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B e t æ n k n i n g  

o v e r  forslag t i l  lov  o m  forsvare t s  o r g a n i s a t i o n  m .  v. 

(Afgivet af udvalget den 24. februar 1960).. 

Udvalget og et af dette nedsat under- 
udvalg bestående af partiernes ordførere 
og udvalgets formand har i en lang række 
møder fortsat de i forrige folketingsår på- 
begyndte forhandlinger om tilvejebringelse 
af en ny forsvarsordning. 

I de fleste af møderne har forsvarsmini- 
steren, ledsaget af kontorchef Svend Han- 
sen, forsvarsministeriet, deltaget. Forsvars- 
chefen, admiral Qvistgaard, og chefen for 
forsvarsstaben, generalmajor Erik Rasmus- 
sen, har over for udvalget redegjort for 
forsvarets beredskabssituation. Chefen for 
hæren, generalløjtnant Hjalf, og chefen for 
flyvevåbnet, generalløjtnant Ramberg, har 
mundtligt besvaret en række spørgsmål 
bl. a. om gennemførelsen af den foreslåede 
tjenestetidsnedsættelse samt om sammen- 
sætningen og størrelsen af styrkerne inden 
for hæren og flyvevåbnet. Chefen for hær- 
staben, generalmajor V. Jacobsen, har be- 
svaret spørgsmål om fordelingen på lands- 
delene af hærens stående styrker. 

Udvalget har af forsvarsministeren fået 
stillet en række oplysninger og aktstykker 
til rådighed bl. a. om skitser til nye for- 
svarsordninger udarbejdet af forsvarssty- 
relsen under forskellige økonomiske forud- 
sætninger og om forhandlinger, der har 
været ført med NATOs militære myndig- 
heder sideløbende med udvalgets behandling 
af lovforslaget. Dette materiale er i det 
omfang, det ikke er af fortrolig karakter, 
optrykt som bilag til nærværende betænk- 
ning eller som bilag til den beretning, der 
blev afgivet den 5. oktober 1959 fra udval- 
get angående det i folketingsåret 1958-59 
fremsatte lovforslag (Folketingstidende 1958 
-59, tillæg B. sp. 1189-1300). 

De hovedspørgsmål, der har været for- 
handlet i udvalget, har været forsvarets 
målsætning med hensyn til styrkerne, tjene- 
stetidens længde, de økonomiske rammer 
for forsvaret og spørgsmålet om atom- 
bevæbning. Man har endvidere indgående 
drøftet rationaliserings- og forenklingsfor- 
anstaltninger. I forbindelse med tjeneste- 
tidsproblemerne har man drøftet status og 
vilkår for det frivillige faste mandskab. 

Ved lovforslagets fremsættelse i folketinget 
udtalte forsvarsministeren, at forslaget var 
et forhandlingsgrundlag, og drøftelserne i 
udvalget har taget sigte på mulighederne 

Ifor at fastlægge en forsvarsordning, der 
fkunne vinde almindelig tilslutning. 

Venstres og det konservative folkepartis 
repræsentanter har med beklagelse taget 
til efterretning, at regeringen og regerings- 
partierne fastholder deres hidtidige stand- 
punkt om, at Danmark under de nuværende 
forudsætninger ikke ønsker at modtage 
atomammullition, og de nævnte partier for- 
beholder sig retten til senere på ny at rejse 
dette spørgsmål. 
 ̂ Udvalget har taget til efterretning, at 
: regeringen er gået ind på at etablere depo- 
ter i Danmark til støtte for NATO-styrker 
i en eventuel krigssituation. 

Der er mellem et flertal (hele udvalget 
undtagen Carsten Raft) og forsvarsministe- 
ren opnået enighed om, hvorledes de tre 
værn inden for forsvaret bør sammensættes, 
og der er i det følgende redegjort herfor. 
Der er tillige enighed om, at spørgsmålet 
om styrkernes sammensætning og størrelse 
tages op til overvejelse og drøftelse, såfremt 
forudsætningerne for nyordningen af forsva- 
ret undergår ændringer af væsentlig karak- 
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ter. Dette skal ikke foregribe de enkelte 
partiers stillingtagen til spørgsmålet. 

Hvor der i det følgende anvendes ud- 
trykket: 홢der er enighed om" eller lignende, 
sigtes der alene til den mellem det foran- 
nævnte flertal og forsvarsministeren opnåede 
enighed. 

Hærens styrher. 
Den i bemærkningerne til forslaget skit- 

serede ordning forudsatte efter det oplyste 
opstilling af dækningsstyrker bestående af 
2 infanteribrigadegrupper, 1 reduceret ba- 
taljonskampgruppe på Bornholm, 1 panser- 
bataljon, 1 NIKE-afdeling og 1 HONEST 
JOHN-afdeling samt de nødvendige for- 
synings- og støtteenheder. Der regnedes 
med en samlet styrke uden for Bornholm 
efter mobilisering på 6 brigadegrupper, 4 
panserbataljoner, forsynings- og støtteenhe- 
der m. v. samt et lokalforsvar på 10-15 
bataljoner. 

Under de forhandlinger, der har været 
ført i udvalget, har det vist sig, at det vil 
være muligt ved en omdannelse af infanteri- 
brigadegrupper af den hidtil kendte type 
til panserinfanteribrigadegrupper både at 
opnå besparelser i driftsudgifter og mand- 
skab og samtidig at øge brigadegruppens 
slagkraft. 

Der har derfor været enighed om, at 
hærens M-dags (stående) infanteribrigade- 
grnpper bør omdannes til panserinfanteri- 
brigadegrupper. Man er opmærksom på, at 
en sådan omdannelse vil forudsætte betyde- 
lige materielfornyelser i hæren, og forudsæt- 
ningen for, at denne omdannelse kan finde 
sted, vil derfor være, at der kan opnås våben- 
hjælp i fornøden udstrækning. 

Der har i øvrigt været enighed 0111, at 
der bør kunne opstilles en styrke efter mobi- 
lisering på 6 brigadegrupper samt på Born- 
holm en reduceret brigadegruppe (af 2 
bataljonskampgruppers værdi), hvortil kom- 
mer forsynings- og støtteenheder i fornø- 
dent omfang. 

Da det er den almindelige opfattelse, at 
der i tilfælde af en eventuel kommende 
konflikt ikke kan regnes med noget væsent- 
ligt varsel om forestående angreb, er der 
enighed om, at hovedvægten må lægges på 
M-dags styrker såvel i hæren som i de to 
andre værn. Man har derfor overvejet 
mulighederne for at øge hærens M-dags 

styrker i forhold til, hvad der var forudsat 
i lovforslaget, og man er nået til enighed 
om, at der som M-dags styrker af hæren 
bør opstilles 21/3 panserinfanteribrigade- 
grupper (85 pet. bemandet), 1 reduceret 
bataljonskampgruppe på Bornholm, 2 
HONEST JOHN-afdelinger, 1 NIKE-afde- 
ling samt de til disse styrker knyttede for- 
synings- og støtteenheder m. v., omfattende 
bl. a. ingeniør- og signalenheder, sanitets- 
enheder, transportenheder og visse værk- 
stedsenheder. 

For at fremme mobiliseringen af reserve- 
enhederne foreslås det, at nogle af dem, 
nemlig 12/3 brigadegruppe, bemandes med 
5 pet. af enhedens totale styrke. Dette 
personel, der for en brigadegruppe udgør 
i alt ca. 24:0 mand, vil i fredstid være be- 
skæftiget med mobiliseringsplanlægning, ad- 
ministration af og kontakt med mobili.se- 
ringspersallel, forvaltning og vedligeholdelse 
af våben, mundering, køretøjer, signal- 
materiel m. v. 

Der er enighed om, at der som foreslået 
oprettes garnisonstropper med ca. 10 måne- 
ders tjenestetid. 

Under moderne krigsførelse med mulig- 
hed for indsættelse af mindre, fjendtlige 
styrker spredt over territoriet må der til- 
lægges lokalforsvaret en særlig stor betyd- 
ning, og man er derfor enedes om at foreslå 
10kaUorsvaret udvidet fra lovforslagets 10-15 
bataljoner til 15 bataljoner og 15 batterier 
(let artilleri). Man kan om: lokalforsvarets 
opgaver og fordeling m. v. henholde sig til 
bemærkningerne til lovforslaget. 

Den stående styrke vil omfatte godt 
13 000 mand, og godt 65 000 mand vil 
kunne indkaldes til reserveenheder, her- 
under lokalforsvarsenheder. 

Søværnets styrher.-' 
I forslaget er der foruden forskellige 

støtteenheder og enheder til løsning af 
civile opgaver m. v. regnet med 8 patrulje- 
jagere, 12 motortorpedobåde eller motor- 
kanonbåde, 5 undervandsbåde, 8 mine- 
læggere, 12 minestrygere, 9 bevogtnings- 
fartøjer og 2 forter, nemlig Stevnsfortet og 
Middelgrundsfortet. 

Den økonomiske ramme, der er forudsat 
i regeringsforslaget, vil efter det oplyste 
være tilstrækkelig til driften af de nævnte 
enheder og vil endvidere muliggøre gennem- 

28 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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førelse af det med De Forenede Stater aftalte 
5-årige skibsbygningsprogram, til hvilket 
der fra dansk side skal bidrages med halv- 
delen. Dette skibsbygningsprogram er dog 
ikke helt tilstrækkeligt til at opbygge 
flåden til den i forslaget forudsatte størrelse, 
idet der vil være behov for. yderligere at 
bygge 1 undervandsbåd, 2 større mine- 
læggere, 1 bevogtningsfartøj og 1 depot- 
skib. 

Der er opnået enighed om at foreslå en 
forøgelse i antallet af motortorpedobåde 
med 6 og i antallet af undervandsbåde med 
1 samt at foreslå en forøgelse af søværnets 

I budget i forhold til regeringsforslaget på 
112 mill. kr. årligt, hvorved det også vil 
f være muligt i løbet af 5-6 år under forud- 
sætning af en ny aftale med De Forenede 
Stater om et supplerende skibsbygningspro- 
gram at tilvejebringe ikke blot de før- 
nævnte 5 skibe, men tillige de 7, hvormed 
flådestyrkerne foreslås udvidet. Der er ved 
opstillingen af søværnets budget taget hen- 
syn til afskrivninger på skibsmateriellet 
med henblik på de efterhånden nødvendige 
fornyelser af materiellet. 

Der er enighed om at opretholde Lange- 
landsfortet, så længe der kan afses midler 
dertil af det til søværnet afsatte drifts- 
budget. 

Flyvevåbnets styrker. 
I forslaget er der regnet med 2 jager- 

bombereskadriller å 18 luftfartøjer, 2 alt- 
vejrsjagereskadriller å 16 luftfartøjer og 
1 rekognosceringseskadrille med 18 luft- 
fartøjer, i alt 5 eskadriller med 86 maskiner. 
Der er desuden regnet med 3 operative 
flyvestationer og méd opretholdelse af 
kontrol- og varslingstjeneste m. v. i hid- 
tidigt omfang. Der er forudsat 240 flyve- 
timer årligt pr. pilot og et antal piloter 
svarende til 1,5 pilot pr. sæde. 

Under forhandlingerne er der opnået 
enighed om at søge flyvevåbnet styrket 
i forhold til regeringsforslaget, og det fore- 
slås, at flyvevåbnet kommer til at bestå 
af 3 jagerbombereskadriller å 16 luftfar- 
tøjer, 3 altvejrsjagereskadriller å 16 luft- 
fartøjer og 1 rekognosceringseskadrille med 
16 luftfartøjer, i alt 112 maskiner. Der er 
endvidere enighed om 홢 for i højere grad 
at muliggøre den spredning af flyvevåbnet, 
som militært set anses for tilrådelig 홢 at 

opretholde 4 operative flyvestationer samt 
at holde en flyvestation klar til hurtig 
ibrugtagen. Kupeskadrillerne nedlægges. 

For at kunne gennemføre en sådan ud- 
videlse- af flyvevåbnet i forhold til rege- 
ringsforslaget foreslås det at begrænse 
flyvetiden til 225 timer årligt pr. pilot i 
stedet for 240 og at fastsætte pilotraten pr. 
sæde til 1,35 i stedet for til 1,5. En sådan 
nedsættelse har såvel chefen for flyvevåbnet 
som forsvarschefen efter omstændighederne 
kunnet tilslutte sig. 

Tjenestetiden. 
Der er enighed om, at den i bemærk- 

ningerne til lovforslaget omhandlede ned- 
sættelse af: tjenestetiden, som det også 
fremgår af nævnte bemærkninger, skal være 
betinget af, at kvalificeret mandskab til- 
vejebringes ved rekruttering af frivilligt fast 
erstatningspersonel i det nødvendige antal. 

For at gennemføre tjenestetidsnedsættel- 
sen skal der til hæren nyantages frivilligt 
personel af kategorierne menige, korpora- 
ler, sergenter og oversergenter i et antal 
af ca. 4 000. 

Da hæren i øjeblikket råder over ca. 
1 700 mand af de omhandlede kategorier 
af fast mandskab, er det samlede behov 
for sådant mandskab altså ca. 5 700, der 
efter hærkommandoens foreløbige overslag 
fordeler sig således på våbenarter: 
Fodfolk 2 225 
Pansertropper 834: 
Artilleri 1 390 
Ingeniørtropper 222 
Telegraftropper 278 
Forsyningstropper . . . . . . . . . . . . . . . .  611 

Der er enighed om, at nedsættelsen af 
tjenestetiden skal foretages våben vis, når 
det tilstrækkelige frivillige mandskab er 
tilvejebragt, og at der 홢 navnlig for at 
undgå væsentlig forskelsbehandling af de 
værnepligtige 홢 først gennemføres en almin- 
delig nedsættelse til. 14 måneder, førend der 
foretages yderligere reduktion af tjeneste- 
tidens længde. 

En nedsættelse af tjenestetiden til 14 
måneder vil under de angivne styrkemæs- 
sige forudsætninger for hærens vedkom- 
mende kræve nyantagelse af frivilligt fast 
personel af de førnævnte kategorier i et 
antal af ca. 3 000. Disse frivillige tillige 
med de ca. 1 700, der allerede er til rådig- 
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hed, vil efter hærkommandoens foreløbige 
overslag fordele sig således på våbenarter: 

Fodfolk 1850 
Pansertropper ............... 694 
Artilleri . 1. 156 
Ingeniørtropper 185 
Telegraftropper 231 
Forsyningstropper . . . . . . . . . . . . . . . .  509 

Adgangen til frivillig tjeneste skal stå 
åben både for dem, der har aftjent deres 
værnepligt, og for dem, der endnu ikke 
har været indkaldt. I overensstemmelse med 
hærkommandoens indstilling skal der gives 
adgang såvel for frivillige, der vil forrette 
tjeneste i længere tid, som for frivillige, 
der efter aftjening af værnepligten vil indgå 
kontrakt om tjeneste af kortere varighed. 

Efter det oplyste vil hærkommandoen 
foretrække, at den frivillige tjeneste efter 
aftjening af værnepligten bliver af mindst 
6 måneders varighed for at sikre den bedst 
mulige indpasning og udnyttelse af de fri- 
villige. Man er dog i hæren indstillet på 
om nødvendigt at drage nytte også af fri- 
villige, der måtte være interesseret i at 
forrette tjeneste af kortere varighed end 
6 måneder, f. eks. 3 måneder eller mere. 

Flertallet har været opmærksom på den 
situation, der ville opstå, såfremt tilgangen 
af frivillige midlertidigt svigtede, efter -at 
tjenestetiden var blevet nedsat i overens- 
stemmelse med retningslinjerne ovenfor. 
Spørgsmålet vil især kunne blive aktuelt 
for hæren, der vil beskæftige et stort antal 
frivillige for kortere eller længere tid. Der 
har været enighed om, at der i så fald 
måtte tages forholdsregler for at opret - 
holde beredskabet. I overensstemmelse med 
en fra chefen for hæren indhentet udtalelse 
er man af den opfattelse, at en sådan 
midlertidig personelmangel bør søges imøde- 
gået ved at øge antallet af indkaldte 
og ikke ved en midlertidig forlængelse af 
tjenestetiden, der bl. a. efter det oplyste 
ville skabe vanskeligheder for hærens orga- 
nisation. 

Et  flyvevåben som det, hvorom der af 
udvalget stilles forslag, på 7 eskadriller og 
med 4 operative flyvestationer og 1 for- 
beredt, vil forudsætte et yderligere frivil- 
ligt mandskab på ca. 950 mand, for at 
tjenestetiden skal kunne nedsættes som for- 
udsat i bemærkningerne til lovforslaget. - 

Flyvevåbnet er på grund, af ret store ud- 
dannelseskrav ikke interesseret i frivillige 
til kortticlstj eneste, og det forudsættes der- 
for, at det frivillige personel forpligter sig 
til at gøre tjeneste i mindst ca. 3 år. 

For søværnets vedkommende kræver den 
i bemærkningerne til lovforslaget omhand- 
lede omlægning a,f tjenestetiden ikke til- 
gang af yderligere frivilligt mandskab. 
Søværnet er imidlertid af andre grunde 
홢 som hidtil. 홢 interesseret i en forøgelse 
af det faste personel. 

Efter gennemførelsen af tjenestetidsned- 
sættelsen for de tre værn vil der til de styr- 
ker; der er opnået enighed om, være behov 
for en årlig indkaldelsesstyrhe på ca. 23 000 
mand, der fordeler sig med ca. 18 000 til 
hæren, hvoraf hærens del af korpsene, 
nemlig krigsmaterielforvaltning, intendan- 
turkorps og lægekorps, får ca. 2 200, ca. 
3 400 til søværnet og ca. 1 600 til flyve- 
våbnet. Det er herved forudsat, at hærens 
uddannelsessystem i overensstemmelse med 
hærkommandoens derom, fremsatte ønske 
ændres, således at der som hovedregel 
finder en udskiftning sted af enheder i dæk- 
ningsstyrken i stedet for som nu af mindre 
hold af værnepligtige i en enhed 홢 et system, 
der ikke har vist sig tilfredsstillende, idet 
dette system på grund af enhedernes sam- 
mensætning af menige fra. forskellige ind- 
kaldelseshold har vanskeliggjort en rolig, 
fremadskridende uddannelse og har været 
til hinder for inden for enhederne at skabe 
det nødvendige samKørsforKold og kamme- 
ratskab. 

Det større antal årligt indkaldte i forhold 
til det antal, der er anført i bemærkningerne 
til lovforslaget, skyldes den nævnte om- 
lægning af hærens uddannelse, men desuden 
den omstændig'Ked, at det i bemærkningerne 
anførte tal burde have været ca. 1000 
større, idet flyvevåbnet ved en fornyet gen- 
nemgang har konstateret et merbehov af 
denne størrelse. 

Forsvarsudgifterne. 
Udgifterne ved en forsvarsordning som 

den, hvorom der er opnået enighed, er 
beregnet til 1 053-1 054 mill. kr. årlig. Det 
er herved forudsat, at hærens tungere: 
materiel, herunder bl. a. det materiel, der 
er nødvendigt til dækningsstyrkens op- 
stilling som panserinfanteri, kan fås som 
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våbenhjælp, at der ydes våbenhjælp til 
flyvevåbnet i hidtidigt omfang, og at der 
kan regnes med supplerende aftaler med 
De Forenede Stater om bygning af skibe til 

i søværnet efter de. retningslinjer, der er 
jgældende for den allerede indgåede fem- 
lårs af tale. 

Udgifterne til de tre værn er på grundlag 
af løn- og prisniveauet pr. 1. oktober 1957 
og 16 måneders tjenestetid opgjort til 354: 
mill. kr. for hæren, 187 mill. kr. for søværnet 
og 258 mill. kr. for flyvevåbnet. Der er der- 
efter til andre udgifter 254-255 mill. kr. til 
rådighed, hvoraf bl. a. skal afholdes ud- 
gifter til dækning af løn- og prisstigninger 
siden 1. oktober 1957 og omkostningerne i 
forbindelse med aflønning af de frivillige, 
der skal muliggøre en nedsættelse af tjene- 
steticlen. Udgifterne til civiluddannelse af 
frivilligt fast mandskab, der ikke kan bereg- 
nes på nuværende tidspunkt, afholdes som 
også forudsat i bemærkningerne til lovfor- 
slaget ud over budgettet. 

Der er enighed om, at forsvarsbudgettet 
fremtidig bør opdeles på den i bemærk- 
ningerne til lovforslaget angivne måde, 
således at det fremgår, hvilke udgifter der 
medgår til civile formål, hvilke der med- 
går til driften, og hvilke der medgår til 
større materielanskaffelser og anlæg. Ud- 
gifterne til materielanskaffelser bør fast- 
sættes år for år. De øvrige udgifter, der 
herefter vil få præg af egentlige driftsudgif- 
ter for forsvaret som sådant 홢 selv om de 
også medgår til anskaffelser af mere normal 
karakter og til vedligeholdelser 홢 under- 
gives reguleringer efter udviklingen i løn- 
ninger og priser. 

Det frivillige mandskab. 
Der er allerede redegjort for det antal 

frivillige menige, korporaler, sergenter og 
oversergenter, som det vil være nødvendigt 
at antage, førend en nedsættelse af tjene- 
stetiden kan gennemføres. For at mulig- 
gøre antagelsen af disse frivillige vil det 
være påkrævet at træ:ffe særlige foranstalt- 
ninger, og der er med henblik herpå i bilag 
til bemærkningerne til lovforslaget stillet 
forslag, om en lønordning, der foruden en 
løbende udbetaling regner med udbetaling 
af en bonus efter tjenesteperiodens udløb, 
samt om indførelse af en civil og erhvervs- 
betonet uddannelse, som de frivillige vil 

kunne drage nytte af efter tjenesteperiodens 
udløb. 

Efter at forsvarsministeren har oplyst, 
at han den 19. januar 1960 har overdraget 
det til forsvarets personeludvalg, der sam- 
tidig er blevet udvidet med inspektøren for 
forsvarets civilundervisning, at fremsætte 
forslag til de foranstaltninger, som må anses 
for nødvendige for at sikre tilgang af det 
fornødne antal faste frivillige, herunder 
bl. a. om de førnævnte løn- og uddannel- 
sesspørgsmål samt om indkvarteringsfor- 
hold, arbejdsanvisning ved hjemsendelsen, 
benævnelse m. v., har nærværende udvalg 
afstået fra i enkeltheder at tage stilling til 
disse spørgsmål. 

Det skal imidlertid bemærkes, at flertal- 
let principielt kan tiltræde et lønprincip med 
en løbende lønudbetaling og en bonus ved 
tjenesteperiodens udløb og gennemførelsen 
af en civil, erhvervsbetonet uddannelse, og 
at man ligeledes er enig i nødvendigheden 
af at overveje også de pågældendes ind- 
kvarteringsforhold under tjenesten og be- 
skæftigelse efter hj emsenclelsen. 

Man lægger vægt på, at de frivillige 
under deres tjeneste anvendes rationelt, 
således at de bedst muligt bidrager til det 
militære beredskab, herunder i videst muligt 
omfang til opgaver, hvis løsning kræver en 
større uddannelse. Der bør tages hensyn 
til den enkeltes særlige forudsætninger, og 
det bør så vidt muligt søges undgået at 
anvende de frivillige til opgaver, der 
tjenesteperiodens længde taget i betragt- 
ning 홢 vil være utilfredsstillende for den 
enkelte. 

Forsvarsministeren har oplyst, at han 
den 8. december 1959 har afholdt et møde 
om civil uddannelse af faste frivillige i 
forsvaret med deltagelse af repræsentanter 
for bl. a. organisationer og institutioner 
fra arbejdsmarkedet og på uddannelses-^ 
området, og at der véd denne lejlighed fra 
flere sider blev givet udtryk for interesse 
for gennemførelsen af en sådan uddannelse 
og tilsagn om støtte dertil. Flertallet har 
taget til efterretning, at forsvarets personel- 
udvalg i følge det af forsvarsministeren 
oplyste er blevet bemyndiget til selvstæn- 
digt at rette henvendelser om assistance 
fra de i nævnte møde deltagende organi- 
sationer og myndigheder samt til i et 
økonomisk forsvarligt omfang at iværk-i 
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sætte forsøgsvise foranstaltninger, for så 
vidt angår den civile uddannelse af de fri- 
villige. 

JRationalisering og forenklinger. 
Det fremgår allerede af bemærkningerne 

til lovforslaget, at der planlægges en inten- 
sivering af rationaliseringsarbejdet inden 
for forsvaret, og at denne opgave er blevet 
overdraget til forvaltningsnævnet. 

Der er i bemærkningerne til lovforslaget 
og i bilag 3 til beretning af 5. oktober 1959 
fra udvalget angående det i folketingsåret 
1958-59 fremsatte lovforslag nævnt en række 
arbejdsområder, som opmærksomheden er 
rettet imod. 

Ved beregningen af omkostningerne ved 
den foreslåede forsvarsordning er der taget 
hensyn til indvindingen af besparelser ved 
rationaliseringer, og der er fra alle sider 
givet udtryk for den opfattelse, at sådanne 
besparelser må indvindes. 

Det er i øvrigt flertallets opfattelse 홢 
og heri har forsvarsministeren erklæret sig 
enig 홢 at der bør søges gennemført en for- 
enkling af det samlede forsvars og de en- 
kelte værns kommandostruktur med det 
formål først og fremmest at sikre en enkel 
og samtidig effektiv ledelse af styrkerne 
såvel i fredstid som under en eventuel krigs- 
situation. 

Med hensyn til administrationen inden 
for værnene bør det tilstræbes, at afgørelser 
træffes på det lavest mulige niveau, når 
hensyn tages til karakteren og rækkevidden 
af sagen og til økonomisk forretningsførelse. 
Sager, der skal forelægges højere myndig- 
hed, bør kun passere instanser, der nød- 
vendigvis må have lejlighed til at udtale 
sig derom. 

Hjemmeværnet. 
Hjemmeværnsledelsen har på foranled- 

ning af forsvarsministeren i en skrivelse af 
19. juni 1959 redegjort for hjemmeværns- 
ledelsens synspunkter vedrørende den ønske- 
lige fremtidige udvikling og hjemmeværnets 
indpasning i forsvarets nyordning. Denne 
skrivelse med bilag er optaget som bilag 15 
til beretning af 5. oktober 1959 fra udvalget 
angående det i folketingsåret 1958-59 frem- 
satte lovforslag. 

Det fremgår heraf bl. a., at det forelig- 
gende forslag om forsvarets ordning intet 

foregriber med hensyn til ønskelige ændrin- 
ger i hjemmeværnsloven, og at hjemme- 
værnet med glæde har konstateret, at det 
er hensigten at oprette et effektivt lokal- 
forsvar. 

Om hjemmeværnets egen stilling er 
hjemmeværnsledelsen af den opfattelse, at 
frivillighedsprincippet bør opretholdes, og 
at det bør gøres mere militært slagkraftigt, 
end tilfældet er i dag, bl. a. ved noget 
tungere bevæbning af dele af hjemmeværnet 
i visse områder, ved en mere samlet og 
derfor mere effektiv uddannelse, ved øget 
tilgang og ved forskelligt yderligere materiel. 

De af hjemmeværnsledelsen fremførte 
synspunkter vedrørende hjemmeværnet for- 
udsættes taget op til overvejelse i forbin- 
delse med den revision af lov om hjemme- 
værnets ordning, der er planlagt gennem- 
ført i det kommende folketingsår. 

Militære udtalelser. 
På foranledning af forsvarsministeren har 

chefen for de allierede styrker i Europa, 
general Lauris Norstad, 'og forsvarsstyrelsen 
udtalt sig om den foreslåede nyordning i. 
skrivelser af henholdsvis den 23. og 25. 
januar 1960. Disse skrivelser, hvortil der 
henvises, er optaget som bilag til betænk- 
ningen. Som bilag er endvidere optaget de 
udtalelser fra værnscheferne af 22.. januar 
1960, hvortil der er henvist i forsvarsstyrel- 
sens udtalelse. 

Ændringsforslag. 
Som følge af den ordning af forsvaret, 

om hvilken der er opnået enighed, vil det 
være påkrævet at foretage ændringer af 
styrkeangivelserne i §§ 9-11, jfr. de herom 
stillede ændringsforslag. 

Da der ikke har kunnet opnås enighed 
om at etablere det i § 15 omhandlede ud- 
valg, foreslås det, at paragraffen udgår. 

Der er endvidere enighed om at foreslå 
§ 16 ændret således, at forsvarets velfærds- 
tjeneste, Folk og Værn, benævnes forsvarets 
oplysnings- og velfærdstjeneste, og at be- 
nævnelsen forretningsfører ændres. 

For antagelsen af det i ordningen omhand- 
lede frivillige faste personel til forsvaret er 
det nødvendigt at kunne fravige visse af 
bestemmelserne i lov nr. 277 af 18. juni 1951 
om forsvarets personelordning med senere 
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ændringer. Det gælder f. eks. bestemmelserne 
om antagelse og uddannelse af mather. Det 
foreslås derfor ved en tilføjelse til § 20 at 
bemyndige forsvarsministeren til at fravige 
bestemmelserne i nævnte lov om benævnelse, 
uddannelse, tjeneste m. v., for så vidt angår 
menige, korporaler, sergenter og oversergen- 
ter, der antages på kontrakt. 

Et  mindretal (Carsten Raft) kan ikke tage 
medansvar for lovforslaget. Efter de infor- 
mationer, han har modtaget som medlem 
af samtlige forsvarsudvalg og ved mange 
besøg på NATO-tjenestesteder i Europa og 
Amerika, er det hans opfattelse, at den 
ordning, lovforslaget stiller op, er for spin- 
kel til at løse dansk forsvars opgaver. Han 
vil nærmere i salen motivere sit standpunkt. 

Ændr ings fo r s l ag .  

Af forsvarsministeren, tiltrådt af udvalget: 

Til § 9. 
1) I stk. 2 ændres 홢55 000" til: 홢65 000". 

Til § 10. 
2) I stk. 2, 3. linje, ændres 홢12" til: 홢18", 

og i 4. linje ændres 홢5" til: 홢6". 

Til § 11. 
3) I stk. 2 ændres 홢5" til: ,7". 

Til § 15. 
4) Paragraffen udgår. 

Til § 16. 
5) I stk. 1, 1.-2. linje, ændres ordene 

홢Forsvarets velfærdstj eneste, Folk og Værn" 
til: 홢Forsvarets oplysnings- og velfærds- 
tjeneste", og i 8. linje ændres "velfærds- 
tjenesten" til: 홢oplysnings- og velfærds- 
tjenesten". 

6) I stk. 2 udgår 1. punktum og erstattes 
med følgende: 
홢Oplysnings- og velfærdstj enesten hen- 

hører direkte under forsvarsministeriet. Den 
ledes af et udvalg og en af forsvarsministe- 
ren udnævnt chef for forsvarets oplysnings- 
og velfærds-tj eneste, der har ansvaret for den 
daglige administration." 

7) I stk. 2, 11.-12. linje, ændres ordet 
"velfærdstjenesten" til: 홢oplysnings- og vel- 
færdstjenesten". 

Til § 20. 
8) Der tilføjes et nyt stykke sålydende: 
"Stk. 3. Forsvarsministeren bemyndiges 

til at fravige de i lov nr. 277 af 18. juni 
1951, senest ændret ved lov nr. 221 af 11. juni 
1959, indeholdte bestemmelser om. benæv- 
nelse, uddannelse, tjeneste m.v., for så vidt 
angår menige, korporaler, sergenter og over- 
sergenter, der antages på kontrakt til tjene- 
ste i værnene." 

Chr. Christiansen. Einer-Jensen, Erik Eriksen. From. GideoD. 
formand. 

Victor Gram. Gøting. Per Hækkerup, 
næstformand. 

Frode Jakobsen. 

Ole Bjørn Kraft. Peter Kristensen (Ålborg). Ladefoged. Lannung. 

Mørk, Carsten Raft. Poul Sørensen. Østergaard. 
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Bilag 1 

Oversættelse af brev af 23. januar i960 fra chefen for de allierede styrker i Europa, 
general Lauris Norstad, til forsvarsministeren. 

Kære hr. minister. 

Jeg har overvejet de planer for de danske 
forsvarsstyrker, som De præsenterede for 
mig den 22. januar 1960. 

Det er yderst tilfredsstillende at erfare, 
at den danske regering er gået ind på at 
etablere depoter i Danmark til støtte for 
NATO-styrker. Dette udgør et virkeligt 
bidrag til at opnå den støtte, som alliancen 
behøver i et vigtigt område. 

Skønt jeg med nogen tilfredsstillelse har 
bemærket mig, at De har til hensigt at øge 
Deres nationale forsvarsudgifter, må jeg 
ganske åbent påpege, at den foreslåede for- 
øgelse af det danske forsvarsbudget kun vil 
tillade en minimal forbedring af de for øje- 
blikket opstillede danske styrker. Hvis Dan- 
mark skal opfylde de minimale krav til sit 
eget forsvar og til selv det lavest mulige 
bidragsniveau til det fælles NATO-forsvar, 
vil der i de kommende år kræves større for- 
bedringer. 

SHAPEs stab, der har samarbejdet med 
vedkommende organer inden for den inter- 
nationale stab, har påpeget, at Danmarks 
nationale forsvarsudgifter, der altid har 
været blandt de laveste inden for alliancen, 
stadig er dalet i realværdi. Vi har yderligere 
forelagt Dem en studie, hvorefter en begræn- 
set forøgelse åf den nuværende sats på 
3,3 pet. af bruttonationalproduktet ville 
sætte Dem i stand til at gøre acceptable 
fremskridt henimod at opfylde behovene 
for forsvaret af Danmark og de vigtige 
adgangsveje til Østersøen, når man forud- 

sætter en fortsættelse af våbenhjælp på et 
rimeligt niveau. J eg må gentage min kon- 
klusion, som støttes af alle alliancens mili- 
tære myndigheder, nemlig at MC70, således 
som tillempet ved visse planer om udsæt- 
telser og prioriteringer, som er Dem be- 
kendt, er en angivelse af de minimale styr- 
ker, der kræves for et minimalt sikkerheds- 
niveau. Jeg er derfor skuffet over, at de af 
Dem foreslåede planer ikke udgør et mere 
betydningsfuldt bidrag henimod opfyldel- 
sen af disse behov. 

Med hensyn til en nedsættelse af den 
nationale tjenestetid til 12 måneder vil jeg 
gerne understrege, at vi har brug for kvali- 
tet 홢 eller effektivitet 홢 i enhederne i. lige 
så høj grad, som vi har brug for blot en 
mandskabsstyrke. Erfaringerne indtil dato 
viser, at en tjenestetid på mindre end 18 
måneder giver lidt eller intet til gengæld 
for de store og kostbare investeringer, som 
den militære uddannelse medfører. Jeg håber 
meget, at De vil udsætte enhver nedsættelse 
af tjenestetiden, indtil De har virkelig sik- 
kerhed for, at de danske styrkers kvalitet 
såvel som deres antal kan opfylde de krav, 
der stilles til moderne, effektive enheder. 

På mine egne og min stabs vegne vil jeg 
gerne takke Dem, fordi De har arbejdet 
sammen med os på en løsning af disse 
vanskelige forsvarsproblemer. Jeg håber, at 
de synspunkter, jeg har givet udtryk for i 
dette brev, og de råd, vi har givet Dem og 
Deres stab, vil være Dem til nytte i Deres 
bestræbelser for at sikre forsvaret af Deres 
land og dets bidrag til NATO. 
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Bilag 2 

FORSVARSCHEFEN 
Kastellet, København Ø. 
Den 25. januar 1960 

Til forsvarsministeren. 
Eft.: forsvarsministeriet, 

hærkommandoen, 
søværnskommandoen, 
flyverkommandoen. 

Emne: Nyordning af dansk forsvar. 
Ref.: F1VIN skr. 11.kt. 782/60 af 20. jan. 

1960. 

1. Ved ref. har hr. ministeren udbedt sig 
forsvarsstyrelsens udtalelser til den frem- 
tidige forsvarsordning, således som den 
fremgår af den med ref. modtagne 홢Fore- 
løbig redegørelse for forsvarsforlig, indgået 
15. januar 1960". Efter at de enkelte sty- 
relsesmedlemmers udtalelser forelå den 22. 
d. m., har forsvarsstyrelsen på basis heraf 
sammenfattet sine bemærkninger som anført 
i det følgende. 

2. Ved forberedelsen og den senere be- 
handling af regeringens lovforslag af marts 
1959 har forsvarsstyrelsen ved flere lejlig- 
heder redegjort for sine synspunkter ved- 
rørende forsvarets opgaver og de nødven- 
dige minimumsstyrker samt den derved 
forudsatte tjenestetidslængde, udrustning 
og NATO-støtte og endelig også den heraf 
følgende nødvendige budgetramme m. v. 
Forsvarsstyrelsen må fortsat henholde sig 
til det i disse redegørelser anførte og kan 
derfor med den nu givne foranledning ikke 
undlade at påpege, at da forligets styrkemål 
og budgetramme ligger væsentligt lavere, 
samtidig med at forudsætningerne om tje- 
nestetidslængde og udrustning ikke er op- 
fyldt, vil den skitserede nyordning kun 
muliggøre en begrænset løsning af dansk 
forsvars opgaver, selv med den støtte, der 
følger af samarbejdet inden for NATO. 

3. I regeringens bemærkninger til lov- 
forslagene af såvel marts som oktober 
1959 udtales bl. a.: 

홢Som et led i det samlede NATO-for- 
svar må det enkelte land råde over styr- 
ker inden for alle tre værn til umiddelbart 
forsvar mod eventuelle angreb. Danmarks 
beliggenhed gør det særlig vigtigt, at der 
på dansk område findes sådanne for- 
svarsstyrker, der er beredte til øjeblik- 
kelig indsats imod forsøg på en uvarslet, 
hurtigt gennemført aktion mod Danmark, 
således at NATOs styrker får mulighed 
for at yde hjælp i tide." 

For at danske forsvarsstyrker skal kunne 
yde en sådan indsats med den nødvendige 
kraft, må hovedvægten i styrkernes opbyg- 
ning ved et så begrænset forsvarsbudget 
som forligets 1 054 mill. kr. principielt 
lægges på kampklare D-dagsstyrker. Dette 
er ikke fulgt i tilstrækkelig grad ved for- 
svarsforligets styrkefordeling, idet der i 
forsvarsstyrelsen er enighed om, at særlig 
størrelsen af flyvevåbnets D-dagsstyrker 
(d. v. s. det samlede antal kampklare fly) 
er for lille. Dette forhold bør derfor rettes 
ved første lejlighed. 

4. Såfremt de i forligsforslaget angivne 
rammer for forsvaret snarest udfyldes med 
tidssvarende materiel og fornødent fast 
personel, vil ordningen imidlertid trods sine 
betydelige mangler udgøre en forbedring i 
forhold til den nuværende, udhulede for- 
svarsordning. Gennemførelse af forligsord- 
ningen vil da betyde et skridt opad mod 
det mindstemål af styrker, der såvel af 
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forsvarsstyrelsen som af NATO anses for 
nødvendigt til løsning af de opgaver, der 
påhviler dansk forsvar. 

Forsvarsstyrelsen går ud fra, at det på 
bred basis afsluttede forlig vil betyde frem- 
tidig politisk ro om forsvaret og derved 
muliggøre en hensigtsmæssig langtidsplan- 
lægning. Forligsforslaget skaber mere til- 
fredsstillende arbejdsvilkår for forsvarets 
personel og i det hele et bedre grundlag end 
hidtil for løsning af de nationale forsvars- 
opgaver og dermed også af NATO-opga- 
verne, idet disse opgaver for Danmarks 
vedkommende er identiske. 

5. Efter en årrække med stadige reduk- 

tioner af forsvarsbudgettet og deraf føl- 
gende udhuling af forsvaret anser forsvars- 
styrelsen det for at være af afgørende be- 
tydning, at der nu rådes bod herpå. Evt. 
uforbrugte beløb af de på forligsforslagets 
driftsbudget afsatte midler bør derfor an- 
vendes til påkrævede materielanskaffelser 
for derved hurtigst muligt at tilføre for- 
svaret den effektivitet, der er tilsigtet ved 
forligsforslaget. 

6. Forsvarsstyrelsen skal i øvrigt henvise 
til de i pkt. 1 omtalte, af værnscheferne 
givne redegørelser, der vil blive fremsendt 
til hr. ministeren ved særlig skrivelse. 

E. J. C. Q v i s t g a a r d .  

29 Udvalgenes betænkninger m. m. 



451 Bilag til bet. o. lovf. om forsvarets organisation m. v. 452 

Bilag S 

HÆRKOMMANDOEN 
Østerbrogade 28 
København Ø. 
Den 22. januar 1960. 

Til forsvarschefen. 

Emne: Hærens virJcemuliglieder under for- 
svarrsorrdning baseret på forlig indgået 
15. jan. 1960. 

Ref.: FCH skr. G. 1216/0.266 af 19. jan. 
1960. 

1. Under henvisning til REF skal hær- 
kommandoen herved fremsætte følgende 
redegørelse omhandlende hærens virkemu- 
ligheder under en forsvarsordning baseret 
på forlig, indgået 15. jan. 1960. 

Hærkommandoen har herunder forudsat, 
at konsekvensen forbundet med manglende 
atombevæbning og en nedsættelse af tjene- 
stetiden er belyst i tilstrækkeligt omfang 
ved tidligere fremsatte redegørelser og ud- 
talelser. Hærkommandoen har ligeledes und- 
ladt at komme ind på budgetmæssige for- 
hold. 

Redegørelsen indeholder i det væsent- 
lige en beskrivelse af først dækningsstyrkens 
og dernæst den samlede felthærs og lokal- 
forsvarets muligheder og begrænsninger, 
og der er redegjort for de styrkeforøgelser, 
hærkommandoen anser for ønskelige (nød- 
vendige). Endelig er spørgsmålet om balan- 
cen mellem dækningsstyrker og reserve- 
styrker berørt. 

Det skal understreges, at vurderingen er 
baseret på den forudsætning, at der gen- 
nemføres en effektiv modernisering af hæ- 
rens materiel. Finder en sådan modernise- 
ring ikke sted, vil hærens virkemuligheder 
svækkes på afgørende vis. 

2. En dækningsstyrke af den nu foreslåede 
styrke og sammensætning vil ved angrebs- 
vis optræden kunne imødegå et uvarslet, 
kupagtigt angreb, som indsættes under an- 
vendelse af luftbårne og evt. søværts land- 
satte styrker. Disse vil i landsætningens 

første fase kunne tilføjes betydelige tab 
med forsinkelse af angrebets konsolidering 
til følge. Der vil herved tilvejebringes mulig- 
hed for at iværksætte mobilisering og 홢 i 
et omfang, der alt efter situationen vil 
veksle stærkt i landets forskellige dele 홢 
at gennemføre denne. 

Såfremt det uvarslede angreb er et led 
i almindeligt angreb på NATO, er der end- 
videre mulighed for, at dele af den jyske 
dækningsstyrke 홢 når situationen er til- 
strækkeligt afklaret 홢 vil kunne indsættes 
syd for grænsen og i samvirke med de der- 
værende tyske styrker deltage i forsvaret 
af Slesvig-Holsten 홢 og dermed Danmark. 
Mulighederne for i fuldt omfang at gennem- 
føre mobiliseringen i Jylland bedres i denne 
situation betydeligt. 

Det skal herudover bemærkes, at lokal- 
forsvaret, der påregnes at kunne gennem- 
føre mobilisering i løbet af ca. et døgn eller 
mindre, også vil medvirke til sikring af 
mobilisering af felthærens reserveenheder i 
ikke-angrebne dele af landet. 

Den nu foreslåede dækningsstyrke giver 
således en mulighed for, at mobilisering af 
felthærens reserveenheder vil kunne gen- 
nemføres i en vis udstrækning. Væsentligt 
større sikkerhed ville dog kunne opnås ved 
en blot relativt beskeden forøgelse af dæk- 
ningsstyrken. 

Der skal i denne forbindelse peges på, 
at der efter hærkommandoens opfattelse er 
et behov for opstilling i dækningsstyrken af 
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to operative kampformationer i hver af de 
to hovedlandsdele. I Jylland en større 
styrke (brigadegruppe), hvis hovedopgave 
vil være at deltage i forsvaret af Slesvig-Hol- 
sten, og en mindre (evt. batalj onsgruppe), 
der forbliver i det nørrejyske område for 
at være rede til at imødegå fjendtlige luft- 
bårne aktioner. På Sjælland ligeledes to 
kampformationer, der 홢 opstillet henholds- 
vis nord og syd for 홢flaskehalsen" Køben- 
havn-Roskilde-Køge 홢 er rede til at imøde- 
gå fjendtlige angreb i Nordsjælland, hen- 
holdsvis Syd- og Vestsjælland. 

Med den nu foreslåede dækningsstyrke 
vil der blive mulighed for at formere to 
kampformationer i en af landsdelene, men 
kun én i den anden. Hærkommandoen må 
forbeholde sig sin endelige stilling i spørgs- 
målet om, i hvilken landsdel den største 
dækningsstyrke sluttelig bør opstilles. Man- 
ge faktorer spiller ind i denne forbindelse, 
herunder spørgsmålet om tempo og omfang 
af opbygningen af de vesttyske styrker i 
Slesvig-Holsten. 

Herudover skal der peges på, at der efter 
dækningsstyrkens sammendragning ikke vil 
kunne opstilles enheder af dækningsstyrken 
til forsvar af Fyn. 

Til gengæld opstilles på Fyn ret kraftige 
lokalforsvarsstyrker, der 홢 alt efter situa- 
tionens udvikling 홢 evt. vil kunne for- 
stærkes med enheder af felthæren. 

Om den beskedne dækningsstyrke på 
Bornholm skal anføres, at denne vil kunne 
nedkæmpe mindre fjendtlige styrker, der 
landsættes på øen i særligt øjemed, og 
derved tvinge angriberen til at indsætte 
styrker af op imod brigadegruppeværdi 
støttet af fly- og flådekræfter. Ved større 
angreb vil dækningsstyrken kunne sikre 
øen og de derværende overvågnings- og 
varslingsinstallationer i begrænset tid. 

Det stationære luftværn vil kunne yde en 
vis sikring af enkelte vitale områder, nemlig 
København og tre operative flyvestationer. 

Konklusionen af ovenstående må være, 
at en dækningsstyrke og et lokalforsvar af 
den forudsatte størrelse har en mulighed 
for at sinke (opholde) et fjendtligt uvarslet 
angreb så lang tid, at mobilisering vil 
kunne iværksættes og 홢 afhængig af 
størrelsen af den angribende styrke 홢 
gennemføres i dele af landet. 

Væsentligt større sikkerhed og derfor 

også en større præventiv virkning vil dog 
opnås med en dækningsstyrke på værdien 
af 3 panserinfanteribrigadegrupper, evt. på 
2 panserinfanteribrigadegrupper og 2 pan- 
serinfanteribataljonsgrupper. Med en sådan 
dækningsstyrke til rådighed ville der for- 
mentlig være opnået rimelig sikkerhed for, 
at det fjendtlige angreb 홢 med de relativt 
begrænsede styrker, som vil kunne ind- 
sættes uvarslet 홢 vil kunne opholdes så 
længe, at der er mulighed for en koordine- 
ret indsættelse af reservestyrkerne. Mod- 
standeren ville herved være bragt i den 
situation, at der 홢 såfremt et hurtigt 
gunstigt resultat af angrebet skulle opnås 홢 
måtte regnes med indsættelse af så væsent- 
lige styrker, at angrebets karakter af uvars- 
let kup ville bortfalde. Herved ville en af 
de formentlig afgørende forudsætninger for 
et evt. heldigt angreb på NATO være bri- 
stet 홢 at det indledende angreb gennem- 
føres helt overraskende. 

3. Efter en heldigt gennemført mobilise- 
ring af felthær og lokalforsvar 홢 hvad 
enten denne finder sted før eller efter et 
krigsudbrud 홢 må hærens virkemulig- 
heder bedømmes derhen, at hæren besidder 
evne til at imødegå og evt. afvise angreb, 
der søges gennemført med ret betydelige 
fjendtlige styrker. 

Det må dog erkendes, at det evt. vil 
blive muligt for modstanderen efterhånden 
at føre så betydelige styrker frem i angre- 
bet, at den forholdsvis lille felthær kun vil 
være i stand til at løse opgaver, der i rum 
begrænses til mindre dele af territoriet i 
hver landsdel og i tid til et begrænset antal 
dage. Øget sikkerhed ville derfor opnås, 
såfremt der kunne tilvejebringes forudsæt- 
ninger for en forøgelse af felthærens samlede 
styrke. 

En sådan ønskelig forøgelse af felthæren 
udgør for Sjællands vedkommende 1 bri- 
gadegruppe, hvorefter 4 brigadegrupper 
ville være til rådighed. Væsentligt forbed- 
rede muligheder for gennemførelse af et 
heldigt forsvar af Sjælland ville herved være 
tilvejebragt. 

Forsvaret af Jylland vil være afhængigt 
af udfaldet af kampene i Slesvig-Holsten, 
det vil sige dels størrelsen af de styrker, 
der fra tysk side afsættes hertil, dels om- 
fanget af de enheder, der kan afses fra 
dansk side. 
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Det skal i denne forbindelse fremføres, 
at jo større og bedre styrker der fra dansk 
side allerede i fredstid kan planlægges ind- 
sat i det fælles dansk-tyske forsvar af 
Slesvig-Holsten, i desto større omfang vil 
danske interesser i dette samarbejde kunne 
tilgodeses. Med færre danske enheder følger 
en faldende dansk indflydelse på planlæg- 
ningen og gennemførelsen af det vitale for- 
svar af den jyske halvø. 

En forøgelse af felthæren i Jylland med 
1 brigadegruppe ville muliggøre indsættelse 
af en efter forholdene rimelig styrke på 
3 brigadegrupper til støtte for kampen i 
Slesvig-Holsten, samtidig med at man ville 
råde over en relativt slagkraftig styrke 
(1 brigadegruppe) i Jylland, som i forbin- 
delse med lokalforsvaret skulle kunne sikre 
egentligt jysk område mod evt. bag fron- 
ten indsatte større fjendtlige luftbårne 
eller søbårne styrker. 

Angående Bornholm bemærkes, at der 
efter mobilisering vil være øgede muligheder 
for i længere tid at løse de under pkt. 2 
anførte opgaver. 

Det stationære luftværns virkemulighe- 
der vil være som under pkt. 2 anført. 

Som konklusion kan udledes, at nok 
besidder felthæren evne til at imødegå et 
af ret betydelige fjendtlige styrker iværk- 
sat angreb, men den situation vil let kunne 
opstå, at angrebet får en sådan vægt, at 
kun mindre dele af territoriet vil kunne 
bevares og endda muligvis kun for en 
kortere tid. Væsentligt bedre muligheder for 
en heldig gennemførelse af forsvaret ville 
tilvejebringes, hvis der i hver landsdel 
rådedes over 4 i stedet for 3 brigadegrupper. 

4. Det vil af det ovenfor fremførte frem- 
gå, at hærkommandoen må ønske såvel 

dækningsstyrken som mobiliseringsstyrken 
forøget i et vist omfang for at opnå for- 
bedrede muligheder for en heldig gennem- 
førelse af landforsvaret. Det spørgsmål mel- 
der sig herefter, om det måtte anses for 
ønskeligt inden for den nu foreslåede bud- 
getramme at foretage en forøgelse af den 
ene af de to komponenter (dækningsstyrke 
eller mobiliseringsstyrke) på den andens 
bekostning. 

Hærkommandoen tillægger imidlertid ek- 
sistensen af slagkraftige dækningsstyrker 
afgørende betydning og vil ikke kunne gå 
ind for en reduktion af den foreslåede dæk- 
ningsstyrke til fordel for mobiliseringsstyr- 
ken. 

Ved vurderingen af den anden mulighed, 
at øge dækningsstyrken på mobiliserings- 
styrkens bekostning, må det tages i be- 
tragtning, at selv en så relativt beskeden 
forøgelse af dækningsstyrken, som 1 pan- 
serinfanteribataljonsgruppe udgør, vil nød- 
vendiggøre nedlæggelse af henimod halv- 
delen af de ubemandede reserveenheder 
(felt- og lokalforsvarsenheder). 

Henset til reserveenhedernes betydning 
efter en heldigt eller blot delvis gennemført 
mobilisering vil hærkommandoen ikke kun- 
ne gå ind for den voldsomme beskæring af 
mobiliseringsstyrken, som opstilling af yder- 
ligere en bataljonsgruppe i dækningsstyrken 
ville medføre. 

Det er således hærkommandoens opfat- 
telse, at det omhandlede styrkegrundlag 
indeholder en passende balance mellem 
dæknings- og mobiliseringsstyrker, idet hær- 
kommandoen dog må tage forbehold for 
mindre justeringer, som kan følge med et 
studium af detaljer i forbindelse med ord- 
ningens gennemførelse. 

V iggo  H j a l f .  
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Bilag 4' 

SØVÆRNSKOMMANDOEN 
Gernersgade 20 
København K. 
Den 22. januar 1960. 

Til forsvarschefen. 

Emne: Foreløbige bemærkninger til forsvars- 
forliget af januar 1960. 

Ref.: FCH skr. G.1216/0.266 af 19. jan. 
1960. 

1. Ifølge forsvarsforliget af 15. januar 1960 
forudsættes søværnet 홢foruden forskellige 
støtteenheder og enheder til løsning af 
civile opgaver m. v. efterhånden at omfatte" 
i alt 61 operative enheder og 2 forter. 

De egentlige operative enheder ses i. 
nedenstående sammenlignende oversigt ty- 
peopdelt anført i kolonne (c) sammen med 
styrkerne i "forsvarets opgaver" (a) og det 
oprindelige regeringsforslag (b). 

홢Forsvarets Regerings- Forsvars- 
opgaver" forslaget forliget 

(a) (b) ( c) 

Patruljejagere 8 DM+15 PC 8 8 
Motortorpedo/kanonbade 16 12 18 
Undervandsbåde 5 5 6 
Minelæggere 4 (m) 4+4 4+4 
Minestrygere 19 12 12 
Bevogtningsfartøjer 12 9 . 9 
Forter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFT+LFT SFT+MFT SFT+MFT 

MFT+BFT (BFT+LFT: (BFT+LFT: 
(FFT+DFT: HQ SDA) HQ SDA) 

D+3) (LFT som fort, indtil 
driftsbudgettet 

bruges som forudset) 

2. Hvad angår søværnets andel i det 
samlede forsvarsbudget, må søværnskom- 
mandoen indledningsvis med beklagelse kon- 
statere, at den høje prioritet, som NATOs 
militære myndigheder har tillagt søværnet 
og flyvevåbnet inden for det samlede for- 
svar, på ingen måde afspejler sig i den 
faktiske fordeling af midlerne mellem vær- 
nene. 

Søværnskommandoen må. i denne for- 
bindelse ligeledes beklage, at såvel det 
samlede forsvarsbudget som den nu på- 
regnede fordeling af midlerne mellem. de 
tre værn er fremkommet alene som et 
politisk kompromis, der tilmed ikke bygger 
på noget strategisk, grundlag, om nviIket 
den samlede forsvarsstyrelse har kunnet nå 
til enighed, 
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3. Når dette er sagt, må søværnskomman- 
doen dog udtrykke sin tilfredshed med 홢 
og lettelse over 홢 at der omsider er skabt 
et på bred politisk basis tilvejebragt grund- 
lag, 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. 

4. Søværnskommandoen hilser med til- 
fredshed forøgelsen af antallet af de egent- 
lige kampenheder, idet flådens samlede 
operative effekt i forhold til det oprindelige 
regeringsforslag herved må anses for for- 
bedret. Denne forøgelse, som hovedsagelig 
falder på overfladeenhederne, medfører dog, 
at balancen mellem typerne er noget for- 
rykket til fordel for de små enheder. 

Tendensen til ubalancen forværres der- 
ved, at de 4 korvetter af TRITON-klassen, 
som indtil videre skal erstatte 4 af mål- 
sætningens 8 patrulj ej agere, ingenlunde kan 
opfylde de operative krav, som er stillet 
til sidstnævnte skibstype. Søværnskomman- 
doen har noteret sig, at redegørelsen for for- 
svarsforliget anfører, at søværnet 홢efterhån- 
den" skal omfatte bl. a. 8 patrulj ej agere og 
korvetternes tjenstgøring i rollen som patrul- 
j ej agere dermed er gjort tidsbegrænset. Sø- 
værnskommandoen lægger vægt på, at denne 
overgangsperiode for opbygning til forsvars- 
forligets målsætning for patrulj ej agere som 

for øvrige enheder gøres så kort, som de 
praktiske muligheder overhovedet tillader 
det. I tilslutning hertil skal nævnes, at 
ubalancen mellem enhederne vil blive endnu 
mere udtalt, såfremt det ikke lykkes at 
overtage 2 FLETCHER-jagere. 

5. Under forudsætning af, at Bangsbo- 
fortets og Langelandsfortets afgang som 
egentlige forter ikke indebærer en forrin- 
gelse af overvågningseffektiviteten i de 2 
vigtige områder og en forringelse af det 
planlagte nærluftværn af flådestation Fre- 
derikshavn, mener søværnskommandoen, 
alle forhold taget i betragtning, at kunne 
bifalde de trufne dispositioner vedrørende 
forterne. 

6. Med den givne anledning skal søværns- 
kommandoen påpege, at søværnets virk- 
somhed i Grønland i henhold til forsvarsfor- 
liget såvel som i det oprindelige regerings- 
forslag er forudsat væsentligt reduceret og 
i beregningerne figurerer med en udgift på 
ca. 1 mill. kr. i forhold til den nuværende 
aktuelle udgift på ca. 5 mill. kr. om året. 

Det vil således ikke være muligt på basis 
af den reducerede udgiftsberegning at op- 
retholde den nuværende virksomhed i 
Grønland og i grønlandske farvande 홢 
endsige yderligere effektivisere denne tjene- 
ste som forudset i Vedeludvalgets betænk- 
ning 홢 medmindre der tilføres søværnet 
midler ud over de i forsvarsforliget forud- 
satte på 187 mill. kr. til årlig drift. 

H. N y h o l m .  
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Bilag 5 

FLYVERKOMMANDOEN 
Vedbæk. 
Den 22. januar 1960. 

Til forsvarschefen. 

Emne: Nyordning af dansk forsvar (politisk 
forsvarsforlig af 15. jan. 1960). 

Ref.: FCH skr. G. 1216/0 af 19. jan. 1960. 

1. Ved ref. har forsvarschefen anmodet 
værnseheferne om deres bemærkninger som 
bidrag til en vurdering fra forsvarsstyrelsen 
af en ny dansk forsvarsordning i overens- 
stemmelse med det den 15. januar 1960 
indgåede politiske forsvarsforlig. Der fore- 
ligger for mig ved det med ref. fulgte bilag 
ikke tilstrækkeligt udtømmende oplysninger 
om, hvad forsvarsforliget i alle detaljer, 
herunder for de andre værn de nærmere 
økonomiske forudsætninger, går ud på. 
Jeg ser mig derfor kun i stand til at frem- 
sætte mine bemærkninger i store træk. Jeg 
finder herunder anledning til at frem- 
komme med kommentarer på visse særlige 
punkter, der er af vigtighed for flyvevåbnets 
vedkommende, når det forudsættes, at den 
omhandlede nyordning gennemføres. 

Forsvarets styrke som helhed efter forliget. 
NATOs vedtagne styrkemål og dertil 

knyttede forudsætning om atombevæbning 
홢 som anbefalet af SACEUR og tiltrådt af 
NATO-rådet 홢 må jeg efter samtlige om- 
stændigheder nu som før tiltræde som det 
bedste udtryk for, hvad der samtidig er 
nødvendigt for det nationale forsvar af 
Danmark og hensigtsmæssigt som led i det 
samlede NATO-forsvar. 

Det niveau for forsvaret som helhed, der 
indeholdes i det politiske forlig, ligger meget 
under NATO-styrkemålet. Det påregnede 
forsvar, betragtet som helhed, ligger også 
betydeligt under alternative mindre styrke- 
mål, der 홢 under hensyn til mindre vidt- 
gående budgetmuligheder 홢 har foreligget 
med anbefaling fra militær side. 

I forhold til NATO-planen må den i for- 
bindelse med forliget erklærede afvisning 
af atombevæbning militært set betragtes 
som den langt overvejende enkelte svag- 
hedsfaktor. Savnet af taktiske atomvåben 
vil i givet fald, fremfor nogen mangel i 
styrkeopsætning, i meget høj og sandsyn- 
ligvis afgørende grad begrænse mulighederne 
for, at forsvaret kan virke efter sin hensigt. 

Trods det ovenfor anførte er jeg allige- 
vel af den opfattelse, at det påregnede for- 
svar 홢 hvis det opretholdes effektivt på 
de styrker for alle tre værn, som forliget 
angiver 홢 rummer sådanne ikke ubety- 
delige forsvarsmuligheder, at det er om- 
kostningerne og umagen værd. I denne for- 
bindelse er det ikke uden betydning, at 
det er oplyst at være en del af forliget, at 
en regulering, også i positiv retning, vil 
kunne komme i betragtning, såfremt for- 
holdene senere måtte tale derfor, samt at 
atombevæbning ikke er definitivt afvist for 
al fremtid. 

Afbalancering mellem de tre værn. 
Hvis man sammenligner den i forsvars- 

forliget foreslåede styrke for flyvevåbnet 
med minimumskravene i MC 70 og i general 
Schuyler's forslag, vil man umiddelbart 
konstatere en meget afgørende mangel i 
det totale antal fly. Herudover er flyve- 
våbnet stærkt reduceret med hensyn til 
andre virkemidler i luftforsvaret (herunder 
jord/luftraketvåben). Efter alt, hvad der 
foreligger oplyst for mig om de to andre 
værns tilsvarende styrkeopstillinger, må 
jeg mene, a,t der ikke for disses vedkom- 
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mende har været tale om en styrkereduktion 
i tilsvarende grad, men at flyvevåbnet er 
blevet hårdest ramt. 

Generelt må det konkluderes, at flyve- 
våbnet relativt er kommet ned på for 
ringe samlet antal fly, som alene 홢 og 
fremfor antallet af eskadriller, der i sig selv 
intet siger om den faktiske styrke 홢 er 
et mål for den forsvarsindsats, der vil kunne 
præsteres i luften med bemandede fly. 
Yderligere er andre våben til flyvevåbnets 
operative indsats, forudsat i tidligere planer, 
helt eller delvis udgået. Dette står i direkte 
modsætning til alle moderne krigserfaringer, 
hvorefter udfaldet af enhver krigsoperation 
til lands, til søs og i luften, det være sig i 
forsvar eller angreb, mere end noget andet 
er afhængig af styrkeforholdet og virke- 
betingelserne i luften. 

Den relativt største reduktion af flyve- 
våbnet efter forliget, sammenlignet med 
tidligere foreliggende planer fra militær 
side, er så meget mere uheldig, som flyve- 
våbnet har et højere beredskab end noget 
andet værn og efter sin hele karakter og 
som universalvåben til luft-, land- og sø- 
forsvar hurtigst, og alene af alle værn, kan 
sættes ind på et tidligt tidspunkt og over 
stor afstand over alt til lands, til søs og i 
luften, hvor en trussel mod dansk territo- 
rium opstår eller nærmer sig. 

Hertil kommer, at de nævnte tidligere 
styrkemål giver udtryk for en strategisk 
nyorientering i forhold til det tidligere her- 
skende forhold for dansk forsvar, at vægten 
nu bør ligge på sø- og luftforsvaret fremfor 
landforsvaret. Denne opfattelse, som er 
stærkt udtrykt af SACEUR, uddybet og un- 
derstreget i redegørelser fra CINCNORTH, 
og som yderligere deles af forsvarschefen 
og forsvarsstyrelsens flertal, går jeg for 
mit vedkommende også ind for. 

Det kan ikke være uden udtalte kon- 
sekvenser for vort forsvars sammensæt- 
ning, at vi til lands i stedet for som i tid- 
ligere tid at have front imod Tyskland nu 
tværtimod, og i stigende grad, er dækket 
af tyske NATO-allierede styrker. 

Imod en trussel om invasion over søen 
må og kan kun søværnet og flyvevåbnet i 
forening tage det vigtige fremskudte op- 
holdende forsvar op, som alene kan give 
dybde i dansk forsvar, herunder ikke 
mindst bedre tid for hæren til at forbedre 

sit beredskab. Sø- og luftforsvaret vil på de 
videre stadier af en invasion over søen 
fortsat have en ikke mindre vigtig rolle 
ved bekæmpelse undervejs af senere frem- 
førte forsyninger og forstærkninger, der 
sædvanligvis er afgørende for det endelige 
udfald af en invasion. 

Det tilfalder flyvevåbnet alene ved en 
første forsvarsindsats at tage brodden af 
truslen om luftinvasion. Flyvevåbnets for- 
svarsevne vil mere end noget andet indgå 
i modstanderens overvejelser om tilrådelig- 
heden i overhovedet at risikere en luftbåren 
invasion. Det er i overensstemmelse med 
alle moderne krigserfaringer en militær 
grundregel, at en luftbåren invasion, der 
er et yderst sårbart foretagende, kræver i 
realiteten ubestridt luftherredømme som 
hovedforudsætning. 

Hærens (og hjemmeværnets) betydnings- 
fulde rolle ved at modstå sådanne reduce- 
rede invasionsstyrker, som alligevel når 
igennem over søen eller gennem luften, 
underkendes på ingen måde. Hærens (og 
hjemmeværnets) opgave bliver lettet, når 
flyvevåbnet har desorganiseret invasions- 
styrker, der søges ført frem ad luftvejen. 

Når det politiske forsvarsforlig, i sam- 
menligning med de fra militær side forelig- 
gende forskellige styrkeplaner af fælles- 
karakter, har en tydelig tendens til at 
lægge vægt på landforsvaret i forhold til 
sø- og luftforsvaret fremfor det omvendte, 
som NATO går ind for, synes man ikke at 
kunne se bort fra en vis virkning af en 
offentlig fremkommet særlig argumentation., 
Efter denne skulle hæren fortrinsvis være i 
stand til at sikre dansk landterritorium og 
dermed, fremfor søværnet og flyvevåbnet, 
varetage direkte nationale interesser, medens 
sø- og luftforsvaret fortrinsvis skulle tjene 
sådanne NATO-formål, som ikke skulle 
være afhængige af en fastholdelse af dansk 
territorium, herunder spærring af de danské 
stræder og NATO-luftforsvar i alminde- 
lighed. 

Denne argumentation er fuldkommen 
uholdbar, da det er hævet over enhver tvivl, 
at NATO af mange årsager betragter og 
må betragte fastholdelsen af dansk terri- 
torium som værende af største strategiske 
betydning. Specielt er det indlysende, at 
den almindeligt kendte store NATO-interes- 
se i spærring af de danske stræder er uløse- 
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ligt forbundet med sikring af det danske 
landterritorium. Det må derfor slås fast, 
at NATO-interessen og nationale danske 
interesser i fastholdelse af dansk landterri- 
torium er fuldstændig sammenfaldende. 
Det må beklages, at der ikke inden den 
politiske afgørelse af afbalanceringen mel- 
lem de tre værn har været tilstrækkelig 
lejlighed til fra hvert værn at fremlægge 
deres synspunkter herpå. Jeg må for så 
vidt angår flyvevåbnet konkludere, at der 
inden for den samlede budgetramme for 
forsvaret, som blev forligets resultat, burde 
have været tildelt det noget større midler. 
Jeg er overbevist om, at visse mindre be- 
sparelser på forskellige områder uden for 
flyvevåbnet ville kunne have frigjort mid- 
ler, der alle forhold taget i betragtning 
ville have været bedre anvendt på en styr- 
kelse af flyvevåbnet. Opmærksomheden 
henledes her navnlig på sådanne led i 
forsvaret, der ikke med hensyn til øjeblik- 
keligt beredskab og/eller mobilitet i hen- 
seende til indsatsmuligheder over store om- 
råder kan stå mål med flyverstyrker. 

Særlige bemærkninger vedrørende flyvevåbnet 
efter forsvarsforliget. 
Ud over det allerede ovenfor anførte om 

den efter min opfattelse uforholdsmæssige 
reduktion af flyvevåbnets samlede antal 
fly i sammenligning med forsvarets styrke 
i øvrigt på baggrund af gældende NATO- 
styrkemål må det generelt understreges, at 
flyvevåbnet som helhed efter forligets for- 
udsætninger er ramt af den nedsættelse i 
effektivitet og indsatsmuligheder, der ligger 
i en fastsat lavere årlig flyvetid pr. pilot 
samt lavere pilotstyrke pr. fly (mindre 
umiddelbar pilotreserve), end der er anbe- 
falet NATO-standard. Under samtlige fore- 
liggende omstændigheder tiltræder jeg disse 
reducerede forudsætninger, idet jeg dog 
skal understrege, at man herved er på et 
absolut minimum. For flyvetidens vedkom- 
mende gør sig her også en flyvesikkerheds- 
mæssig betragtning gældende. 

Fordelingen på flere mindre eskadriller 
af det vedtagne totale antal fly fremfor 
et færre antal større eskadriller kan jeg 
tiltræde som endog havende visse fordele. 
Man er dog herved også kommet ned på et 
absolut minimum fra en række praktiske 
betragtninger. 

Fordelingen på typerne rekognoscerings- 
fly, altvejrsjagere og jagerbombere kan 
efter omstændighederne tiltrædes med de 
fly, der for den nærmeste fremtid faktisk 
påregnes at indgå i flyvevåbnets eskadril- 
ler. Fremkomsten af nye jagere kan foran- 
ledige, at en ændring i forholdet mellem 
altvejrsj agere og jagerbombere bliver ønske- 
lig. 

For nærværende må forligets antal af 
rekognosceringsfly og altvejrsj agere betrag- 
tes som et minimum, når de disse typer til- 
faldende opgaver overhovedet skal løses 
med rimelighed af flyvevåbnet. Antallet af 
jagerbombere må herefter alene betragtes 
som værende bestemt af den grænse for 
flyvevåbnets budget, som er fastsat ved 
forliget. 

Det resulterende antal af jagerbombere 
må, jfr. også oversigterne i bilagene, vurde- 
res som værende betydeligt under den for- 
nødne styrke i betragtning af de mange og 
meget vigtige opgaver, der vil foreligge for 
flyvevåbnets fly af jagerbombertypen, ikke 
mindst i forsvaret mod en invasion og i 
særdeleshed ved samvirke med hæren og/ 
eller søværnet. Manglende atombevæbning 
gør forholdet endnu mere grelt. 

Med en årlig driftsudgift på godt 1 mill. 
kr. pr. jagerbomberfly (inkluderende ud- 
giftsberegninger af enhver art) er det be- 
klageligt, at der ikke er fundet udvej i 
forbindelse med forliget til at afhjælpe 
denne iøjnefaldende fremtidige svaghed ved 
flyvevåbnet. Blot 10-15 flere jagerbombere 
ville meget væsentligt have afhjulpet denné 
svaghed, hvad enten det havde kunnet ske 
ved en forudsat merbevilling eller ved en 
omlægning inden for forligets rammer, 
således at nu vedtagne led i forsvaret, der 
fra flere betragtninger repræsenterer mindre 
forsvarseffekt, var udgået. 

Det må understreges, at 10-15 flere jager- 
bombere, der i sig selv kan synes ikke at 
være nogen særlig betydelig styrkedifference, 
dog repræsenterer ca. 50 flere daglige flyv- 
ninger og dermed en daglig merindsats af 
størrelsesordenen 50-100 svære bomber og 
ca. 400 raketprojektiler. (eller raketprojek- 
tiler alene max. ca. 1 400), hver svarende 
til en 15 em granat. Dette repræsenterer en 
betydelig mereffekt i invasionsforsvaret. 

Denne beskedne yderligere styrke af jager- 
bombere vil samtidig være af værdi, når 
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flyvevåbnets fly af denne type i en særlig 
nødsituation sættes ind til direkte luft- 
forsvar mod fjendtlige fly i luftangreb på 
landet. 

Under henvisning til alt foran nævnt, 
hvorefter jeg anser flyvevåbnets styrke 
uforholdsmæssig reduceret ved forsvarsfor- 
liget, må jeg primært tillade mig så stærkt, 
som det er mig muligt, at henstille, at dette 
forhold endnu i sidste øjeblik søges afhjul- 
pet og specielt ved en forøgelse af den for- 
udsatte ringe jagerbomberstyrke. 

Sekundært skal jeg tillade mig at hen- 
stille, at det ved den i den påregnede for- 
svarslov forudsatte smidighed ved værnenes 
udnyttelse af forsvarsbudgettet fremover til- 
stræbes, at forskellige forholdsregler, der 
kan bidrage til større effektivitet af flyve- 
våbnet for meget begrænsede omkostnin- 
ger, nyder fremme ved udnyttelse af bespa- 
relser, som måtte fremkomme ved, at et 
af de andre værn for en længere periode 
ikke måtte kunne udnytte sit eget budget 
fuldt ud. Forskellige hensyn i personel- 
politikken vil ligeledes kunne bidrage til 
større effekt med den givne styrke. 

For 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 atombevæb- 
ning til flyvevåbnets jagerbombere i mod- 
sætning til andre dele af forsvaret, må jeg 
홢 med henblik på en eventuel fremtidig 
ændring i hele spørgsmålet om atomvåben 
홢 påpege den uhyre skævhed, der herved 
ville fremkomme. Militært set er atombe- 
væbning til et antal jagerbombere lige så 
betydningsfuld, om ikke endnu vigtigere, 
end for det øvrige forsvar på grund af de 
mindre lokalt bundne indsatsmuligheder. 

Endelig skal jeg bemærke, at jeg går ud 
fra, at spørgsmålet om jord/luftraketvåb- 
nets rationelle indordning i det øvrige luft- 
forsvar (flyvevåbnet), der gennem nogen 
tid har henstået til afgørelse, ikke er præ- 
judiceret ved den omstændighed, at NIKE- 
bataljonen i forsvarsforliget er opført under 
hæren i overensstemmelse med det beståen- 
de tilhørsforhold. 

K. R a m b e r g .  


