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65. møde.  

Onsdag den 2. marts kl. 9. 

Den første sag på dagsordenen var: 

Anden behandling af forslag til lov om 
forsvarets organisation m. v. 

(Første behandling findes i tidenden sp. 
81, udvalgets betænkning i tillæg B. sp. 
431). 

Der var stillet 8 ændringsforslag i be- 
tænkningen. 

Uden for betænkningen var der ikke 
stillet ændringsforslag. 

Lovforslagets paragraffer, ændringsfor- 
slagene og. spørgsmålet om lovforslagets 
overgang til tredje behandling sattes til 
forhandling tinder ét. 

Victor Gram: Det er i disse dage et år 
siden, det oprindelige forslag til lov om 
forsvarets organisation blev fremsat for det 
høje ting. Det nåede ikke at blive færdig- 
behandlet, men blev i begyndelsen af inde- 
værende samling genfremsat med ændringer 
i overensstemmelse med de foreløbige resul- 
tater, der var opnået under udvalgsarbejdet. 

I dag foreligger som grundlag for anden 
behandling en udvalgsbetænkning, der er 
udtryk for et forsvarsforlig mellem de 5 de- 
mokratiske partier her i tinget. Jeg har ind- 
tryk af, at dette resultat i almindelighed 
er blevet modtaget med tilfredshed, og det 
er der også grund til. Jeg skal ikke forfalde 
til at bruge store ord i denne anledning, 
men man kan med nogen ret sige, at det 
ikke er en almindelig begivenhed i dansk 
politik, at en forsvarsordning gennemføres 
med støtte fra alle demokratiske partier. 

Forsvarsspørgsmålet har jo i henved 100 
år været et stridens æble i dansk politik. 
Det ville være en lykke, om det nu ind- 
gåede forlig kunne sætte punktum for en 
periode, hvoi forsvaret lejlighedsvis har 
været brugt eller misbrugt i den indrepoli- 
tiske strid, og kunne blive indledningen til 

en periode, hvor forsvarets størrelse, ka- 
rakter. og formål afgøres ud fra en rent 
saglig vurdering af, hvad der er nødvendigt 
for vort lands sikkerhed. Dette betyder 
naturligvis ikke, at dansk forsvarspolitik er , 
taget ud af den politiske diskussion. Der 
er og vil fortsat være afvigende synspunkter 
mellem partierne på dette område, men 
man må have lov til at tage forliget som 
udtryk for, at forsvaret som politisk strids- 
emne i den forstand, vi hidtil har kendt 
det, er taget af dagsordenen i dansk politik, 
ellers ville der jo ikke være megen mening 
i det hele. Det er i alt fald mit håb, at den 
enighed, der nu er opnået, også må af-, 
spejle sig i en gunstigere atmosfære for 
forsvaret, i en politisk -og moralsk rygdæk- 

. ning, som er nødvendig, hvis forsvaret skal 
være, hvad der er forligets formål og hen- 
sigt. 

Udgangspunktet for forhandlingerne i ud- 
valget har været en tilpasning af målsæt-, 
ning .'og styrker under naturlig hensyntagen 
til politiske og økonomiske muligheder. 

De opstillede normer for de 3 værn og 
den ændrede karakter, der er givet hærens 
organisation, er udtryk for det opnåede. 
For alle 3 værn er hovedvægten lagt på 
beredskabet eller 홢 om man vil 홢 på de 
stående styrker for hærens vedkommende 
suppleret med nødvendige mobiliserings- 
enheder. 

Hæren tildeles. som stående styrker 21/., 
panserinfanteribrigadegruppe, 1 reduceret 
bataljònslmlnpgruppe på Bornholm, 2 Ho- 
nest John-afdelinger, 1 Nikeafdeling samt 
nødvendige forsynings-, og støtteenheder. 
Af mobiliseringsenhederne vil 1 l/,. brigade- 
gruppe blive 5 pot. bemandet, hvilket vil 
lette eventuel mobilisering, medens resten 
forbliver ubemandet. Endvidere oprettes 
lokalforsvaret med 15 bataljoner og 15' 
batterier med let artilleri. Hærens stående 
styrker omdannes til moderne panserinfan- 
teribrigadegrupper med mindre styrker og 
større ildkraft. Den ståendé styrke vil om- 
fatte godt 13 000 mand, reserveenhederne 
홢 herunder lokalforsvaret 홢 godt 65 0.00 
mand. 

Det er endvidere forudsat, at hærens ud- 
dannelsessystem, det såkaldte: personel-, 
erstatningssystem, ændres. P-E-systemethar, 
på' flere områder virket utilfredsstillende,' 
og jeg noterer med tilfredshed, at hærkom- 
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mandoen selv har ønsket det ændret til 
fordel for et 홢 alle forhold taget i betragt- 
ning 홢 mere hensigtsmæssigt system. 

Søværnet udvides i forhold til regerings- 
forslaget med 6 motortorpedobåde og 1 
undervandsbåd og kommer således til at 
홢 : bestå af 8 patrulj ej agere, 18 motortorpedo- 
både, 6 undervandsbåde, 8 minelæggere, 12 
minestrygere og 9 bevogtningsfartøjer. Ud 
over Stevnsfortet og Middelgrundsfortet vil 
Langelandsfortet indtil videre blive holdt i 
drift. 

Flyvevåbnet kommer til at bestå af 3 
jagerbombeeskadrîller, 3 altvejrsjagereska- 
driller og 1 rekognosceringseskadrille med 
i alt 112 maskiner. 4 operative flyvesta- 
tioner opretholdes plus "1 flyvestation i 
reserve. Flyvetiden pr. pilot og pilotraten 
pr. sæde fastsættes til henholdsvis 225 
timer og 1,35, hvilke normer chefen for 
flyvevåbnet efter omstændighederne har 
fundet forsvarlige. 

Det kan diskuteres, om man ved denne 
fordeling mellem værnene har fundet den 
rigtige løsning i forhold til vor taktiske og 
strategiske situation og den våbentekniske 
udvikling. Den offentlige diskussion herom 
har jo givet udtryk for stor uenighed. Heller 
ikke hos centrale militære myndigheder har 
forsvarsudvalget kunnet hente noget en- 
tydigt svar, hvilket med særlig tydelighed 
fremgår af forsvarsstyrelsens og. værns- 
chefernes kommentarer til de i betænk- 
ningen anførte styrkemål for de forskellige 
værn. 

Der er imidlertid meget i den våben- 
tekniske og strategiske udvikling, der 
maner til forsigtighed med investeringer på 
områder, der er under afvikling. Det er jo 
ingen hemmelighed, at raketvåbnet alle- 
rede nu i andre nationer er begyndt at er- 
statte flyvevåbnet, og i de, nærmeste år vil 
denne udvikling forstærkes. -F. eks. kunne 
Khrustjev i januar i år i forbindelse med 
den nye russiske forsvarslov meddele, at 
det russiske luftvåben næsten fuldstændig 
erstattes af raketteknikken. Den samme 
udvikling er jo i gang inden for de førende 
NATO-lande. 

Set ud fra denne udvikling kunne det 
måske have, været rimeligt, om man ved  
det foreliggende forslag om værnenes orga- 

nisering i højere grad havde haft opmærk- 
somheden henvendt på raketvåbnet, end 
tilfældet er. 

Spørgsmålet om; hvorvidt det på nu- 
værende tidspunkt ville være hensigtsmæs- 
sigt at konvertere en eskadrille jagermaskiner 
til yderligere en Nike-afdeling, har da også 
været drøftet i udvalget, der imidlertid, alt 
taget i betragtning, har fundet det rigtigst 
at fastsætte flyvevåbnets størrelsesorden til 
7 eskadriller å 16 maskiner, hvilket for 
øvrigt er en ikke ringe forbedring i forhold 
til det oprindelige forslag. 

Med disse forhold i erindring synes jeg 
ikke, der kan rettes saglige indvendinger 
mod den placering, værnene har fået i for- 
hold til hinanden. Det er mit indtryk, at 
værnenes organisation og størrelse ud fra 
alt foreliggende er afstemt i forhold til 
hinanden på en rimelig og fornuftig måde. 

Det er allerede i lovforslagets bemærk- 
ninger anført, at nedsættelsen af tjeneste- 
tiden vil være betinget af, at kvalificerede 
frivillige tilgår forsvaret i fornødent antal. 
Udvalget understreger denne forudsætning. 

For at nedsætte tjenestetiden til 12 
måneder kræves en tilgang af frivillige til 
hæren på ca. LJ 000 og ca. 1 000 til 'llyve- 
våbnet. Det er således et betydeligt antal 
frivillige, der skal antages og uddannes, før 
tjenestetiden kan nedsættes til 12 måneder. 
Også for søværnet vil en øget tilgang af fri- 
villige være ønskelig. Udvalget forudsætter 
imidlertid, at nedsættelsen af tjenestetiden 
foretages våbenvis, efterhånden som til- 
strækkeligt frivilligt mandskab tilvejebrin- 
ges, og således, at der først gennemføtes en 
almindelig nedsættelse til 14 måneder, 
inden yderligere reduktion af tjenestetiden 
foretages. 

Adgangen til at gøre frivillig tjeneste skal 
stå åben såvel for dem, der har aftjent 
deres værnepligt, som for, dem, der ikke har 
det. Den skal stå åben for tjeneste for 
kortere tid og for tjeneste for længere tid. 
For det tilfælde, at tilgangen af frivillige 
midlertidigt skulle svigte, efter at nedsæt- 
telsen af tjenestetiden er gennemført,, er 
man af den opfattelse, at en sådan situation 
bør imødegås ved en forøgelse, af antallet 
af indkaldte værnepligtige og ikke ved for- 
længelse af tjenestetiden. 홢 
, Må jeg herefter nævne - 2 - områder, på 
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hvilke udvalget har givet principiel tilslut- 
ning, men hvor konkret udarbejdede de- 
taljer ikke foreligger. 

Først spørgsmålet vedrørende fremskaf- 
felsen af det frivillige, mandskab, dets løn- 
ningsforhold og dets forhold i almindelighed 
under tjenesten og ved hjemsendelsen. Hele 
dette forhold må omfattes med den største 
opmærksomhed. Det er væsentligt, at de 
vilkår og forhold i og uden for tjenesten, 
der bydes de frivillige, er af en sådan art, 
at et antal unge føler sig tilskyndet til at 
tjene kortere eller længere tid i forsvaret. 
Forslaget indeholder skitser til lønnings- og 
bOllusordning, civil erhvervsuddannelse, ar- 
bejdsanvisning ved hjemsendelse m. m. 
Disse spørgsmål plus andre foranstaltninger, 
som måtte findes nødvendige for at sikre 
tilgangen af det nødvendige antal frivillige, 
er af forsvarsministeren overdraget et un- 
derudvalg under forsvarets personeludvalg, 
som skal finde frem til konkrete forslag 
herom. Udvalget har herefter afstået fra 
at tage stilling til disse' spørgsmål, men har 
principielt , givet tilslutning til et lønprincip 
med løbende lønudbetaling og en bonus ved 
tjeiiesteperióden,s udløb og til gennem- 
førelsen af én civil erhvervsbetonet ud- 
dannelse. Udvalget er endvidere enigt i 
nødvendigheden af at være opmærksom på 
dette personels indkvarteringsforhold under 
tjenesten og dets beskæftigelse efter hjem- 
sendelsen, og man lægger vægt på, at de 
frivillige under tjenesten anvendes rationelt 
under hensyn til beredskabet og den en- 
keltes særlige forudsætninger. 

Kan disse spørgsmål løses tilfredsstll-" 
lende 홢 og det tror jeg de kan; der er en 
udpræget positiv vilje i værnene til at 
finde de bedste løsninger 홢 vil væsentlige 
vanskeligheder i f prbindels e med forøgelsen 
af antallet af frivillige i forsvaret efter min 
mening være overvundet. 

Jeg gav ved første behandling udtryk 
for, at det var af betydning, at de unge, der 
melder sig som frivillige til forsvaret, ikke 
gør det under falske' forudsætninger. Jeg 
vil gerne understrege dette synspunkt 
endnu, en gang. De økonomiske betingelser 
må være klare og utvetydige; der vil kun 
for de færreste være tale om livsstillinger, 
nemlig for dem, som på et eller andet, tids- 
punkt under den frivillige tjeneste tager 

springet over i en af de allerede eksisterende 
faste persòrielka tegorier. Resten må på for- 
hånd indstille sig på, at deres tjeneste i 
forsvaret vil være begrænset til forholdsvis 
få år. 

Med det formål at give forsvarsministeren 
lovhjemmel til at føre de fornødne foran- 
staltninger; vedrørende det frivillige personel 
ud i livet er ændringsforslag nr. 8 udformet. 
Det er ikke hensigten med denne beføjelse 
til forsvarsministeren at foregribe den revi- 
sion af personelloven, som jeg har forstået 
vil blive foretaget i deli. kommende samling. 
For en ordens skyld beder jeg den højtærede 
forsvarsminister bekræfte, at denne opfat- 
telse er rigtig. 

Det andet spørgsmål, med hensyn til 
hvilket udvalget liar begrænset sig til en 
principiel stillingtagen, er spørgsmålet om 
rationaliseringer og forènklinger. Jeg har 
tidligere hæftet mig ved nødvendigheden 
af en forenkling af vort forsvars opbygning 
og funktion. Andre har gjort det samme. 
Jeg ved også, at intet er så svært som at 
rationalisere og forenkle; men det må gøres 
både i stort og småt. Det er nødvendigt 
af to grunde: dels tat hensyn til forsvarets 
effektivitet,, dels af. hensyn til, at gennem- 
førelsen af det  foreliggende lovforslag for- 
udsætter væsentlige beløb indvundet ved 
rationalisering. 

Der er såvel i betænkningen som i lov- 
forslagets bemærkninger og i beretningen 
til folketinget af 5. oktober 1959 angivet 
en række områder, opmærksomheden må . 
rettes imod ved en rationalisering, og for- 
enkling af forsvarets struktur. En kritisk 
gennemgang af disse områder vil utvivl- 
somt afsløre, at en forenkling kan gennem- 
føres ikke blot med betydelige besparelser, 
men også med et mere enkelt og effektivt 
forsvar som resultat. Jeg vil gerne under- 
strege, at en sådan rationalisering må føres 
både til tops og til bunds, således som 
udvalget har anført det i betænkningen. 
Det sidste, ikke at forglemme. Alt for 
mange revisions- og kontrolkineserier i små- 
ting kan være særdeles dyre foranstalt- 
ninger. 

Derefter må jeg nævne to problemer, 
som udvalget ikke har taget stilling til. 

Det første angår forbedringer af de værne- 
pligtiges kår. Jeg gav ved." første behandling 
udtryk for, at jeg var indforstået med, qt-, 
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en nedsættelse af tjenestetiden 홢 som fore- 
slået i sig selv var en betydelig lettelse for 
de kommende værnepligtige; Alligevel måtte 
jeg finde det ønskeligt, at spørgsmål som 
frirejser, øgede dagpenge, vask m. v. fandt 
deres løsning i forbindelse med forsvarsloven. 
I lovforslaget var der ikke afsat midler 
hertil. Under udvalgsarbejdet har jeg ikke 
øjnet muligheder for forbedringer, idet der 
ikke inden for den beløbsramme, som for- 
liget efter lange og besværlige forhandlinger 
blev afsluttet på, så vidt j,eg kan bedømme 
det, var mulighed for at finde de beløb, 
som forbedringer af de værnepligtiges for- 
hold vil koste. . Der synes imidlertid, for 
så vidt forlydender i dagspressen er rigtige, 
at være mulighed for, at også dette problem 
kan løses i forbindelse med forliget. Jeg 
håber således, ' at det må være muligt at 
finde en løsning, der eventuelt uden at 
medføre en belastning af forsvarets budget 
udvider adgangen for de værnepligtige til 
frirejser med offentlige transportmidler. 
Derimod tvivler jeg på, at der ved ratio- 
naliseringen af  forsvaret vil kunne indvin- 
des de fornødne midler til højere dagløn 
m. m. Det må jo erindres, at en rationali- 
sering nødvendigvis må tage tid, og at de 
økonomiske resultater af rationaliseringen 
i første omgang er beslaglagt til dækning 
af omkostninger ved forøgelsen af det fri- 
villige mandskab. Det vil næppe være til- 
rådeligt på forhånd at disponere over beløb, 
som ingen i dag kan vide om der er mulighed 
for at dække af det økonomiske resultat 
af rationaliseringen. Jeg vil imidlertid finde 
det ønskeligt, at forbedringer i de værne- 
pligtiges forhold finder sted snarest muligt, 
og jeg vil for mit vedkommende medvirke 
til fremskaffelse af de fornødne midler også 
ud over den beløbsramme, forliget omfatter. 

Det andet spørgsmål, udvalget ikke har 
taget stilling til, er revisionen af hjemme- 
værnsloven. 

Det var ved fremsættelsen af lovforslaget 
om forsvarets organisation forudset, at 
hjemmeværnsloven først skulle optages til 
revision i den kommende folketingssamling. 
Til orientering-for udvalget har hjemme- 
værnsledelsen i en skrivélse fremsat sine 
synspunkter vedrørende den ønskelige frem- 
tidige udvikling og hjemmeværnets indpas- 
ning - i forsvarets, nyordning. Disse syns- 

punkter findes i udvalgets beretning af 
5. oktober 1959, men har ikké været til 
realitetsdrøftelse i udvalget, der forudsæt- 
ter, at de tages op til overvejelse i forbin- 
delse med den planlagte revision af hjemme- 
værnsloven. Hjemmeværnets forhold vil så- 
ledes senere komme til selvstændig behand- 
ling i tinget, og jeg finder herefter ingen 
anledning til på nuværende tidspunkt at 
tage dette spørgsmål op til drøftelse. Dog 
må jeg måske have lov til at give udtryk 
for, at jeg i alt væsentligt deler de syns- 
punkter, hjemmeværnsledelsen har frem- 
ført over for udvalget, og at jeg finder det 
vigtigt, at hjenMeværjiets forhold ved den 
kommende revision løses på en for forsva- 
ret og hj emmeværnstardwn tilfredsstillende 
måde. 

Og så en afsluttende bemærkning. Det 
kunne være fristende at forsøge en dybere 
analyse af de kommentarer, civile og mili- 
tære, forsvarsforliget liar givet anledning 
til. Jeg skal afstå herfra. 

Som jeg indledningsvis gav udtryk tor, 
er dette forsvarsforlig en politisk begiven- 
hed, hvis rækkevidde vanskeligt lader sig 
bedømme. Men den er betydningsfuld og 
værdifuld. Den giver dansk forsvar en bag- 
grund, vi hidtil har måttet savne, og hvis 
værdi for forsvaret 홢 politisk og moralsk 홢 
kan blive stor. Det foreliggende grundlag 
kan blive en styrkelse af forsvarets place- 
ring i det danske samfund og være af 
direkte betydning for forsvarets effektivitet. 
Den positive værdi, der ligger heri, er al- 
mindelig anerkendt. Men også lovforslagets 
militære værdi er anerkendt. Jeg forstår 
meget vel, at de militære sagkyndige kunne 
ønske sig et stærkere forsvar, således som 
det også er kommet til udtryk i forsvårs- 
styrelsens og værnschefernes vurdering af 
forliget. Men dét må ikke overses, at de 
kritiske bemærkninger ikke står alene. Der 
ligger også i vurderingerne en erkendelse 
af ordningens militære værdi og dens an- 
vendelighed som led i det vesteuropæiske 
forsvar. 

Der er her tale om et forlig med forligets 
fordele og mangler. Det er udtryk: f or, hvad 
man i enighed har kunnet samles om, uanset 
om den enkelte part kunne have ønsket 
dette eller hint anderledes. Den værdi,. der 
ligger heri, må anerkendes og vurderes 
positivt sammen med de; forbedringer | |  
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direkte militær betydning, som forliget i 
øvrigt er udtryk for. Jeg anfører disse be- 
tragtninger ikke mindst ud fra det syns- 
punkt, at uden et fornuftigt forhold mellem 
forsvaret og befolkningen får forsvaret ikke 
den folkelige baggrund, som er en af de 
væsentligste forudsætninger for forsvarets 
effektivitet. Her har vi alle, både civile og 
militære, forpligtelser, som vi ikke kan 
skubbe fra os. Der er noget at indhente 
på dette område, og jeg vil tro, at den 
bredere politiske enighed om forsvaret vil 
give øgede muligheder for en bedre forstå- 
else, en bedre kontakt mellem forsvaret og 
befolkningen. 

Jeg kan med disse bemærkninger anbe- 
fale den foreliggende betænkning og de 
foreliggende ændringsforslag til vedtagelse, 
idet jeg dog gerne vil gøre en enkelt be- 
mærkning i forbindelse med ændringsforslag 
nr. 4, hvoraf det vil fremgå, at der ikke 
har kunnet opnås enighed om det forsvars- 
politiske udvalg. 

Gennemførelsen af den forsvarsordning, 
som nu vedtages, kan ikke ske fra dag til 
dag; den vil tage lang tid. Det er ikke uden 
betydning for partierne dt kunne følge 
denne udvikling på nært hold, og det ville 
politisk set være en logisk konsekvens, om 
forliget blev fulgt op af et udvalg. Jeg er 
ikke selv tilhænger af, at der nedsættes 
politiske udvalg i flæng til at følge lovenes 
administration, men forsvaret er et af de 
områder, hvor et politisk udvalg har sin 
berettigelse og sin betydning. Det er der- 
for med beklagelse, jeg ser, at denne para- 
graf udgår af lovforslaget. 

Østergaard: Da mit partis ordfører, det 
ærede medlem hr. From, er blevet syg, er 
det blevet overdraget mig at være ord- 
fører for venstre vecl denne lejlighed. 

Det er vel alle medlemmer, i hvert til- 
fælde udvalgsmedlemmerne bekendt, at 
jeg ikke har været særlig begejstret for 
det forsvarsforlig, der nu foreligger som 
resultat af forhandlingerne, men min ende- 
lige stilling var dog blevet den, at jeg på 
grund af de åbenbare fordele og forbedrin- 
ger, der er i forliget, havde besluttet mig 
til at ville acceptere dem stiltiende, og det 
liavde derfor heller ikke været min hensigt 
at tage ordet nu ved 홢- anden . behandling. 

Men når nu omstændighederne har medført, 
at jeg er blevet ordfører, vil jeg gerne for- 
udskikke den bemærkning, at det så næppe 
kan undgås, at de bemærkninger, jeg 
kommer frem til senere, vil få et præg af 
den indstilling, jeg har over for enkelte 
punkter. 

Indledningsvis vil jeg sige lidt om de 
grundelementer, som dansk forsvarsvæsen 
hviler på. Et  af de vigtigste af disse grund- 
elementer er jo NATO-politikken. I de 
11 år, der er forløbet siden NATOs start 
홢 og Danmark har jo været medlem fra 
begyndelsen 홢 har berettigelsen og rigtig- 
heden af dette medlemskab været diskute- 
ret fra tid til anden. En af de store fordele, 
der opnås ved forsvarsforliget nu, er vig- 
tig og betydningsfuld derved, at også det 
radikale venstre dermed siger ja til NATO- 
politikken. Det er ganske vist en forsinket 
bekræftelse, men vi kan her tilføje: bedre 
sent end aldrig. Nu står alle demokratiske 
partier bag det danske forsvar og NATO- 
politikken, og det er kun godt. 

Jeg vil tilføje et par bemærkninger yder- 
ligere om NATO-politikken. Ser vi på, 
hvordan NATO har virket i de forløbne 
11 år, kan vi godt fastslå, at NATO har 
været en fredsbevarende faktor. Sammen- 
slutningen har været med til at skabe en 
magtbalance, der alle forhold taget i be- 
tragtning har virket afspændende. Det bør 
ikke ængste os, at der fra tid til anden op- 
står nogle vanskeligheder inden for dette 
NATO-samarbejde; det kan simpelt hen 
ikke være andet. Når vi ser på medlems- 
landene, så forskelligartede de er, og så 
forskelligartede deres bidrag til NATO- 
fællesskabet i øvrigt er, vil der jo fra tid 
til anden forekomme sådanne vanskelig- 
heder, men det skal vi ikke lade os af- 
skrække af. Formålet og hensigten med 
NATO er helt i sin orden. 
. Under udvalgsbehandlingen har vi fået 

forelagt et meget omfattende materiale, 
der til fulde bekræfter, hvad vi vel nok 
alle sammen i forvejen vidste, at med den 
beliggenhed, Danmark har i 0stersøens 
flaskehals, er vi, alle forhold taget i be- 
tragtning, geografisk placeret i første linjes 
allerforreste, kant, hvad der er ensbety- 
dende med, at en konflikt altid i starten vil 
bringe Danmark ind. Derfor må vi erkende, 
at intet, medlemsland mere end vort kan 
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være interesseret i, at NATO fungerer 
efter sin hensigt, nemlig ved sin blotte 
tilstedeværelse at virke hindrende for, at 
en konflikt i det hele taget kommer til 
udbrud. 

Et  isoleret dansk forsvar ville i øvrigt 
af mange forskellige grunde være nytte- 
løst, og dertil kommer, at den direkte og 
kontante våbenhjælp, vi får, kunne vi 
ikke undvære. ved opbygningen af det 
danske forsvar. Det NATO-samarbejde, vi 
er blevet medlem af, er et forsvarsf ælles- 
skab efter princippet én for alle og alle for 
én. Det giver en vis betryggelse, og i NATO- 
samarbejdet får vort beskedne bidrag en 
betydning, som det ikke ville have isoleret. 
Nu får det betydning, fordi det indgår 
som et bidrag i en større enhed. Og alt 
det opnår vi ved et bidrag på omkring 
3,3 pet. af nationalproduktet. Vi har vist 
nok lov til at sige, at det er en billig for- 
sikring, måske lige billig nok. Vi ved jo, 
at den direkte kommentar, som general 
Nor stad har givet til forsvarsforliget, går 
ud på, at han er noget skuffet over, at 
Danmarks bidrag ikke kunne være større. 
Men altså, jeg er tilfreds med, at det kan 
noteres, at der nu er enighed om NATO- 
politikken og den forsvarspolitik, der er 
en følge deraf. 

Et  andet punkt, hvor jeg også kan notere 
tilfredshed, er vedrørende selve lovforsla- 
get. Jeg kan udtrykke min tilfredshed med, 
at det er blevet ændret betydeligt. Jeg 
tænker her på ministerens oplæg i fjor 
med § 9, som var en udpræget bemyndi- 
gelsesparagraf, også for omfattende. Vi er 
tilfreds med, at det er blevet ændret der- 
hen, at der bliver faste rammer for de tre 
værnsgrenes forhold. Der ligger en stor 
betryggelse og en stor værdi deri. 

Jeg vil så gå over til at sige lidt om en- 
kelthederne. Da ministeren forelagde sit 
og regeringens udkast i fjor, blev der gjort 
nogle bemærkninger om, at det var grund- 
laget for det rammebeløb, som forslaget 
indeholdt, 935 eller 985 mill. kr., hvilket 

udgangspunkt vi nu vil tage. At leve op 
til de militære NATO-sagkyndiges ønsker 
ville koste omkring 300-400 mill. kr. ud 
over det, som forslaget indebar. Det var 
det samme som at sige, at det vår helt 
umuligt at leve op til sagkundskaben på 
dette område. Jeg vil imidlertid gøre opr 
mærksom på, at vi ret hurtigt fik et andet 
oplæg fra NATOs hovedkvarter. Jeg tæn- 
ker her på den skitse, der kom til udtryk 
i general Schuylers forslag, som egentlig 
indebærer, at de vigtigste ting kunne op- 
nås ved en merudgift ikke på 300-400 
mill. kr., men et sted omkring et par 
hundrede mill. kr. Jeg nævner det bare 
som en venlighed over for dette forsvars- 
forlig. Den merudgift, dette forsvarsforlig 
indebærer, altså de 70 mill. kr., kommer i 
hvert fald i en bedre belysning, når vi 
sætter de 70 mill. kr. i forhold til general 
Schuylers 200 mill. kr. i stedet for at 
sætte dem i forhold til 300-400 mill. kr.f 

I øvrigt skal jeg ikke gå ind på enkelt- 
hederne; dem har den ærede foregående 
taler jo været inde på. I forhold til forslagets 
2 brigadegrupper får vi nu 21/3 gruppe. 
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg person- 
lig har ment, at vi burde have 22/3 gruppe, 
men jeg er naturligvis fuldt tilfreds med den 
ombytning, der finder sted fra almindelige 
brigadegrupper til panserbrigadegrupper, og 
med den forbedring og effektivitetsforøgelse, 
der ligger deri. Og så har vi samtidig 
lavet det så udmærket, at det egentlig 
bliver skrevet på forsvarshjælpens regning. 

Angående søværnet skal j eg ikke gøre 
mange bemærkninger. Dets udvikling er jo 
præget af det nybygningsprogram, der 
finder sted i øjeblikket; det merbeløb, der 
bliver til søværnet, bliver jo halvdelen af 
det, general Schuyler har forudsat, og der 
kunne vel ikke blive mere til det under 
de forhold. 

Med hensyn til flyvevåbnet er der også 
blevet hugget en hæl og klippet en tå. 
Det er ellers ikke meget, vi mangler i at 
have fået et flyvevåben efter NATOs 
ønske. Det havde vi egentlig fået, hvis vi 

921 
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kunne være nået op på de 120 maskiner, 
men nu får vi altså kun 112; det er dog 
en væsentlig forbedring i forhold til rege- 
ringens oplæg, lovforslaget fra i fjor. Det 
er altså forbedringer, som vi kan være 
tilfredse med, selv om de ikke helt opfylder 
de forskellige ønsker; men når der skal 
indgås et forlig, skal der jo rettes både til 
den ene og den anden side. 

Jeg skal ikke opholde mig mere ved 
disse enkeltheder, men gå over til at sige 
lidt om tjenestetidsproblemet. Der er nu 
skabt en mulighed for, at tjenestetiden kan 
nedsættes. Jeg skal ikke nævne de forskel- 
lige terminer og det antal af frivillige, der 
skal til, men jeg stiller blot det spørgsmål, 
om det egentlig er ønskeligt med en så stor 
islæt af fast mandskab i det danske forsvar. 
Jeg nærer personlig visse tvivl derom. Jeg 
er fuldstændig indforstået med, at det vil 
være til fordel for dansk forsvar, at den 
såkaldte hårde kerne forøges ganske bety- 
deligt, især i de teknisk betonede afdelinger 
inden for forsvaret; men om en sådan 
islæt passer inden for dansk forsvar, stiller 
jeg mig lidt tvivlende, overfor. Dertil 
kommer, at jeg også tvivler om, at de fast- 
ansatte kan skaffes i det antal, der er en 
forudsætning for, at tjenestetiden kan ned- 
sættes. Vi kan vist godt fastslå, at den slags 
frivillig tjeneste i forsvaret ikke ligger ret 
godt for danske unge, om man må sige 
det på den måde, og de erfaringer, vi har 
med den nugældende mathordning, viser, 
at det er. yderst vanskeligt at få eIì tal- 
mæssig tilfredsstillende tilgang og samtidig 
den nødvendige kvalitative tilgang. Som 
også den foregående ærede ordfører frem- 
hævede, er det jo ikke alene en forudsæt- 
ning, at antallet skaffes, men også at de 
pågældende er af en vis kvalitet. 

Angående de lønningsforhold, der er 
omtalt i lovforslagets bemærkninger, skal 
jeg ikke gå i enkeltheder. Det er ganske 
åbenbart, at for at det nødvendige antal 
frivillige skal kunne skaffes, skal der en 
nogenlunde god løn til; noget skal der til 
for at lokke husarerne indenfor, om man 
kan bruge det udtryk. På den anden side 
må j eg have lov at fastslå, at det vil være 
ministerens ansvar, at de lønninger, der 
gives de fastansatte, er lagt sådan, at de 
ikke får en uheldig indflydelse på de lavere 

befalingsmandsgruppers lønninger, så de 
bliver bragt i skred og vi dermed indirekte 
får en merudgift til den nye forsvarsordning, 
som ikke er forudsat. Ministeren må sørge 
for, at det ikke kommer til at ske. 

Dernæst vil jeg også gøre en bemærkning 
om den civile faguddannelse, der er en for- 
udsætning for ordningen med de såkaldte 
konstabler, som de vil komme til at hedde 
efter den nye ordning. Jeg vil advare imod, 
at vi lover disse fastansatte alt for meget. 
Det bør være forsøgsvis, ordningen gennem- 
føres, for jeg forudser store vanskeligheder 
ved at gennemføre en civil faguddannelse, 
der fuldt ud kan blive accepteret på det 
almindelige arbejdsmarked. Vi kan ønske 
de bedste resultater af en sådan uddannelse, 
for at problemerne, når soldaterne hjem- 
sendes, ikke skal blive alt for store. Vi må 
dog passe på, at vi ikke lover alt for meget 
i den retning. Jeg kunne også tænke mig at 
tilføje, at når vi nu skal have det, store 
antal frivillige 홢 hvis det overhovedet kan 
skaffes, det vil tiden vise 홢 må vi samtidig 
drage omsorg for, at de inden for de enkelte 
forsvarsgrene bliver brugt til det arbejde, 
de bliver antaget til, og ikke til arbejde, de 
almindelige menige kan udføre. Men det 
vil altså være risikabelt at gå ud og fortælle 
befolkningen, at tjenestetidsnedsættelsen 
venter lige omkring det næste hjørne; det 
er ikke tilfældet, og ingen bør føle sig fristet 
til at fortælle befolkningen noget i den 
retning. Hvornår den kommer, vil tiden 
vise. 

Jeg har lige et par bemærkninger vedrø- 
rende lokalforsvaret. Mens det i lovfor- 
slaget var foreslået, at vi skulle have et 
lokalforsvar omfattende 10-15 bataljoner, 
er det nu ændret således, at det skal om- 
fatte 15 bataljoner og 15 batterier let 
artilleri. Der står i betænkningen, at der må 
tillægges lokalforsvaret stor betydning. Jeg 
vil tilføje, at personlig nærer jeg en vis 
skepsis over for lokalforsvarets værdi. Men 
denne værdi vil tiden naturligvis også vise. 
Jeg kan kun ønske og håbe, at tiden må gøre 
min skepsis i den retning til skamme. Nu 
er lokalforsvaret jo ikke det, vi har de 
allerbedste erfaringer med inden for dansk 
forsvar, og selv om det er meningen, at det 
under den fremtidige ordning skulle kunne 
samles hurtigt, tror jeg, at lokalforsvaret 
nærmest må, vurderes i retning af det, som 
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NATO har udtrykt i sin vurdering, nemlig at 
det kun er at betragte som anden linjes 
reserver, og da vi alle er klar over, at det, 
der er og skal være det afgørende og det 
primære i det danske forsvar, er det øje- 
blikkelige beredskab, må vi vist være lidt 
betænkelige ved at vurdere lokalforsvaret 
alt for højt. Men det vil jo vise sig, hvordan 
det kommer til at fungere i praksis, og 
så kan vi siden afsige den endelige dom. 

Den foregående ærede ordfører var inde 
på hjemmeværnet; jeg skal ikke gøre nogen 
bemærkninger derom, heller ikke om de for- 
skellige nydannelser i forsvaret, Nike- 
batterierne og Honest John-af delingerne, 
men jeg skal gøre enkelte bemærkninger 
angående de såkaldte NATO-depoter,, som 
der bliver adgang til at oprette i henhold 
til forsvarsforliget. Jeg er tilfreds med denne 
nyordning; vi må erkende, at den betyder 
en beredskabsmæssig værdiforøgelse, som 
vi ikke kommer til at give noget for; vi er 
jo tilbøjelige til at skele til økonomien, 
hvad vi naturligvis også skal. 

Den forsvarsordning, vi nu vedtager, 
er altså resultatet af 5 års forberedende 
øvelser, og det kraftige hùrra for resul- 
tatet kan vi efter min mening godt spare. 
Men nyordningen indeholder dog forbed- 
ringer af en sådan art og karakter, at der 
er skabt et godt og solidt grundlag at 
arbejde videre på. Vi får altså kun et lille 
forsvar;, jeg vil udtale håbet om, at frem- 
tiden må forme sig sådan for vort forsvar 
i det praktiske arbejde, at det med tiden 
må kunne siges: et lille, men et godt for- 
svar. Den omstændighed, at den ordning, 
vi nu får, besegles af alle partier, giver jo 
i fremtiden forsvaret et folkeligt grundlag 
at arbejde på, som det hidtil ikke har haft. 

Til slut skal jeg anbefale at stemme for 
de ændringsforslag, som findes i betænk- 
ningen. 

Ole Bjørn Kraft: Det er med tilfredshed, 
at det konservative folkeparti har set de 
langvarige forhandlinger om en ny forsvars- 
ordning afsluttet med en overenskomst, 
som alle demokratiske partier har kunnet 
samles om. At enkelte medlemmer ikke 
kunne deltage heri, forandrer intet, heller 
ikke, at en enkelt minister ikke vil gøre 
det; det er en skuffelse, og jeg kan ikke nægte, 

a-t det har vakt nogen forbavselse, hvis 
dette forlydende da er rigtigt; men det 
ændrer jo intet i den afgørende kends- 
gerning, at der her finder en stor samling 
sted. Jeg vil gerne tilføje, at vor tilfreds- 
hed ikke i første række skyldes, at samlin- 
gen finder sted, men mere skyldes, at den 
sker omkring en ordning, som man må have 
en positiv indstilling til, således som 
generalmajor Kragh har udtrykt det i en 
udtalelse. Man må have denne indstilling, 
fordi ordningen betyder en forbedring, 
således som det også ofte er understreget 
af militære sagkyndige, en forbedring så- 
vel i forhold til den eksisterende udhulede 
ordning som til regeringens oprindelige 
lovforslag. 

Det er en forbedring af en sådan karakter' 
at den mod ordningen måske mest kritisk 
indstillede, så vidt jeg har kunnet skønne, 
flyvergeneral Ramberg, om den siger 홢 
jeg beder om formandens tilladelse til et 
citat nu og flere senere 홢 at den rummer 
홢sådanne ikke ubetydelige forsvarsmu- 
ligheder, at det er omkostningerne og 
umagen værd." 
Såvel flyvevåbnets som søværnets chefer 

fremfører saglig kritik og er i særdeleshed 
ikke tilfredse med fordelingen 홢 balancen 홢 
mellem hæren og de to andre værn, som de 
ønsker var blevet yderligere styrket, et 
ønske, som vi konservative kan dele, når 
det blot ikke sker ved en reduktion af 
hærens stadig for små beredskabsstyrker. 
Men søværnets chef, admiral Nyholm, 
slutter dog med på samme måde som 
flyvevåbnets chef at indtage en klar positiv 
holdning. Admiral Nyholm udtaler efter 
de kritiske bemærkninger: 

홢Søværnskommandoen må dog udtrykke 
sin tilfredshed med og lettélse over, at 
der omsider er skabt et på bred politisk 
basis tilvejebragt grundlag, på hvilket 
der kan arbejdes videre i forsvaret. Det 
er søværnskommandoens opfattelse, at 
dette i høj grad vil bidrage til at skabe 
mere arbejdsro og større arbejdsglæde 
hos forsvarets personel." 
Chefen for hæren, generalløjtnant Hjalf, 

fremhæver i sin udtalelse en væsentlig 
side af ordningen, når han erklærer, at en 
dækningsstyrke af den foreslåede styrke 
og sammensætning vil . 

. 홢ved angrebsvis optræden kunne imøde., 
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gå et uvarslet, kupagtigt angreb, som 
indsættes under anvendelse af luftbårne 
og eventuelt søværts landsatte styrker". 
Disse positive udtalelser fra de tre værns 

chefer sammenfattes i forsvarsstyrelsens 
erklæring, i hvilken det hedder, at forligs- 
forslaget 

홢skaber mere tilfredsstillende arbejds- 
vilkår for forsvarets personel og i det 
hele et bedre grundlag end hidtil for 
løsning af de nationale forsvarsopgaver 
og dermed også af NATO-opgaverne." 
Forsvarsstyrelsen siger videre, at man an- 

ser det 
홢for at være af afgørende betydning, 

at der nu rådes bod på den udhuling af 
forsvaret, som har fundet sted." 
Jeg har fremdraget disse positive ud- 

talelser, ikke for på nogen måde at skjule, 
at der jævnsides hermed 홢 og efter vor op- 
fattelse naturligvis med rette 홢 findes kri- 
tiske vurderinger, udtalelser om ønsker, der 
ikke er opfyldt, og understregninger af 
ordningens svagheder, således som man 
fra militærets side må se det, men jeg har 
fremdraget det, fordi det trods alt er blevet 
konklusionen, man er kommet til, efter at 
man kritisk har gennemgået ordningen. 
Eller sagt på en anden måde: ingen af 
de ansvarlige militære sagkyndige har 
villet tilråde, at denne ordning med dens 
mangler 홢 som det konservative folke- 
parti skal være det første til at erkende og 
søge at råde bod på 홢 ikke nu skal søges 
gennemført. Ingen af dem har villet give 
dette råd, og det har naturligvis måttet 
være af afgørende betydning for mit parti 
at møde denne indstilling på baggrund 
af en erkendelse af, at vi altså ved denne 
forsvarsordning får en ordning, der er posi- 
tiv, som der kan arbejdes med, som er et 
mere tilfredsstillende grundlag for alle dem, 
der vier deres livsgerning til forsvarets 
tjeneste. 

Lige så lidt som vi ville en samling for 
samlingens egen skyld, ville vi give tilslut- 
ning til en ordning, blot fordi den betød en 
forbedring. Vi har ikke den opfattelse, at 
noget er bedre end intet. Det vil alt for 
ofte vise sig, at det ikke er tilfældet. Den 
9. april 1940 havde vi noget, men det var 
intet værd som forsvarsmulighed. Det kon- 
servative folkeparti ville aldrig give tilslut- 

ning til en ordning, der i realiteten kun 
var symbolsk, og som derfor uundgåelig 
ville have en kapitulation som konsekvens. 
Derfor er særlig hærchefens udtalelser om, 
at ordningen giver mulighed for at imødegå 
et uvarslet, kupagtigt angreb, af særlig be- 
tydning for os. Det er ud. fra denne be- 
tragtning, vi er enige med regeringen og 
dens partier 홢 jeg understreger: dens par- 
tier 홢 når det i regeringens bemærkninger 
til lovforslaget bliver sagt, at 

홢som et led i det samlede NATO- 
forsvar må det enkelte land råde over 
styrker inden for alle tre værn til umid- 
delbart forsvar mod eventuelle angreb". 

Det hedder senere, at styrkerne skal være 
rede til øjeblikkelig indsats, 

홢således at NATOs styrker får mulig- 
hed for at yde hjælp i tide". 

Det er grundlaget for nyordningen, det er 
en understregning af, at det ikke er en 
symbolsk ordning. 

Den ordning, som vil være gældende i 
vort land, når nyordningen er gennemført, 
er derfor en ordning, som har til formål 홢 
og som vil sætte os i stand til 홢 at optage 
en kamp, en ordning, som forudsætter et 
nej til en kapitulation. Det er ud fra den 
forudsætning, og det er i denne ånd, det 
konservative folkeparti kan give tilslutning 
til forslaget. Det kan tilføjes, at denne ord- 
ning derved har til formål at opfylde den 
fundamentale forudsætning for Atlantpag- 
tens og for alliancens fredsbevarende ka- 
rakter, at vort område ikke fremtræder som 
et militært tomrum med den fristelse til at'- 
bryde freden, som en sådan tilstand altid 
vil være for en eventuel angriber. 

Vi er samtidig af den opfattelse, at ord- 
ningen, som den vil komme til at frem- 
træde, repræsenterer et minimum. Dette 
minimum har én stor fordel under alle om- 
stændigheder, at det ikke, som det ofte 
tidligere er sket, kan udhules og forringes 
af udviklingen. Det sikrer bestemmelsen om 
pris- og lønregulering. Vi har tilkendegivet, 
hvordan vi havde ønsket forsvaret ordnet, 
hvorledes de to partier, venstre og det kon- 
servative folkeparti, som har stået sammen 
under disse forhandlinger, havde tænkt sig 
dansk forsvar organiseret og opbygget; det 
har vi tilkendegivet ved de ændringsforslag 
for hvert enkelt værns størrelse, som vi 
fremlagde, og som blev indledningen til de 
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egentlige forhandlinger. Udtrykt i penge 
ville vor ordning have betydet en forøgelse 
af udgifterne med små 100 mill. kr. i for- 
hold til det, der nu foreslås. Vort forslag 
ville have øget alle 3 værns styrke og have 
skabt en bedre balance mellem dem. Vi 
håber en dag at opnå almindelig tilslutning 
til en sådan forbedring, men vi vil loyalt 
홢 det understreger jeg 홢 arbejde med på 
grundlag af det, vi nu i fællesskab gennem- 
fører. 

Som de militære sagkyndige, som rege- 
ringen og dens partier lægger også vi af- 
gørende vægt på beredskabet, den stående 
styrke, der er parat til uden varsel at møde 
angriberen. Flere fly, lidt flere store skibe og 
홢 ikke mindst 홢 en større beredskabs- 
styrke for hærens vedkommende ville have 
øget vore muligheder. Men det skal er- 
kendes, at omdannelsen til panserbrigader 
vil styrke hærens kampkraft meget, og 
deres værdi øges ved, at de nu organiseres 
i den form, som NATO har anbefalet os, 
og som vil lette samvirken med andre styr- 
ker. Det er vor opfattelse, at hærens bered- 
skab bør bestå af 3 panserbrigader, rede 
til enhver tid. Men det må vist nok erkendes, 
at de nuværende værnepligtsårganges stør- 
relse vil vanskeliggøre én udvidelse lige i 
øjeblikket ud over den tredjedel, som for- 
slaget indeholder. Men om få år rykker de 
store argånge frem, og der er i udvalget 
opnået enighed om en udtalelse, efter hvil- 
ken det sikres, at spørgsmålet om styrkernes 
sammensætning og størrelse tages op til 
overvejelse og drøftelse, såfremt forudsæt- 
ningerne for nyordningen af forsvaret under- 
går ændringer af væsentlig karakter. For 
os vil de store årgange betyde en sådan 
væsentlig ændring i forudsætningerne, og 
uden at partierne naturligvis har taget stil- 
ling til spørgsmålet om, hvad der så skal 
ske, har vi altså sikret os enighed om en 
mulighed for de fornødne drøftelser og for- 
handlinger, hvad vi tillægger megen betyd- 
ning. Naturligvis vil en fuldstændig ændring 
i de internationale forhold med almindelig 
nedrustning og afspænding, også være en 
ændret forudsætning. Vi tillægger det til- 
sagn, som der også med regeringens tilslut- 
ning er givet os, megen betydning. Jeg kan 
godt sige det så stærkt, at uden den enighed 
om, at vi har ret til på ny at søge bered- 

skabets styrke og omfang forhandlet, ville 
vi have haft store vanskeligheder ved at 
tilslutte os ordningen. I den forbindelse 
kan jeg måske tilføje, at med den hastige 
udvikling af våbnene, som vi er vidne til, 
må man til stadighed være rede til at 
gennemføre de korrektiver, som udviklingen 
kræver. Man må ikke stå fast på det én 
gang fastslåede, men må være modtagelig 
for nye synspunkter. Dét gælder såvel for 
politikere som for militære, at et åbent sind 
for udviklingen er en nødvendighed i vore 
dage. 

Jeg har hidtil talt om hærens beredskab. 
Et  andet område, der må følges med den 
største opmærksomhed, er raketvåbnenes 
udvikling, også set i forhold til flyvevåbnets. 
Måske kommer, således som også den social- 
demokratiske ordfører var inde på, den 
dag, hvor raketterne træder i stedet for 
jagerne. Vi har drøftet det i ordførerud- 
valget, men vi blev stående ved den nu 
foreslåede ordning som den rigtige på det 
udviklingstrin, vi nu befinder os pa, men 
jeg tror, at alle erkender, at om 5-10 år 
vil situationen måske være en ganske anden. 
. Enkelthederne i overenskomsten er så 

kendte fra de allerede offentliggjorte med- 
delelser, at jeg kan indskrænke mig til en 
kort redegørelse for forbedringerne i for- 
slaget. 

Ordningen vil, tror vi, medføre en be- 
tydelig øgelse af effektiviteten, også større 
end tallene antyder. Det skyldes dels, at 
de sidste millioner udelukkende bruges til 
forøgelse af de tre værns styrke og kamp- 
kraft, dels, at en del af forbedringerne 
fremkommer ved våbenhjælpens bedre tek- 
niske materiel. De 2 infanteribrigadegrupper 
er blevet til 21/3 panserinf anteribrigadegruppe 
i NATOs organisationsform. Der opstilles 2 
Honest John-raketafdelinger i stedet for 
regeringens ene. Lokalforsvaret, der skål 
være hjemmeværnets rygstød, er væsentligt 
styrket, 15 bataljoner i stedet for 10 og 
nu forsynet med 15 afdelinger let artilleri. 
Der finder en mindre udvidelse af freds- 
tidsbemandingen sted for at lette mobili- 
sering. 

Søværnet får 18 motortorpedobåde i 
stedet for 12 og en u-båd mere end efter 
regeringsforslaget. Langelandsfortet bevares 
et stykke tid. Meget væsentligt er det 홢 det 
vil jeg gerne understrege 홢 for søværnets 
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vedkommende, at der nu søges gennemført 
et byggeprogram med amerikansk hjælp 
både for regeringsforslagets skibe og for de 
nye. Der sikres i det hele et kontinuerligt 
byggeprogram, således at flåden vil gennem- 
gå en gennemgribende fornyelse. 

For flyvevåbenet er regeringsforslagets 
86 fly, som det er nævnt, blevet til 112 
fordelt på 7 eskadriller, og det er heller 
ikke af ringe betydning, at vi i stedet for 
3 operative flyvestationer får 4 og en, der 
forberedes så vidt, at den hurtigt kan gøres 
klar. 

En afgørende forudsætning for hele ord- 
ningen er, at vort forsvar gennem den 
amerikanske våbenhjælp forsynes med ti- 
dens moderne materiel. Det gælder hei ikke 
mindst om beredskabsstyrkens omdannelse 
til panserinfanteri med selvkørende vogne til 
fodfolket, med moderne signalmateriel o.s.v., 
hele den mekanisering, som er nødvendig. 
Det gælder flyvevåbenets jagereskadriller, 
det gælder søværnets nu betydeligt udvidede 
byggeprogram. 

Jeg vil udtrykke håbet om, at den kends- 
gerning, at alle demokratiske partier nu 
står samlet om en positiv ordning, der er 
mere rationel og mere teknisk effektiv end 
tidligere ordninger, vil overbevise de ameri- 
kanske myndigheder om vor vilje til at 
opfylde vore forpligtelser som allieret. Der 
er megen grund til at give udtryk for dansk 
taknemlighed for den store støtte, der 
allerede er ydet os igennem våbenhjælpen. 
Der tænkes naturligvis her i landet meget 
på, hvad forsvaret koster de danske skatte- 
ydere, men det er dog vort eget forsvar, 
det drejer sig om, det direkte forsvar af 
vort eget område, men de amerikanske 
skatteydere giver deres væsentlige bidrag 
til, at dette forsvar kan gennemføres, både 
ved pengehjælpen og ved amerikanske 
styrkers placering i Europa langt fra hjem- 
met. Det beløb, de amerikanske skatteydere 
har ydet os gennem våbenhjælpen indtil 
i dag, har drejet sig om milliarder. Lad os 
nu ikke være smålige i dette land i vor 
erkendelse af den hjælps uhyre betydning 
for friheden og freden også for os. 

Der står nogle vigtige spørgsmål tilbage, 
der kræver en kommentar fra vor side. 
Der er først tjenestetiden. Beslutningen 
om nedsættelsen af tjenestetiden fra de- nu- 

gældende 16 måneder til de 12 har været 
et vanskeligt punkt under forhandlingerne, 
og jeg vil sige det ganske åbent: vanske- 
ligt for os at acceptere. I oppositionspartier- 
nes eget forslag blev vi stående ved, 14 
måneders tjenestetid plus frivilligt kontrakt- 
ansat erstatningspersonel. Skønt ikke mili- 
tærsagkyndig er jeg af den opfattelse, at 
14 måneders tjenestetid med tilstrækkeligt 
antal kvalificeret fast mandskab vil være 
en mere kampkraftig og effektiv organisa- 
tionsform for en beredskabsstyrke end en 
ordning alene med værnepligtige med 16 
måneders tjenestetid. 

Når vi har tilsluttet os forslaget og vil 
være loyale over for det, ligesom vi for- 
venter loyalitet fra alle overenskomstens 
deltagere på områder, som er vanskelige 
for dem, skyldes det, at det er en ufravige- 
lig forudsætning, at nedsættelse af tjene- 
stetiden sker i 2 tempi, først til 14:, måneder 
for alle våbenarter og derefter en nedsæt- 
telse til 12 måneder betinget a f -  p å  samme 
måde som det er tilfældet for nedsættelsen 
til de 14 måneder 홢 at kvalificeret mandskab 
tilvejebringes ved rekruttering af frivilligt 
fast erstatningspersonel i det nødvendige 
antal. Dette antals størrelse er fastsat i 
bemærkningerne i overensstemmelse med 
militærets sagkyndige. 

Hermed opfylder vi den forudsætning, 
som den europæiske øverstbefalende, gene- 
ral Norstad, har fremhævet i sit brev til 
forsvarsministeren, som er offentliggjort i 
betænkningen. Det hedder heri 홢 jeg håber 
fortsat at have tilladelse til at citere 홢: 

홢Jeg håber meget, at De vil udsætte 
enhver nedsættelse af tjenestetiden, ind- 
til De har virkelig sikkerhed for, at de 
danske styrkers kvalitet såvel som. deres 
antal kan opfylde de krav, der stilles 
til moderne, effektive enheder." 
General Norståd fremhæver i øvrigt, at 

vi har brug for kvalitet eller effektivitet i 
enhederne i lige så høj grad, som vi har 
brug for blot en mandskabsstyrke. 

Kravet om den hårde kerne har fra At- 
lantpagtens første dage været dens militære 
ledelses store ønske. Jeg husker personligt 
endnu, hvor stærkt general Eisenhower, 
der dengang var øverstkommanderende, ved 
de første forhandlinger her"fi landet frem- 
hævedet dette, men særlig stærkt står for 
mig feltmarskal Montgomerys åbenhjertige, 
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for at sige det mildt, udtalelse om, hvad 
han mente om en hær, der udelukkende 
bestod af værnepligtige med under 24 
måneders uddannelse. Nu imødekommes, i 
betydelig udstrækning ønsket om den hårde 
kerne. 

Det er en stor administrativ opgave at 
løse for ministeriet, og det er en ikke mindre 
opgave for befalingsmændene i marken at 
sikre en gnidningsfri indlemmelse af dette 
nye element i vort forsvarssystem. Der er 
grund til at ønske alle, der her vil få ansvar, 
en heldig hånd, og vi må alle yde en støtte 
til gennemførelsen. 

Et  vigtigt spørgsmål under forhandlin- 
gerne har været NATO-depoterne i Jyl- 
land. Det er nu til vor tilfredshed løst posi- 
tivt, således at en overenskomst med NATO 
홢 efter hvad jeg forstår 홢. kun venter på 
underskriften. Dette spørgsmål blev for- 
kludret fra starten. Jeg skal ikke udtale 
mig om, hvorledes ansvaret herfor skal for- 
deles, men den diskussion, vi har haft her 
i landet om dette spørgsmål, har tydelig 
vist, at der endnu kræves megen oplys- 
ning, for at alle skal forstå vor stilling og 
se vort forsvar i det rette lys som en del 
af Atlantpagtforsvaret. Det vesteuropæiske 
forsvar kan ikke deles op i stater. Det er 
en helhed, hvori de enkelte stater har deres 
plads og deres opgave. Ingen stat i Europa 
홢 og da slet ikke de små 홢 kan forsvare 
sig ved egen styrke eller medvirke til at 
bevare freden alene med sin egen indsats. 
Både freden og friheden må forsvares og 
kan kun forsvares i fællesskab. Det er en 
grundlæggende betragtning; jeg er ikke 
sikker på, at den er trængt igennem alle 
steder. Det kræver et nøje forberedt og 
planlagt samarbejde mellem alle pagtens 
partnere og da i særlig grad mellem 
dem, der skal kæmpe i det samme område. 
For Danmark vil det i første række sige 
med Norge og Tyskland og med amerikan- 
ske og canadiske styrker, placeret i Vest- 
tyskland. Vi har accepteret Tyskland som 
medlem af Atlantpagten, og vi har gjort 
det, fordi vi har måttet erkende to ting: 
for det første at kun derved kunne : vi 
bevare Tyskland som et led i demokratier- 
nes fællesskab, og for det andet fordi Vest- 
europa og 홢 lad mig sige det åbent 홢 
Danmark kun derved kan nå den ønskede 

forsvarsmulighed. Det kan ikke nytte 홢 
og vi bør ikke gøre det 홢 at lukke øjnene 
for den kendsgerning, at Jyllands og Dan- 
marks grænse forsvares i Slesvig-Holsten, 
at adgangsfarvandene til vort område for- 
svares i Østersøen, og at vi her må sam- 
arbejde med vore forskellige NATO-part- 
nere, men 홢 lad mig tilføj e 홢 under den 
europæiske fælleskommando i Paris. Depo- 
terne i Jylland er nødvendige for dette 
forsvarssamarbejde inden for NATO. Det 
er ikke en tysk foranstaltning, det er en 
NATO-foranstaltning. Det er ikke til for- 
del alene for Tyskland, men for fællesska- 
bet, og det land, der i givet fald vil få størst 
nytte deraf, vil utvivlsomt være Danmark 
selv. 

Medens depotspørgsmålet således blev 
løst til vor tilfredshed, er det ikke sket 
med spørgsmålet om at udstyre vore værn 
med atomladninger. Denne sag blev af- 
gjort ved en ensidig regeringserldæring 
forud for de egentlige forsvarsforhandlinger, 
og regeringen og dens partier har ikke 
været at formå til at ændre beslutningen 
om, at man under de nuværende forudsæt- 
ninger, som det hedder, ikke ønsker at 
modtage atomammunition. 

Vi mener, at det var en forhastet, unødig 
og urigtig beslutning. Vi kan ikke god- 
kende, at det, at vi udstyrer vort forsvar 
med de samme tekniske forsvarsmuligheder 
som stater, vi i givet fald skal værge os 
imod, er i besiddelse af, skulle være en 
provokation eller en ufredelig handling. 
Vi kan ikke anerkende, at en sådan beslut- 
ning skulle berettige en stat, der ikke selv 
giver afkald på dette våben, til at beklage 
sig over for os. Jeg vil gerne sige det stærkt: 
vi vil af al kraft støtte den danske regerings 
bestræbelser for sammen med andre rege- 
ringer at søge kernevåbnene afskaffet, men 
vi tror, at det må ske ved en international 
overenskomst. Vi tror ligefrem, at vi havde 
ydet et større bidrag til en sådan fælles- 
beslutning ved at stille os på det stand- 
punkt, at ; det måtte være eii' gensidig 
handling. Vi har ikke opnået noget hos 
den anden part ved at give afkald under 
de nuværende forudsætninger. Det er ikke 
홢 det tror jeg man må indrømme 홢 
let at fatte den tanke, at det skal være 
en styrkelse af freden og af de små staters 
uafhængighed, ilt, de stærkeste stater har 
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de stærkeste våben, og de svageste stater 
skal give afkald på våben, der ville gøre 
deres forsvar virkelig effektivt. Tanken er 
i sig selv ganske urimelig. 

Der har været megen diskussion' om 
denne sag her i landet, ofte, synes jeg, på et 
ganske urigtigt grundlag og på basis af en 
oppisket agitation, der synes at se ganske 
bort fra den tekniske udvikling, som atom- 
udrustningen har gennemløbet og som gør 
anvendelse af atomladninger til en slags 
forstærket artilleri. Hvis vi havde dette 
våben, tror jeg, vi ville yde et bidrag til beva- 
relsen af freden, fordi et angreb på vort 
område da ville være en langt mere betæn- 
kelig sag. 

Under forudsætning af den modernisering 
og mekanisering, der nu skal finde sted, og 
hvorved hæren opnår den fornødne bevæge- 
lighed, vil vi kunne modtage atomladninger 
under den ordning, der gennemføres. Det kræ- 
ver ikke nogen ændring af den foreslåede ord- 
ning og heller ikke nogen ændring i loven. Det 
er alene en politisk beslutning, det drejer 
sig om. Det blev derfor muligt for os, 
skønt uenige med regeringen i dette spørgs- 
mål, at blive enige med den om forsvarets 
nyordning, men venstre og vi har forbeholdt 
os at kunne rejse sagen igen, hvis en mulig- 
hed for dens gennemførelse foreligger. 

Det har været hævdet, at modtagelse af 
atomammunition ville betyde, at vi skulle 
acceptere fredstidsstationering af fremmede 
tropper her i landet. Jeg har endogså hørt, 
at modstandere af at modtage atomammuni- 
tion har rost sig af at have hindret statio- 
nering af fremmede tropper i Danmark. 
Karakteren af denne sag hindrer, at jeg 
går dybere ind på spørgsmålet, men vi har 
haft lejlighed til at undersøge det i udvalget, 
og jeg tror, at enhver må erkende, at udtryk- 
ket 홢stationering af fremmede tropper" 
hverken størrelsesmæssigt eller karakter- 
mæssigt kan bruges om den kontrol, som., 
hvis vi fik atomladninger, skal finde sted 
af dem, der fremstiller ammunitionen. 

Der er mange enkeltheder i ordningen, 
som yderligere kunne kommenteres, f. eks. 
dette at den er forandret fra at være en ud- 
præget bemyndigelseslov, så at rammerne 
nu ligger fast, således som venstres funge- 
rende ordfører udtalte. Vi har alle været 
enige om, at en 홢 rationalisering, der vil 

i 

medføre en større bevægelighed, større 
enkelhed i administrationen og decentralisa- 
tion, vil være til gavn. Der ei næppe tvivl 
om, at nogle beløb herved kan spares og 
er forudset at skulle indgå i ordningen; vi 
vil gerne anbefale denne rationalisering. 
Vi finder den, således som den socialdemo- 
kratiske ordfører allerede har udtalt, abso- 
lut nødvendig, men de midler, der er frem- 
kommet, er allerede tænkt at indgå i den 
ordning, vi nu samles om, og kan efter vor 
opfattelse ikke anvendes til nye opgaver. 
Jeg ser i aviserne, at den radikale ordfører, 
det ærede medlem hr. Lannung, har ønsket 
en forhøjelse af soldaterlønningerne. Vi 
ser med sympati på denne tanke, men ikke 
med sympati på den måde, på hvilken 
den nu bliver rejst. Det havde været natur- 
ligt, om repræsentanten for et regerings- 
parti havde drøftet spørgsmålet med for- 
svarsministeren og formået ham til i udval- 
get at stille forslag derom eller, hvis man 
så gerne ville understrege sin særlige ven- 
lighed over for soldaterne, dog selv havde 
stillet et konkret forslag i udvalget. Men 
det skulle altså vente, til vi var færdige. 
Den lille glæde misunder vi ikke forslags- 
stilleren. Jeg vil gerne tilføje, at hvis 
regeringen har et forslag at fremsætte og 
stiller midler ud over den ordning, vi er 
enige om, til rådighed, deltager vi gerne i 
en drøftelse heraf. 

I det hele taget vil vi gerne drøfte disse 
spørgsmål, som ikke har været rejst hidtil, 
og som måske senere kunne komme til 
løsning. Vi havde forstået, at det ikke var 
muligt at gennemføre yderligere ting end 
dem, vi var enige om, men dette kunne 
tyde på, at der her er sket en ændring. 
Når vi ikke har søgt gennemført hjemme- 
værnsordningen, er det, fordi vi havde den 
opfattelse, at der kunne ikke lægges yder- 
ligere midler til. Hjemmeværnet omfattes 
altså ikke af den foreslåede ordning, men vi 
går ud fra, at der i næste samling vil blive 
fremsat et lovforslag om en styrkelse af 
hjemmeværnet. Vi havde gerne set det 
gennemført nu efter de linjer, hjemme- 
værnets ledelse har angivet, men vi er 
under de foreliggende omstændigheder gået 
med til en udsættelse i forventning om, at 
det vil betyde forbedrede muligheder for 
hjemmeværnets nyordning. 

Til slut vil jeg gerne sige: det forslag, 
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vi nu er enedes om, skulle betyde afslutnin- 
gen af den årelange principstrid om det 
danske forsvar og vort lands stilling i At- 
lantpagten. Alene heri ligger der noget 
meget betydeligt og i sig selv en styrkelse 
af ordningen. Bag vort forsvar vil nu, når 
alle viser loyalitet imod det 홢 hvad de 
utvivlsomt vil gøre 홢 stå alle demokratiske 
partier, og det betyder for os alle en for- 
pligtelse til loyal gennemførelse af ordnin- 
gen og en forpligtelse til at sikre befolknin- 
gens aktive medarbejderskab. Thi det er 
usvigeligt sandt, at uden folkets opslutning 
og vilje til at fylde ordningen med liv vil 
opgaven ikke kunne løses; uden dette vil 
ordningen kun blive en skal. Men samler vi 
os omkring forsvaret, vil både vi og for- 
svaret kunne se en tryggere fremtid i møde, 
end der længe har været det beskåret. 
Ikke mindst gælder det om at give forsvarets 
befalingsmænd af alle grader og forsvarets 
ledelse den anerkendelse og respekt og 
den støtte, som er nødvendig for dem, 
når de skal løse den store opgave at gøre 
ordningen så effektiv og så kraftig som 
muligt. 

Ja, med disse ord skal jeg anbefale det 
høje ting at vedtage de foreliggende æn- 
dringsforslag og at samles om denne ord- 
ning. 

Lannung: Det afgørende for det radikale 
venstre for at være med til forslaget om 
den nye forsvarsordning og nu til forsvars- 
forliget, der har givet forsvarsordningen dens 
endelige skikkelse, var og er, at vi derved 
og kun derved kunne få en væsentlig ind- 
flydelse på hele dens indhold og udformning 
og med andre ord også forhindre 홢 hvad vi 
tillagde det stor betydning at undgå 홢 
navnlig atombevæbning og stationering af 
fremmede tropper i Danmark. 

Når nogle har villet hævde, at vi er gået 
med først til forslaget og nu til forliget 
alene for at bevare et regeringssamarbejde 
og nogle ministerposter, er det helt at vende 
tingene på hovedet. Det er omvendt. Det 

er netop regeringssamarbejdet, der har givet 
òs grundlaget for den i sidste instans, jeg 
tør vel sige ret afgørende indflydelse, vi 
har haft på det kompromis mellem mod- 
stående anskuelser, som. forliget betegner. 
Det har for os været af afgørende betydning, 
at ordningen blev så realistisk som muligt 
både i henseende til indhold, karakter og 
omfang og til dens økonomiske konsekven- 
ser. Alt taget i betragtning tror jeg man må 
erkende, at vi har nået visse resultater. 

Det har for os været et meget vigtigt 
element i forsvarsforliget, at det kom til 
at ligge fast, at Danmark fastholder sit 
hidtidige standpunkt, at Danmark ikke 
atombevæbnes eller modtager atomammu- 
nition eller den dertil knyttede stationering 
af fremmede tropper, og de to ting hører 
jo sammen efter gældende amerikansk lov. 

Jeg vil gerne over for det ærede medlem 
hr. Ole Bjørn Kraft sige, at efter min op- 
fattelse er det rigtigt at betegne det som 
stationering, da det må være det principielle, 
der er afgørende, ikke om styrkerne bliver 
lidt større eller lidt mindre. Lad mig tilføje, 
at vi lægger megen vægt på, at dette, at 
Danmark ikke atombevæbnes, er gennem- 
ført aldeles ubetinget uden indrømmelser 
af nogen art i forhold til regeringsforslaget. 
Under en udenrigspolitisk synsvinkel er 
afvisning af atombevæbning særlig vigtig 
på et tidspunkt, hvor den internationale 
politik synes på vej mod afspænding. 

Oppositionens holdning i dette spørgs- 
mål om atombevæbning forekommer mig 
ulogisk. Selv om oppositionen mener at 
kunne tillade sig at se bort fra de udenrigs- 
politiske hensyn, så gælder det selvfølgelig 
ikke landets ansvarlige regering. Oppositi- 
onens standpunkt savner her indre logik. 
På den ene side vil man have taktiske atom- 
våben, fordi, som man hævder, man ikke 
kan have, at danske soldater møder med rin- 
gere våben end den eventuelle fjende. 
Men i næste åndedrag erklærer den samme 
opposition under forsvarsforhandlingerne, 
at den alligevel vil bøje sig for de udenrigs- 
politiske hensyn, når det drejer sig om at 
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bevæbne vore, jagerbombere med atom- 
ammunition. Her ville man alligevel give 
afkald på atomammunition og lade det 
påberåbte militære hensyn vige. Det fore- 
kommer mig, at det kun har lidt med logik 
og konsekvens at gøre 홢 vel at mærke fra 
oppositionens udgangspunkt. Det er da 
også bemærkelsesværdigt, at der i flyver- 
kommandoens, general Rambergs bemærk- 
ninger til den forsvarsordning, der bliver 
resultatet af forsvarsforliget, siges følgende, 
som jeg gerne vil have lov til at citere: 

홢For så vidt det måtte være rigtigt, 
hvad der er fremkommet offentligt i 
pressen, at der på intet tidspunkt fra 
nogen politisk side har været argumenteret 
for atombevæbning til flyvevåbnets jager- 
bombere i modsætning til andre dele af 
forsvaret, må jeg påpege den 
uhyre skævhed, der herved ville frem- 
komme. Militært set er atombevæbning 
til et antal jagerbombere lige så betyd- 
ningsfuld, om ikke endnu vigtigere, end 
for det øvrige forsvar på grund af de min- 
dre lokalt bundne indsatsmuligheder." 
Da det er givet, at han har opfattet 

oppositionens holdning rigtigt, må man sige, 
forekommer det mig, at det herefter er 
indlysende, at oppositionens standpunkt 
savner indre logik og konsekvens i dette 
vigtige forhold. 

Med hensyn til NATO-baserne, som jo 
ikke er et led i selve forliget, vil jeg gerne 
fremhæve de betingelser og de garantier 홢 
de meget effektive betingelser og meget 
effektive garantier 홢 der er knyttet hertil, 
og navnlig om dansk kontrol og ikke-op- 
lagring af atomammunition. 

Må jeg, inden jeg går over til at omtale 
et andet for os meget vigtigt punkt, nem- 
lig tjenestetiden, have lov til her at ind- 
skyde, at under hensyn til den uro, de 
tysk-spanske kontakter om baser eller 
depoter har vakt i alle lejre herhjemme, 
og navnlig den ængstelse, der eksisterer for, 
at der skal blive gjort forsøg på at bringe 
Franco-Spanien ind i Atlantpagten, ville 
det være meget ønskeligt, hvis den højt- 
ærede udenrigsminister, eventuelt den højt- 
ærede forsvarsminister, kunne fremsætte 
en udtalelse om begge disse spørgsmål. 

Med hensyn til et andet betydningsfuldt 
punkt, de 12 måneders tjenestetid, 

er den også ubetinget fastholdt, og helt 
i overensstemmelse med regeringsfor- 
slaget gennemføres den i hæren og 
i luftvåbnet i så hurtig takt, som det fri- 
villige faste mandskab kan tilvejebringes, 
medens den nedsatte tjenestetid på hen- 
holdsvis 14 og 10 måneder gennemføres 
straks for flåden og garnisonstropperne. 

Det har, som jeg før har fremhævet, for 
det radikale venstre været en hovedop- 
gave, at vi i den nye forsvarsordning skulle 
nå til en nedsættelse af tjenestetiden af 
virkelig betydning: til 12 måneder 홢 i 
øvrigt på linje med, hvad der er gennem- 
ført i flere andre Atlantpagtlande, sidst i 
Belgien. Ligesom det radikale venstre var 
drivkraften og havde et hovedansvar for 
tjenestetidens nedsættelse fra 18 til 16 må- 
neder, har vi i særlig grad lagt vægt på at 
komme videre ned til de 12 måneder; og 
forliget har nu godkendt og er baseret på 
den 12 måneders tjenestetid. Jeg kan kun 
med tilfredshed konstatere, at oppositi- 
onen ikke på dette punkt 홢 som med hen- 
syn til atombevæbningen 홢 har taget 
noget forbehold i forliget, men tværtimod 
har 'tilsagt den yderste loyalitet ved dets 
gennemførelse, hvad der for mig har været 
et betydningsfuldt element i forliget, og 
jeg er taknemlig for, at det ærede medlem 
hr. Ole Bjørn Kraft også her fremhævede 
denne loyalitet. 

Vi lægger megen vægt på de menneske- 
lige momenter i nyordningen: for det 
første dette, at de unge værnepligtige bliver 
fri for en tjenestetid, som de fleste for de 
sidste 4 måneders vedkommende anser for 
tidsspilde. Venstres ordfører ved første 
behandling, det ærede medlem hr. From, 
sagde endog, at der kan ske rent menneske- 
lig fortræd i de sidste måneder, hvor en vis 
tendens til almindelig dovenskab med alle 
dens følger synes at være et fremtrædende 
træk. Nu, efter et års tjeneste, kan de 
værnepligtige efter nyordningen igen 
komme tilbage til deres arbejde i erhvervs- 
livet eller deres uddannelse; såvel den en- 
kelte som samfundet vinder meget herved 
både menneskeligt og økonomisk. 

For det andet opnår vi, at tjenestetiden 
for det frivillige langtidsansatte mandskab 
nu også kan bruges til at skaffe de pågæl- 
dende en erhvervsbetonet uddannelse, der 
efter hjemsendelsen kan være dem til gavn 
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i deres civile liv ved at øge deres mulig- 
heder i erhvervslivet. Her løses et vigtigt 
samfundsproblem, samtidig med at for- 
svaret får sit faste specialuddannede mand- 
skab. Kommer ordningen her til at svare 
til sin hensigt, hvad vi håber, bliver tjenesten 
i forsvaret, som jeg har fremhævet det før, 
placeret på en ny og bedre måde som et nyt- 
tigt led i ungdomsuddannelsen, så den frem- 
tidig ikke som hidtil kun bliver et tomrum 
i de unge værnepligtiges tilværelse, men 
tværtimod kommer til at tjene de unge i 
deres civile liv. 

Da vort parti i overensstemmelse med 
vort program er tilhænger af en gradvis af- 
vikling af den tvungne værnepligt, ser vi 
med særlig tilfredshed, at det betydelige 
element af frivillighed, som indeholdtes 
allerede i regeringsforslaget, er blevet øget 
i væsentlig grad ved forsvarsforliget, hvor- 
efter det samlede antal af frivilligt mand- 
skab skal nå op til omkring en halv snes 
tusind - mand. 

Jeg skal særlig omtale en passus i betænk- 
ningen, hvor der tales om en 홢almindelig 
nedsættelse" af tjenestetiden. Dette er en 
forandring i forhold til den oprindelige 
tekst, hvor der stod 홢for alle våbenarter". 
Denne forandring er sket under hensyn til, 
at medens det på den ene side er rimeligt, 
at der stort set må være fast mandskab nok 
til alle våbenarter, før nedsættelse af 
tjenestetiden sker, må dette forstås 
med enhver rimelighed således, at mangel 
på et eller andet enkelt, måske endda min- 
dre vigtigt punkt selvfølgelig ikke må 
kunne forhindre en nedsættelse, som der i 
øvrigt er al muligt grundlag for. 

Med hensyn til de ændringer, som for- 
liget indebærer i forhold til regeringsfor- 
slaget, har vi været ganske enige om panser- 
infanteribrigadegrupper i stedet for almin- 
deligt infanteri. Vi får herved enheder, der 
både er mere tidssvarende og bevægelige 
og medfører besparelser i driftsudgifter og 
mandskab. Denne effektivisering sker, 
uden at det koster mere for det danske 
samfund, idet det langt dyrere materiel, 
der skal til, i henhold til forudsætningerne 
bringes af amerikanerne som våbenhjælp. 

Regeringsforslagets styrkelse af det regio- 
nale lokalfórsvar, så det fik et anderledes 
reelt indhold, end det hidtil havde haft, 

vurderede vi som, en nydannelse af særlig 
betydning, og vi har derfor for så vidt med 
fuld tilfredshed kunnet acceptere den de! af 
forliget, der går ud på yderligere at styrke 
lokalforsvaret. Vi finder det stadig vigtigt, 
at der sikres det snævrest mulige samvirke 
imellem lokalforsvaret og hjemmeværnet, 
også fordi vi ved, at man fra hjemmevær- 
nets side må lægge megen vægt herpå. De 
bedre muligheder for overvågning og. vagt- 
hold, som udvidelsen af flådens mindre 
enheder betyder, ser vi gerne, og vi ser, 
som jeg før har understreget, gerne for- 
stærkning af fiskeriinspektionen ved og 
redningstjenesten i Grønland, og det også 
af nationalpolitiske grunde. Det er ikke 
ønskeligt, ja, politisk uheldigt, at vi for 
ofte og i for høj grad skal trække på ameri- 
kanerne i så henseende. 

På samme måde finder jeg det betyd- 
ningsfuldt at opretholde et rimeligt vagt- 
hold i Grønland, og jeg ville personlig 
have foretrukket, at man i stedet for, 
som det hedder i betænkningen, 
홢at opretholde Langelandsfortet, så længe 
der kan afses midler dertil af det til 
søværnet afsatte driftsbudget", 

havde anvendt disse midler til styrkelse 
af vagtholdet i Grønland ved at opret- 
holde det i videre omfang end påtænkt, 
men måske kan den højtærede forsvars- 
minister give os beroligende udtalelser på 
dette punkt. 

Elementer i forliget som forøgelsen af 
antallet af maskiner i flyvevåbnet og 
fredstidsbemandingen på 5 pet. af 12/3 
brigadegruppe er først og fremmest ind- 
rømmelser på forligets alter. 

Med hensyn til hjemmeværnet kan jeg 
henvise til, hvad der står i betænkningen, 
men jeg, skal tilføje, at jeg for mit ved- 
kommende ikke ville have haft noget at 
indvende imod, hvis, man f. eks. havde 
foretrukket en styrkelse af hjemmeværnet 
fremfor fredstidsbemandingen eller en del 
af denne. 

Vi lægger afgørende vægt på en gennem- 
gribende rationalisering og forenkling på 
alle områder inden for forsvaret. Jeg var 
måske den, der tog stærkest til orde for 
det allerede ved lovforslagets første be- 
handling, og jeg har i ikke ringe grad 
medansvaret for, at der nu findes et særligt 
afsnit i betænkningen, som taler om ratio- 
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naliseringer og forenklinger; men vi er alle 
enige om, at der må og skal ske en forenk- 
ling, hvorved der kan indvindes besparel- 
ser, og navnlig en forenkling af det samlede 
forsvars og de enkelte værns kommando- 
struktur . Som forholdene er i øjeblikket, 
anerkendes det vist fra alle sider, at gene- 
ralomkostningerne, taget både i direkte og 
i mere overført betydning, er for mange og 
for store. I øvrigt må rationaliseringen om- 
fatte en gennemgang af hele forsvarets 
apparat, navnlig administration, komman- 
doorganisation, det vidtløftige stabsmaski- 
neri, hele motorkøretøj stj enesten og alt, 
hvad dertil hører, garnisonsordning for 
søværnet og flyvevåbnets personel uden for 
København, militærattachéposter, deltagel- 
se i NATOs stabe o. s. v. Politikerne har 
efter min opfattelse hidtil været alt for 
skikkelige i disse spørgsmål, men jeg håber, 
der nu kommer til at stå et enigt folketing 
bag kravet om en virkelig forenkling, og 
jeg er glad for de udtalelser, der i så hen- 
sende er fremsat i dag. 

Den hovedopgave, der nu ligger for, er 
at iværksætte nedsættelsen af tjeneste- 
tiden ved tilvejebringelse af det frivillige 
faste mandskab, for hærens vedkommende 
ved nyantagelse af i alt ca. 4 000 mand. 
Når vi har nået de første 3 000, kan vi 
straks gå ned til de 14 måneder. Det siger 
sig selv, at der i en periode med ekstra- 
ordinært høj beskæftigelse vil være visse 
vanskeligheder forbundet med i løbet af 
kort tid at få nyansat så mange frivillige, 
men det er min overbevisning, at en be- 
tydningsfuld følge af forsvarsforliget vil 
være, at det vil lette tilgangen af det fri- 
villige mandskab 홢 et af forligets resulta- 
ter, som det har været mig meget magt- 
påliggende at opnå. 

Det er tilsagt mig fra alle sider under 
forhandlingerne, at alle, også de, der fore- 
trak de 16 måneders tjenestetid, loyalt vil 
medvirke til den nye ordnings gennem- 
førelse, også på dette vigtige punkt, og jeg 
har det indtryk, at ikke alene forsvars- 
ministeriet, men også hærkommandoen, 
nu da forliget om de 12 måneders tjeneste- 
tid er en kendsgerning, går til sagen med 
største energi, virkelig god vilje og positiv 
indstilling, og det også ud fra forståelsen 
af, at sagen må og skal gennemføres, og 

at her, når vedtagelsen er sket, ikke er 
nogen vej tilbage til 16 måneders tjeneste- 
tid, men kun vej frem imod de 12. Det er 
en selvfølge, at dette især må gælde, hvis 
man ønsker 홢ro og samarbejde" 홢 som det 
er sagt 홢 om forsvaret. Lad mig straks 
sige til det ærede medlem hr. Ole Bjørn 
Kraft, at der efter inin opfattelse er brug 
nok for de store årgange, hvis der skal 
være en virkelig god margen, bl. a. til 
sikring af baggrunden for tilstrækkelig til- 
gang af de frivillige, så allerede dér er de 
nye årganges overskud, om jeg så må sige, 
efter mit skøn beslaglagt. 

Jeg hilser med tilfredshed, at forsvarets 
personeludvalg, forstærket med inspek- 
tør Bøgh fra forsvarets civilundervisning, 
allerede er gået i gang med at forberede 
fremsættelse af forslag til de foranstalt- 
ninger, der er nødvendige for at sikre til- 
gangen af de faste frivillige, og jeg påskøn- 
ner, at man samtidig er gået i gang med 
at tilrettelægge den civile uddannelse af 
de faste frivillige, og den støtte, man her 
møder såvel hos arbejder- som arbejdsgiver- 
organisationer og andre. 

De to hensyn, det beredskabsmæssige 
hensyn og hensynet til, at de unge fri- 
villige får mest muligt ud af deres tjeneste- 
tid, også i retning af en civil uddannelse, 
skal jo forenes, og vi hilser med glæde, at 
man straks er gået til sagen. Vi møder 
voksende erkendelse af, at man ikke kan 
have de kontraktansatte unge inde i så 
mange måneder uden at kunne sende dem 
hjem som nyttigere borgere med en erhvervet 
eller forbedret uddannelse. Dette vil også 
tjene forsvarets mulighed for fremtidig at 
kunne sikre sig frivilligt mandskab. 

Resultatet af det hele bliver derfor for- 
håbentlig det, at militærtjenesten, som 
hidtil i ikke ringe grad har betydet et af- 
bræk for de unge og for erhvervslivet, nu 
fremtidig kan komme til i stedet for at 
yde en hjælp og en håndsrækning til begge 
parter netop i form af den civile erhvervs- 
betonede uddannelse, der tilstræbes. Når 
vi er gået med til, at uddannelsessystemet 
ændres, således at der som hovedregel 
finder udskiftning sted af enheder i dæk- 
ningsstyrken i stedet for som nu af mindre 
hold af en enhed, er det ikke mindst på 
grund af de beklagelige erfaringer, vi har 
indhøstet med hensyn til det forhold, der 
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karakteriseres som basse- og overbasse- 
systemet. Det er jo rystende, hvad der er 
fremkommet i denne forbindelse, og jeg 
kan sige, at flere på Bornholm over for mig 
har udtalt stor bekymring og ikke været 
fuldt beroligede ved de udsendte erklæ- 
ringer. Jeg forstår, at den højtærede mini- 
ster er fuldstændig enig i, at der må gøres, 
hvad der er menneskelig muligt for at und- 
gå gentagelser, og i fornødent fald skrides 
meget alvorligt ind. Vi håber også, det 
vil være muligt at tilrettelægge, tjenesten 
og tilvejebringe en sådan kammeratskabs- 
ånd, at vi ikke kommer til at opleve noget 
lignende i forholdet mellem de kontrakt- 
ansatte og de værnepligtige. 

Jeg har ved flere lejligheder, således ved 
første behandling her i salen 홢 hvad jeg 
gerne vil gøre det ærede medlem hr. Ole 
Bjørn Kraft opmærksom på 홢 opfordret til, 
at vi igennem rationaliseringer og besparel- 
ser finder midler til i at forbedre de unge 
værnepligtiges aflønning. I alle tilfælde bør de 
værnepligtiges løn nu forbedres. Deres dag- 
løn stammer fra begyndelsen af 50erne, og 
vi kan sikkert alle være enige om, at det 
er et overmåde ringe vederlag, de får. Jeg 
forudsætter af det, der er sagt i dag, at der 
nu i hvert fald vil kunne tilvejebringes til- 
slutning til at forhøje denne aflønning med 
50 pet. eller så. Selv om rationaliseringsbe- 
sparelserne kun vil kunne dække denne 
merudgift for en dels vedkommende 홢 hvad 
jeg håber den kan; også, jeg havde nær sagt 
af pædagogiske grunde ville det være 
ønskeligt 홢 fordi en større del af disse 
besparelser på forhånd er beslaglagt til 

. andet brug, så mener jeg, at vi nu må 
skaffe udvej for at gennemføre denne løn- 
forbedring. Den er et simpelt retfærdig- 
hedskrav for de unge. 

Vi har tillige, også véd første behandling, 
opfordret til, at værnepligtige, der indkaldes 
til tjeneste langt fra hjemmet, så vidt muligt 
ligestilles med de værnepligtige, der gør 
tjeneste nærmere hjemstavnen, først og 
fremmest ved, at der ved frirejser gives 
dem lettere adgang til at komme hjem. Det 
er kun naturligt, at vi får gennemført den 
reform, at de unge værnepligtige får en 
rimelig adgang til frirejser med statens 
tog i stedet for i mange tilfælde at skulle 
bruge den halve månedsløn eller mere eller 

rejse på tommelfingeren for at besøge hjem- 
met. Sådanne frirejser med statsbanerne 
vil jo praktisk taget ikke blive nogen reel 
udgift for staten. Vi lægger i det hele megen 
vægt på forbedring af de unge værnepligtiges 
vilkår og behandling og så f. eks. gerne, 
at der kunne findes udvej for at sørge for 
deres tøjvask o. lign. Det er jo først og 
fremmest et finanslovspørgsmål og har ikke 
nogen direkte forbindelse med det fore- 
liggende lovforslag, men jeg håber, man nu 
i enighed må kunne nå til en positiv løs- 
ning af dette spørgsmål. 

Når det ærede medlem hr. Ole Bjørn 
Kraft antyder, at man skulle være kommet 
med, om jeg så må sige, midlerne hertil 
allerede i forsvarsudvalget, vil jeg gerne 
sige for det første, at det jo først og frem- 
mest er et finanslovspørgsmål" og for det 
andet, at hvis det var sket, så garanterer 
jeg for, at det ærede medlem simpelt hen 
havde snuppet pengene, simpelt hen havde 
taget dem og brugt dem til noget andet; 
også af den grund tror jeg det er rigtigt, at 
spørgsmålet nu tages op på denne måde. 
I øvrigt er det jo interessant, at man somme 
tider bebrejder os, at vi holder for meget 
igen, men nu nærmest bebrejder os det 
modsatte, når vi her gerne vil medvirke 
til at stille de unge værnepligtige bedre. 

Jeg opfordrede ved første behandling til, 
at der også forberedtes en ændring i loven 
om værnepligtiges anvendelse til civilt 
arbejde, således at indkaldelsestiden på de 
22 måneder nedsættes væsentligt, i det 
mindste forholdsmæssigt. Jeg så endda 
meget gerne, at man gik til en større ned- 
sættelse. 

Jeg gentager denne henstilling, idet jeg 
opfordrer den højtærede indenrigsminister 
til at oplyse, hvor langt han er fremme med 
forberedelserne i så henseende. Jeg gentager 
også min opfordring til at forbedre forhol- 
dene for de unge, i særdeleshed således at 
der i tjenestetiden også indgår undervisning 
og dygtiggørelse til det civile liv i pagt med 
de nye tanker, der nu bliver realiseret. Vi 
lægger megen vægt på, at de får et arbejde, 
der ikke virker meningsløst, men er til gavn 
for dem selv og samfundet. 

Jeg har på et tidligere tidspunkt henledt 
den højtærede indenrigsministers opmærk- 
somhed på f. eks. den tyske lov om civiltje- 
neste, hvori det om tjenesteopgaver hedder: 
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"især tjeneste på sygehuse,, helse- og 
plejeanstalter." For så vidt der ikke er til- 
strækkelige beskæftigelsesmuligheder i så 
henseende, opregnes der yderligere en række 
opgaver, bl. a. af social og almennyttig 
karakter. Jeg henleder som sagt den højt- 
ærede ministers opmærksomhed på denne 
lov. 

Lad mig til allersidst blot fremhæve, at 
selv om nogle må mene, at nyordningen 
på visse felter går videre, end hvad man anser 
for nødvendigt, har det dog været bedre 
efter vor opfattelse at sikre sig indflydelse 
på nyordningen og derved opnå et bedre 
resultat end ved blot at holde sig udenfor. 
Det har, som jeg har understreget, været 
os magtpåliggende, at nyordningen ikke 
på nogen måde skulle stride imod eller 
bryde med den begyndende afspænding, der 
præger den internationale situation og det 
storpolitiske klima i dette tidehverv, og 
som er vor chance og bedste håb til frem- 
tiden. 

Lad os i denne forbindelse understrege, at 
vi også fra vor side udtrykkeligt har forbe- 
holdt os at tage hele ordningen op til over- 
vejelse og revision, hvis forudsætningerne 
for den nye ordning undergår ændringer af 
væsentlig karakter. 

Med andre ord, går afspændingen videre 
og udkrystalliserer sig i konkrete og reali- 
stiske resultater, bør vi drage konsekvenserne 
deraf og foretage en nyvurdering af vor 
hjemlige forsvarsordning. 

Grøting: Der kan næppe for mig som 
nummer 5 i talerrækken være nogen større 
grund til at gå i dybden, men jeg vil gerne 
her ved lovforslagets anden behandling 
udtrykke min glæde over, at det er lykkedes 
at skabe dette forlig, som jeg ved første 
behandling udtrykte håbet om og troen 
på ville blive resultatet. Jeg skal gerne 
erkende, at troen på, at det skulle lykkes, 
undertiden har været noget tyndslidt, men 
så meget desto større grund synes jeg der er 
til at erkende det reelle i den forhandlings- 
vilje, som blev fremhævet i sin tid. 

Det nytter jo ikke at skjule, at det her 
ikke alene har været regeringspartier og 
oppositionspartier, der har forhandlet. Sat 
på spidsen har opgaven været den at få det 
mest militaristiske og det mest antimili- 

taristiske parti til at række hinanden hån- 
den, og selv om det er lykkedes, og disse to 
fløj partier i denne anledning begge er rykket 
ind mod de øvrige partiers synspunkter, 
kan man vist godt udtrykke det sådan, at 
håndtrykket hverken er fast eller inder- 
ligt. Men det er der, og dermed har man vel 
lov til at yde de to partier anerkendelse 
for deres indsats for at nå et forsvarsfor- 
lig for første gang i 80 år; alene det er be- 
mærkelsesværdigt. Jeg kan anerkende det 
så meget mere, som de for hver indrøm- 
melse i realiteten er rykket nærmere ind 
på retsforbundets principper. Hvorfor ikke 
sige det her? 

Vi mener, et forsvar bør bygges op på 
frivillig basis, og at værnepligten dermed 
bør afskaffes, men det er jo netop i den ret- 
ning, det er gået. Det frivillige indslag i 
forsvaret øges, samtidig med at tvangs- 
elementet, værnepligten, formindskes fra 
16 over 14 til 12 måneder. 

Jeg er fortsat af den opfattelse, at en 
øget rationalisering og intensivering af 
uddannelsestiden vil fjerne noget af mod- 
standen mod forsvaret og dermed forøge 
mulighederne for at nå det nødvendige 
antal frivillige 홢 nødvendige i forbindelse 
med beredskabsbehovet. Man kan dis- 
kutere, hvilket beredskabsbehov Danmark 
bør have. Det vil vel i øvrigt svinge i takt 
med den udenrigspolitiske situations til- 
spidsning eller afspænding, men som NATO- 
medlem 홢 og det er jo på den basis, vi har 
arbejdet og arbejder 홢 kan vist ingen med 
rette sige, at vi ligger i overkanten i sammen- 
ligning med forsvarspagtens øvrige medlems- 
stater. 

Jeg tror, at der med de forhåndenvæ- 
rende byggeklodser er fundet den rette 
balance mellem de tre værn, en balance, 
som aldrig kan være af konstant karakter, 
eftersom udviklingen inden for de forskel- 
lige våbén skifter. I øblikket peger strøm- 
pilen, således som det også blev nævnt af 
det ærede medlem hr. Victor Gram, i retning 
fra flyvevåbnet mod raketvåbnet, og dette 
er også erkendt i udvalget, der i stedet for 
1 er gået ind for 2 Honest John-afdelinger. 
Naturligvis ønsker den militære sagkund- 
skab disse våben forsynet med den størst 
mulige slagkraft, men denne sag har ikke 
alene en rent militær side; den har også 
en politisk side, og jeg er helt af den op- 
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fattelse, at så længe der er tegn til afspæn- 
ding og forståelse, skal man ikke mod- 
arbejde disse tegn. Jeg vil derfor under- 
strege, at jeg er af den opfattelse, at, rege- 
ringens udtalte standpunkt med hensyn til 
atomladninger er et rigtigt standpunkt, 
som situationen er i dag. 

Det samme gælder NATO-depoterne, 
der praktisk taget oprettes efter de prin- 
cipper, jeg foreslog ved første behandling, 
dog med den forskel, at de oprettes 
for NATO-midler. Jeg tror ikke, man skal 
undervurdere den styrkelse, de i påkom- 
mende tilfælde kan betyde for Danmarks 
forsvar. Depotspørgsmålet er jo forøvrigt 
et regeringsspørgsmål uden om udvalget, 
men med dettes sanktion. , 

Det er med tilfredshed, jeg noterer, at 
M-dagsstyrkerne omdannes til panser- 
infanteri. Det betyder større effektivitet og 
mindre mandskab og dermed et bedre for- 
svar for færre penge. Det er en rationali- 
sering, som det er værd at lægge mærke tiL 

Det er med særlig tilfredshed, jeg kan 
pege på, at det oprindelige forslag om et 
lokalforsvar på 10-15 bataljoner nu er for- 
øget til at omfatte 15 bataljoner ,og 15 
batterier med den fra betænkningen ci- 
terede begrundelse: , 

홢Under moderne krigsførelse med mu- 
lighed for indsættelse af mindre, fjendt- 
lige styrker spredt over territoriet, må 
der tillægges lokalforsvaret en særlig 
stor betydning." 
Det er helt på linje med vore tanker om, 

hvordan det kan gøres, og vi vil med in- 
teresse følge opbygningen af disse batal- 
joner, så meget mere som det jo vil give 
hjemmeværnet en forøget mening. 

Efter min opfattelse er, det samlede 
forsvarsforslag i hele sin tankegang betyde- 
lig mere rationelt end den eksisterende 
ordning, men derudover er forvaltnings- 
nævnet sat ind på en lang række opgaver for 
at finde yderligere områder, hvor der kan 
opnås besparelser og forenkling. I øvrigt 
,er bemærkningerne om en forenkling af 
kommandostrukturen værdifulde og bør 
absolut føre til et positivt resultat, lige 
som en forøgelse af ansvaret for de lavere 
myndigheder og kommandoled afgjort vil 
være værdifuld på både den ene og den anden 
måde., 

Hjemmeværnet, det våben, som vel nok 
i relation til sin pris er det mest effektive, 
vi har, lår ikke ændret sine lovmæssige 
forhold i denne omgang, men jeg tror, at 
man i hjemmeværnet skal være glad for 
de sympatitilkendegivelser, der i udvalget 
er fremsat fra praktisk taget alle sider. 
Det giver gode chancer for, at den linje, 
som er fulgt med hensyn til forsvarsloven, 
også vil blive fulgt, når, hjemmeværnets 
forhold til næste folketingsår skal tages op 
til drøftelse. 

Det har i de sidste dage i pressen været 
nævnt, at de værnepligtiges lønforhold 
burde forbedres, og det er også nævnt i 
dag. Jeg vil, gerne hertil sige, at efter min 
opfattelse bør en lønforbedring i første 
instans give sig udslag i, at de værneplig- 
tige omgående får ret til gratis transport 
med DSB samt tilsluttede privatbaner og 
rutebiler. Den ene tjeneste må være den 
anden værd. Beløbet til en yderligere for- 
øgelse af selve lønnen 홢 og jeg har set 
tallet 10 mill. kr. nævnt 홢 må tilveje- 
bringes på en eller anden måde. Jeg tror 
imidlertid, at rationaliseringscitronen nu 
er presset til sidste dråbe i forbindelse med 
forliget, og jeg kan derfor ikke anvise penge 
andre steder fra end ved en tilsvarende 
mindre nedsættelse af skatterne end fore- 
slået i udskrivningsloven eller ved bespa- 
relse på andre områder. 

Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom 
på et lille problem, som man måske endnu 
kan nå at rette. Flyvevåbnet er for øjeblik- 
ket forsynet med en flaskehals, idet der er 
mangel på mekanikere. Man har en 9-årig 
uddannelsesturnus, hvorefter mekanikere 
hjemsendes, og resultatet er altså som 
nævnt: piloter nok, maskiner nok, men for 
fa mekanikere. Jeg vil bede den højtærede 
forsvarsminister være opmærksom på, at 
denne flaskehals ikke følger med over i, den 
nye ordning, ikke alene fordi det er uratio- 
nelt at mangle mekanikere, men sandelig 
også og ikke mindst af sikkerhedsgrunde. 

Jeg skal ikke gå videre nu, men nøjes 
med at opfordre tingets medlemmer til 
at stemme for forsvarsministerens ændrings- 
forslag. I og for sig er det med beklagelse, 
jeg opfordrer til at stemme for bortfald af 
§ 15, den paragraf, der indeholder bestem- 
melsen om nedsættelse af et permanent 
udvalg. Jeg tror, at et sådant udvalg netop 
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nu ville have været til stor nytte, men 
venstre og de konservative har ikke ønsket 
det, og et forlig er et forlig, og derfor falder 
udvalget bort. 

Lad mig for øvrigt i den forbindelse 
sige, at med dette forlig er der givet et 
eklatant eksempel på regeringens udtalte 
samarbejdsvilje ikke blot i ord, men netop 
med facts, når det drejer sig om saglige, 
realitetsbetonede spørgsmål af format. 

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til 
at gratulere ministeren, ikke blot med 
resultatet, der jo skyldes ministerens ind- 
sats, men også fordi der nu er al mulig 
udsigt til, at han kommer til at under- 
skrive en forsvarslov, som de demokrati- 
ske partier for første gang i 80 år står 
bagved. 

Alfred Jensen: Det er 12 måneder siden, 
lovforslaget om forsvarets ordning var til 
første behandling i tinget. I den periode, 
der er forløbet siden, er der kommet af- 
gørende nyt frem i den internationale 
situation. Den kolde krigs fronter er be- 
gyndt at vige, og der tales ligefrem om tø- 
brud. De vigtigste udtryk herfor er en 
række kendte begivenheder. Udenrigsmini- 
sterkonferencen i Geneve i sommeren 1959, 
hvori deltog befuldmægtigede repræsentan- 
ter for de to tyske stater, var noget nyt i 
de internationale forhold. Selv om der ikke 
nåedes frem til resultater, der er tilstræk- 
kelige for en løsning af internationale 
spørgsmål, kunne konferencen dog slå 
fast, at den åbne, saglige drøftelse gjorde 
det muligt at opnå en tilnærmelse af par- 
ternes stilling til en række spørgsmål. ; 

Særlig bemærkelsesværdig var bedringen 
i relationerne mellem Sovjetunionen og 
Amerika, der blandt andet resulterede i 
aftalen om udveksling af visitter mellem 
De Forenede Staters og Sovjetunionens 
regeringschefer. Den største begivenhed 
har utvivlsomt været statsminister Khrust- 
jevs optræden i De Forénede Nationers 
generalforsamling, hvor han forelagde 
Sovjetunionens forslag om almindelig og 
fuldstændig afrustning over en periode på 
fire år efter aftalen. Ikke mindre betyd- 
ningsfulde var forhandlingerne i Camp 
Davis, hvor Sovjetunionens statsminister 
og De Forenede Staters præsident var 

enige om, at spørgsmålet om generel af- 
rustning er det vigtigste problem, verden 
står over for, og om, at de to regeringer 
ville gøre alt for at opnå en konstruktiv 
løsning af dette problem. De to statsmænd 
var også enige om, at forhandlingerne om 
Berlinspørgsmålet under forudsætning af 
samtykke fra de direkte interesserede par- 
ter skulle genoptages for at opnå en løs- 
ning, der kan tjene alle parter og fredens 
opretholdelse. I fortsættelse heraf forelig- 
ger altså nu forslaget om et topmøde i 
Paris i maj måned. 

På denne baggrund kunne man nok 
forvente et andet resultat end det forlig, 
der foreligger her efter måneders forhand- 
ling i udvalget, men udvalget har hverken 
ladet sig inspirere eller påvirke af det ny 
i situationen, tværtimod, den kolde krigs 
ånd har svævet over vandene. Betænkningen 
bærer præg af, at udvalget i høj grad har 
været besjælet af styrkens politik, som er 
blevet udtrykt i lovforslagets bemærknin- 
ger, hvor det hedder: 

"Af særlig krigsforebyggende betyd- 
ning er de styrker, som De Forenede 
Stater og England råder over til gennem- 
førelse af omfattende gengældelsesangreb 
med kernevåben på en eventuel angribers 
territorium for derigennem at svække 
dennes muligheder for fortsat krigs- 
førelse." 
Man ser helt bort fra, at uanset et be- 

gyndende tøbrud i den internationale situa- 
tion eksisterer spændingen dog, ligesom 
den store ophobning af krigsmidler er en 
realitet. Ærede medlemmer ved, at væb- 
net fred hverken før den første eller den 
anden verdenskrig var noget stabilt eller 
betryggende. Alle erfaringer viser, at op- 
rustning og spænding uvægerlig fører til 
krig, hvis det ikke lykkes at ophæve 
spændingen. Ingen kan være i tvivl om, 
at militærets udrustning med atomvåben 
i dag medfører, at krigsfaren er mere over- 
hængende, end man i almindelighed regner 
med. Jeg skal her igen erindre om, at 
statsminister Khrustjev i De Forenede 
Nationers generalforsamling gjorde op- 
mærksom på, at' hvis en atombombe ved 
en fejltagelse, ved letsindighed eller af 
ond vilje bringes til eksplosion over et 
fremmed territorium, vil det pågældende 
land omgående træffe modforanstaltninger, 
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da der ikke vil være tid til at undersøge, 
om det drejer sig om en fejltagelse, eller 
om det virkelig er indledningen til krig. 

Ja, så enkel er situationen, og så skæbne- 
svanger er den. Det er klart, at heroverfor 
nytter det ikke med forsikringer om frede- 
lige hensigter, der må praktiske foran- 
staltninger til. Sovjetunionen greb om 
nældens rod i De Forenede Nationer med 
forslaget om almindelig og fuldstændig 
afrustning efter aftale. Lad os opløse gene- 
ralstabene, kaste våbnene i havet og 
bruge oprustningens penge til forskning, 
ungdommens uddannelse og sociale frem- 
skridt. Det var de bramfrie ord, der var 
knyttet til dette forslag. Såvel forslagets 
ræsonnementer som dets målsætning er så 
indlysende rigtige, at der ingen indvendin- 
ger er rejst herimod. Det har fået den 
varmeste tilslutning fra folkene verden over, 
ligesom De Forenede Nationer har henvist 
det til forhandling i en 10 mands kommis- 
sion. Som bekendt har Danmark også 
stemt herfor, hvilket er såre naturligt og 
må hilses med tilfredshed og anerkendelse, 
men siden har regeringen ikke gjort noget 
for at følge sagen op og give tanken den 
understøttelse, som den kan gives, og som 
den nødvendigvis 'må have, hvis nedrust- 
ningen skal komme i gang. 

Regeringen og regeringspartierne har for- 
sømt at føre disse synspunkter frem i ud- 
valget. Dette er så meget mere besynder- 
ligt, som den øverste sovjet den 31. oktober 
1959 rettede en henvendelse til alle parla- 
menter om at udnytte den gunstige inter- 
nationale situation, som nu er opstået, og 
gøre alt for at befri folkene for den frygte- 
lige svøbe, oprustningen er, og bane men- 
neskeheden vejen til en varig fred. Selv 
om henvendelsen til det danske folketing 
ikke har været behandlet i tinget, må jeg 
gå ud fra, at medlemmerne af regeringen 
og folketinget gennem dagspressen og par- 
tierne må være orienteret om den. I hen- 
vendelsen peges der på nødvendigheden af, 
at landene i praksis sætter ind for at løse 

denne sag. I en senere henvendelse i januar 
måned til såvel regering som folketing 
gøres der opmærksom på, 'at sovjetregerin- 
gen; uden at afvente andre landes handlin- 
ger har forelagt lovforslag om reduktion 
af de militære styrker med 1,2 mill. mand. 
Ved gennemførelsen af dette forslag vil de 
sovjetiske styrker siden 1955 være reduce- 
ret med 3,34 mill. mand og være bragt 
ned på 2 423 000 mand. Disse tal og op- 
lysninger forelå, før udvalget havde gjort 
sit arbejde færdigt, ja, endog før forliget 
var blevet afsluttet i underudvalget. 

Kommunisterne er af den opfattelse, at 
henvendelsen fra den øverste sovjet til 
folketinget burde behandles i tinget. For- 
fatningen og folketingets arbejdsform inde- 
holder imidlertid ingen hjemmel for, at 
præsidiet kan forelægge en sådan officiel 
henvendelse fra en anden lovgivende for- 
samling. Naturligvis kan et eller flere med- 
lemmer rejse spørgsmålet inden for de 
rammer, forretningsordenen angiver, men så 
mister henvendelsen selvsagt den officielle 
karakter. Da henvendelsen af 15. januar 
1960 er rettet til såvel regering som folke- 
ting fra Sovjetunionens regering og den 
øverste sovjet, står sagen nu anderledes, 
idet regeringen kan forelægge henvendelsen 
for folketinget, og jeg opfordrer regeringen 
til at lade det ske snarest. 

Det drejer sig imidlertid ikke kun om 
behandlingen af henvendelsen, men også 
om at træffe praktiske foranstaltninger. Ved 
at tage praktiske skridt til at følge forslaget 
om afrustning op har Sovjetunionen vist, 
at forslaget er forbundet med alvor. Disse 
foranstaltninger gør det lettere for andre 
at gå i gang med nedrustning og sætte ind 
for, at forslaget om universel afrustning 
realiseres. Netop i Danmark skulle der være 
forståelse for betydningen heraf. Ofte har. 
der været udtalt ønske om, at man fra 
Sovjetunionens side gav tegn til at ville 
nedsætte de militære udgifter og nedskære 
de militære styrker. 

I 1955 홢 det var den 12. marts 홢 sagde 
landets statsminister her i folketinget 홢 
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det findes i folketingstidende, 1954-55, 
sp. 2870 홢 at når de lande, hvor kommuni- 
sterne har indflydelse, ville foretage en ned- 
skæring af de militære styrker og af militær- 
udgifterne, ville Danmark følge efter. So- 
vjetunionen har gjort det, og de nedskæ- 
ringer, der nu foretages, betyder, at de 
militære udgifter skæres ned med 17 mil- 
liarder rubler årlig. Slige ord forpligter, 
men til trods for, hvad jeg har gjort op- 
mærksom på, at Sovjetunionen flere gange 
har foretaget reduktioner, har man intet 
foretaget sig her i landet. Hertil kommer 
endda, at ved ministerens forslag af 7. 
juni 1959 fastsattes der mindstestørrel- 
se, hvilket jo indebærer, at man admini- 
strativt kan forøge det styrkeantal, man 
har, og jeg må forstå betænkningen således, 
at der faktisk vil blive indkaldt flere 
fremefter, end vi hidtil har gjort. En sådan 
stramning er ganske urimelig og strider 
imod afspændingens og Danmarks interesse 
i, at der foretages reduktion i de militære 
udgifter. Ved afvejningen af, om Danmark 
skal følge Sovjetunionens eksempel med at 
nedskære de væbnede styrker, vil det være 
forkert kun at hæfte sig ved, at Sovjet- 
unionen har fået stærkere og mere slag- 
kraftige våben, og se bort fra de politiske 
momenter, som Sovjetunionen har fremført. 
Sovjetunionen har gentagne gange gjort 
opmærksom på, at med væksten i de socia- 
listiske landes økonomiske og politiske 
styrke bliver deres fredspolitik, der får 
støtte af de nye stater i Asien og Afrika 
og af folkene i den ganske verden, en stedse 
stærkere og stærkere faktor i den inter- 
nationale politik og en hindring for udfol- 
delse af krig. Afviklingen af aggressionerne 
i Sue7, Libanon og Jordan er udtryk 
herfor. 

Det er selvsagt mere denne gunstige 
politiske stilling for fredens bevarelse end 
de sovjetiske våbens styrke, der er bag- 
grunden for Sovjetunionens forslag og dra- 
stiske nedskæring af styrkerne. Danmark 
er både forpligtet til og interesseret i at 
følge disse eksempler, uanset at de krav, 
der fra NATOs side er stillet om militær- 
udgifternes størrelse, tjenestetidens længde, 
slagkraftige våben og anskaffelse af atom- 
våben, ikke er blivet indfriet. Ingen vil 
bestride det fordelagtige i, at Danmark har 

afvist NATO-generalernes krav, ej heller 
at Danmark herigennem har ydet bidrag 
til fremme af afspændingstanken, men det 
vil være forkert at overse eller glemme, at 
Danmark er medlem af NATO, og at NATO 
er den kolde krigs værste udslag. 

Jeg har tidligere udførligt været inde på 
en karakteristik af NATO-politikken, og 
jeg vil derfor i dag nøjes med at fastslå 
nogle enkelte kendsgerninger. [Den har 
trods alt det, det ærede medlem hr. Ole 
Bjørn Kraft sagde heroppefra, ført til sti- 
gende spænding og ført verden frem til 
krigens afgrunde. Den har ført til stigende 
oprustning og store militære byrder for de 
enkelte lande. I Danmark er tjenestetiden 
blevet forlænget, de stående styrker i høj 
grad forøget og de militære udgifter er 
steget umådeligt, foruden at militaristerne og 
militarismen breder sig på hidtil ukendt 
måde til skade for det fredelige liv. Når 
Danmark har 16 måneders tjenestetid og 
er atomfrit område, er det ikke efter ønske 
fra, men på trods af NATO, og nu, hvor 
verden glæder sig over tegnene på tøbrud 
i den kolde krig, lyder der stadig fra NATO 
krav om oprustning. Oprustningspartierne 
venstre og konservative såvel som officererne 
støtter da også stedse deres krav om atom- 
bevæbning, om øgede militærudgifter, om 
længere tjenestetid, på de opstillede NATO- 
mål. Det er i overensstemmelse med disse 
mål, at der indrettes raketbaser og sker 
atombevæbning af den vesttyske hær ,  på 
trods af at Foster Dulles, da Vesttyskland 
skulle ind i NATO, sagde, at det ikke måtte 
få atomvåben eller andre masseødelæggelses- 
midler. Alt dette og sprængningen af den 
franske atombombe i Sahara viser jo klart, 
at afspændingens fjender fortsætter den 
kolde krig og krigsforberedelserne. Hverken 
atomsprængningen i Sahara eller atombe- 
væbningen af de tyske tropper er i Dan- 
marks interesse, og på samme måde for- 
holder det sig med de øvrige oprustnings- 
foranstaltninger, NATO sætter ind for. 

Derfor burde den danske regering ikke 
lade sig inspirere af NATO-ledelsen eller 
underhandle med oppositionspolitikere og 
officerer på grundlag af NATO-målene. 
Enten NATO-kravene nu er opfyldt til 
den ene eller den anden procent, så står 
det fast, at regeringen med tilslutning i 
folket kunne være kommet med forslag 
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om nedskæring af styrker og militærud- 
gifter. Regeringen har sin parlamentariske 
basis i orden og burde have stået fast på 
sine synspunkter, således som den har 
gjort det i spørgsmålet om atombevæbningen. 
Men det har den ikke gjort, den har søgt for- 
lig med venstre og konservative, og resultatet 
er altså det forlig, vi står over for i dag. 

Man har forsøgt at give det udseende af, 
at der ikke med dette forlig var sket nogen 
ændring, kun en opretholdelse af status 
quo, og at de forøgede udgifter egentlig 
kun svarede til prisstigningerne. Hvor 
meget vægt der end må lægges på udgif- 
ternes størrelse, er det dog det NATO- 
politiske grundlag, hvorpå dette forlig er 
tilvejebragt, der er afgørende. Det er på 
dette grundlag, forliget må vurderes, og 
det er her, dets farlige og skæbnesvangre 
indhold klart kommer til udtryk, Rege- 
ringens oprindelige forslag bød på én for- 
højelse af de årlige udgifter fra 975 mill. kr. 
til 985 mill. kr. Udgifterne ved det forlig, 
der er indgået, opgøres til 1 053-1 054 mill. 
kr. årlig. I intet af beløbene har man dog 
medregnet udgifterne til udskrivning, for- 
sorg af indkaldtes familier, forsorg af mili- 
tære invalider og til civilforsvaret. Det er 
udgifter, som staten må afholde, og som 
hører med til omkostningerne ved forsvaret, 
og derfor burde de tages med, når disse 
omkostninger opgøres. Vi kommer da op 
på et betydeligt større beløb; efter de beløb, 
der findes i finanslovforslaget for 1960-61, 
drejer det sig om over 40 mill. kr. 

Om det i betænkningen anførte tal på 
1 054 mill. kr. kan holde, er jo også et 
spørgsmål. Der står forsigtigvis, at udgif- 
terne er beregnet til det nævnte beløb. Det 
vil altså sige, at det faktisk drejer sig om et 
overslag, og da der i lovforslagets para- 
graffer er fastsat mindstetal for styrker og 
enheder, tal, som jo for øvrigt er forhøjet 
ved forliget, kan udgifterne altså blive 
højere. I betænkningen hedder det, at dér 
kan regnes med supplerende aftaler med De 
Forenede Stater om flådebygningsprogram 
efter de retningslinjer, der gælder for den 
tidligere indgåede aftale, og det betyder, at 
beløbet forhøjes med 30 mill. kr. om året, 
for så vidt man indgår på en ny aftale i 
den første 5 års periode. Den eksisterende 
aftale må forstås sådan, at de danske om- 

kostninger ved den skulle holdes uden for 
de ordinære udgifter. Spørgsmålet har været 
rejst, om man skal lægge disse 30 mill. kr. 
til eller ej, det fremgår nemlig ikke klart 
af det, der er lagt frem i taler, i betænk- 
ninger, og ej heller af debatterne her i folke- 
tinget. Ej heller er det ganske klart, om 
de nyanskaffelser, der derudover skal ske 
for flåden, skal honoreres ekstra. 

Herudover kan der vel også komme andre 
udgifter ved mindstemålenes opfyldelse, 
idet man jo har regnet med, at omkost- 
ningerne ved anskaffelse af tungere mate- 
riel kan fås som våbenhjælp, og at der ydes 
flyvevåbnet våbenhjælp i samme omfang 
som tidligere. Man går altså ud fra visse 
forudsætninger, som ikke er bekræftet, 
og hvis disse forudsætninger brister, vil 
det sige, at man kan komme ud for for- 
højelser. 

Endvidere hører vi altså her i dag, at 
der ej heller er taget stilling til en bedring 
af de menige soldaters almindelige forhold. 
Jeg fik indtryk af, at socialdemokratiets 
ordfører ikke var stemt for en lønforhøjelse, 
ud fra den opfattelse, at man ikke skulle 
forøge udgifterne. Senere ordførere har ud- 
talt sig for lønforhøjelse til soldaterne 
mod en forhøjelse af udgiftsrammen. Det 
er med nogen forbavselse, at man her er- 
farer, at disse problemer ikke. er diskuteret 
i forsvarsudvalget, og at man ikke her er 
nået frem til en løsning, og j eg må sige, 
at jeg er også noget forbavset over, at det 
ærede medlem hr. Lannung, der er medlem 
af såvel forsvarsudvalget som finansud- 
valget, ikke nogen af stederne har rejst 
dette spørgsmål. Jeg måtte forstå ham så- 
dan her i dag, at spørgsmålene om solda- 
ternes lønninger, om frirejser, undermun- 
dering, vask og toiletartikler egentlig er 
spørgsmål, der hører hjemme under finans- 
lovgivningen, og det var derfor, jeg i går 
spurgte, om det ærede medlem havde rejst 
denne sag i finansudvalget, og hvorledes 
stillingen var der. 

Jeg forstår altså, at man fuldkommen har 
set bort fra soldaternes lønninger og inter- 
esser ved forhandlingerne i forsvarsudval- 
get og i finansudvalget. Enhver her i lan- 
det ved, at tjenestemænd, officerer og 
andre har fået klækkelige lønforhøjelser; 
men lønforholdene for de unge mennesker, 
der rives ud af deres civile tilværelse, ud 
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af deres karriere og uddannelse 홢 og vi 
har lov til at sige: for de flestes vedkom- 
mende imod deres vilje 홢 har man und- 
ladt at diskutere færdig, at nå frem til en 
løsning af, inden man lægger et forlig af 
denne art på bordet. Det er noget nær en 
skandale. 

Men selv om udgiftsforøgelsen nu skulle 
kunne holdes inden for det, der er nævnt i 
betænkningen, altså 78 mill. kr. mere, 
end der står på finanslovforslaget for inde- 
værende år, plus de 30 mill. kr., som en 
ekstra gang skibsbygning påfører landet, 
drejer det sig alligevel om en forøgelse af 
de militære udgifter på mere end 100 mill. 
kr. om året, og det på et tidspunkt 홢 det 
skal man gøre sig klart 홢 hvor der ikke stil- 
les tilstrækkelige midler til rådighed for 
ungdommens uddannelse og for forsknin- 
gen, hvor lærermangelen er så følelig, at 
børnene må sendes hjem fra skolen i en 
tredjedel af tiden, og hvor oppositionen 
afviser at stille penge til rådighed til frem- 
skaffelse af boliger for mindrebemidlede 
til en overkommelig pris. Man kan ikke 
bagatellisere, at der i en afspændingstid 
kastes 100 mill. kr. mere ud til uproduktive 
udgifter, og det under omstændigheder, 
hvor der er hårdt brug for pengene til 
andre formål. 

Da ministeren i fjor fremsatte sit lovfor- 
slag, fik mange den opfattelse, at soldater- 
nes tjenestetid ville kunne nedsættes til 
12 måneder imod en forøgelse af de mili- 
tære udgifter med 10 mill. kr. Forudsæt- 
ningen var imidlertid, at hæren skulle 
udstyres med 4 000 mand lejetropper. 
Hverken i fjor eller i år kunne der siges 
noget om, hvornår nedsættelsen kom; det 
eneste, man med sikkerhed kan få at vide, 
er, at de nuværende indkaldte ikke skal 
regne med at få nogen nedsættelse af 
tjenestetiden, og at udsigterne for dem, der 
i den kommende tid indkaldes, heller ikke 
er sælig gode. 

Vi har gjort indsigelse imod, at nedsæt- 
telsen af tjenestetiden knyttes til antagelsen 
af frivillige. Ved at gå ind for tanken om 
12 måneders tjenestetid i udvalget har 
man erkendt, at en længere tjenestetid 
ikke er nødvendig af hensyn til uddannelsen, 
og der er vel ingen, der vil bestride, at 
beredskabet i en afspændingstid nok kan 

klare sig, selv om der gennemføres en ned- 
sættelse af tjenestetiden. 

Jeg skal dernæst minde om, at jeg vendte 
mig imod frivilligordningen, fordi den be- 
tyder, at der skabes et professionelt korps, 
som indebærer en fare for demokratiet og 
let bliver et instrument i reaktionære 
kræfters hænder. Begivenhederne i Algier 
i 1958 og i år er vel ikke gået ubemærket 
hen; de viste, at officerskorpset er et arne- 
sted for antidemokratiske sammensvær- 
gelser. Det ville være forkert ikke at tage 
hensyn hertil og gøre sig klart, at folket og 
arbejderklassen er det bedste instrument til 
forsvar for demokratiet og de positioner, 
som folket har erobret sig. 

Alene disse to forhold motiverer tilstræk- 
keligt en afvisning af det forligsforslag, som 
her foreligger. Men hertil kommer mere 
tungtvejende ting, der kun omtales ganske 
kort i betænkningen. 

Der er for det første spørgsmålet om atom- 
våben. Herom læser man i betænkningen, 
at venstres og de konservatives repræsen- 
tanter med beklagelse har taget til efter- 
retning, at regeringen og regeringspartierne 
fastholder deres hidtidige standpunkt om, 
at Danmark under de nuværende forudsæt- 
ninger ikke ønsker at modtage atomammu- 
nition. Hvor prisværdigt det end er, at 
kravet om atomvæbning hidtil er blevet 
afvist, er det dog lidet betryggende, at 
det kun er under de nuværende forudsæt- 
ninger, der er sagt nej. Det ville have været 
mere tilfredsstillende, om regeringen ved 
denne lejlighed havde slået fast, at den var 
absolut modstander af fremstilling og brug 
af atomvåben, herunder naturligvis også 
prøvesprængninger. Jeg skal ikke ved denne 
lejlighed komme ind på de frygtelige virk- 
ninger af kernevåben, men blot erindre om 
dem og gøre opmærksom på, at kampen 
mod disse våben hverken må glemmes eller 
afsvækkes. 

Når regeringen indskrænker sig til at af- 
vise atomvæbning under de nuværende 
forudsætninger og i øvrigt sætter sin lid til 
de amerikanske og engelske atombomber og 
vel sagtens også snart til den tyske mili- 
tarismes, kan man ikke sige, at der er gjort, 
hvad der kan gøres for at hindre brug af 
atomvåben. Svagheden i denne optræden 
viser sig da også omgående. Venstre og de 
konservative forbeholder sig retten til senere 
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på ny at rejse dette spørgsmål. I flyverkom- 
mandoens udkast til udtalelse til forsvars- 
chefen, som findes i betænkningens bilag 5, 
drager man også konklusionen af regerin- 
gens holdning ved at sige, at atombevæb- 
ning ikke er definitivt afvist for al fremtid. 

Man må oprigtigt håbe, at det danske 
folk, som er den egentlige modvægt imod 
kravene om atomvæbning, hvad enten de 
fremkommer fra NATO, fra danske officerer 
eller fra venstre og de konservative, fortsat 
vil kunne sikre forudsætningerne for, at 
ønsket om atomvæbning afvises. Det må 
forlanges, at regeringen ikke alene følger 
folket i afvisningen af planer om atom- 
væbning, men også klart og stærkt giver 
udtryk for kravet om totalt forbud mod 
fremstilling af atomvåben. 

Så længe regeringen indtager det før- 
nævnte svage standpunkt og i øvrigt fort- 
sætter med at anskaffe raketskyts, vil 
dansk offentlighed ikke blive fri for diskus- 
sionen om atomvæbning. Der er ingen grund 
til at give oprustningens og den kolde 
krigs kredse denne mulighed. Derfor mener 
vi også man må sige nej til atomvåben og 
nej til raketskyts på en temmelig tydelig 
måde. Debatten her i dag viser jo ganske 
klart, at man skulle have udtrykt sig på en 
sådan måde, at der ikke var grundlag for 
åt rejse diskussionen om atomvæbning. 

Nu hører man her glæden over, at man 
har sluttet et forlig, så forsvarsdiskussionen 
kan bringes ud af verden, og så foregår 
diskussionen for åbent tæppe her, hvorunder 
den ene ordfører for forligsparterne udtaler 
håbet om, at man på grundlag af dette 
her kan komme videre frem mod oprust- 
ningen og atomvæbningen, medens ordfø- 
reren for den anden part i forliget siger, at 
det er bedre, at man er standset her, og at 
det er forudsætningen, at man ikke går 
videre, således at der tages afstand fra 
de udtalelser, som det ærede medlem 
hr. Ole Bjørn Kraft har fremsat. Nej, der 
er ikke ro om dette spørgsmål, og der bliver 
ikke ro, det vidner jo oppositionens udta- 
lelser om: man ønsker at fortsætte kampen 
for yderligere oprustning og for en fortsæt- 
telse af den kolde krig. 

Jeg skal derefter gøre et par bemærk- 
ninger om det dansk-tyske militære sam- 
arbejde. Når det spørgsmål har været rejst, 

har ministerens mund været lukket med syv 
segl, han har ikke villet udtale sig. Hvis 
ikke officiøse eller officielle kredse i Bonn 
af og til udtalte sig, ville hele dette forhold 
være ukendt for den danske befolkning. 
Nu ved vi, at et sådant samarbejde er 
etableret, men betænkningen er ikke særlig 
oplysende herom; det er kun blevet til fire 
linjer: 

홢Udvalget har taget til efterretning, 
åt regeringen er gået ind på at etablere 
depoter i Danmark til støtte for NATO- 
styrker i en eventuel krigssituation." 
I virkeligheden drejer det sig om langt 

mere end depoter; det kan man læse om i 
bilag 3, hvor generalløjtnant Hjalfs be- 
mærkninger til forsvarschefen om forsvars- 
forliget er gengivet. Her røbes det, at danske 
styrker skal sættes ind i Slesvig-Holsten, 
og længere fremme fortsættes der med at 
anføre, at jo større og jo bedre styrker der 
fra dansk side kan sættes ind her, des bedre. 

Mens politikerne altså ved at holde tand 
for tunge, har generalerne været mere 
åbne. Det viser sig i betænkningen, og 
det kommer også til udtryk over for offent- 
ligheden. Ved dette forslags første behandling 
i oktober i fjor kunne jeg således referere, at 
general T. K. Thygesen, chefen for vestre 
landsdelskommando, havde udtalt, at græn- 
sen mellem Danmark og Tyskland fra et 
NATO-synspunkt kun var en streg på 
landkortet, oven i købet en ligegyldig streg. 

Men dette vil sige, at med denne nye 
militærordning etableres officielt et mili- 
tært samarbejde med den vesttyske mili- 
tarisme, der støder an mod det danske 
folks ønsker og interesser, og som derfor 
luskes igennem på den måde, som sket er. 

Det er betegnende, at der ikke er et ord 
om disse depoters indhold, placering og 
bevogtning, hvilket dog bliver diskuteret 
ofte og meget i pressen. Repræsentanter 
for regeringspartierne har hævdet, at der 
ikke måtte være atomvåben i dem, lige- 
som de skulle være under dansk bevogt- 
ning. Noget, sådant er aldeles ikke ned- 
skrevet i det, officielle dokument, som be- 
tænkningen er. Man er også veget tilbage 
for at betegne depoterne som det, de er, 
nenilig som tyske, men det hænger i og for 
sig sammen med, at man ikke ønsker at 
snakke rent ud. Da chefen for NATO- 
styrkerne i Europa, general Norstad, var 
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på besøg her forleden, udtalte han, at disse 
depoter er tyske. Berlingske Aftenavis har 
ikke været sen med at følge dette op og 
fastslå, at det drejer sig om tyske depoter 
af samme art som dem, det tyske militær 
har sikret sig i andre lande. 

Uden at kende de nærmere omstændig- 
heder ved depoterne og ved samarbejdet 
mellem det danske og det tyske militær 
kan det fastslås, at det tyske militær her- 
igennem uden nogen ny 9. april får adgang 
til at udnytte dansk territorium for deres 
krigsplaner. Det kan endvidere fastslås, at 
danske soldater vil komme til at marchere 
side om side med værnemagtssoldater. 
Noget sådant var desværre ikke ukendt 
under anden verdenskrig, men da drejede 
det sig dog kun om frivillige 홢 fremefter 
vil danske soldater være tvangsudskrevne 
hertil. 

Dette samarbejde vil være skæbnesvan- 
gert, fordi den demilitarisering, denazifice- 
ring og dekartellisering, der skulle sikre, 
at Tyskland blev et fredselskende demokra- 
tisk land, ikke har fundet sted i Vesttysk- 
land. Kun i den tyske demokratiske repu- 
blik har man efterlevet det, som blev aftalt 
i Potsdam. 

Det har ofte været fremhævet her i tin- 
get, at af jBonn regeringens 17 medlemmer 
er de 8 tidligere nazister, en mand som 
Oberländer endda en særdeles fremtræ- 
dende. Omkring 1 000 tidligere nazistiske 
dommere beklæder høje dommerstillinger. 
Hitlers tidligere generaler og admiraler ind- 
tager ledende og førende stillinger i den tid- 
ligere forbundshær. Hagekorsmalerierne er 
udtryk for, at det nazistiske ugræs ikke er 
blevet luget op, men tværtimod breder sig. 
Alle beretninger viser, at Vesttyskland er 
blevet et drivhus for fascisme og revan- 
chisme. 

Rigskansler Adenauer har travlt med at 
forsikre, at der ikke findes revanchister 
i hans regering. Der mangler dog ikke på 
udtalelser mod Oder-Neisse grænsen og på 
krav om, at Sudeterområdet skal tilbage 
til Tyskland. Når vesttyske admiraler og 
generaler taler, giver de også udtryk for 
aggressive hensigter og planer. Heusinger 
der var med i overfaldet på Jugoslavien, og 
som nu sidder i toppen af det tyske mili- 

tærapparat, erklærede således, at marinen 
principielt må opbygges offensivt, fordi 
den har til opgave at trænge ind i Øster- 
søen og gøre modstanderen rangen stridig. 
Viceadmiral Ruge, der har betegnet Øster- 
søen som krigens strategiske vej nr. 1, har 
i et interview i Frankfurter Allgemeine 
Zeitung i september 1956 udtalt, at de 
store sømagter skulle udøve tryk i Øster- 
søen, da de 1 000 km sovjetisk besatte 
kyster i næsten hele deres udstrækning er 
velegnet til landgang. Dette er også stik 
imod de ønsker, de interesser, det danske 
folk har. Vi ønsker ikke, at Østersøen skal 
være en krigsbase nr. 1, men at den skal 
være et fredens hav, hvorover kun fredelig 
samfærdsel og handel foregår. 

Danmark indpasses nu i disse planer, 
som man altså vil bagatellisere, men vi ved, 
at det kan blive alvor. Forsyningsbaser 홢 
enten de kaldes tyske eller NATO-baser 홢 
betyder opgivelse af suverænitet og vil 
være anledningen til tyske styrkers færden 
på dansk område. Rækker man fanden en 
lillefinger, tager han hele hånden, siger et 
gammelt ord. Det vil også slå til her. Tyske 
soldaters grænseoverskridelse i begyndel- 
sen af året i forbindelse med en stabsøvelse 
viser klart, hvad vi har i vente. 

Disse i sig selv foruroligende forhold får 
efter afsløringen af de vesttyske forhandlin- 
ger med Francospanien en mere uhyggelig 
og vidtrækkende karakter. Forhandlin- 
gerne her har drejet sig om oprettelse af 
militære baser, om øvelsescentrer og om 
militærteknisk samarbejde mellem den ny 
værnemagt og Franco. 

Det er intet mindre end et forsøg på 
genoprettelse af den gamle fascistiske akse 
Berlin-Madrid. Afsløringen har derfor vakt 
forfærdelse og fremkaldt protester, ligesom 
den engelske og den norske udenrigsm.ini- 
ster har erklæret, at disse planer ikke har 
været forelagt i NATOs ledelse. 

Den voldsomme internationale diskus- 
sion, som afsløringerne af de tysk-spanske 
forhandlinger har afstedkommet, har imid- 
lertid gjort det klart, at Vesttyskland har 
forhandlet med alle sine naboer om baser, 
forsyningsdepoter m. m. Det vil sige, at 
Danmark også har været indblandet i disse 
forhandlinger, og at Danmark herigennem 
tænkes tilkoblet det Francospanien, som 
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ikke kan blive optaget i NATO, og hvorom 
afdøde statsminister Hans Hedtoft i 1946 
sagde: 홢Den anden verdenskrig er ikke slut, 
før Francosystemet er styrtet." Det er i 
sandhed et pinligt selskab at blive placeret 
i, og man skal her gøre sig klart, at trods 
de mange år, der er gået, siden Franco 
undertrykte og kvalte det spanske demokrati 
i blod, har man ikke glemt denne forbry- 
delse, og at der i det danske folk er en 
uvilje mod dette system. Det kom også til 
udtryk, da Dansk Arbejdsmands- og Speci- 
alarbejder Forbund i december drøftede 
spørgsmålet om Spaniens optagelse i NATO, 
hvor de vendte sig imod et sådant medlem- 
skab og gjorde opmærksom på, hvorledes 
de så på Spanien. 

Afsløringen af de spansk-tyske forhand- 
linger og meddelelsen om, at Vesttyskland 
har forhandlet med alle sine naboer om ba- 
ser og forsyningsdepoter, gør det nødven- 
digt, at folketinget og offentligheden får 
besked om de nærmere omstændigheder 
vedrørende depoter og militært samarbejde. 

Det vakte opsigt, pinlig opsigt, at Dan- 
marks udenrigsminister ikke i lighed med 
sin norske kollega fremkom med en ud- 
talelse om disse forhandlinger og en protest 
mod oprettelse af samarbejdet mellem 
Vesttyskland og det fascistiske Spanien. 
Efter min opfattelse kan denne debat 
ikke gå til ende, uden at udenrigsmini- 
steren har udtalt sig i denne sag og til- 
kendegivet regeringens stilling til dette 
overmåde vigtige spørgsmål, og jeg opfor- 
drer udenrigsministeren til hurtigst muligt 
at tage ordet og give tinget en redegørelse. 

Vi nærmer os 15 års dagen for Danmarks 
befrielse, hvor vi lovede hinanden, at det 
skulle være slut med Schalburgtage, clea- 
ringmord og tyskernes trampen på andre 
folk, og vi lovede, at vi selv ville være 
herre i eget hus. Det forlig, der her er til 
behandling, indordner Danmark militært 
under de tyske generaler, der hørte med 
til Hitlers nærmeste medarbejdere, og det 
åbner landet for den tyske værnemagt. 
Alt, hvad vi ofrede og kæmpede for i de 
5 forbandede år, det sættes nu over styr 
under påskud af, at Danmark har fælles 
interesser med den tyske imperialisme, e,t 
postulat, som Hitler også anvendte, men 
aldrig kunne få anerkendt. 

Det må ikke ske! Dette samarbejde må 
afbrydes for fredens og for Danmarks 
skyld. 

Hertil kommer, at den vesttyske oprust- 
ning med atomvæbning og anlæg af baser 
på fremmed grund er krigsforberedelse, der 
kun kan modvirke afspændingen og tø- 
bruddet i den kolde krig. Med forliget er 
Danmark på sin vis part i den tyske oprust- 
ning. Også af den grund må vi afvise for- 
liget. 

Den kommunistiske gruppe afviser også 
de ændringsforslag, der foreligger. 

Ved lovforslagets første behandling gav 
kommunisterne gennem en dagsorden ud- 
tryk for, at Danmark burde sætte ind for 
Sovjetunionens forslag om afrustning efter 
aftale, og også for, hvilke praktiske foran- 
staltninger landet måtte tage. Mulighederne 
for at få afrustningsforslaget fremmet er 
absolut ikke blevet ringere siden oktober, 
man må tværtimod sige, at afspændingen 
er gået videre. I de nærmeste måneder skal 
statsminister Khrustjev aflægge besøg i 
Frankrig og præsident Eisenhower i Sovjet- 
unionen. Topmødet skal finde sted i maj 
måned i Paris. Alt dette tilsiger forsigtighed 
med foranstaltninger som dem, lovforslaget 
er udtryk for. Gennemførelsen af det kan 
ikke tjene til fremme af afspændingen, 
men til at holde liv i den kolde krig. Der- 
for burde man henlægge lovforslaget og 
sætte ind for, at forhandlingerne ved top- 
mødet resulterer i aftaler om løsning af 
brændende spørgsmål og om gennem ned- 
rustning at gå i gang med at forberede 
verdens afrustning, så at oprustningsmid- 
lerne kan bruges til fredelige formål. 

Jeg gør igen opmærksom på, hvad jeg 
indledte med, at Sovjetunionens præsident 
og Sovjetunionens statsminister og De 
Forenede Staters præsident erklærede, at 
de ville sætte ind for at opnå en konstruk- 
tiv løsning på afrustningsspørgsmålet. Jeg 
gør også opmærksom på, at de 3 vestmag- 
ter er i færd med at udarbejde forslag til 
fremlæggelse på topmødet. 

Under disse omstændigheder forekommer 
det os, at det er rimeligt, at forhandlingen 
om dette lovforslag afbrydes og stilles i 
bero, tU/man kan se, hvad der kommer ud 
af topmødet. Jeg forstod på det ærede 
medlem hr. Lannung, at også han oprullede 
sådanne perspektiver, og bl. a. dette giver 
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mig anledning til at stille følgende forslag 
om, at forhandlingen afbrydes: 

홢Idet folketinget udtaler, at det ikke 
ønsker at, modvirke den internationale 
afspænding, der er i gang, men tvært- 
imod er interesseret i dens fremme, beslut- 
ter det at udskyde den videre behandling 
af lovforslaget om forsvarets organisa- 
tion til efter topmødets afholdelse i 
Paris i maj måned. 

Tinget afbryder hermed behandlingen 
af den foreliggende sag." 
Jeg anbefaler tingets medlemmer at 

stemme for dette forslag. 

Formanden: Jeg må forstå det ærede 
medlem således, at han ønsker, at forslaget 
skal slutte med, at tinget går over til næste 
sag på dagsordenen. 

Der er altså nu stillet følgende forslag 
om overgang til næste sag på dagsordenen: 

홢Idet folketinget udtaler, at det ikke 
ønsker at modvirke den internationale 
afspænding, der er i gang, men tvært- 
imod er interesseret i dens fremme, be- 
slutter det at udskyde den videre behand- 
ling af forslaget om forsvarets organisa- 
tion til efter topmødets afholdelse i Paris 
i maj måned. 

Tinget afbryder hermed behandlingen 
af den foreliggende sag og går over til 
næste sag på dagsordenen." 
Jeg skal lade dette forslag indgå i for- 

handlingen. 

Aksel Larsen: Jeg var lige ved, da jeg 
hørte forslaget, at blive bange for, at jeg 
ikke ville få ordet, for når man her i tinget 
stiller et forslag om afbrydelse af forhand- 
lingen, skal det til afstemning umiddelbart 
efter, men det glæder mig, at den højtærede 
formand har været så elskværdig at opfatte 
det som et forslag om overgang til næste 
sag på dagsordenen. 

Det gamle danske ord om, at det er af 
børn, man skal høre sandheden, er vel 
sjældent blivet så godt fremstillet og illu- 
streret som i vor store digter H. C. Ander- 
sens historie 홢Kejserens nye klæder." Det 
ærede medlem hr. Gøting har lige sagt, at 
med de forhåndenværende byggeklodser er 
vi nået til det bedst mulige resultat. Jeg 
finder, at lige såvel som det lille barn i 

historien havde held til at sige sandheden 
om kejserens nye klæder, har det ærede 
medlem hr. Gøting været ualmindelig heldig 
i sin karakteristik af det militærforlig, som 
5 partiers ordførere her anbefaler: med 
de forhåndenværende byggeklodser er vi 
nået til det bedst mulige resultat! Vi har 
taget de forhåndenværende byggeklodser 
og har stablet dem op til en bygning, som 
vi synes ser nogenlunde pæn og antagelig ud. 
Vi kigger på den fra hver sin synsvinkel og 
har derfor hver sit, syn på den; vi synes, den 
er pæn, men vi glemmer bare, at en bygning, 
der er stillet op af byggeklodser, er meget 
vakkelvorn, den kan falde. Det er det, der 
er sket ved dette militærforlig: man har 
arbejdet med en samling enten forhånden- 
værende eller nyanskaffede byggeklodser. 

Jeg har studeret betænkningen fra udval- 
get. Den er ret udførlig, selv om den ikke 
giver besked om alt, og den ændrer ikke 
det, som egentlig er selve loven, nemlig 
at det stort set er en bemyndigelseslov, 
men betænkningen fra udvalget giver ganske 
vist oplysninger om, hvorledes man fore- 
løbig har tænkt sig at udnytte bemyndigel- 
sesloven, hvor meget infanteri og hvilken 
slags infanteri, hvor meget artilleri, hvor 
mange flyvemaskiner, hvor mange krigsskibe 
o. s. v. det forløbig er tanken, vi skal have. 
Når jeg så foretager en sammenligning 
mellem på den ene side det, som regeringen 
og regeringspartierne oprindelig foreslog, 
eller man skal måske hellere sige tilbød 
af byggeklodser, og det, som den såkaldte 
opposition forlangte af byggeklodser 홢 jeg 
har i frisk minde det ærede medlem hr. 
Ole Bjørn Krafts bombastiske tale på 
baroniet Gavnø 홢 kan jeg ikke komme til 
andet resultat, end at man er blevet enig 
om at mødes nogenlunde på midten. 

Jeg skal ikke gå det hele igennem, men 
lad mig blot sige, at så vidt jeg har kunnet 
foretage beregninger 홢 jeg har ikke været 
medlem af udvalget 홢 tilbød regeringsfor- 
slaget udgifter til et samlet beløb af 985 
mill. kr. taget med alt muligt forbehold, 
for der kan ske prisstigninger og mange 
andre ting, og da venstre og de konservative 
endelig var nødt til at spille ud og ikke 
nøjes med at lade deres ledere holde taler 
på baronier og andre steder, forlangte de, 
at man i det mindste skulle give l 160 mill. 
kr. ud. Hvad er resultatet blevet? - Ja, 
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jeg forstår, at man er nået til et samlet 
resultat på 1 054 mill. kr., et beløb omtrent 
midtimellem, men dette beløb skal forment- 
lig også tages med forbehold over for pris- 
stigninger, og hvad ved jeg. 

Regeringen og regeringspartierne hæv- 
dede, at man skulle ned til 12 måneders 
tjenestetid, det var tilstrækkeligt. Jeg tror 
virkelig også, det er tilstrækkeligt til 
at lære det håndværk. Venstre og de kon- 
servative svor på, at hellere ville de lægge 
hovedet på blokken end finde sig i noget 
mindre end 14 måneder, og så vidt jeg har 
forstået på det hele, er man blevet enig 
om 12 måneder, en ordning, som dog først 
skal træde i kraft om et ukendt antal år, 
når man har antaget et eller andet stort 
antal lønnede soldater. 

Til atomladninger sagde regeringen nej, 
venstre og de konservative sagde ubetinget 
ja, og man er endt med et kompromis: ven- 
stre og de konservative tager til efterret- 
ning, at regeringen og regeringspartierne 
fastholder deres hidtidige standpunkt: Dan- 
mark ønsker under de nuværende forudsæt- 
ninger ikke at modtage atomammunition. 
Jeg må sige, at det er et standpunkt at 
fastholde, at man under de nuværende om- 
stændigheder ikke ønsker at modtage noget 
sådant. Omstændighederne kan være for- 
andret om en time, i morgen eller om et år, 
men venstre og de konservative forbeholder 
sig ret til senere på ny at rejse dette spørgs- 
mål. 

Så er der spørgsmålet om de tyske depo- 
ter. Naturligvis er venstre og de konserva- 
tive ivrige efter at få tyske depoter og har 
fuldstændig glemt præmisserne for dette 
lands og dette tings godkendelse af Dan- 
marks tiltrædelse af Atlantpagten i sin tid. 
En af forudsætningerne var den daværende 
udenrigsministers kategoriske erklæring om, 
at der ikke ville blive tale om fremmede 
baser i Danmark. Så kan man komme og 
fortælle, at depoter ikke er baser; men 
jeg tror ikke, man får ret mange til 홢 at tro 
på den historie. 

Altså, regeringen sagde, måske presset 
af omstændighederne, nej til tyske depoter 
i Danmark, og venstre og de konservative 
sagde: det må vi ubetinget have; so ein 
Ding müssen wir auch haben. Så blev det 
til, at man skal have disse depoter på 
betingelse af, at de kaldes NATO-depoter, 
men der skal været tysk ammunition og tysk 
materiel i dem. 

Regeringen foreslog, at hæren skulle be- 
stå i det væsentlige af 2 infanteribrigader. 
Venstre og de konservative sagde: det er 
ikke nok, der skal være 3 infanteribrigader, 
og det skal være panserbrigader. Nu har 
man, så vidt jeg forstår, forhandlet om 
tingene på den måde, at regeringen først 
gik med til, at de 2 infanteribrigader skulle 
være panserbrigader, men det tilfredsstil- 
lede ikke. Dog var venstre og de konser- 
vative elskværdige 홢 ja, jeg har altså 
ikke været med i udvalget, men henholder 
mig til, hvad aviserne har fortalt 홢 og sagde: 
når regeringen vil give os panserbrigader, 
vil vi gå ned til 22/3 panserbrigade, og så 
var regeringspartierne elskværdige og gik 
op til 21/3 panserbrigade. Jeg har en alvor- 
lig mistanke om, at man var lige ved i 
forsvarsudvalget at slutte forlig om 21/2 
panserbrigade for også her at mødes på 
midten, men militære sagkyndige gjorde 
opmærksom på, at militæret har en ganske 
særlig regnestok. Dér kan tingene ikke deles 
med 2, men kun med 3; derfor kunne det 
ikke lade sig gøre med 2112 panserbrigade. 
Det endte med, at det blev 21/3 panserbri- 
gade, men det er til gengæld panserbri- 
gader og ikke almindelige infanteribrigader, 
så jeg er her af den mening, at man er 
mødtes en lille smule til højre for midten. 

Så er der flyvevåbenet. Regeringen tilbød 
5 eskadriller, venstre og de konservative 
forlangte 7; det har de fået, de skal bare 
være noget mindre end de oprindelig plan- 
lagte 5 eskadriller, hvad angår flyve- 
maskinernes antal. 

Hvad raketter angår, fik venstre og de 
konservative deres vilje. Regeringen tilbød 
2 raketafdelinger, 1 afdeling af de raketter, 
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der kaldes Nike, og 1 af dem, der kaldes 
den ærlige Johannes. Det er et smukt navn 
for en raket, men venstre og de konserva- 
tive stod, jeg havde nær sagt for en gangs 
skyld, fast og sagde: vi skal have 2 raket- 
afdelinger med den ærlige Johannes, og 
det fik de. 

Regeringen foreslog, at søværnet skulle 
have 54 krigsskibe alt i alt, iberegnet, så 
vidt jeg forstår, de nybygninger, man plan- 
lægger at foretage til dels ved amerikansk 
økonomisk støtte, og så skulle vi have 2 
søforter. Venstre og de konservative ville 
i hvert fald have en langt større flåde. Man 
er, så vidt jeg kan tælle det sammen, endt 
derved, at man skal stile efter 66 enheder, 
som det hedder, altså 66 krigsskibe, og- så 
skal man have 2, 3 eller 4 forter; det er 
ikke helt klart. Det synes dog overvejende 
sandsynligt, at Langelandsfortet skal ned- 
lægges. Det er et strålende eksempel på 
planlægning. Man har i løbet af den sidste 
halve snes år med meget store udgifter 
bygget dette Langelandsf ort, og nu er der 
chance for, at det skal nedlægges, for 
teknikken er åbenbart gået så meget frem, 
at det ikke er så nødvendigt at opretholde 
det. 

Lokalforsvaret. Regeringen tilbød, så 
vidt jeg husker, 10 bataljoner til lokalfor- 
svaret, og venstre og de konservative for- 
langte 15 bataljoner. De fik meget mere, 
de fik 15 bataljoner med artilleri. 

Ja, jeg skal lade det være nok med disse 
detaljer fra det militærforlig, der er sluttet. 
Hvis jeg skulle have taget fejl på det ene 
eller det andet område, hvis jeg skulle 
have regnet forkert, beder jeg om und- 
skyldning, men jeg har som sagt ikke været 
medlem af udvalget, jeg er ikke inde i for- 
handlingerne, og jeg er jo endnu kun ene 
mand i tinget, så der er grænser for, hvor 
megen tid jeg kan ofre på noget sådant. 
Jeg synes heller ikke, det er nødvendigt at 
ofre så forfærdelig meget mere tid på dette 
forlig og dets udarbejdelse, end jeg har 
ofret, for det, der i hvert fald er resultatet, 
er, at der har stået 2 parter i forligsforhand- 
lingerne, og de er nogenlunde mødtes på 
midten. Det er foregået omtrent, som en 
kohandel foregik på Sankt Knuds marked, 
da jeg var dreng, og jeg har overværet 
mange handler dér. Den, der skulle sælge 

koen, skulle have sådan og sådan en pris, 
og den, der skulle købe den, ville give noget 
mindre. Han, der skulle købe, fik lagt 
noget på prisen, og han, der skulle sælge, 
fik trukket noget af på den; når der til 
sidst var 5 kr. mellem parterne, sagde en 
rask mand: skal vi ikke brække de 5 kr. 
og så få et par bajere til lidkøb? 

Efter dette system har man ganske åben- 
bart lavet et forsvarsforlig og en forsvars- 
ordning, og så vil man komme her ikke 
alene og forelægge den for folketinget, men 
man vil bilde den danske befolkning ind, 
at nu har man nået noget saglig forsvar- 
ligt, og det understreger man ved at holde 
mere eller mindre højtravende taler om, at 
fot første gang i 80 år er der skabt enighed 
om det danske forsvar, og at 5 partier, der 
giver sig selv patent på at være demokra- 
tiske, nu er blevet enige, idet ganske vist 
venstre og de konservative forbeholder sig 
en række yderligere krav. 

Jeg tillader mig at sige, at hvis jeg troede, 
at militærvæsen for et land som Danmark 
kunne nytte noget, hvis jeg på nogen måde 
var tilhænger af, at dette land skulle have 
et militærvæsen, måtte jeg i væmmelse 
vende mig fra et sådant forsvarsforlig som 
det, der her er sluttet. Så måtte jeg spørge, 
om man er ved sine fulde fem, eller man vil 
gøre nar af sig selv eller befolkningen, når 
man kommer og påstår, at en forsvarsord- 
ning, der ei tilvejebragt ved hjælp af for- 
ligsforhandlinger efter studehandelens mere 
eller mindre anerkendte principper, kan 
nytte noget. Så ville jeg spørge: hvorfor 
har man ikke på forhånd forhandlet om 
målsætningen og om, hvad der er nødven- 
digt, og derpå truffet sine beslutninger? 
Det har man ganske øjensynligt ikke, men 
man har haft hver sit synspunkt. Det 
gjaldt om. ikke at tilbyde for meget, det 
gjaldt om at forlange så meget som muligt, 
og så har man handlet sig til rette. Jeg til- 
lader mig at spørge dem, der er fædre eller 
mødre, eller hvad de er, til dette forsvars- 
forlig, om de er i stand til bare med nogen- 
lunde god samvittighed eller i hvert fald 
med nogenlunde god overbevisning 홢 for 
også folk, der ikke er for meget inde i sagerne 
og ikke har meget begreb om det, kan have 
en overbevisning 홢 at sige: ja, dette kan 
nytte; det er værd at give penge ud til, det 
er værd at indkalde Danmarks ungdom til 
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at gøre tjeneste under en sådan militær- 
ordning; derved vil Danmark skaffe sig 
sikkerhed i tilfælde af krig, derved vil det 
danske territorium kunne beskyttes og 
befolkningen kunne værnes i tilfælde af 
krig. 

Jeg er bange for, at de, der har lavet 
dette forsvarsforlig, ikke bliver i stand til, 
i hvert fald ikke med god samvittighed, 
formentlig heller ikke med god, omend 
enfoldig overbevisning, at svare ja til 
dette spørgsmål om, hvorvidt det kan 
nytte. Man må dog tænke på, hvilken 
situation vi befinder os i. Man må dog 
tænke på, at våbenteknikken er gået frem, 
siden menneskene til deres krigsformål 
brugte flintøkser eller flitsbuer, også siden 
forladegeværer var infanteriets hovedvå- 
ben; og krigsteknikken er også gået frem, 
siden napalmbomberne blev kastet over 
Korea. Det, der er spørgsmålet er: kan et 
land som Danmark med Danmarks belig- 
genhed forsvares med de midler, Danmark 
kan stille til rådighed eller skaffe sig i den 
moderne krigstekniks tidsalder? Jeg er 
ikke i tvivl om svaret. Det kan ikke lade 
sig gøre. Det er muligt, det er sandsynligt, 
at udbryder den storkrig, som opbygningen 
af militærordningen i Danmark er tænkt 
som et led i, da vil der hverken blive tale 
om sejrherre eller besejrede, ikke alene 
om gensidig ødelæggelse, men ødelæggelse 
af hele den planet, vi bor på, så ikke alene 
de direkte krigsførende stormagter, men 
hele planeten bliver i hvert fald for menne- 
sker et ubeboeligt område. Jeg anser det 
for rimeligt og sandsynligt, at det forhol- 
der sig sådan, når jeg tænker på de moderne 
krigsvåben, der findes. Det forekommer 
mig, at det bedste, ja, det eneste, man kan 
gøre, er at støtte alle bestræbelser for at 
forhindre 'en krig i at komme og støtte 
bestræbelserne for afrustning internatio- 
nalt som nationalt. Jeg kan imidlertid ikke 
se andet, end at et land som Danmark, 
hvis situation på forhånd må være fuld- 
kommen håbløs, hvis befolkning må være 
totalt prisgivet, hvis det med eller uden 
det militærvæsen, der her foreslås, bliver 
aktiv krigsdeltager, i hvert fald bør spare 
pengene til militærvæsen, bør afruste. 

Jeg kan også sige det på en anden måde. 
Jeg kan sige det sådan, at Danmark er i 

egentlig forstand et åbent land. Kun fanta- 
ster og vanemilitarister, der ikke vil se de 
faktiske forhold, kan tro på, at Danmark 
overhovedet har nogen militær opgave at 
løse! Sandheden er, at Danmark intet 
evner militært, selv om vi gjorde landet til 
et befæstet fattighus ved at kopiere et 
moderne krigsberedskab. Sandheden er, at 
Danmark ved at ruste let kommer til at 
underskrive sin egen dødsdom, og denne 
sandhed skal det ikke lykkes at overdøve 
ved skåltaler, hurraråb og fædrelandssange! 

Jeg beder tinget og den højtærede for- 
mand om undskyldning for, at jeg her har 
citeret uden at bede om tilladelse til at 
citere. Jeg beder om tilladelse til at bringe 
nogle korte citater yderligere. Det, jeg her 
sagde, var ikke min opfindelse. Det var ikke 
et ordvalg, jeg har konstrueret, ikke en 
argumentation, jeg har formuleret; det er 
noget, jeg har taget ordret ud af en 30 år 
gammel pjece, udgivet af danske socialde- 
mokrater og skrevet af det ærede medlem 
hr. Alsing Andersen, som i den samme pjece 
med titlen 홢Afrust vort land" fastslog, at 
man i Danmark, når man har militærvæsen, 
kan sige: 

홢Kun ét er man sikker på: at tusinder 
af vort lands ungdom vil blive ført i 
døden til ingen nytte, dersom dette 
apparat kommer til at bruges! Og sam- 
tidig må alle se den sandhed i øjnene, at 
selve tilstedeværelsen af dette håbløse 
militærsystem kan sætte Danmarks eksi- 
stens som selvstændig stat på spil!" . . . .  
홢Selve eksistensen af vort militærvæsen 

drager altså faren ind over Danmark! 
Og hvem tvivler om resultatet, dersom 
vi med vort latterlige militærvæsen skulle 
møde en sådan situation? Hvem tvivler 
om, at vor hær og flåde ville blive knust? 
Hvem tror endnu i dette land på hjælp 
udefra så betids, at indfaldet kunne for- 
hindres? Og hvad betyder hjælp efter en 
besættelse af landet? Det betyder Dan- 
mark som krigsskueplads for stormagter 
med landets ødelæggelse for årtier som 
eneste sikre resultat! Og så er det sande- 
lig en ringe trøst, at det ikke er os, der 
har angrebet, men at vi blot har 홢for- 
svaret vor neutralitet", som man siger." 
Sådan skrev det ærede medlem hr. Alsing 

Andersen for 30 år siden, og jeg erkender, 
at situationen har forandret sig betydeligt 
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siden da. Nu bliver der ikke tale om i givet 
fald at 홢forsvare vor neutralitet", for Dan- 
mark er medlem af en militæralliance og 
har desværre brudt med 150 års neutrali- 
tetspolitik. Nu bliver der ikke tale om, 
hvordan det vil gå de soldater, vi forsøger at 
sende i felten. Det bliver spørgsmålet om, 
hvordan det vil gå dette land, hvis det 
er aktiv deltager i en storkrig, hvor de 
moderne krigsvåben ubetinget vil blive 
taget i brug. Da vil Danmark ikke alene 
blive gjort til et ubeboeligt område, men 
til et ubeboet område. 

Jeg ved godt, at der er nogle, der stadig 
væk klamrer sig til den vanvittige tanke, at 
vi må have et militærvæsen herhjemme, 
der kan tage det første stød, og når vi så 
selv har taget det første stød, kan vore 
allierede komme os til hjælp. Det var nu 
ikke helt det, Danmarks udenrigsminister 
sagde for 11 år siden, da Danmarks ind- 
træden i Atlantpagten blev vedtaget. Det 
var ikke helt det, han sagde; han sagde 
noget om 홢 jeg har det ikke ordret 홢 at 
det, vi kan være sikre på, er, at vore store 
allierede i Atlantpagten vil, hvis Danmark 
bliver angrebet, kunne udøve repressalier 
mod angriberen. Det skal jo nok hjælpe, 
at der udøves repressalier mod en eventuel 
angriber. Det er lige så udmærket, som 
hvis det skulle ske for en af os her, at han 
blev kørt over på gaden af et motorkøretøj 
og ikke slap fra det med livet. Hvis føreren 
af motorkøretøjet er skyld i ulykken, vil 
der blive udøvet repressalier imod ham, 
han kan måske ikke alene miste kørekortet, 
men komme kortere eller længere tid i 
fængsel. Jeg tror ikke, det hjælper den 
afdøde ret meget. 

Jeg må have lov til at sige, hvad jeg 
måske har nævnt før, at hele situationen 
er så træffende karakteriseret af forstander 
Haugaard på St. Restrup Husmandsskole, 
som siger, at vore store allierede i Atlant- 
pagten har ikke lovet at forsvare dette 
land, men de har lovet, at hvis nogen 
smider atombomber her, skal de nok smide 
atombomber andre steder. Jeg kan bare 
ikke se, det kan hjælpe os. Jeg tillader mig 
at minde i særdeleshed de ærede medlem- 
mer, som stadig væk går i den temmelig 
vanvittige opfattelse, at Sovjetunionen 
skulle pønse på at angribe Vesteuropa, om 

홢 jeg kalder det en vanvittig opfattelse, 
for hvis Sovjetunionen havde pønset på det, 
havde den nok gjort det for længe siden 홢 
at for ikke så lang tid siden blev der sendt 
to raketter fra et område omkring Aral- 
søen, der ligger i det vestlige Asien, til 
Stillehavet, til et område i nærheden af 
Hawaii. Afstanden målt langs jordens 
runding fra affyringsstedet til målområdet 
var 12 500 km. Da raketterne antagelig 
går nogle hundrede kilometer op gennem 
atmosfæren og derpå ned igen, har de til- 
bagelagt en langt, langt større strækning. 
Træfsikkerheden skal have været eminent, 
man skal have ramt ca. I km fra det sted, 
man ville ramme. Jeg kan tænke mig, at 
det vel omtrent svarer til, hvis man med et 
ganske almindeligt infanterigevær skulle 
skyde på et par hundrede meters afstand og 
ramte plet. Det tog en halv time for raket- 
terne at tilbagelægge denne afstand. Jeg 
ved ikke, hvorfra raketter i givet fald 
kunne tænkes at blive affyret mod dansk 
territorium; jeg har ikke noget imod, om 
nogen absolut vil forestille sig, at de skal 
blive affyret fra Sovjetunionen,, for man 
skal ikke forhindre folk i at have den for- 
nødne fantasi, og det kan desuden hjælpe 
til at illustrere aldeles udmærket. Men de 
kan også affyres fra Vesttyskland, Eng- 
land eller andre steder, hvor man end kan 
tænke sig det. Hvis det :er fra et sted i 
Europa, kan man dog vist nok regne ud 
efter erfaringerne med de 12 500 km's 
raketter, at raketter med atom- eller brint- 
bombeladning vil kunne nå Danmark fra 
affyringsstedet på. et par minutter eller 
måske endnu kortere tid. 

Det ærede medlem hr. Ole Bjørn Kraft 
sagde, at han var jo ikke militær fagmand. 
Det beklager jeg meget. Han har siddet 
314 år i forsvarsministeriet 홢 nej, und- 
skyld, det har det ærede medlem ikke, det 
var i udenrigsministeriet, så jeg beder 
om forladelse, det ærede medlem har kun 
siddet et halvt år som forsvarsminister, 
og i den tid har han ikke tilegnet sig den 
fornødne sagkundskab. Men jeg henstiller 
til dem, der er tilhængere af dette militær- 
forlig, at de spørger de sagkyndige, om der 
er nogen som helst mulighed for et for- 
svar af Danmark mod sådanne raketter. 
Jeg tror ikke, der er nogen som helst 
mulighed. Jeg 1,- synes derfor, , man skulle 
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lade være med at lege med byggeklodser, 
jeg synes, at man skulle erkende det, som 
det er: dette land har ingen militære op- 
gaver at løse, dets territorium kan ikke 
værnes, dets folk kan ikke beskyttes ved 
militære midler, hverken ved hjælp af vore 
egne eller af andres militære midler. Lad os 
derfor afskaffe det hele, lad os afruste! 

Samtidig vil jeg gerne have lov til at sige, 
at det forekommer mig, at man har haft et 
besynderligt hastværk med at nå frem til 
dette militærforlig. Det er allerede sagt 
under denne debat, at sagen er 5 år gam- 
mel. Det er den. Man fik først hastværk i 
efteråret i fjor, men så skulle det også gå 
stærkt, og nu skal vi have ændringsfor- 
slagene vedtaget, og derpå skal lovforslaget 
sendes fra anden til tredje behandling. 
Hvornår den skal foregå, ved jeg ikke, men 
man forestiller sig vel, at vi skal have 
tredje behandling i hvert fald i løbet af 
en måneds tid. Hvorfor dette hastværk? 
Selv de, der er naive nok eller foregiver at 
være naive nok til 'at tro, at det kan nytte, 
må dog erkende, at om vi skulle vente et 
par måneder eller 4 eller 5 med at gennem- 
føre en militærordning, kunne der ikke ske 
nogen ulykke. Den internationale situation 
animerer til at vente. Det er yderst; uprak- 
tisk, at Danmark vil opruste, når man inter- 
nationalt, i hvert fald officielt, diskuterer 
afrustning. Det er også rigtigt, det er jeg 
ikke uenig i, at hvis der skal være topmøde 
i maj 홢 jeg ved ikke, om det kommer i 
maj 홢 var det hensigtsmæssigt at vente, 
til vi så resultatet af dette topmøde. 

Det, jeg synes var mere nærliggende og 
også mere rimeligt, var imidlertid, at man 
ventede, til denne sag under en eller anden 
form havde været forelagt de danske væl- 
gere, for først og sidst er dette et dansk 
spørgsmål, som skal afgøres i Danmark. 
Nu er jeg ikke i stand til at kræve militær- 
ordningen ud til folkeafstemning. Jeg er 
i parentes bemærket ikke i tvivl om, at 
hvis jeg var i stand til det, hvis jeg rådede 
over det fornødne antal mandater her i 
tinget 홢 det gør jeg som sagt ikke endnu 홢 
ville jurister komme og fortælle, at det ikke 
kan lade sig gøre, for militærordningen er 
et led i opÍyldelsen af vore traktatmæssige 
forpligtelser. Dette bestrider jeg ganske 

vist. Atlantpagten forpligter os ikke til at 
opretholde et sådant militær. Atlantpagten 
siger udtrykkelig 홢 jeg har slået det efter 
for en sikkerheds skyld, jeg har læst, hvad 
den daværende udenrigsminister sagde i 
1949 홢 Atlantpagten siger udtrykkelig, 
at de enkelte lande selv bestemmer, hvor 
meget eller hvor lidt de vil have. Men jeg 
må altså erkende, at stort håb om, at vi 
kan få denne sag ud til folkeafstemning, er 
der desværre ikke. 

Jeg ved imidlertid 홢 og det ved alle i 
denne sal 홢  at der ikke er så forfærdelig 
længe, til vi skal have et folketingsvalg. 
Det er muligt, det kommer i maj, det er 
muligt, det først kommer til september, 
det er muligt, det først kommer til novem- 
ber. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke engang, 
om den eneste sagkyndige på dette område, 
den højtærede statsminister, ved det. Men 
i hvert fald, enhver kan sige sig selv, at 
vi skal have et folketingsvalg inden for en 
særdeles overskuelig fremtid, og selv de, 
der er naive nok til at tro, eller som fore- 
giver at være naive nok til at tro, at det 
kan nytte, at Danmark smider en milliard 
eller mere ud til militære formål, må er- 
kende, at det kan ikke haste så meget. Det 
må være muligt at vente, til folketings- 
valget er overstået. 

Jeg henstiller altså alvorligt, at når denne 
anden behandling er forbi 홢 og jeg går ud 
fra, at det vil blive besluttet, at sagen skal 
overgå til tredje behandling 홢 så er man 
så fornuftig, at man trækker den i langdrag 
og venter med en endelig afgørelse til efter 
et folketingsvalg, så vælgerne i alt fald 
ved folketingsvalget kan få lejlighed til at 
sige deres mening. 

Jeg vil gerne udtrykke dette ved at citere 
en udtalelse vedtaget af mit partis hoved- 
bestyrelse på et møde den 7. februar her 
på Christiansborg. Vi vedtog på dette møde 
en politisk udtalelse, hvori vi sagde: 

홢Militarismen er en ulykke og ikke et 
et værn for Danmark. Selv hvis militær- 
udgifterne flerdobles, så vort land kom til 
at ligne en befæstet fattiggård, ville mili- 
tæret være ude af stand til at forsvare 
landet eller beskytte befolkningen i til- 
fælde af krig. Vi kræver derfor afrustning. 

Dansk afrustning og erklæret neutrali- 
I tet vil give en mulighed for at undgå en 
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moderne krigs forfærdelige ulykker. Ved 
at afruste kan Danmark give et eksempel 
for hele verden og dermed yde sit bedste 
bidrag til den internationale afspænding. 

Tilmed vil afrustning betyde, at landets 
velstand forøges. Og vi kan afruste uden at 
behøve at afvente andre magters be- 
slutninger eller tilladelser fra dem. 

Det strider mod fredens og Danmarks 
interesser at gå den modsatte vej. Og 
det gør man, hvis man gennemfører en 
ny militærordning med større militærud- 
gifter netop nu, hvor der internationalt 
forhandles om verdensomspændende af- 
rustning. 

Det er unaturligt, at regeringspartierne 
er villige til at gå ind på militærforlig 
med de to højrepartier, som oven i købet 
på alle andre områder har erklæret rege- 
ringen politisk krig. Og det er påfaldende, 
at man efter flere års langsommelige for- 
handlinger pludselig har fået så travlt 
med at hale militærforliget i havn og 
vil gøre det til gældende lov, skønt et 
folketingsvalg er forestående. 

Det nuværende folketing er ikke valgt 
med mandat fra vælgerne til at forøge 
militærudgifterne. Heller ikke til at 
beslutte raketvåbens anskaffelse eller op- 
rettelse af tyske, såkaldte NATO-depoter 
på dansk jord. 

Socialistisk folkeparti kræver derfor, 
at afgørelse om militærordningen udsæt- 
tes, indtil vælgerne ved et folketingsvalg 
har haft lejlighed til at udtale sig." 

Formanden: Jeg skal her afbryde forhand- 
lingen. 

Folketingets næste møde afholdes i dag 
kl. 14 med følgende dagsorden: 

1) Spørgsmål til ministrene. 

2) Fortsættelse af anden behandling af: 

Forslag til lov om forsvarets organisation 
m. v. 

3) Første behandling af: 

Forslag til lov om ændring i lov om 
folkeforsikring. 

4) Første behandling af: 

, Forslag til lov om ændring i lov om pen- 
sion og hjælp til enker m. fl. 

Mødet hævet kl. 1210. 

66. møde.  

Onsdag den 2. marts kl. 14. 

Formanden: I skrivelse af dags dato med- 
deler finansministeren, at han ønsker skrift- 
ligt at fremsætte: 

Forslag til lov om ændringer i forbrugsaf- 
gifterne af papir, tændstikher m. m. 

I skrivelse af dags dato meddeler social- 
ministeren, at han ønsker skriftligt at frem- 
sætte: 

Forslag til lov om ændring i lov om ar- 
bejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring m.v. 
(Om ændring af understøttelsessatser m. v.). 

I skrivelse af dags dato meddeler arbejds- 
ministeren, at han ønsker skriftligt at 
fremsætte: 

Forslag til lov om ændring . i lov om kom- 
munale beskæftigelsesudvalg. 

Udvalget angående forslag til lov om 
ændring i lov om påligning af indkomst- og 
formueskat til staten [af Axel Kristensen 
m. fl.] har afgivet betænkning over nævnte 
lovforslag. Eksemplarer vil blive omdelt. 

Skriftlig fremsættelse af lovforslag. 

Finansministeren (Kampmann): Herved 
tillader jeg mig for det høje ting at frem- 
sætte forslag til lov om ændringer i forbrugs- 
afgifterne af papir, tændstikker m. m. 

Forslaget fremkommer som en følge af 
drøftelserne af toldlovsforslaget og går ud på 
i tilslutning til toldlovens ikrafttræden àt 
gennemføre endnu nogle ændringer i for- 
brugsafgifterne. Det drejer sig dels om at 
fritage ceméntsække for papirafgift, dels om 


