil vort land blive draget med 
ind i ulykken. Derfor må det afbrydes. Den 
omfattende opinion mod de tyske militær- 
depoter viser tydeligt det danske folks ind- 
stilling over for maskepiet med de tidligere 
okkupationskræfter. 

Fidusen med at give depoterne et andet 
dørskilt er for gennemskuelig. Man tænker 
på det gamle ord: man sætte ølse for, man 
sætte ølse bag, pølsen beholder dog sin 
smag. Tyske depoter og NATO-depo- 
ter er reelt det samme: de skal bruges 
af retirerende tyske styrker i den sidste 
fortvivlede kamp i Jylland. Da den tyske 
hær skal udstyres med atomvåben, må man 
vel regne med, at depoterne også kommer 
til at indeholde sådanne. Det ønsker hver- 
ken jyder eller andre danske; derfor også 
de mange protester. 

Det er beskæmmende, at denne debat er 
foregået i den kolde krigs tegn, samtidig 
med at forhandlingstanken har vundet frem. 
og bestræbelserne for at få gjort slut på den 
kolde krig kan notere fremskridt, jeg vil 
endda sige store fremskridt. Udenrigs- 
ministerkonferencen i Geneve, hvori d.eltog 
befuldmægtigede repræsentanter for de to 
tyske stater, var udtryk for en ny ånd i in- 
ternationale forhold. Selv om konferencen 
ikke mundede ud i indkaldelse af en top- 
konference, har den dog tjent til at nærme 
parternes stilling til hinanden i en række 
spørgsmål. 

Bedringen i relationerne mellem Sovjet- 
unionen og De Forenede Stater er også tegn 
på noget nyt. Ministerpræsident Khrustjevs 
besøg i USA og præsident Eisenhowers gen- 
besøg i Sovjetunionen er stærke vidnesbyrd 
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om, at den kolde krig er ved at blive trængt 
tilbage. De to statsmænds aftale om et top- 
møde om Berlinspørgsmålet under forud- 
sætning af andre interesserede parters til- 
slutning viser nytten af sådanne besøg og 
viser, at tiden for afspænding og nedrust- 
ning nu er inde. 

Ministerpræsident Krustjevs forslag i FN 
om international afrustning efter aftale Over 
en 4-årig periode har vakt den største op- 
mærksomhed og fået tilslutning fra alle 
dele af verden. Ingen kan undlade at tage 
dette forslag alvorligt. Mens man tidligere 
over for Sovjetunionens forslag om afrust- 
ning fremførte Sovjetunionens relative svag- 
hed som hovedmotivet for forslaget, kan 
noget sådant ikke føres i marken i dag. 
Sovjetunionen står i dag som absolut fø- 
rende på den kosmiske forsknings område, 
et forhold, som betyder, at der også er et 
forspring på raketvåbnets område. 

Når Sovjetunionen foreslår og tidligere 
har foreslået international afrustning, er det 
udtryk for Sovjetunionens fredspolitik og 
for dens stræben for militarismens afskaf- 
felse. Det understreger, at socialismens ver- 
den og arbejderklassen er oprustningens og 
krigens stærkeste modstandere. 

Den internationale situation viser afgjort 
tegn på tøbrud. For alle tilhængere af fred, 
afspænding og afrustning gælder det om at 
understøtte og befordre denne udvikling, 
som har sin rod i de folkelige massers stræ- 
ben efter afspænding og for fredelig sam- 
eksistens. 

Forhandlingerne her i landet om større 
militærudgifter, om NATO-depoter og atom- 
væbning kan kun tjene til at modvirke tø- 
bruddet. Den undskyldning, at det ikke 
betyder så meget, hvad vi foretager os, og at 
afspændingen alligevel vil gå sin gang, hvis 
der er basis for den, gælder ikke. Afspæn- 
dingens videre gang afhænger i aller- 
højeste grad af den tilslutning, som den får 
af folkelige kræfter verden over. Her tæller 
Danmarks og det danske, folks tilslutning 
også med, ja, vejer godt til. Den såkaldte 
forsvarsdebat her i landet har derfor mod- 
virket afspændingen og bidraget til at 
styrke den kolde krig. 

Det var for at få en vending heri, at den 
kommunistiske folketingsgruppe i et åbent 

brev henvendte sig til forsvarsministeren 
med opfordring til at afvise de oprustnings- 
krav, som et mindretal, venstre og de kon- 
servative, kørte frem med i udvalget. Dan- 
mark må bidrage stærkt og utvetydigt til 
ophævelse af den internationale spænding, 
drage konsekvensen af den ændrede stilling 
og slutte op bag alt initiativ for forhandling 
og aftaler. Danmark må såvel i som uden 
for FN støtte Sovjetunionens forslag om 
international afrustning. 

Kommunisterne mener, at folketinget må 
give udtryk herfor ved at afvise såvel mili- 
taristernes krav som det foreliggende forslag 
til militærordning og udtale sig for inter- 
national afrustning og om de foranstalt- 
ninger, der må træffes for at sikre landets 
selvstændighed og fred, indtil international 
afrustning kan gennemføres. 

På den kommunistiske gruppes vegne skal 
jeg motivere afvisningen i et forslag om 
overgang til næste sag på dagsordenen: 

홢Idet folketinget erkender, at den kolde 
krig med oprustning og atomvæbning 
indebærer en alvorlig fare for freden, og 
at militærvæsenet til skade for den frede- 
lige opbygning beslaglægger omfattende 
midler til uproduktive formål, udtaler 
det, at Danmark i og uden for FN må 
understøtte Sovjetunionens forslag om 
international afrustning efter aftale over 
en 4-årig periode og i øvrigt, indtil inter- 
national afrustning er gennemført, sætte 
ind for følgende: 
1. Fremme af alle initiativer for nedrust- 

ning, forhandling og fredens sikring 
og i fornødent omfang selv tage så- 
danne. 

2. Aftale om indstilling af prøvespræng- 
ningerne og forbud mod kernevåben. 

3. Oprettelse af en atomfri, militært ud- 
tyndet zone i Europa. 

4. Frigørelse fra NATO under indsats for 
anerkendelse af landets neutralitet. 

I samklang hermed fastslår tinget, at 
forhandlingerne om tyske NATO-depoter 
i Jylland må afbrydes, de praktiske for- 
anstaltninger til raketvæbning af landet 
standses, og at såvel de militære udgifter 
som tjenestetiden må nedsættes. 

Tinget går derefter over til næste sag 
på dagsordenen." 
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Jeg skal anbefale dette forslag til ved- 

tagelse her i tinget. 

Formanden: Der er nu fremsat følgende 
forslag om overgang til næste sag på dags- 
ordenen: (se ovenfor). Dette forslag indgår 
nu i forhandlingen. 

Aksel Larsen: Jeg beklager, at regeringen 
har ment det rigtigt at genfremsætte sit 
forslag til lov om forsvarets organisation, 
og at man oven i købet har haft så travlt 
med at få realitetsforhandlinger i gang 
mellem visse af folketingets partier, at man 
for 14 dage siden besluttede at nedsætte 
et udvalg til at behandle det forslag, som 
først ved afslutningen af denne debat bliver 
henvist til udvalgets behandling. 

Under andre forhold ville jeg måske have 
affundet mig med det. Jeg kan det imid- 
lertid ikke i den verdenspolitiske situation, 
vi befinder os i. Jeg kan det ikke, fordi 
man på den verdenspolitiske arena siden 
marts måned er begyndt alvorligt at disku- 
tere spørgsmålet om gennemførelse af almin- 
delig og total afrustning, oven i købet i 
verdensmålestok. Forslag herom er sat til 
behandling på De Forenede Nationers gene- 
ralforsamling. Naturligvis kan man ikke sige 
noget endeligt om, hvor hurtigt forhand- 
lingerne herom går, og hvad de måtte resul- 
tere i i indeværende samling af De Forenede 
Nationer; men i hvert fald er forslag om 
almindelig og total afrustning ikke blot 
fremsat, men også sat på dagsordenen i 
De Forenede Nationer, og under sådanne 
omstændigheder forekommer. det mig, at 
et land som D a n m a r k  -  bortset fra, hvad 
der ellers kan tale for, at vi ikke blot und- 
lader at opruste yderligere, men selv skrider 
til afrustning 홢 ikke burde være for ivrig 
efter at gennemføre en ny militær ordning; 
vi burde i det mindste indsætte en pause i 
militærforhandlingerne. 

Jeg har tidligere haft lejlighed til udfør- 
ligt at redegøre for mit synspunkt, som er 
det, at i de moderne krigsvåbens tid kan 
et land med Danmarks beliggenhed, stør- 
relse og befolkningstal ikke forsvares mili- 
tært, at et militært beredskab i Danmark i 
bedste fald er nytteløst, i værste fald er 
direkte skadeligt, og at det bedste, Danmark 
kan gøre, er selvstændigt og totalt at af- 

skaffe militærvæsenet, at afruste. Jeg vil 
mene, at i en situation, hvor man inter- 
nationalt diskuterer total afrustning, og 
hvor der endogså fra stormagternes side er 
udtalt sympati for tanken 홢 og det må 
de jo have, for ellers ville de vel ikke være 
gået med til at sætte sagen på dagsordenen 
i De Forenede Nationer 홢 kan det ikke 
fremme den internationale afrustnings sag, 
om vi her i Danmark gør det modsatte, 
nemlig beskæftiger os med at opruste yder- 
ligere, at anskaffe mere militær. Det ville 
have været ansvarligt og ansvarsbevidst af 
regeringen, om den i betragtning af den 
ændrede internationale situation havde sagt: 
nu genfremsætter vi ikke forslaget til lov 
om forsvarets organisation, før vi ser, hvad 
det bliver til med de internationale forhand- 
linger, og vi håber, at disse skrider frem, 
så at vi ikke behøver at genfremsætte for- 
slaget, men at vi kan komme med et helt 
andet forslag, nemlig om afvikling af for- 
svarets organisation m. v. 

Der er imidlertid efter min mening sket 
noget, som yderligere gør det alvorligt, at 
regeringen har genfremsat sit lovforslag i 
en let ændret skikkelse, dette nemlig, at man 
synes at være kommet i gang med alvorlige 
forligsforhandlinger mellem regeringen og 
홢 hvis jeg må udtrykke det sådan 홢 det 
konservative fællesparti. Vi almindelige 
dødelige her i folketinget er jo henvist til at 
få vore væsentlige informationer gennem 
aviserne. Det er ikke altid for godt, men 
jeg går ud fra, at det, der har været offent- 
liggjort, i hvert fald i den konservative 
hovedstadspresse, om venstres og de kon- 
servatives alternative forslag til forsvars- 
ordning, nogenlunde stemmer overens med 
det forslag, de ærede medlemmer hr. Ole 
Bjørn Kraft og hr. From har skitseret i det 
nedsatte udvalg. 

Jeg skal ikke gå i detaljer med at redegøre 
for, hvad dette såkaldte forligsforslag går 
ud på. Jeg vil kun notere, at det i hvert 
fald efter de foreliggende beregninger skal 
koste 171 mill. kr. mere, end regeringens 
forslag foreløbig beregnes at ville koste, 
hvis det gennemføres, men jeg må tilføje, 
at vi kan vel gå ud fra, at hvis regerings- 
forslaget bliver vedtaget i sin oprindelige 
skikkelse, vil det blive adskilligt dyrere end 
985 mill. kr. om året, og hvis de to partiers 
tilføj elsesforslag til regeringens forslag blev 
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gennemført, ville det fordyre ordningen med 
adskilligt mere end de foreløbig beregnede 
171 mill. kr. 

Jeg henholder mig i den henseende bl. a. 
til, hvad den højtærede statsminister sagde 
i sin redegørelse om rigets almindelige stil- 
ling og de af regeringen påtænkte foranstalt- 
ninger. Dér oplyste han, at man påtænkte 
en udbygning af flåden, og at Danmark og 
Amerikas Forenede Stater skulle dele ud- 
gifterne ved bygningen af de nye krigs- 
skibe. Så vidt jeg kan se, er der ikke taget 
særligt hensyn til sådanne planer i det lov- 
forslag, vi behandlede i marts, og formentlig 
heller ikke i det lovforslag, der nu er frem- 
sat af den højtærede forsvarsminister. Jeg 
har i hvert fald ikke hørt ham nævne noget 
om det 홢 jeg håber ikke, at jeg har over- 
set nogen passus i hans Íremsættelse 홢 
men hvis man allerede fra regeringens side 
er indstillet på en betydelig udbygning af 
den danske krigsflåde, så medfører det jo 
anskaffelsesudgifter. Også selv om ameri- 
kanerne måske er så overelskværdige, at de 
betaler halvdelen, så medfører det anskaf- 
felsesudgifter, som ville forøge det budget 
ganske betydeligt, som man opererede med, 
da man fremførte beregningen med de 985 
mill. kr. årlig. 

Jeg synes naturligvis, at i den situation, 
hvori vi befinder os, burde venstre og de 
konservative have holdt sig tilbage med 
deres krav om, at der skulle lægges noget 
på toppen af det oprindelige lovforslag, 
regeringen er kommet med, men jeg synes 
samtidig, at regeringen og regeringspartierne 
burde have afholdt sig fra Íorligsforhand- 
linger med venstre og de konservative om 
militær ordningen. Vi ved jo i forvejen, 
bl. a. fra det ærede medlem hr. Ole Bjørn 
Krafts store tale i slotsparken ved Gaunø, 
at betingelsen for deltagelse i et militær- 
forlig fra det ærede medlems og hans partis 
side er, at regeringen går med til en betydelig 
udvidelse af de militære styrker og en bety- 
delig forøgelse af de militære bevillinger. 
Det var absolut ultimative betingelser, det 
ærede medlem hr. Ole Bjørn Kraft frem- 
førte i sin tale i Gaunø Slotspark. 

Regeringspartierne ved altså, hvad de 
går ind til, hvis de indstiller sig på at for- 
handle om forlig med venstre og de konser- 
vative. De kommer til at gå med til mere 

end det, regeringen oprindelig har foreslået, 
og det, som jeg den gang forstod var det 
yderste regeringen ville strække sig til. 
Det være sagt i almindelighed, at jeg be- 
griber ikke, at regeringen og regeringspar- 
tierne overhovedet indlader sig på forligs- 
forhandlinger med venstre og de konser- 
vative om noget vigtigt spørgsmål, efter at 
de to partier bombastisk har fremsat deres 
fællesprogram, som skal tjene til at styrte 
den nuværende regering og afløse den med 
en regering af venstre og de konservative. 
Men når regeringen ikke kan se, at dette 
burde fritage den for enhver både formel og 
reel forpligtelse til at indgå i forligsforhand- 
linger, så er der vel ikke noget at gøre 
ved det. 

Som sagt, det, at man har disse forligs- 
forhandlinger, at man havde så travlt med 
at få nedsat udvalg i utide for ikke at spilde 
en dag med disse Íorligsforhandlinger, gør 
mig ekstra betænkelig og får mig til endnu 
en gang at spørge deltagerne i militærfor- 
handlingerne, om de dog ikke kan se, for 
det første det, alle jævne mennesker i dette 
land kan se, at militært forsvar af Dan- 
mark i de moderne krigsvåbens tid er en 
umulighed, og for det andet, at hvis man 
홢 som statsministeren dog gav udtryk i 
sin tale ved folketingets åbning 홢 har sym- 
pati for forslaget om almindelig og total 
afrustning i verdensmålestok, så bør man 
ikke lægge gift for det herhjemme ved at 
foretage yderligere oprustning, endsige ved 
at have så travlt ined at nå til et forlig 
om denne yderligere oprustning. 

Jeg kan altså ikke på nogen måde til- 
sige det foreliggende forslag nogen velvillig 
behandling, og det har man vel heller ikke 
ventet fra min side. Jeg vil håbe, at de 
internationale forhandlinger om total af- 
rustning skrider frem, og jeg vil håbe, at 
forståelsen af, at afrustning er det eneste 
rigtige og forsvarlige, må vinde yderligere 
frem herhjemme i den kommende tid. Der 
er jo i så henseende allerede sket et omend 
lille fremskridt derved, at Danmarks kom- 
munistiske partis centralkomité, hvad vi 
ganske vist ikke kunne fornemme gennem 
det ærede medlem hr. Alfred Jensens tale 
her, på sit møde i søndags har vedtaget 
et manifest, hvori den erklærer sig som 
varm tilhænger af almindelig og total af- 
rustning. Jeg formoder, at det også skal 
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gælde for Danmark, og jeg konstaterer 
altså, at der i hvert fald er visse fremskridt, 
formentlig også her i folketinget, for af- 
rustningstanken. Jeg forbeholder mig ved 
en senere lejlighed at komme mere udførligt 
ind på de synspunkter, jeg har desangående, 
og anføre yderligere argumenter. Jeg be- 
nytter kun lejligheden her til at sige, at jeg 
anser det for uforsvarligt, og jeg forstår 
ikke, at mennesker, der har deres fornuft 
i behold, i den situation, vi befinder os i, 
kan være så indstillet på ikke blot at ville 
fremme et forslag som det af regeringen 
fremsatte, men oven i købet at forhandle 
om en forligsmæssig ordning, hvorved man 
anskaffer mere militær end foreslået af den 
højtærede forsvarsminister. 

Forsvarsministeren (Poul Hansen): Jeg 
vil gerne takke det ærede medlem hr. Per 
Hækkerup for tilslutningen til det frem- 
satte lovforslag. Jeg er enig med det ærede 
medlem i, at det næppe kan tjene noget 
formål på nuværende tidspunkt, hvor for- 
handlingerne er i gang i udvalget, at etablere 
en større debat her i folketinget mellem de 
partier, hvis repræsentanter deltager i for- 
handlingerne. 

Må jeg så straks for en ordens skyld sige, 
at jeg ser mig ikke i stand til at modtage 
den af det ærede medlem hr. Alfred Jensen 
foreslåede dagsorden. Jeg tror, det er over- 
flødigt nærmere at begrunde det, men jeg 
vil dog gerne, også for at det ikke skal være 
usagt, fremhæve, at regeringen naturligvis 
홢 og det går jeg uden videre ud fra gælder 
hele det høje ting 홢 er stærkt interesseret 
i, at der kommer resultater ud af de ind- 
ledte internationale drøftelser i retning 
af yderligere afspænding, i retning af ned- 
rustning; og det ærede medlem hr. Alfred 
Jensen 홢 det gælder også det ærede med- 
lem hr. Aksel Larsen 홢 kan være forvisset 
om, at vi ikke herfra vil stille os hindrende 
i vejen for, at en sådan udvikling kan fuld- 
byrdes. Jeg kan bare ikke se, at den om- 
stændighed, at vi søger at bringe orden i 
vore forsvarsanliggender 홢 det er nemlig 
efterhånden strengt nødvendigt at få '. en 
nyordning 홢 skulle kunne modvirke inter- 
nationale bestræbelser for afspænding og 
nedrustning. 

Jeg vil også gerne rette de ærede med- 

lemmer på et enkelt punkt. De bliver ved 
med at tale om regeringsforslaget og for- 
handlingerne i udvalget, som om det drejer 
sig om oprustning. Regeringsforslaget drejer 
sig ikke om oprustning. Regeringsforslaget 
drejer sig om en nyordning af dansk for- 
svar. Jeg har gjort opmærksom på, at de 
hidtil bevilgede beløb ikke svarer til de 
rammer, vi regner med, og at en vis reduk- 
tion derfor er nødvendig. Det vil altså sige, 
at hvad styrkernes størrelse angår, er der 
tale om reduktion, og jeg kan ikke tænke 
mig, at der kommer noget andet resultat 
ud af forhandlingerne, end at det i en vis 
udstrækning også bliver tilfældet. At man 
så samtidig moderniserer organisationen og 
udrustningen, er noget, der foregår overalt. 
Jeg kan forsikre det ærede medlem om, at 
det foregår også i de dele af verden, hvor 
det ærede medlem særlig har sin sympati, 
men jeg vil gerne have sagt, at det i hvert 
fald er helt urimeligt at tale om oprustning 
i den forbindelse. 

Må jeg så også, for at det ikke skal være 
usagt, påpege, at når det ærede medlem 
hr. Alfred Jensen uden videre forudsætter, 
at hvis der bliver tale om NATO-depoter 
her i landet, bliver der dermed også tale 
om depoter for atomammunition, er det 
en absolut fejlagtig opfattelse. Det er på 
forhånd klart, at når regeringen afviser at 
modtage atomammunition her i landet, 
går man naturligvis ikke ind for en depot- 
ordning, hvorved sådan ammunition kan 
oplagres. 

I øvrigt skal jeg ikke komme nærmere 
ind på det ærede medlem hr. Alfred Jensens 
og heller ikke det ærede medlem hr. Aksel 
Larsens betragtninger her. Jeg føler ingen 
trang til at gå ind i en diskussion med det 
ærede medlem hr. Alfred Jensen, som jo 
var særlig optaget af at holde anbefalelses- 
tale for Sovjetunionens udenrigspolitik. 
Det synes jeg ikke lejligheden egner sig 
til at drøfte. 

Per Hækkerup: I anledning af det stillede 
forslag om overgang til næste sag på dags- 
ordenen vil jeg gerne sige, at de 5 demokra- 
tiske partiers synspunkter på de her om- 
handlede problemer er bekendt. På de 
5 partiers vegne skal jeg anbefale at stemme 
imod forslaget. 
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Alfred Jensen: Jeg havde ikke regnet med, 
at ministeren ville modtage det dagsordens- 
forslag, jeg har stillet, så afvisningen kom- 
mer ikke som nogen overraskelse. Ej heller 
kom det som nogen overraskelse, at mini- 
steren ville hævde, at det lovforslag, der 
her foreligger, ikke bygger på oprustning. 
Jeg skal ikke genoptage den diskussion, 
vi havde sidst; men der er stillet større 
beløb til rådighed, der sker en anden an- 
vendelse af pengene, som betyder en effek- 
tivisering, og det er netop deri, oprustningen 
ligger. 

Dernæst var jeg klar over, at ministeren 
ville påstå, at vi her i landet sætter ind for 
afspænding og nedrustning og alle gode 
tanker, og at man kan gøre det, samtidig 
med at man diskuterer oprustning og disku- 
terer det i den ånd, hvori det er foregået i 
denne sommer. Det var jeg klar over, men 
her er det, vore synspunkter skilles, står 
imod hinanden. Hvis man virkelig vil sætte 
ind for at understøtte tanken om ophævelse 
af den internationale spænding, må man 
opgive den kolde krig, og så kan man ikke 
holde taler af den art, der er holdt her, 
eller gå ind for de synspunkter, som er 
fremsat i udvalget. Det er netop derfor, vi 
har stillet vort dagsordensforslag. 

Hvad depoterne angår, takker jeg, fordi 
ministeren erklærede, at der ikke kommer 
atomladninger, og jeg vil håbe, at han, hvis 
han går den vej, har magt til at hindre, 
at der kommer atomladninger; men jeg vil 
føje til, at enten der er atomladninger eller 
ikke i depoterne, er vi modstandere af dem, 
for det betyder, at Danmark drages ind i 
de planer, som de tyske militære har, og 
at Danmark kommer til at følge Tyskland 
ud i ulykkerne, ud i elendigheden. Det har 
vi prøvet nok af, det vil vi modsætte os. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Forslag om overgang til næste sag på dags- 
ordenen af Alfred Jensen m. fl. (se sp. 87). 
forkastedes med 129 stemmer mod 5; 2 
medlemmer tilkendegav, at de hverken 
stemte for eller imod. 

Lovforslagets overgang til anden behandling 
vedtoges uden afstemning. 

Per Hækkerup: Jeg foreslår, at lovfor- 
slaget henvises til det allerede nedsatte 
forsvarsudvalg på 17 medlemmer. 

Uden forhandling eller afstemning 
vedtoges dette forslag. 

Den sidste sag på dagsordenen var: 

Første behandling af forslag til lov om 
udbygning og ombygning m. v., af den kgl. 
veterinær- og landbohøjskole. 

(Lovforslaget findes i tillæg A. sp. 151, 
fremsættelsen i tidenden sp. 37). 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Carl Petersen: Ved behandlingen af det 
tilsvarende lovforslag i sidste folketingsår 
gav alle partiers ordførere udtryk for ønsket 
om og nødvendigheden af, at der blev 
foretaget en gennemgribende forandring og 
modernisering af landbohøjskolen, og jeg 
finder derfor ingen anledning til nu ved 
genÍremsættelsen at sige noget om nød- 
vendigheden af denne modernisering, da 
det kun kan blive gentagelser. Jeg vil 
nøjes med at henvise til, hvad jeg dengang 
sagde på mit partis vegne. 

Efter at man havde hørt de forskellige 
indlæg ved første behandling i fjor, var 
det klart, at det, der ville blive det cen- 
trale spørgsmål ved behandlingen, var 
skolens fremtidige beliggenhed, spørgsmålet 
om man turde følge ministerens forslag om 
at udvide skolen på dens nuværende plads, 
eller om skolen burde flyttes væk fra det 
storkøbenhavnske område. Det blev også 
dette spørgsmål, der kom til at. præge 
udvalgets forhandlinger. 

Der er derfor ikke noget mærkeligt i, 
at der hurtigt efter dette udvalgs nedsæt- 
telse kom henvendelser fra en række byer 
fra alle egne af landet, der mente, at 
netop deres by kunne opfylde de betin- 
gelser, der måtte stilles for at gennemføre 
de nødvendige forandringer. Det er jo 
ligetil, at enhver provinsby ville have en 
økonomisk fordel ved at få en højskole af 
den størrelse knyttet til sit handelsmæssige 
opland. 


