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VCErnskulturerne ogforsuarspolztikken udgives med stotte fra Det sikkerheds- og ned
rustningspolitiske. Udvalg, der dog ikke dermed patager sig a nsvar for de frem
satte synspunk ter. 

Michael H. Clemmesen (f0dt 1944), major, cand. phil. , er for tiden til tjeneste ved 
Gardehusarregimentet. Efter videregaende stabsuddannelse medlem af For
svarsstabens Langtidsplanl<egningsgruppe 1979-82 og af formandsskabet for 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg 1981-83. Lerer i militcer- og 
krigshistorie ved Hcerens Officersskole 1982-84. 

Har blandt andet publiceretjyllandr landforsvar Jra 1901-1940 (1982) og »Pro
blemet i dansk forsvarspolitik« (i Sikkerhed og Nedrustning, K0benhavn: Det 
si kkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg, 1984). 

l •'orord 

I l, ,, ,,,· ldl1 I H1~: ],,, 11 .111 l'n11 iii SJlll o~1io11 s ki ldn. l k n f0 rstc va r ind 

'' yk 1,, I J< ' II<' SI< ' II 1 hH sv.tt ss t:tiH·rr s 1111 rlcdla ~ t c L;.mgtidsplanl a::g

'"" !:s! :' ''PJW i f'tt t' rH· fr ;~ I<J 7~ ) til 19W2, en analysegruppe pa et halvt 
1hr sir1 s t:,l> s~>flil'nn fra dr tre va::rn . Under det efterf121lgende par 

... " s 1 ji'>H·s tv so 1n l;nn vcd H ce rens Offi ce rsskole blev disse indtryk 

lliocl,wt til llll' IT strukturcrede og bevidste erkendelser. De f0rste 

rcs11 lt a tn ilf de endnu kun delvis bearbejdede indtryk blev frem
i;, gt S() lll cl indl a::g pa arsmfZidet i Dansk Selskabfor Statskundskab i maj 

1984·. 

Den a n den del af inspirationsgrundlaget har vee ret arbejdet med 

a t rekonstru ere vcernenes forsvarsplanlcegning, interne relationer 
og forholdet til politikerne i perioden fra arhundredskiftet til be

sce ttelsen. De politiske vilkar for forsvaret i mellemkrigstiden ople

vedes i samtiden pa nogenlunde samme made, som de opleves i 

dag. Man kunne jo ikke vide, hvad der fulgte efter. Der er langt 
flere elementer, som man genkender, og som saledes fremmer er

kendelsen af vor aktuelle situation, end elementer der virker frem

mede og anakronistiske. 

Den tredje del af grundlaget har vceret oplevelser og erfaringer 
fra observationen af- og deltagelsen i - de seneste fem-seks ars 

sikkerheds- og forsvarspolitiske debat. Arene har med deres lfZI

bende konfrontation gjort meget til at blotlcegge holdningsfor

skelle, der har ligget skjult under en fra aile sider opretholdt over

flade af enighed. 
Den fjerde del af inspirationen har vee ret b121ger, der pa hver de

res made har taget elementer af beslcegtede problemer op. Der 

tcenkes pa Arvid Cronenbergs lille afhandling, Militiir lntressgrupp
politik, fra 1977 og pa Wilhelm Agrells disputats, Alliansfrihet och 

atombomber, fra 1985. Men f121rst og fremmest har Barry R . Posens' 

The Sources of Military Doctrine fra 1984 vceret inspirerende. Parame

trene fra denne bogs indledende diskussion er i vid udstra::kning 
hentet fra Posen. 

En sidste og afg121rende inspiration har jeg faet fra den snes per

soner- kolleger og venner- der talmodigt har bidraget med forslag 

og bema::rkninger til de indledningsvis nok sa grove skitser. 
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( Fifo,of/.,J. ordbo.~, K 0 \)(' 11h av n 197 1 ). 

Hvis en sa stor og mangesidig organisation som forsvaret skal sik

re, a t aile aktivi teter hrenger sammen nogenlunde logisk, er det 

nodvendigt , a t den formulerer sit mal og sin policy. Derfor udar

bejder forsvarets ledelse med mellemrum »Forsva rskoncepten«, 

der skal styre organisationens fremtidige udvikling og aktiviteter. 

Heri skal forsvarets mal og opgaver formuleres og prioriteres . H vis 

man an vender en mere international terminologi, kan man sige, at 

forsva rskoncepten er trenkt som en skitseagtig milit rerdoktrin for 

Danmark . D e officerer, der har til opgave at udarbejde dette papir, 

har til stadighed vreret dygtige og velmenende reprresentanter for 

de tre vrerns officerskorps. Men pa trods heraf ender dokumentet 

med at vrere en opsummering afbruttoopgaver med en diskussion 
af disse, hvor der i ovrigt meget vel kan vre re et modsretningsfor

hold mellem det logiske indhold ide forskellige formuleringer. Det 

kan med de altomfattende opgaveformuleringer lreses som en b red 

og vag onskeliste. Derfor nar m an ikke sit mal m ed dokumentet, 
idet det er mindre egnet som styringsgrundlag. 

Langt storre ressourcer end i udarbejdelsen af Forsvarskoncep

ten lregger forsvaret i uda rbejdelsen af opl reg til en kommende for

svarsordning. M en selv med den omfattende planl regnings- og un
dersogelsesvirksomhed ogden intensive interesse, der i den situati

on lregges for dagen, er der stor sandsynlighed for, at resultatet 

kommer til at svare til resultatet afkonceptarbejdet. Det anbefale

de forsl ag til en forsvarsordning villigge pa et omkostningsniveau , 

der fra politisk hold vii blive karakteriseret som urealistisk hojt. 

Forslag pa Iavere - politisk mere realistiske - omkostningsniveauer 

vii bre re prreg a f, at der har skullet opnas et kompromis mellem de 
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sourcerne eft e r uforloste modsa: tningsforhold og fru slralionc r. 

Den ene - og overordnede - arsag til dette e r, at der ikke finder 
en relevant politisk styring sted. 1 Indtil nu harder hos de tonean

givende danske politikere manglet den interesse for sikkerheds- og 

forsvarspolitiske sporgsmal, som med tiden kunne sikre en sadan 

generel og specifik viden, at forsvaret kunne forvente en styring, 
der er relevant i forhold til bade omverdenen ogden indenrigspoli

tiske situation. I de danske politiske lederes univers er forsvars

sporgsmalet kun momentvis og overfladisk politiseret. 

En va:sentlig arsag til dette er den etablerede danske tradition 
for at hente de prima:re sikkerhedspolitiske riidgivere i det uden

rigsministerielle miljo. Blandt danske civile embedsma:nd anses 

det normalt ikke for specielt relevant at la:gge va:gt pa »milita:rtek

niske<< vurderinger. Man tager sit udgangspunkt i den kendsger
ning, at Danmark ikke effektivt kan forsvares af os selv mod en 

stormagts angreb. Fra denne situation, som Danmark har tilfa:lles 

med aile andre smastater, slutter man med en logik- nok ubevidst 

- viderefort fra neutralitetsperioden, at det kun kan va:re dansk 
forsvarspolitiks mal at Ievere et symbol. I den nuva:rende situati

on, hvor Danmark er alliancemedlem, skal dette symbol gives va:r

di for alliancens va:sentligste medlem, forsvaret skal va:re et »horn

orkester pa pla:nen foran Det hvide Hus« 2 Heraffolger igen, at af 

de bidrag, som forsvaret skal give til dansk sikkerhed, er det opret

holdelsen af den minimale solidaritetsfacade, der rna va:re det va:

sentlige. Hvad der giver milita:r effekt af danske forsvarsstyrker i 

disses egne ogden potentielle modstanders ojne er aflangt mindre 
betydning, hvis eventuelle mangler da ikke politiseres af de va:sent

ligste alliancepartnere. Den milita:re effekt er man ikke i stand til 

at bedomme, og da Danmark ikke kan forsvares, ville det va:re for
kert at ofre flere ressourcer, end trova:rdigheden i vore allieredes 

ojne gor absolut nodvendigt. 
Denne opfattelse er sa almindelig hos civile embedsma:nd - og 

andre - i det sikkerhedspolitiske beslutningsmiljo, at man kunne 

betegne den som et organisationskulturtra:k pa linie med, hvad 
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rt ·t :tl d :tt1 sk Otllri.ltlt· i opfattd st'IJ. M ecl de lle bidrag cr dogmet, a t 

ogs:i fo rsv;11TI 111od ct konvc nli onclt a ngreb mod Danmark er 
utnuli gtuclc n mcgc t bc lydelig stotle fra USA og England, en ana

kroni smc. M cd sam me realisme i forsvaret afDanmark som i for

sva rel a f a ndre mere udsatte dele afVesteuropa bliver det konkrete 

»milita: rlekniske« indhold af det danske forsvar af mere end sym

bolsk betydning, og symbolva:rdien afha:nger sa ogsa klart af den 

milita:re effektivitet. Ikke mindst i Bonn, hvor det nu er afgorende 
for Danmark at stii som et trova:rdigt alliancemedlem, er der en 

lang tradition for at lade det konkrete milita:re indhold af et lands 
forsvar fa betydning for bedommelsen aflandet. Som i Sovjetunio

nen er generalstabstraditionen bevaret i Forbundsrepublikken. 

For tyskerne drejer det sig om, at man fra Danmark-Slesvig-Hol

sten i fa:llesskab skal kunne medvirke til at bremse et angreb pare
publikkens centrale dele, og man skal kunne da:kke Hamburg, den 

storste by. Og opfattelsen af Danmark i Washington er nu i hoj 

grad afha:ngig af opfattelsen af os i Bonn, hos USAs va:sentligste 
allierede i Europa. For Danmarks forsvarspolitiske situation er 

muligheden for overs0iske forsta:rkninger kun af sekunda:r betyd

ning i forhold til det tyske bidrag. Samtidig mindskes det andet 

oversoiske element, kernevabengarantiens betydning og trova:r

dighed hastigt, selv for mere va:sentlige omriider for helheden end 
Danmark. Disse forhold og deres konsekvenser er endnu ikke i 

sa:rlig grad blevet absorberet af det danske sikkerhedspolitiske be

slutningsmiljo. 
Nar jeg i det efterf0lgende diskuterer de milita:re organisations

kulturers betydning for dansk forsvars situation, er det va:sentligt 

for la:seren til stadighed at erindre sig, at der bag den svigtende po

litiske sty ring som et grundla:ggende problem ogsa Jigger de civile 

radgivers traditionsbaserede opfattelse af den ringe relevans af de 
••milita:rtekniske« forhold, som det Jigger uden for de res ekspertise 

at vurdere. Med denne holdning hos de prima:re riidgivere er det 

naturligt, at de eneste va:sentlige forhold, som indtil nu har va:ret 

fastlagt fra centralpolitisk hold, er sp0rgsmal som forsvarsbudget-

11 
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-sc i fra de prim ;-n c riid g ivcrvs v ink cl. Dvt n dnf()J· ikkt· urt ii ltrr 

li gt, a t opposition spolitikc re 101cr, a t de fri t ka n a nvc ndc s p0 rgsm ~d 
i relation til forsvarets indretning som ammunition i den l0bcndc 

indenrigspolitiske kamp. Regeringen kan ogsa uden omkostninge r 

pa noget v~sentligt felt give efter, nar den pa omrader, der ses som 

••milit~rtekniske•• detaljer, uds~ttes for pres fra oppositionen eller 

fra enkeltpersoner og grupper i regeringspartiernes politiske bag

land. Saledes kan man uden vanskelighed acceptere - pa trods af 

vedvarende og principiel st0tte til rationalisering - at forsvarets 
styrke og effektivitet reduceres for at skabe tilfredshed hos borgme

stre og fagforeninger. Pa trods af fors0g pa at nedl~gge det eksiste

rer Orlogsv~rftet stadig. Kaserner, der har faet tilst~kkelig borg

mesterst0tte, blev ikke afh~ndet. Rationaliseringer i flyvevabnets 

v~rkstedsstruktur er blevet foreslaet og sa senere opgivet pa grund 
aflokal modstand . Det vel repr~senterede Bornholm er Danmarks 

bedst forsvarede landsdel. Alliancen mellem h~rens menige stam

personel og Socialdemokratiet har for nylig hindret opbygningen 

af en hensigtsm~sig fredsstruktur i h~ren, og det har v~ret muligt 

ogsa at pleje denne fagforenings lokale interesser. Direktiver om, 
at godt rep~senterede elementer bevares, har v~ret en meget v~

sentlig del af den styring, som forsvaret rent faktisk har modtaget 
fra politisk hold. 

Konsekvensen har v~ret, at kun indretningen af dele af forsva

rets operative krigsstruktur har v~ret overladt til forsvaret selv i en 

l~ngere periode. Dette opfatter organisationens ledelse da ogsa 

som et felt, hvor sund fornuft s~tter en g~nse for det acceptable 
i indblanding. Som i aile tilsvarende organisationer er autonomi 

ogsa et af forsvarets naturlige mal. Den >>ro om forsvaret«, der set 

med politikernes 0jne skal sikre, at dette for dem relativt uv~sentli

ge omrade ikke kommer i vejen for fremskridt pa for dem vigtigere 
politiske felter, ses afforsvaret som et udtryk for en naturlig delege

ring til sagkundskaben af et omrade, der naturligt - da der er tale 

om nationens overlevelse - er h~vet over (parti- )politik . 

Med udgangspunkt i denne idealiserede opfattelse af, hvad det 
politiske motiv til delegeringen er, forekommer det forsvaret ufo r-
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rrH'I', SO il! 11\ il ll IJ a r fi'tl't stiJicttil radi ghcd til a t fo rberede J0sningen 

;d' kri gso pgavc r. 
At en sad a n ti l f~ ldig indblanding i enkeltsager fra politisk og 

a nd cn side - til forskel fra politisk styring baseret pa et bredt og 

n0gternt billede a f omverdenen og det milit~re instruments mu

li gheder- rent faktisk er ~rdeles uhensigtsm~ssig ud fra et effek
tivitetssynspunkt, kan ikke anf~gtes. Det som blandt andet office

rerne b0r indse, er imidlertid, at det, som g0r forsvaret abent og 

sarbart over for en sadan pavirkning, er uklarhed med hensyn til 

p~misserne for forsvarets indretning. Det er en uklarhed, som 
nok i f0rste om gang skyldes, at politikerne som hovedregel ikke har 

s0gt at styre, men den skyldes ogsa, at forsvaret ikke bestar af en 

sagkundskab, men af flere . Derfor er det ikke umiddelbart muligt 

at erstatte den utilst~kkelige eller sagligt irrelevante politiske sty

ring med en intern enighed . Det er en kendsgerning, at de tre 

v~rns officerer ikke ser pa forsvarets opgaver og pa prioriteringen 

og l0sningen af disse opgaver pa samme made. Det er denne for

skel, der sammen med den svigtende eller i forhold til omverdenen 
irrelevante politiske styring og knapheclen pa ressourcer er arsagen 

til forsvarets kritiske situation. 

Overflaclisk kan man se v~rnenes karakter af interessegrupper 

som arsagen til forskellen . Man arbejder jo blot for det pag~ldende 
v~rns objektive interesser: At g0re det sa st~rkt og uafh~ngigt 

som mulig. 3 Hvis sandheden var sa simpel, ville det ikke v~re sa 

vanskeligt, som det rent faktisk er, at na til den ucl fra en helheds

betragtning mest hensigtsm~ssige l0sning. Hvis v~rnene blot var 

interessegrupper, ville der ikke v~re noget, der hindrede, at de 
kunne erkende, hvad der objektivt set ville v~re det rigtige forsvar, 

man ville blot i egen interesse modarbejde denne l0sning som 

mindre end idee) for en selv. Hardt presset ville man kunne aftvin

ges en radgivning, der var udtryk for reel enighed snarere end et 
kompromis, der i nok sa h0j grad er resultatet af forbindelser og 

magtfordeling. Det ville sa blot v~re et sp0rgsmal om at finde en 
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M en sa enkelt er det ikke. Forskcllen gar dybere. Problemct c r, 

at forskelligheder ide tre organisation skulturer- i hvad man kun 

ne kalde deres v<ernskulturer- medf0rer, at der a! tid vii v<ere bety
delige afvigelser i de tre officerskorps' opfattelser af, hvilket ide

grundlag forsvaret- i deres 0jne- objektivt set, i helhedens interes

se, b0r bygges pa. Den forskellige sagkundskab har mdder i disse 

vrernskulturer, der indebrerer meget forskellige opfattelser af, hvil
ke opgaver forsvaret b0r prioritere h0jst, og betydeligt forskellige 

opfattelser af eget og de andre vrerns muligheder for at !0se forskel
lige forsvarsopgaver. 

Hermed er ikke sagt, at vrernene ikke ogsa optr<eder som inter
essegrupper, men det giver ikke en fuldt tilfredsstillende forklaring 

pa deres holdnings- og handlem0nster. Deter meget vanskeligt at 

se, hvor gr<ensen gar mel! em elementer, der har de res mdder i vrer

nets kultur, og elementer, som v<ernet erkender som v<erende i 

egen, men ikke n0dvendigvis helhedens, interesse. Gr<ensen er 

vanskelig at definere, for der vii v<ere en betydelig overensstem

melse mellem den forsvarsstruktur, som vrernet betragter som v<e

rende i helhedens interesse, og den struktur, som giver vrernet en 
stor del af de samlede ressourcer samt en h0j grad af uafhrengig
hed. 

I det efterf0lgende vii jeg s0ge at beskrive, hvilke elementer der 

indgar i det enkelte vrerns kultur, herunder opfattelsen af truslen, 
forsvarets opgaver og af v<ernenes roller og muligheder. Det er 

min hovedtese, at deter pavirkningerne under vmrnenes meget varierende tjene

stejorlf?b for karriereqfficeren, der danner baggrunden for Jorskel i vmrnskulturer. 

De forhold, der i den militrere effektivitets interesse rna lregges 
vregt pa, varierer fra v<ern til v<ern. De milj0er, der opereres i, er 

vidt forskellige. Enhedernes meget forskellige indhold af menne

skelige og tekniske faktorer stiller forskellige krav til ledertype og 

- stil. Pavirkningerne fra traditioner, historie, _geografi og »ideolo

gisk« v<ernsteori er vidt forskellige. 

Forsvaret kar erkendt , at der er vresentlige forskelligheder i op

fattelserne. For at harmonisere sagkundskaben indf0rte man i 
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t· lt' lll \' 111 (' 1'. l )vs . a t :d ttddannd sv til tjcncsl<: uclcn for v<ernenes 

gr1111dbq;gendv vn hcck r - skibc, kornpagnicr og eskadriller- der
cftcr har va:rcl f'a: lles i del omfang, deter muligt uden at under

grave o ffi ccrens professionalisme. 

Et stykkc a fvcjen mod st0rre gensidig forstaelse kan man komme 

via fre llcs uddannelse og ved at skabe bekendtskaber pa tvrers af 

v<ernene, men pavirkningerne fra v<ernets milj0 under resten af 

karri ereforl0bet er s<erdeles kraftige og kan ikke fjernes. At s0ge at 
na meget lrengere ad den frelles uddannelses vej er ikke hensigts

m<essigt. Man ville nok fortynde vrernskulturerne ved en frelles 

grundlreggende officersuddannelse, men da kulturerne ogsa dan

ner baggrunden for og hrenger sammen med vrernets professiona
lisme og effektivitet, er det en forkert disposition. H vis man skal na 

lrengere end nu, rna det ske pa grundlag af en etableret vrernspro

fessionalisme, hvor den mest abne og fleksible del af de tre officers

korps derefter udvikles i et t<et og kr<evende samarbejde. Dette 
sp0rgsmal vii blive nrermere diskuteret i afslutningen. 

Denne lille bog vii s0ge at bidrage til at afklare indholdet ide for

skellige holdninger. lndledningsvis vii det blive beskrevet, hvad 

der er generelt, dvs. hvad der er karakteristisk og frelles for forsva

rets kulturer. F0rst pa den baggrund forekommer det rimeligt at 

beskrive vrernskulturernes forskelligheder og s<ette dem op til sy

stematisk bed0mmelse. I diskussionen af den enkelte v<ernskultur 

vii der v<ere tale om forenklinger. Vrernene er ikke hom ogene, men 
sammensat af forskellige enhedstyper med forskellige delkulturer. 

Der er dog i hvert v<ern normalt et Speciale eller et par specialer, der 

dominerer holdningsdannelsen i officerskorpset. Med udgangs

punkt i tjenesten i disse er det muligt at give et tilnrermet billede af 
v<ernskulturen. Deter ogsa en forenkling at ignorere generations

forskelle. Der er for eksempel et klart skel mellem den del af den 

danske hrers officerskorps, der oplevede den 9. april og bes<ettel

sen, ogden yngre del. Deter dog ved at inddrage historisk materia

le muligt at identificere sad anne variationer og bed0mme de res be

tydning. Vrernskulturer <endrer sig som aile andre organisations-
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dringer i den sikkerhedspoliti ske situ at ion, som Dan ma rks sk ift fra 

neutralitet til alliancemedlemskab efter 2. Verdenskrig og tilfojcl

sen afkernevabnene som en ny og i teorien situationsdominerende 

faktor, medforer ikke vresentlige rendhnger i vrernskulturerne. 

Dette vii denne afhandling vise indirekte ved at hente en vresentlig 
del af sine illustrationer fra mellemkrigstiden . Kun drastiske ren

dringer i organisationens situation og muligheder - som for eks

empel flyvevabnets etablering som et selvstrendigt vrern- pavirker 

revolutionrert snarere end evolutionrert vrernskulturerne, hen

holdsvis mulighederne for at formulere disse. Som det vil fremga 

af det efterfolgende, er det muligt - selv med den skete udvikling 
- at identificere kulturskellene mellem vrernene som en varig stor

relse og saledes skabe st0rre forstaelse for en vresentlig del af bag

grunden for den krise, som forsvaret befinder sig i. Som minimum 

skulle det vrere muligt at na frem til erkendelsen af, at der er behov 

for politisk styring pa nogle omrader. Man kunne ogsa habe pa, at 

der hos officerer kunne udvikles en mere kritisk holdning til rele

vansen af de prremisser, der Jigger bag ens eget vrerns kultur. Der 

kunne ogsa udvikles en st0rre forstaelse for, hvilke begrrensninger 
ens eget vrerns enheder vil have i losningen af forsvarets opgaver, 

og en storre abenhed over for de andre vrerns enheders mulighe

der. 

Jeg vii slutte med et forslag til, hvordan blandt andet en reorga
nisering af forsvarets overste led else kan bidrage til en losning af de 

nuvrerende problemer. 
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(( >rsvarskult urcn 1( • 

llcn sigten lll ecl clette kapitel er a t sogc at incldr<tg(' dt· va·st'lltli'-'-' ' 

l';l'ilcstrcc k i clcn milita.: re kultur. '' Umiddclbart fa ldc r jH~uimi.'"'~'" i 

c1jnene. Deter det, Hans Branner i sin bog om mincudl ;l' g ltill gl' ll 

i a ugust 1914 kalder »katastrofcoptikken<<. 5 Denne pcss irni srllt· h:1r 

bade e n la ngsigtet og en kortsigtet side. 

M a n er pa langt sigt pessim ist isk rned hensyn til mulighedcm .. 

for at undga krig. Deter en naturlig folge af o ffi cerens prof'cssio
nelle interesseomrade og af hans behov for a t skabe ration a lit ct i 

sin virksornhed. Nar en officer betragter omverdenen, rna han i si11 

sogen efter faste holdepunkter i en profession, hvor praktisk erfa

ring er undtagelsen, koncentrere sig om de krige, der er i gang. Da 
han forventcs at vcere en effektiv manager af void som politisk in 

strument - det er ogsa det centrale element i hans bidrag til af

skrcekkelsen af krig- vii hans interesse hele tiden vcere rettct mod 

de igangvcerende krige. De vil derfor ikke umiddelbart blive er
kendt som undtagelsen snarere end som reglen i staternes sam

kvem . Pa samme made vil hans interesse i fortiden vcere koncen

treret om krige. Han vil, hvis han soger steJtte til sin professionelle 

udvikling i historien foretrrekke at beskceftige sig med krigshistorie 

snarere end med mere gene rei militce rhistorie ( dvs. den militcere 

organisations historic i krig og fred) pa trods af, at hans normale 

virke er at skabe militcer effektivitet under fredstidsvilkar. 

Officerens langsigtede pessimisme er ogsa en folge af, at han 
skal kunne se fornuft i, hvad han foretager sig. H vis en krig uden 

hensyn til hans indsats var utcenkelig, ville hans livsgerning vcere 

meningslos. H vis dct er hans opfattelse, at krigen er usandsynlig, 

vil han nceppe kunne motivere andre til at uddanne sig til kamp, og 
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sigtede pessimism e er en forudsa: tn i n g l(>r Ill iIi 1 a.: r d l ck t i vi t c t . I )a 

den engelske regering som retfce rdi ggorc lsc af bespa relser i mcl 

lemkrigstiden bestemte, at planlce gnin gsgrundlaget for vce rn ene 

skulle vcere, at en storre krig i Europa var utcenkelig i ti ar- og lo

bende fastholdt bestemmelsen- opfordrede man direkte til, a t offi

cerernes professionelle interesser specialiseredes eller forpuppe

des. Man accelererede tendenser, som altid vii findes i officers

korps i fredstid hos status quo magter. 6 

Den kortsigtede pessimisme er af en anden karakter. Det er en 

pessimisme vedrorende egne militcere muligheder over for et an

greb. Deter me get vanskeligt at bedomme militcer effektivitet kor

rekt. Den indeholder ud over antallet af militcere enheder hos an
griber og forsvarer sa mange faktorer, som ikke kan males . Selvom 

man inddrager det teknologiske niveau i sin bedommelse, er man 

ikke kommet meget videre. Tilbage er moral, uddannelsesniveau 

og foringskvalitet pa forskellige niveauer samt integration af res
sourcernes anvendelse pa trods af skel mellem vabenarter/specialer 

og vcern, mellem alliancemedlemmer og mellem de militcere mid

ler og de ovrige politiske instrumenter: 0konomi og information. 

Man ser sine egne svagheder tydeligt, men er usikker og tovende 
med hensyn til at inddrage erkendte svagheder hos modparten i sin 

bedommelse. Det var i ovrigt den pessimisme, der fik de tyske ge

neraler til at modarbejder Hitler, indtil hans succes havde under

gravet deres position. 
Denne pessim isme kan ogsa ytre sig i en mistillid til politikerne. 

Man har saledes efter krigen herhj emme sogt at gardere sig mod 

politisk ubeslutsomhed ved at opretholde et hojt indsatsberedskab 
i fredstid, idet man ikke er sig bevidst, at forlobet den 9. april1940 

og i manederne for var udsprunget af en politisk beslutsomhed; 

man ville ikke forsvare sig. Pa trods af officerens vi den om usikker

heden i bedommelsen af militcere muligheder, reduce res den til et 
sporgsmal om forholdet mellem hovedkategorierne af militce rt 

materiel, dvs. til noget, der anses for at vcere pol itisk forstaeligt. 

Man foler sig- af erfaring- overbevist om, at der skal den sl ags fir

kantede argumenter til for at overbevise politikerne om det nod-
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S!l iiJ ,., v; t 'S t ' lltii l~l JlloiJ it· llt. St· lv i de n1 cs t uclbyggede a nalyser af 

,-; ty l'i<t· l'm ll old cl udd adn ma n e n a nalyse a f modpartens politiske 

lt i' ll sigt, iclct m a n dog samt id ig- som folge af den langsigtede pes
sitni sme - forud sa.: Lte r, at den er aggressiv. 

l•: t itnckt fcc ll cs tra.: k - og her li gner forsvare t fuldstcendig andre 
orga.ni sa ti oncr- er vanskeli ghedern e ved at opna rationalitet i be

slutn inge r om aktiv iter og udvikling. Deter ncevnt som et fcelles 

k u I tu rt ra.: k, ford i det i stor udstrcekning sky Ides organisationers 

vanskeli gheder med a t erkende, at der er stcerkt rationalitetshcem
mencle faktorer indbygget i deres beslutningsproces . For at kunne 

tage hojde for dette forhold rna man forst erkencle clet som virkelig

hecl. D et er en del af selvforstaelsen hos medlemmerne af en saclan 

organi sation, at hvis man kunne fa lov til at beslutte uden ydre ind

blanding, ville man - pa det givne ressourceniveau - kunne opti

m ere losningen af opgaven: Man ville udvikle det korrekte svar pa 

truslen . I sin mistillid ti l ydre indblanding fortrcenger man, at or

ganisationens egen beslutningsproces ikke nodvendigvis altid er 
optimal og ratione!. (Dette pa trods af, at forsvaret under officerer

nes videregaende uddannelse blandt andet soger at bibringe dem 

forstaelsen for dette forhold) . 
Analyse r af sikkerhedspolitiske beslutninger og udvikling af mi

litce rdoktriner viser, at rationalitet i beslutninger og organisations

udvikling langt fra er en given ting. 7 Jo mindre pres fra den inter

nationale situation- dvs . jo dybere fred en er- jo mere sandsynligt 

er det, at rationaliteten svcekkes. De militcere og ikke mindst de po

litiske beslutningstagere skal normalt have en akut folelse af ydre 
krise, for rationalitet bliver sandsynlig, for organisationen bevce

ger sig hen mod integration af aktiviteter og aben, fleksibel forny
else. Disse generelle betragtninger gcelder ogsa herhjemme. Der 

skal ogsa her et ydre pres til for at fremkalde den sagligt kvalifice

rede politiske interesse i forsvarspolitikken, som kan medfore, at 

vcernenes doktriner bliver indbyrdes integrerede elementer i sta

tens politik over for omverdenen. Et eksempel pa clet er J.C. Chri

stensens pres pa hceren i perioden fra 1905 til 1908, hvor den blev 

19 



IVIIJJg, ·t til ogs!'1 at lorlwrnk JJJJtJd q\ :·wl sc .tl l' ll f·\' ' J.il, " '' '' JJdcLY<' :il 
da nsk tc rritoriunJ 1110d ' lys kl a nd , og til ogs!'1 at ~; 1 v 1 · ,1111111· i.<lld s 

dele end Sj c.e lland (med hovcdstadc n) ct v ist landlorsv.11 . I kt l'on· 

gik under indtryk af den- i forhold til Dan m a rk stratcgiskc bclig

genhed- stadig mere truende internationale situation. 

I andre situationer er de sikkerheds- og forsvarspolitiske vilka r 

sa ekstraordinrert gunstige, at man kan feJ!e og prresentere vrerne

nes indsats som integreret. Som jeg senere vii beskrive, var det si
tuationen herhjemme i begyndelsen af 1920'erne og i begyndelsen 

af 1960'erne.8 

Der skal som oftest ogsa en ydre krises pres til, f0r militrer effek

tivitet s0ges gennem en aben, dristig og maJbevidst fornyeJsespoJi

tik. Dels vii en sadan som oftest ikke kunne gennemf0res uden, at 
det omgivende samfund bemres, og det vii normalt m0de politisk 

modstand fra etablerede interesser. Dels er det sadan, at man rna 

forvente, at forsvaret som helhed og vrernene hver for sig -langt fra 

krigserfaringer og overladt til sig selv- vii s0ge at skabe ro og orden 
og begrrense usikkerheden. Deter nu engang sadan, at deter trau

matiske oplevelser som militrere nederlag eller andre uventede og 

chokerende situationer, der er det norm ale udgangspunkt for mili

trer fornyelse. Det grelder bade for den succesrige og hensigtsmres

sige fornyelse som udviklingen af den tyske lynkrigsdoktrin og det 

integrerede engelske luftforsvar i mellemkrigstiden og for uhen

sigtsmressige fornyelser som Maginotlinien og den strategiske 

bombnings doktrin fra samme periode. Som et eksempel pa en 

(uhensigtsmressig) fornyelse, som ikke skyldes et nederlag, men et 

politisk/0konomisk pres, kunne nrevnes de taktiske kernevabens 

centrale placering i den amerikanske hrerdoktrin i en lang periode. 

D et aktuelle pres for fornyelse gennem en ensidig vestlig overgang 
til en rent territorial hrerdoktrin rna betragtes pa samme made. 

Uden pres for fornyelse og integration vi! hvert vrern- og i nogen 

grad ogsa dele af vrernene - mindske afhrengigheden af andre. 

Man vi! have en tilb0jelighed til at specialisere sig, man vi! frig0re 

sig fra afhrengighed af samarbejde m ed de dele af forsvare t, m an 

ikke kontrollerer selv. Der vii vrere en tendens til, at hvert elem ent 

forbereder sin krig: pansret enhed mod pansret enhed , a rtill eri 

mod artilleri, fly mod fly og skib mod skib. De elementer, der over-
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d< · :11 I JII V(' sv.,·kl(( ·t 1,.'" .II lwgLni SI' 11 sik ke rh ('( kn og f(>r· a t undga , 
:11 111.111 IIJ IH· II(k sk;d 11d sa·tt1'S l(n· opslid,·ndc kampe om ressourcer

"' '· l111<kks <k !'i'tn l(> rhold st;tl . Alt dc ttc vii ske sa mtidig med, at 
1 kt ,·11 k, ·lt1 · v:n11 rend yrkn de ce ntrale elementer i vrernskulturen. 

Man kJJJIIll' l'ors0ge a t modvirkc en sadan udvikling i retning af 
d 1·sint eg ra ti o n og sv igtcnde fornyelse ved at integrere ledelsen af 

I k In· dd o rgani sa ti oner, vre rn ene. I Danmark etableredes saledes 

l,.o rsva rskomm a ndoe n fo r godt 15 ar siden. Dette skridt sikrede 

ikkc i ntcgra ti on. For at belyse, hvorfor dette ikke blev tilfreldet, og 
fo r a t da n ne en vresen tlig del af grundlaget for denne unders0gelses 

ko nklu sion , viljeg herefter beskrive denne rendring og dens konse

kvenser ret udf0rligt. 

Motivet blandt politikerne var- ud over en forvaltningsrationa
lisering- at sikre en koordination afvrernenes oplreg, dvs. at man 

ved delegering til denne vrernsfrelles ledelse habede at undga at 

skulle tage direkte stilling til de prioriteringsproblemer, der fulgte 

med den da accelererende uoverensstemmelse mellem summen af 
vrernenes 0nsker og de disponible ressourcer. Den omkring 1970 

gennemf0rte rendring i organisationen afforsvarets 0verste ledelse 

og i relationerne mellem den frelles ledelse og vrernene illustreres 

af figurerne 1 og 2. De viser situationen f0r rendringen og i perio
d en omkring 1980, hvor fordelingen af ansvarsomcider havde naet 
en midlertidig stabil form . 

Et meget vresentligt formal med denne reorganisering var som 

nrevnt at delegere l0sningen af prioriteringsproblemerne. H vad 

man nreppe gjorde sig klart i fuldt omfang var, at me get fa priorite

ringer i forsvarets ressourceanvendelse og aktiviteter kan foreta

ges, uden at omcider, som man nreppe havde forudsat delegeret, 

blev bemrt. Rationaliseringer kan ikke gennemf0res, uden at in

teresseorganisationer eller lokale interesser bemres, og forholdet 

til disse kan en politiker kun tillade at delegere, indtil organisatio

nerne vrelger at politisere relationerne. De vrernepligtiges tjeneste

vilkar er altid et potentielt politiseret sp0rsmal. lnden for om cider 

sam arbejdstidsregler og andre elementer af >>den samfundsskabte 
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Sowe rn ct med 
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F\y\'l·v<i bnc t m . 
Flyvcrstabcn b) 

I 
Flyvcvabnct s 
m ynd ighcdcr 
og en heeler 

j Chef en for 

I 
Fo rsva rets 

I O pe ra ti ve styrker 

a ) Efter at Fortsva rets E ft e rretningstjeneste var blevet udskilt i 1966, rummede staben 
kun en handfuld offi ce rer. Stabens arbejde og arbejdsom rii.der knytt ed e sig til opbygnin
gen af v<ernenes bered ska b i en kri seperiode samt til forholdet til de allierede. Forsvars
chefens myndighed ove r for v<e rnene var i struktursp0rgsm al begra: nse t til at pmve at 
m <egle pa m0de r mell em v<e rnscheferne i , forsvarsstyrelsen«. 

b) V<e rnsstabene havde ressourcer til a t styre og forvalte aktiviteter, pe rsonel og materiel. 
0konomiforvaltningen va r delt mellem v<ernss tabe ne og Forsvarsministeriet. Pa 
grund af ressourcekn apheden blev 0konomien i sti gende grad d og delege ret fra mini

steriet . 

virkelighed" var der ikke plads til v~sentligt andre regler i forsvaret 

end i resten af den offentlige sektor, uanset en v~sensforskellig an

den opgave. I udflytningssp0rgsmal og i st0rre materielanskaffel

ser greb man styrende in d. H vor der var elementer med relationer 

til vore allierede, matte man naturligvis fortsat styre alt andet end 

rutineanliggender fra centralt politisk hold. Hjemmev~rnet , 

NATOs infrastruktur, Bornholm, fredstidsopgaverne pa Gmnland 

og F~merne samt Forsvarets Efterretningstjeneste var aile umrlige 

omrader, som kr~vede en fast eller stigende del af budgettet. Pa 

m eget store omrader kunne man, da det kom til stykket, ikke give 

forsvaret handlefrihed. Delegering kunne reelt kun ske pa meget 

begr~nsede omrade r, og selv der var der ikke- og kunne ikke v~re 
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<> 1 i! n i11 gn. ll vn kcn po li1ikc rn c cllcr fo rsva re t va r sig bevidst, at 

tl l' ltc · pi'1 grund a f forskcl i v~rn sku l ture rne n~ppe var realistisk. 

/\1 d l' l sku lie v<nc mu li gt fo r myndi ghed er, der pa v~sentlige om

c·iid n in gen ree l auto ritet ha r - og som i vort pol itiske system ikke 

Fi gur 2. Forsva rets 0ve rste ledelse omkring 1980 

Fo rsva nkommandoe n 

Fo n va rsst a be n 

Planla:gningsscktioner 

Direkte unde r Fo rsvarskomma ndoe n: 

C hefen fo r 
Fo rsvarc ts 

Operative sty rker 

• 
Afdeling, sckti on o.a. i Forsvarskommandoen med va:se ntlig indfl ydelse pa 
forsva rets overo rdnede planla-gning. 

gruppen 
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dcli g f'orskcl i opf'a ttcl sc rn c pa nctop de omr~tcln, hvo1 <' II v1s l1 <111d 
lefrihed og autoritet er beva ret. 

Som det under disse forhold kunne forventes- og som det illu

streres af figur 2 - medf0rte etableringen af Forsvarskommandoen 

i langt h0jere grad en sammenlregning af vrernenes forvaltnings
funktioner end af deres ledelsefunktioner. Det var forvaltninger

ne, der harmoniseredes, ikke doktriner og aktiviteter, der blev in

tegreret. Vrernenes centrale milj0er afkarriereofficerer (hvori den 

vrernsvise fornyelse kunne opsta ved de bat og gensidig pavirkning) 
blev spredt til sideordnede fagstabe. I nogle af disse - de egentlige 

forvaltningsstabe - skabtes bureaukratiske normer i konkurrence 

med vrernskulturerne. 

De vrernsfrelles ledelseselementer, hvor integrationen af blandt 
andet doktriner skulle sikres, og hvori fornyelse skulle initieres, 

blev ikke givet de bedste muligheder for at l0se deres opgave. Det 

vresentligste element, Operationsstabens Planlregningsafdeling, 

blev integreret i en fagstab, belastet med rutineopgaver, og kom i 
et potentielt bureaukratisk modsretningsforhold til de planlreg

ningselementer, der placeredes i de 0vrige fagstabe. De egentlige 

planlregningselementer var- og er- i 0vrigt sa sma, at det n0dven

dige interne ideskabende samspil ikke kan opsta. Ved at planlreg
ningselementerne i det store og hele placeredes i fagstabene, blev 

der givet Forsvarschefen og Forsvarsstabschefen meget ringe mu

lighed for at styre. De var bemvet egentlige ledelsesorganer og hen

vist til at lede via m0der med blandt andet fagstabenes chefer. Det 

eneste lidt st0rre ledelsesorgan - Forsvarsstabens langtidsplanlreg

ningsgruppe - blev snart svrekket og i begyndelsen af 1980'erne 

nedlagt. Samtidig blev vrernsstabene rendret til at vrere inspekto

rater, og vrernscheferne blev vrernsinspekt0rer. De var herefter in
tegreret i Forsvarsstaben. Dermed blev det professionelle, om end 

uintegrerede, bidrag svrekket. Forsvarskommandoens nuvrerende 

organisation fremgar af figur 3. 
lnitiativer til integration eller fornyelse, der starter ide sma og 

spredte ledelses- og planlregningselementer ( eller andetsteds i for

svaret) skal overbevise foresatte, der kan have deres udgangspunkt 
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a) Pa trods af <endringen af navnet fra .. Operationsstab« til .. Operations- og Planl.eg
ningsstab« er der reelt intet v<esentligt sket i forhold til det pa figur 2 angivne. 

b) Ud over at v<ere chefer for de respektive v;ernsstabe udover v<ernsinspektorerne 
inspektionsvirksomhed pa forsvarschefens vegne. 

i en and en vrernskultur, og som saledes kan vrere pavirket af, at de

res forfremmelse skal ske i det pagreldende vrern. Hvis den foresat

te er placeret, sa han har indflydelse pa forsvarets prioriteringer -

dvs. i en afForsvarskommandoens fagstabe- vii han sandsynligvis 

have forvaltning pa det eksisterende grundlag snarere end fornyel
se og rendringer som f0rste prioritet. H vis den foresatte er placeret 

andetsteds i forsvaret, vii han muligvis kunne vrere aben for forsla

get, men der vii vrere meget lang vej til, at det kan blive realiseret . 

Initiatoren sidder ofte ret alene, uden et 0nskeligt modspil fra 
vrernskolleger. Initiativer, der matte blive accepteret inden for 

egen stab, skal herefter overleve sideordnede forvaltningsstabes be-
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sionel ( dvs. v<erns- )pmvning. Der er under hele proccssc n en na

turlig tilb0jelighed til bade at indarbejde hensyn til foresattes 

v<ernsbegrundede holdninger og til tidligere erkendt politisk mod
stand. Det er kun initiativer, der kan forvente st0tte fra en st<erk 

gruppering som for eksempel et v<erns dominerende speciales offi

cerer, og som ikke medf0rer flytning af ressourcer og autoritet, 

som har en rimelig chance for at slippe igennem Forsvarskomman
do og ekstern h0ring i genkendelig form. Og selv sadanne kan risi

kere at l0be pa et politisk sk<er, som forsvarets forslag til en refor

meret fredsstruktur i h;:eren har gjort det efter 1984. 

Som det allerede er blevet n<evnt, er der i forvaltningsstabene 

opstaet specielle normer. Disse er af teknisk/bureaukratisk karak

ter og konkurrerer med den professionelle v<ernskultur bade hos 

den enkelte officer i den pag;:eldende fagstab og i forsvarets ledelse 

som helhed. Man kan her anse v<ernsprofessionalismen for mindre 
relevant: nVi skaljo ikke i krig<<. Disse normer kan ganske vist v<ere 

af v<ernsf<elles karakter, men dade ikke er udtryk for en udbygning 

af den professionelle forstaelse til at omfatte andre v<ern, men 

tv<ertimod dannes samtidig med, at den v<ernsspecifikke professio
nalisme for<eldes og sv;:ekkes, bidrager de ikke til integration og for

nyelse. En hensigtsm;:essig fornyelse rna have sit udspring i et 

ajourfort overblik over professionelle - blandt andet operative -

vilkar og muligheder. Integrationsforslag viii ovrigt ikke nodven
digvis blive betragtet positivt af de v<ernsf<elles forvaltningsstabe. 

En egentlig integration kan ligesa vel ga ud over etablerede 

bureaukratiske interesser som v;:ernsinteresser, da den naturligt vil 

blive fulgt af en decentralisering af myndighed . 
Det kunne maske forventes, at fornyelse og integration blev gen

nemtrumfet af de chefer - prim<ert Forsvarschefen og Forsvars

stabschefen - der er placeret over de bureaukratiske filtre . Men 

som n<evnt er de i den nuv<erende organisation af Forsvarskom

mandoen ikke stottet af nogen hj<elp i form af en stab direkte ide res 

hand. Disse officerer er i ovrigt ogsa vokset op i en v<ernskultur, 

som de ikke kan forventes helt at kunne frigore sig fra. Deter ogsa 
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IH ' iv;nk s;cll<' h\' nsig- lsn1 a.·ss igc initi a tiver e r ogsa et ret klart bille

d(' af kri gt' ns 111ilj0 gc nc rclt og specielt af det forventelige kamp

lllilj<1 i en frc !lltidi g krig. For danske officerer har studiet afkrigen 

i lllan gc i'u· va.: rc t en i bedste fald perifer besk<e ftigelse. At forvente 

a t m an ka n o pbygge og vedligeholde en indsigt pa dette omriide, 

n!tr ma n sidder i stillingen, er utopi . Pa grund af strukturen affor

svarc ts ove rste ledelse holdes de v;:ernsf<elles chefer fuldt beska:fti

gc t rned de urniddelbart presserende sporgsmal. 
Fornyelse og integration har ingen indflydelsesrige professionel

le fort alere, sorn bevarelsen af status quo har det i form af officerer 

fra dominerende vabenarter/specialer >>inden for« forsvaret og i 

form af fagforeninger, reserveofficersforeninger, borgmestre og 
andre >>udenfor« . I udlandet ser man til tider industrifolk virke som 

en pressionsgruppe i fornyelsens tjeneste. Det sker ikke i Dan

mark. 

I organisationers selvforstaelse vii de kunne opna rationalitet i 
beslutninger, hvis de har fuld uafha:ngighed . M en rationalitet for

uds<etter, at mals;:etninger opstilles og prioriteres. Det kan en orga

nisation som forsvaret ikke gore selv. Med mals;:etninger opstillet 

og priorite ret kan organisationen presses til integration og fornyel
se. I Danmark har man forsogt at opna integration og fornyelse 

uden en hold bar maldefinition, uden en reel delegering af autori

tet, men ved blot at harmonisere i f<elles forvaltninger og ved inte

gration gennem afprofessionalisering og bureaukratisering af dele 
af va:rnseliterne. Resultatet er blevet derefter- men en i selvforsta

elsen fortsa t ra tione! styring. 
I litteraturen anfores, at ud over at opleve en desintegration og 

en svindende fornyelse vii militrere bureaukratier, der er overladt 

til sig selv, alt andet lige foretr<ekke offensive doktriner fremfor de

fensive eller afskr;:ekkende doktriner. 9 Derigennem soger man -

som med andre til tag- at reducere usikkerheden og fremme selv

strendigheden . Fjenden tvinges til at tilpasse sig de procedurer, 
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je og vurderinger, dvs. forhold uden fo r den rnilit ;n\' kontrol og 

forsd1else. Offensive doktriner krcever alsid ighed og cr e t godt 

grundlag for at krceve 0gede ressourcer. Offensiven indebcerer 

kamp pa modpartens territorium. Sadanne doktriner er saledes 

ikke afhcengige af et teet samarbejde med egne civile myndigheder. 

D e kan i deres krav til bevcegelighed, samvirke og fleksibilitet, ikke 
som mere stationcere, defensive doktriner ret let forstas og !ceres af 

ikke-professionelle. Deres mal er umiddelbart set noget konkret 

som fj endens styrker, forsyninger, produktionsmidler eller vcer

dier. Millet er ikke direkte - som for afskrcekkelsesdoktriner - no
get sa uhandterligt som modstanderens vilje . 

At der eksisterer en sadan tendens, skal ikke anfcegtes, men selv 

om det rna siges at vcere en fcelles tendens for de tre vcernskulturer, 

har den ikke samme vcegt for dem. '° For en smastat som Dan
mark, hvor forsvaret skal ses i forhold til modscetningsforholdet til 

en stormagt, begrcenser - ud over geografien - bade helt abenlyse 

politiske band og styrkeforholdet tendenser i offensiv retning. 
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'v'<cn 1skulturcmc 

I dct c l't c rf0l gc nde vii baggrunden for vcernskulturerne blive be

lys t, og de v ii blive beskrevet. Deter relevant at bed0mme deres 

fo rhold pa f0lgende omrader: 

- H vad ser vcernet som kilden til forsvarets legitimitet: Folkets 

eksistensvilje? Statens politik? Eller blot den militcere effektivi

tet? 

- Hvorfor og hvorledes inddrages landet i krigen? 
- H vilke mal hos fjenden retter man sine operationer imod, nar 

krigen er en realitet? H vilke begrcensninger palcegger man na

turligt operationerne? Hvilken fase under et konfliktforl0b kon

centrerer man sig om, og hvorledes forestiller man sig et engage
ment gennemf0rt og kampen afsluttet? 

- I hvilken udstrcekning er vcernet prceget af nationale for hold som 

geografi og historie og i hvilken udstrcekning af en mere interna

tional nideologisk<< vcernskultur? 
- I hvilken udstrcekning er kulturen knyttet til vcernets traditio

nelle vabenplatforme? 

Formuleringen af vcernenes ••typiske karriereofficers« tjenestefor

l0b vii have karakter af en forholdsvis fri og impressionistisk skitse, 
medens den efterf0lgende beskrivelse af de tre organisationskultu

rer vi! blive sty ret af de ovenncevnte omrader for bed0mmelse. Som 

ncevnt tidligere er formalet med kun at beskrive karrieren i det do

minerende speciale - eller et af de dominerende specialer - at 

skabe klarhed. At de nne fremgangsmade dog ogsa skaber risiko for 

forenkling er logisk. 

29 



lkskri w lst' ll vii IJii w iiiii SIIt ' lt ' l tkkt · 1it1 t l; tt tli ll lt•t l•n:l :l' l · 
ntcd citatcr. lk viii ckl Ulllfa11g , JJitdi gllt 'tiiiH l' lq•,)',t ' l, l1livl' li t' lllcl 
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riode er tiden op ti l forsvarsforliget i 1973, hvor de trl' v;nn schefcr 

udarbejdede de sakaldte »Vrernschefskitser«. 11 Den fj e rneste peri

ode er mellemkrigstiden. For at dette ikke fremkalder blokeringer 

for forstaelsen, er kilden til den enkelte illustration som hovedregel 

ikke anf0rt ved denne, kun i noterne. 

Der er vresentlige grunde til at hente illustrationerne bade fra 

den nrere ogden noget fjernere fortid. At hente dem fra den nuvre

rende debat - i det omfang det overhovedet er muligt - ville g0re 

dette skrift til en direkte kommentar til denne debat. Det ville 

kunne undergrave formalet, som er at bidrage til en st0rre forsta

else af ens eget og andres udgangspunkt samt at skitsere en vej til 

en styring af forsvarets virksomhed, der accepterer forskellige 

vrernskulturer. Bortset fra »Vrernschefskitserne« har autoritative 
vrernstilkendegivelser i de senere ar ikke vrere abent tilgrengelige. 

De klareste tilkendegivelser er blevet begrrenset tillukkede fora og 

sagsh0ringer. 

Ved at hente illustrationer fra klart adskilte perioder demonstre
res vrernskulturernes konstans. Lresere, der har fulgt den interne 

debat i en periode, vii kunne genkende argumenterne pa trods af 

den lidt afvigende terminologi og de anderledes sikkerhedspoliti

ske vilkar, der var greldende i de f0rste perioder. Andre - i denne 
henseende mindre privilegerede - lresere vii kunne finde mange 

frellestrrek med ogsa de ikke-autoritat ive indlreg i den aktuelle for

svarsdebat. 

De reldste illustrationer ti l hrerens og s0vrernets vrernskulturer 

er hentet fra 1928 til 1938, en periode, hvor vrernene var i en 

styrings- og ressourcekrise svarende til den nuvrerende. I sadanne 

perioder star formuleringerne skarpere og klarere. I perioder som 

i begyndelsen af 1920'erne, hvor forsvarets »rigdom << under Sik

ringsstyrken 1914-1919 havde skabt en overflod af materiel og ud

dannet personel, var det muligt a t f0le- og prresentere- enighed. 

En tilsvarende periode oplevede forsvaret i begyndelsen af 

1960'erne, hvor vabenhj relpen ogden fulde anvendelse af vre rn s

pligtsstyrken havde skabt en lignende rigdom. I begge pcri oder 
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Fl yvctjcncste og Marincns Flyvevresen var begrrenset af deres or

ga nisatoriske underlreggelsesforhold . Citatbillederne har pa 

grund afkarakteren afflyvevabnets vrernskultur kunnet hentes hos 

luftkrigens klassiske teoretiker, Giulio Douhet, fra dennes hoved

vrerk fra 1927. 

Ha::ren 

En karriereofficer af hrerens kamptropper starter sin tjeneste som 

uddanner og forvalter af landets indkaldte og hvervede borgere. 

Det centrale problem for hamer at motivere til uddannelsen og til 

sammenhold. Pa kamppladsen kan soldaten eller den lille gruppe 

af sol dater i realiteten selv vrelge, om der skal krempes , blot over! e

ves, eller om man skal forlade kampen. I dag kan man ej heller i 

fred tvinge sine folk, man rna overbevise dem, og under kampfor

hold er dette indlysende. I den konkrete situation er det den lille 

gruppes interne kammeratskab, der bestemmer, om dens medlem

mer kremper og kremper godt, men det indgar som en underfor

staet forudsretning, at kampens baggrund ikke er en trivialitet, at 

det er nationens overlevelse, der er truet, hvis man beordres til at 
krempe. Et demokratis folkehrer kan ikke i lrengere tid motiveres til 

at krempe for et mindre vresentligt mal. Det blev lrert af Frankrig 

i Algeriet, USA i Vietnam og Israeli Libanon, at nationale hrere, 

specielt vrernepligtshrere, krrever overbevisende argumenter for at 
krempe. Det Jigger som en underforstaet forudsretning under ud

dannelsen af soldaten . 

Allerede under officerens grunduddannelse har man lagt vregt 

pa at gore ham alsidig snarere end specialist i sin egen vabenarts 

kamp, og hvis han skal fremme sin karriere rna han til stadighed 

demonstrere, at han bevarer og udbygger sin alsidighed . Han 
bliver l0bende sat pa skolebrenken og skifter ofte tjeneste for at sik

re dette. Han skal have sa stor forstaelse for de andre vabenarters 

muligheder, at han kan anvende enheder fra disse som chef eller 
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komplckse militce re organisationers effektivitet. Midt i ka rri c rc

forl0bet udbygges den vcernsalsidige uddannelse med det formal 

at give ham et tilsvarende indblik ide andre vcerns enheders mu

ligheder- ikke mindst mulighederne for st0tte eller behov for sam

arbejde - og man fors0ger at give ham et indblik i, hvorledes 

nationens og alliancens strategi formuleres. Herefter vii karriere

officerens tjeneste veksle mellem stillinger, hvor han skal demon

strere, at han mestrer denne alsidighed, og at han er i stand til at 

til passe sig normerne i stadig mere omfattende bureaukratiske le

delsesorganisationer, og stillinger, hvor han demonstrerer, at han 

fortsat er i stand til at motivere og beslutte som chef pa de udf0ren

de niveauer, og at han har bevaret og ajourf0rt sin vcernsspecifik

ke praktiske kunnen og alsidighed . Med mere tjeneste i stillinger 

i stadig mere omfattende og specialiserede bureaukratier og min

dre tjeneste i stillinger med operativt indhold kan der vcere en til

b0jelighed til, at karriereofficeren fra hceren bliver overfladisk i sin 

professionalisme . 

.,£fter min inderste overbevisning, for hvilkenjegofte har givet udtryk, er 
det n0dvendigt at fa befolkningen med, hvis landets forsvar skal kunne 
fin de en tilfredsstillende l0sning. Va:rnet ma have en sund rod i befolkningen, 
der rna tage va:rneopgaven op og f0le den som en fa:lles opgave for aile«. 

"1 . Grundelementerne i H a:rens opbygnz.ng. 
Der er gaet ud fra, at befolkningens va:rnekraft virkelig udnyttes, dels saledes 
at aile egnede personer inden for visse aldersgrupper find er anvendelse 
indcn for forsvaret. - og ingcn gar fri, medens andre ka:mper for 
de1n.<< 12 

Uden at reflektere ncermere over det ser officeren sig som reprce

sentant for folkets forsvarsvilje . Deter den, der legitimerer forsva

rets eksistens og i givet tilfcelde anvendelsen af vabenmagt. Fcelles

skabets fortsatte eksistens er pr. definition statens primcere mal, og 

det er statens pligt at fremme dette mal ved at opretholde et mili

tcert forsvar. Det er i sagens natur rimeligt, at dette forsvar af det 

nationale fcellesskabs fortsatte eksistens bygges pa borgernes di

rekte tjeneste. Deter mcd udgangspunkt i denne opfattelse, at bor-
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son lrnl - udc n al afvc nl c na; rmcrc politisk beslutning og styring. 

Som udtryk for hclc na tionens inte resser rna forsvaret vcere hcevet 

over (part i-)politik, i st0rrelse og indhold ideelt set sty ret af truslen. 

.,Bevarelsen af neu tralite ten e r betinget af, at ingen va:sentlzg del af landterri
lor iet kra:nkes . Periferiske kra:nkelser og disses mer eller mindre heldige 
im0d egaelse vii derimod aldrig fa virkelig betydning for vor forbliven eller 
ikke- forbliven uden for konflikten. 

Med andre ord: den danske va:rnemagt rna, hvis den skal veje i dansk 
udenrigspolitisk argumentation, i Jorste lznie va:re bygget op saledes, at 
krigsf0rende magter med god grund beta:nker sig pa at kra:nke va:sentlige 
dele af vort landterritorium- den rna i anden linie bygges op saledes, at den 
ogsa- sala:nge neutraliteten bevares- kan l0se de opgaver, som i neutrali
tetsperioden vii forefalde i stort tal, men hvis mer eller mindre heldige l0s
ning pa ingen vis vii va:re afg0rende for, om landet inddrages i krigen eller 

eJ<<. 

.,£n af hovedopgaverne for dansk forsvar vii va:re at hindre angriberen i 
at sa:tte sig i besiddelse af vore havne og navnlig vore flyvepladser; men 
det rna i denne forbindelse erindres, at forsvaret af en flyveplads eller en 
havn i egentligste forstand falder sammen med forsvaret afterritoriet som 
helhed. . .. beka:mpelsen af angriberens landmilita:re styrker (bliver) det 
afg0rende for, om det lykkes ham at besa:tte vort territorium og dermed 
vore flyvepladser og havne«. 

.,Safremt Warszawapagten skulle finde det formalstjenligt at indlede an

grebet mod (hele eller dele af) dansk omrade, rna det forudses , at 
- operationer vii sigte mod opnaelse afkontrol over milita:rgeografisk set va:
sentlige omrader (min udh.) ..... .... 3 

Nationen er knyttet direkte til fcedrelandet, til landterritoriet, 

uden dette er den hjeml0s. Sa lcenge landterritoriet kontrolleres el

ler som minimum de dele, som er vcesentligst for nationen selv, el

ler som deter afg0rende at hindre, at modstanderen far fat i, har 

kampen et fornuftigt mal og derigennem bevares de andre vcerns 

baser ogsa . Forsvaret skal f0rst og fremmest gennem sin styrke 

forebygge, at landterritoriet krcenkes, deter beskyttelsen af land
territoriet, der udg0r det centrale element i beskyttelsen af suverce

niteten . 
Landet er ikke alvorligt truet af tilfceldige udviklinger, men af 

33 



lwv id stt· IH· sht!ttitt gn · Otll ;1t lt 'll t' tlll'd It ' '"". t·llt•t ttt \ .i 'J I<I tl , IH ·tt · 

ho lcl sv is a t iva: rksa tt c ll' rro r L· lkr invas io 11. I k it• · vii d, kt · ~ k <' lor 

bagatelle r, m en ka n fo rven tes , hvis malct c r a t sikn· .~ t g ko tlt ro l 
med hele eller vresentlige dele af landterritorie t. Kri scr, cler e r en 

f0lge af pression med det formal at sikre sig kontrol over dele af 

landterritoriet, kan kun »styres« med opbygningen af evnen til at 

kunne afvise terror og invasion. 14 

Krrenkelser og aggression, der ikke rammer landterritoriet, 

men s0- eller luftterritoriet, burde afprincipielle grunde kunne af

vises, men deter trods alt mindre alvorlige interesser, der trues, sa 

hvis ressourcerne n0dvendigg0r prioritering, er det her, der rna 

spares. H vor me get af evnen til at im0dega invasion skal of res for 

at kunne erkende og afvise eksempelvis ubadskrrenkelser af den 

gmnlandske kyst? 

U middelbart skulle det for hold, at kampen er en eksistenskamp, 

g0re begrrensninger irrelevante, men to forhold modvirker en sa

dan opfattelse. For det f0rste den professionelle militreres indbyg

gede egeninteresse i, at kampen bevarer civiliserede trrek. 15 For 

det andet 0nsket om at reducere usikkerheden fra faktorer uden for 

den militrere duel. Han foretrrekker, at kampen begrrenses til at 

vrere rettet mod modstanderens militrere styrker. Men i 0vrigt an

ses begrrensninger principielt som ukloge handicaps, der hremmer 

den militrere effektivitet og g0r risikoen for et hurtigt nederlag 

St0rre. Offensiven udelukkes ikke afprincipielle arsager, men fordi 

styrkeforholdet udelukker den. Usikkerheden i defensiven s0ges 

mindsket gennem planlregning, der med en stadig indbygning af 

forudsretninger om angriberens handling kan ende med at vrere et 

bureaukratisk mali sig selv. Kampen har karakter af en rrekke af 

forholdsvis udstrakte engagementer, hvor angriber og forsvar ned

slider og fors0ger at udman0vrere hinanden. Kampen afsluttes, 

nar den ene parts enheder er nedkrempet eller opgiver kampen. 

H vis angriberens hrerstyrker er nedkrempet, har forsvareren naet 

sit mal, landterritoriet vii igen komme under egen kon trol. H vis 

forsvarerens hrerstyrker er blevet nedkrempet, vii a ngriberen 

umiddelbart kunne na sit mal, uanset hvad dette m a tte vrere . At 

udskyde nederlaget lrengst muligt skaber mulighed for hj re lp ude

fra, men det har ogsa en vrerdi i sig selv i demonstrati o n en a f den 
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, f de t ostli ge om riid e samles naturligt forsvaret om Sj~lland og hovedsta
d ens sikring, og her har h~r og f1iide enfrell.es opgave at lose. Fladen i forre
ste linie indhenter efterretninger om forholdene pa soen, udl~gger og be
vogte r visse afsp~rrede minefelter, der tilst=ber at beg=nse en fjendes 
angrebsmuligheder, og deltager i kampen mod fjendligt landgangsforsog 
dels ved at angribe fjendtlige transportflader i soen og dels ved pa selve 
landgangsstedet at k~mpe med de landgaende fjendtlige trapper samtidig 
med , at h~ren som k~rnen og rygstodet for hele soforsvaret tager den af
gorende kamp med fjenden pa landgangsstedet og mods~tter sig en even
tuel fjendtlig fremt=ngen og erobring af oen. H~rens betydning i denne 
forbindelse bliver tillige, at fjenden, der vii erobre Sj~lland, bliver nodt til 
at tage vor h<er i betragtning, og derved give landgangsekspeditionen et 
sadant omfang, at den tillige bliver et tungt apparat, der k=ver tid at 
iv~rks~tte, vanskelig Iader sig skjule og danner et for vore undervands- og 
torpedobade meget sarbart objekt«. 

,forsvaret (mod invasion) ... vii kr~ve 
- et soforsvar, der, hjulpet af flyvevabnet , ved kampkraftige, Jette sostrids

kr~fter, st<erkt stottet pa mineanvendelse . . . kan yde en sadan indsats 
i vigtigere eller truede farvande, at det for en angriber vii tage en betrag
telig tid at ryddeliggore farvandet for fremforelsen afbes~ttelsesstyrker 
over soen. 

- et flyvevaben, der formar at tvinge angriberen til en alvorlig kamp om 
luftherredommet, for han med rimelig sikkerhed kan indlade sig pa an
dre operationer, herunder navnlig at fore tilst=kkelig kraftige landtrop
per frem over soen eller gennem luften. 

- et landforsvar, der hjulpet af fl yvevabnet, pa en gang kan hindre en fri 
march med angrebsstyrker over landegr~nsen eller kysterne og samti
dig- ved dets styrke og fordeling- node angriberen til at s<ette sa store 
landstyrker ind, at en virkelig ryddeliggorelse afluftvejen rna gennemfo
res, for han gennem luften kan soge at »springe over<< soforsvaret for at 
sla basis for bade so- og luftforsvaret ud. Landforsvaret rna have en sa
dan opbygning og effektivitet, at det vii v~re i stand til en vis tid at holde 
vi tale dele af territoriet med de her v~rende vigtigste baser for sov<ernet 
og flyvevabnet«. 16 

S0vrernet bed0mmes ud fra dets evne til at yde et bidrag til invasi

onsforsvaret af Sjrelland . Herudover lregges der vregt pa, at forb in

delsen mellem landsdelene bevares. 0vrige opgaver forekommer 
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muli ghccl for- alene uclc n hj a: lp Ira a lli crcdc styrkn :11 yd1 · " ' va

rigt og vcese ntligt bidrag til hoveclopgaven, invas ionsfo rsvar: 

, .. det (vii) for en modstander ... v<ere forholdsvis let at tilvejebringe den 
onskede overlegenhed pa soen og i luften: so - og luftkra:fter er i besiddelse 
af en overordentlig bev<egelighed og en midlertidig forl<eggelse af selv 
meget betydelige so - og luftkra:fter fra de for modstanderen afgorende 
kampfronter vii, pa grund afso- og luftkrigens hele karakter, hojst medfore 
en midlertidig stagnation i angrebsmulighederne her .. 

Foruds<etningen for anvendelsen af danske so- og luftkra:fter rna i ovrigt 
v<ere, at landterritoriet er beskyttet mod fjendtlig bes<ettelse. 

Denne sikkerhed kan ikke hvile pa soforsvaret som hovedfaktor for 
Jyllands-Fyns vedkommende, fordi et tysk angreb pa disse landsdele kan 

fores, uden at dansk soforsvar overhovedet far mulighed for indgriben; -
for Sj<ellands vedkommende fordi tysk angreb ogsa her uden storre van
skeligheder kan afskrere dansk soforsvar fra virksom indsats: dels ved Sto
re Brelts kyster, hvor en rettidig udbygning af dansk soforsvar stoder pa po
litiske vanskeligheder ... , dels over vore sydlige oer, hvortil vejen forer over 
et for angriberen let aflukkeligt farvand af ringe udstra:kning, dels endelig 

ved udnyttelse af de muligheder for transport af trapper ad luftvejen, som 
udviklingen efterhanden har fort med sig. 

Ej heller kan den omhandlede sikkerhed for landterritoriet hvile pa luft
vabne t som hovedfaktor henset til dette vabens hele karakter: dets afh<en
gighed af dagstid og vejrforhold og dets indstilling pa periodevis og mo
mentvis kamp uden mulighed for til stadighed at blive modstanderen pa 
livet«. 

»Det skal .... fremhreves, at en angriber altid vii kunne gennembryde det 
loran landterritoriet fremskudte forsvar, safremt han er villig til at accep
tere de heraf folgende tab eller villig til at acceptere den til en opslidning 
af disse enheder nodvendige tid . 

Nar angriberen efter kortere eller lrengere tids forsinkelse har naet land
territoriet med sine hrerenheder, rna dette erobres og fuldt ud kontrolleres, 
for han har naet sit mal. Dette kan han kun forhindres i, ved at han imo
degas af egne ( allierede) h;erstyrker med fornoden uddannelse, materiel, 
vilje og hardhed«. 17 

Denne fundamentale tvivl med hensyn til s0vcernets evne til a t be

vare sin kampkraft til det tidspunkt, hvor s0landscetningen bliver 

ivcerksat, fik i mellemkrigstiden hceren til at krceve mobilt la ngt

rcekkende feltartilleri til beskydning af s0mal i det sydlige 0resund 

og i Store Bcelt, pa samme made som der i nutiden peges pa det 0n

skelige i at organisere mobile kystmissilbatterier. Opfa ttelscn a f, at 
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»M cdcns stormagters luftvaben kan blive stillet over for opgaver af selv
stre ndi g ka rakter som f.eks. angreb, uden direkte forbindelse med hrers el
lcr fl ades operationer, pa modpartens industricentrer o.l. , kan sadanne 
s<eropgaver ikke t<enkes stillet det danske luftvaben , som ikke vii kunne go
res st<erkere, end at det rna samle aile kra:fter om de opgaver, der skalloses 

i forbindelse med v<ernets andre grene: opklaring, indgriben i kamp pa 
JOrden og pa soen , kamp mod modpartens luftkra:fter, desorganisation af 
hans forbindelser o.s.fr.« 

Med hensyn til fordeling af opgaverne - ikke af ressourcerne - var 

og er forholdet til flyvevabnet mere afklaret. Udviklingen svarer pa 

dette omrade i 0Vrigt til udviklingen i blandt andet Sverige. I 

mellemkrigstiden var relevansen af at udbygge et kanonluftforsvar 

af hovedstaden dog et punkt, hvor der ikke var enighed. 19 I dag af

viser hceren den set fra et flyvevabensynspunkt rigtige og naturlige 

placering af flyvende panservcern i flyvevabnet- pa alsidigt anven

delige fastvingefly. Denne kapacitet rna formed sikkerhed at vcere 

til radighed i tide og 0vet i samarbejde med hcerenheder vcere un

der direkte kontrol afhceren, ogden skal placeres pa specialiserede 

panservcernshelikoptere. 

»for hrerens vedkommende, hvor personelstyrken er af et ganske andet 
format end ved flyvevaben og sov<ern, , .. (ville) et hojt beredskab, udviklet 
ad sam me veje som for disse to vrern skitseret, ikke alene .. . medfore uover
kommelige okonomiske folger, men (det er) allerede af almindelige er
hvervsmressige grunde ugorligt, da storstedelen af personellet er hjem
sendt, v<ernepligtigt personel. .. . «20 

Hcerens erfaring med et >>Overraskelses«-angreb den 9. april 1940 
pavirker stadig officerskorpset i retning af et indsatsberedskab, 

men man fors0ger at skaffe sig frihed til at bevcege sig i retning af 

en uddannelses- og mobiliseringsstruktur, der er licit mere pa linie 

med hcerens >>ideologiske« grundlag: den nationale vcernepligts

hcer. Ud over 9. april -erfaringen rna man dog nok konstatere, at 

NATOs konsensusdefinitioner af truslen og alliancens system for 

37 

,[II 



I';I) IJHll 'l<' l'lll )-4 :ti il :l' I'Siyrkl'l' Vil 'i<l' l' i)(' V; II'l' ll(i l' p;", l> ,il llll l' l ,11 1'1 111rl c 
s<llsiH'n·clskiib i knen . 

Den rclati vt bcgrce nscde binding a f ka rricrco ffi enn1 1 i I si 11 vi't

benart gor, at hce ren som helhed ikke er bundet til speciell c vaben
systemer. Holdningen til forskellige typer platforme er forholdsvis 

pragmatisk. Nogle bindinger Jigger der dog i den enkelte vabenarts 

interesser og kultur, i vanskelighederne ved at finde midler til aile 

typer materielinvesteringer, uanset om der er tale om en erstat
ningsanskaffelse eller en ny type, samt nok ogsa her i alliancens 

bindinger til de traditionelle typer materiel og enheder. 

S0v~rnet 

En karriereofficer i sovcernet g0r typisk tjeneste ide sejlende kamp
enheder, i de senere ar primcert i overfladekampenhederne. Han 

bliver fra starten stcerkt specialiseret inden for- og senere i- disse 
enheders specialist- og f0ringsfunktioner. Det er en simpel n0d

vendighed for at fa et krigsskib til at fungere. Derudover pavirkes 

han af det element, han skal virke i, havet. For at vcere en god offi

cer i s0vcernet skal han vcere en god somand og god skibsofficer, ha
vet tillader ikke overfladisk amat0risme. 

D et at f0re et skib stiller kontante krav. Havet stiller ogsa krav 

om en klar ansvars- og myndighedsfordeling. Chefansvaret kom

mer tidligt og er langt mere konkret og absolut pa et skib, end det 

er i en hcerenhed i fredstid . D eter indlysende n0dvendigt at under

ordne sig sine foresatte pa et skib; bade under fredstidsuddannel

sen og i krigstid medvirker havet til at motivere aile. Det er ikke 

sam i betydelig grad pa landjorden op til den enkelte, om han vii 
forlade enheden eller l0se sin opgave. 

Pa et krigsskib er forskell en mellem forholdene i fred og i krig 

langt mindre end i en af hcerens kampenheder. En dominerende 

del af milj0et er allerede i fredstid til stede. Og ud over at forberede 
sig til krig - sam er hcerofficerens eneste retfcerdigg0relse og be

skceftigelse -!0ser han allerede i fredstid et stort an tal stcerkt varie

rende opgaver for staten. Han varetager indhentningsopgaver for 

efterretningstjenesten- til tider i direkte konfrontat ion med muli
ge fjendtlige flader. Han indscettes med sit skib til markerin g afden 
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li cn· clc mccl den da nskc sta t. ll0sn in gcn a f a ile disse opgaver som 

ct fl cksibelt in strum ent for sta ten handler ha n ud fra et komplekst 

sce t a f na tion ale direktiver og internationale regler. Hans praktiske 

tjenes te Jigger pa det abne hav, pa territoriets periferi, pa forbindel

sesvejene, der binder territoriet sammen. 

D et er indlysende for ham, at forudscetningen for, at han kan 

l0se sin opgave er, at han kan sejle, og at denne mulighed kan blive 

frataget ham af en overlegen flade, der tilkcemper sig s0herred0m
met , som de dominerende s0krigsteoretikere foreskriver. Men 

med sit kendskab til den vanskelige danske farvandsgeografi be

tragter han det som scerdeles vanskeligt for en fjendtlig flade at til

kcempe sig dominans i vore farvande, som vore- ikke hans- skibe 
er bygget til , og hvor de mange 0er, grunde og smalle l0b tilbyder 

skjul og smuthuller. 

Uddannelsen af s0officeren- bade grunduddannelsen og efter

uddannelser- sigter i langt h0jere grad end uddannelsen afhcerof
ficeren pa at kvalificere ham bedst muligt til at varetage den funkti

on, som han umiddelbart skal bestride. Det bade muligg0res og 

n0dvendigg0res af den langt h0jere grad af sammenfald mellem 

fredstids- og krigstidsopgaver. En generelt kvalificerende >> stabs<<

uddannelse, som er en del afhcerens modulsystemer af alsidige ud

dannelser, er ikke en s0vcernstradition, en naturlig f0lge af den en

tydige ansvarsfordeling pa et skib. 

Den brede grazone mel! em operationer og forvaltning samt den 
sncevre sammenhceng med totalforsvarssp0rgsmal, som kendeteg

ner hcerens funktion, eksisterer i langt mindre grad for s0vcernet. 

Nar en s0officer gar i land, er det normalt tillangt mere rent for

valtningsmcessige funktioner. De operative stabe i lander i betyde
ligt h0jere grad situationsregistrerende st0tteorganer for chefens 

beslutning end de komplekse planlcegnings- og forvaltningsstabe , 

som karakteriserer hceren. 

>>Ska l ordet •forebyggendea have nogen reel betydning, nu1 hovedformalet va:re at 
undga en situation, hvor va:rnets lwmpduelighed bliver det ajgerende lod i va:gtskO.len for 
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.. De n rctt c l0.min g a f s0va: rnct. s ncutra litc tso pgavc r - hvo rund cr i vide rc 
forstand ogsa rn a henregnes bevogtnings- og sikringsopgaver i spa:: ndte, 
internationale situationer - vii unde r mange forhold udgore et overor
dentligt vigti gt led i dansk forsvars betydning som krigsforebyggende fak
tor. Den meget store strategiske betydning, der rna tilla::gges de danske 
str<Eder som forbindelsesvej mellem 0stersoen og verdenshavene, vi i kun
ne gore vort soom ri'tde til et br<Endpunkt for stormagtsi nteresser, og mang
lende evne til, om fornodent med magt, at sikre Dan marks rettigheder og 
pligter overfor andre magter, hvi s krigs- og handelsskibe fa::rdes i danske 
farvande, vii ikke blot kunne afgive bekvemme paskud til at inddrage lan
det i krigsbegivenheder, men vi! ogsa kunne give anled nin g til , at forestil
lingen om dansk territorium som et let bytte rodfa::stes i udlandet og giver 
na::ring til a ngrebsplaner«. 21 

At anvende citater som det f0rste fra Rechnitzers cheftid kan fore

komme provokerende, fordi han i sin uh<emmede ambition var pa

rat til at ga betydeligt l;:engere end sine kolleger i retning af at an

vende regeringens forsvarspolitiske linie. Derigennem kunne han 

redde fladen . Det var imidlertid prim<ert i det opportunistiske me

todevalg, at der var forskel mellem ham ogres ten af s0officerskorp

set. I opfattelsen af s0v<ernets rolle og sammens<etning var der kun 

en beskeden - om overhovedet nogen - forskel i opfattelsen mellem 
ham og andre !eden de s0officerer. I sine fors0g pa at skaffe magt til 

sig selv og penge til fladen udtrykte han i provokerende klar form, 

hvad der var den ene side af den f<elles opfattelse. Han valgte i en 

del af sin argumentation at ignorere, at ogsa det nationale s0offi 
cerskorps - som h;:erens- sa folkets eksistensvilje som en del affor

svarets legitimitetsgrundlag. 22 Han underspillede dette forhold og 

understregede den anden del, som afveg fra h<erens opfattelse, 

men som var politisk opportun: At forsvaret skulle v<ere et egnet 

instrument i h<evdelsen af suver<enitet og neutralitet ved begr<en
sede og tilf<eldige kr<enkelser. Forsvarets legitimitetsgrundlag var 

f0rst og fremmest at v<ere statens instrument, egnet til at begr<ense 

virkn ingerne af de kriser, som ville opsta under en krig. Forsvaret 

skulle v<ere en folkeretlig snubletriid. Forsvarets opgave kunn e 
dengang og kan forsat deles i to grupper: 

,J. lobende neutralitetsopgaver, som farvands- og gr<Ensebevogtnin g, sik-
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tn a rk fra en a fde krigsforende parters side forebygges i videst muligud

stra:kning«. 

»Sova::rnets hovedopgave over for de maritime trusler er - pa gru ndlag af 
den for forsvaret ga:ldende mals;etning og i samvirke med de ovrige va::rn 
-at udfore en egentlig krigsma::ssig indsats til beskyttelse af dansk landom
ri'tde og soterritorium og af de danske gennemsejlingsfarvande. 

Men forud for denne ultimative opgave ligger save! i fred som under 
spa::ndte forhold en =kke forskelligartede opgaver, hvis dobbelte formal er 
at medvirke til krigsforebyggelse og at forberede krigsma::ssig indsats«

23 

Deter ikke ligetil at prioritere de to s<et opgaver i forhold til hinan

den. Men det rna v<ere sadan, at de opgaver, der Jigger i umiddel
bar forl<engelse af dagligdagens, skal kunne l0ses. De kan ikke -

som det ofte fremf0res fra landmilit<er side (if. citat side 33) - blot 

1gnoreres. 

»Nar man fra visse hold mener at kunne betragte sporgsmal af denne art 
som sporgsmal omjuridiske teser og derfor betragte k=nkelser af soterri
toriet som periferisk krcenklser, hvis mere eller mindre heldige imodegaelse 
aldri g vi! fa betydning for vor forbliven eller ikke forbliven uden for kon
flikten, sa rna Sova::rnskommandoen ha::vde, at denne opfattelse sa afgjort 
rna bero pa en svigtende forstaelse a f hele sa gens virkelige karakter. 

Det lacier sig heller ikke gore paforlulnd at tildele landterritoriet kvalificeret 
va::rdi fremfor soterritoriet eller at ti ldele bestemte dele af landterritoriet 
va::sent lig va::rdi og andre dele uva::sentlig va::rdi . 

»Sadanne handlinger kan eksempelvis ta::nkes at besta i chikane af skibs
trafikken , arrange ret grundstodning i havne og smalle sejllob, mineringer, 
opbringelse af civ ile ski be, odela::ggelse af olie- og gasproduktionsanla::g el 
ler af midlerne til transport af disse stoffer, afspa::rri ng a f farvandsomri'tder 
til afholdelse af milita::re ovelser etc. - og deraf afledte folgehandlinger. Ak
tioner af denne art, som indledes provokatorisk for at skabe baggrund for 
paberi'tbelse af videregaende foranstaltninger til beskyttelse af egne inter
esser, vii i stigende grad kunne reducere en dansk regerings handlefrihed, 
med mindre der straks reageres med passende modt=k«. 

24 

Der er hos s0officerer i langt h0jere grad end hos h<erofficerer en 

opfattelse af, at en krig vii kunne opsta som f0lge af, at kr;:enkelser 

af et lands suver<enitet pa lavt niveau optrappes. Risikoen for, at 
kr<enkelsen udvikler sig til en krig skal mindskes gennem en »sty-

41 



r i 11 g« ; 11'kri s ~· 11 g<' llll <' lll a l 'v i s11i11 g :II k r:r ll k, · l s\' lllll ('( ll i l s l c ci (' Vi\ ' 1<' 11 

de m iii tcc rc m id ln. Ud c n naLi o n a k 111i d k r 1 il sty rin g a f kr isc n n 

der en r isiko fo r, a t den komm er ud a f kon trol. D e r e r en na turli g 

tilbojelighed til at se fjendens m al ud fra en prima: rt somilita: r 

synsvinkel: Interessen i Danmark er knyttet til onsket om kontrol 

med stra:derne . 

Milita:re operationer rettes naturligt mod fjendens flade. Deri

gennem sikrer man sig handlefrihed pa havet- frie forbindelsesli

nier- eller man opnar at begra:nse fjendens handlefrihed. Ud over 

at man skal holde sig inden for folkeretten, ses begra:nsninger af 

krigsforelsen pa havet som urimelige. For at give forsvaret dybde 
skal forsvaret om muligt indledes ved modstanderens kyst, og det 

er afgorende for udfaldet , at fjenden rammes overraskende og of

fensivt. Gennem en fremskudt og offensiv optra:den opnar man i 

ovrigt ogsa uafha:ngighed af et ta:t og kompliceret samarbejde 
med invasionsforsvaret pa land . 

Der er en klar tendens til, at soofficerer koncentrerer deres inter

esse om krisestyring. Interessen er i ovrigt koncentreret om kri 

gens forste faser, de betragtes som det nationale forsvars va:sentlig

ste opgave . Heri afviger man markant fra ha:rofficeren, der synes 

fikseret i sin interesse for konfliktens senere faser og heldige afslut

ning, idet sandsynligheden for en afvisning af invasionen af ham 

bliver betragtet som den eneste relevante del af forebyggelsen. So

officeren ser ikke kampen som en udstrakt nedslidningsproces, 

men som et begra:nset an tal korte og voldsomme, afgorende enga

gementer, hvis udfald bliver bestemmende for parternes operative 

muligheder. 
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»De geografiske forhold giver .... en passeruk udbygget og rigtig sammensat 
dansk !lade s<rrdeles gode betingelser for en strategisk defensiv, hvor en ned
k<rmpelse af dansk styrke vii v<rre overordentlig vanskelig og i hvert fald 
vii k=ve lang tid og en betydelig magtindsats og risiko ..... ..... .. 

Forsvarernes landstyrke er bestemmende for selve transportens omfang, men 
fladens kampduelighed og operationsevne er bestemmende for, hvilke be
skyttelsesforanstaltninger der skal foretages under overskibningen, ikke 
alene med hensyn til d<rkningsstyrkens storrelse og sammens<rtning, men 
ogsa med hensyn til rute, ind- og udskibningens tidspunkt og sted , fortsa t 
tilforsel af vaben, ammunition og andre forsyninger til d en land satte styr
ke m .m . 

I IHI II ·•, t l l ' l 111 ~~(' 1\ fl .' L ilt' ~ ! y l k(' l , ~ (1 111 . t!l g t ll )( ' l ( ' l li H' I H l V CI . I I t . q.!, <' V t l kl' l q.~ 
l~t , , .,V il td , cri )Vn skil, ,, i , ,gc l l l' tlll ll' gc.: t si11 tp c.: l t in g, og ltltl d s;.ctn iJl gc.: n k :111 

II < II " ' ,.s hvo r s0 111 he ist pi'< c t cll c r ll ..: r<.: st..:d <.:r og pa dct tidspu nk t, a ngr ibe
' , . II bcs tc mm cr, udcn a t der vii v<r re sandsyn li ghed fo r a t passende for
sva rss tyrker kan na re ttidigt frem tillandgangsstederne«. 

»Deaf sov<rrnets styrker anvendte kampmetoder vii besta i direkte angreb 
mod modstanderens kamp- og transportenheder samt i etablering af sa
danne sp<rrringer, som kan tjene til at hindre angrebets udbredelse. I det 
direkte angreb vii det v<rre af den storste vigtighed at kunne etablere et 
samspil mellem sokrigens forskellige vaben, hvorved nodvendigheden for 
iv<rrks<rttelse af komplicerede sikringsforanstaltninger patvinges mod

standeren«. 

,£n operativ balanceret indsats, som under bedst mulig udnyttelse affar
vandsgeografiske forhold tilsigter at byde en f.eks. ostfra kommende mod
slander !lest mulige taktiske komplikationer, bor omfatte anvendelse af: 
- undervandsbade placeret i omrader med passende vanddybder langs 

mulige opmarchveje for at angribe transportskibe og storre kampenhe

der, 
- overfladekampgrupper til d<rkning fortrinsvis af de syd- og sydostlige 

adgangsomrader til danske kyster og farvande, herunder d<rkning af de

fensiv minel<rgning, samt 
- minel<rgnings-, kyst- og havneforsvarsstyrker, hvortil kommer mine

strygere til sikring af sejlruter« 25 

Fladestyrker er - selv om de nok ikke kan afvise angrebet fra den 

overlegne fjendtlige flade - afgorende for forsvarets muligheder. 

Selv om invasionen afvises, ma vi opgive, hvis fjenden erobrer so

herredommet. 

''· .. i fald neutralitetsv<rrnet pa soen er fejet bort, er hermed sa at sige mod
standen hablos , selv om der pa land kan opstilles nok sa store styrker. Et 
land som Danmark er bortset fra de n <r ringsmidler, det rader over, sa at 
sige blottet for aile midle r til fortsat trivsel uden tilforsler udefra, og ville, 
safremt disse udeblev, i lobet af ganske kart tid v<rre tvunget til at give op«. 

,Hen set tillandets geografiske konfiguration og dets beg=nsede ressour
cer vii soforbindelsernes opretholdelse i videst mulig udst=kning - save! 
til almene forsyningsm<rssige formal som til sxrlige militxre transporter 
- v<rre af star vigtighed. Best=belserne herpa bor, som det direkte invasi
onsforsvar, tage form af et samvirke mellem aktiv kampindsats og passive 

spxrringer«. 

,Danmark behover betydelige tilforsler udefra, hvorafhovedparten kom

mer ad sovejen, ligesom en star del aflandets eksport fragtes pr. skib ..... 
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m a rk, kunn e blokere save] den civile som den rnilita:rc tran sportvirksom 
hed til s0s og dermed ikke blot tilf0rslen til la ndet, men ogsii ovcrf0 rsel 
mellem J ylland og Sj relland af danske og af civile forsyninger mellem 
landsdelene vii kunne lammes .«26 

Idet s0officeren koncentrerer sig om forsvarets f0rste fase og en 

eventuel blokade, glider hrerens forsvarsrolle til en vis grad ud af 

hans fokus. Hreren pa Sjrelland skal dog vrere stor nok til, at en in
vasion rna g0res Sa omfattende, at S0Vrernets styrker kan fa bid . 

Herudover er det i forhold til truslen fra luftlandsretninger i dag 

n0dvendigt at opretholde landstyrker i den landsdel, som s0vrer
nets interesse er koncentreret om. 

S0vrernet har- i modsretning til hreren- en betydelig fleksibili
tet og mobilitet: 

"· .. . det ( er) en f0lge af dansk omrades geografi, at enhver koncentration af 
dansk forsvarsstyrke i st0rre forstand kun kan ske over s0en, ogsii for land
styrkern es vedkommende. - Kun luftstyrkerne er i sa henseende anderle
des st illet , ... « 

,Danske styrkers fortrolighed med egne farvandes karakter, kendskab til 
egne minefelter, og mobilitet mii udnyttes fuldt ud for at opna taktisk over
raskelse og derved i muligt omfa ng udligne styrkemress ig underlegen
hed «. 27 

Landforsvaret af Jylland har kun perifer interesse. Det, der kan 

diskuteres, er, i hvilken udstrrekning det i dag er et dansk anliggen

de. U middelbart set er det indledningsvis tyske styrker, der vareta

ger forsvaret. Senere vii det vrere naturligt, at engelske eller ameri
kanske landforstrerkninger deltager, efter at de er blevet transpor

teret hertil ved s0transport, hvor det ville vrere naturligt, om Dan

mark bidrog bade med transportskibe og med eskortefart0jer fra 

s0vrernet. Deter for s0officeren ikke umiddelbart gennemskueligt , 
om deter n0dvendigt, at danske styrker deltager ijyll ands forsvar 
i Slesvig-Holsten. 

Forholdet til flyvevabnet har fra starten vreret p rreget af sa\ :>,I 

usikkerhed som konkurrence og tret samarbejde. Oprettclscn a f et 
selvstre ndigt flyvevaben bet0d, at s0vrernet mistede sit ll yvcvresen. 

Den senere genoprettelse med helikoptere drekker ikke behovct for 

en styrke af fly, der er specialiseret i st0tte til lladeoperationcr. 
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III S.il io tt , i den 1ys kc IH'tdcs ll y vcv~tbcn. Dcttc udclukkcr dog ikke, 

at dcr i mange situ at ionc r finder et tre t samarbejde sted med det 

danske llyvevaben. Fra 1930'erne harman imidlertid vreret ikon

kurrence om l0sning af mange af de opgaver, ikke mindst i invasi
onsforsvaret, som traditionelt har vreret s0vrernets. 28 Man er ble

vet tvunget til a t erkende betydningen af luftsituationen for 

mulighederne pa havet. H eraff0lger ogsa usikkerheden. Fjendens 

fly rna forventes at have en meget betydelig indflydelse pa egne 
operationer og egne enheders chancer for at overleve. Maner vitalt 

afhrengig af en faktor uden for ens kontrol. 

Traditionelt - med udgangspunkt i det dansk-norske riges S0-

magt og dens betydning under svenskekrigene - har dansk sikker

hed bygget pa en strerk flade. Den danske flades traditioner er prre

get af rigets bevagenhed og af succes, hvor hrerens er prreget af det 

modsatte. Denne baggrund indgar fortsat som en del afvrernskul

turen. Pa det »ideologisk« S0krigsteoretiske29 omrade er man prre

get af, at fjendtlig overlegenhed pa havet har vreret det normale, al

lieret overlegenhed undtagelsen, i over 100 ar. Man accepterer den 

klassiske s0krigsteoris dogmer om betydningen af s0herred0mmet 
- dette illustreres blandt andet af citaterne overfor om betydningen 
affrie tilf0rsler - men s0vrernets strategi har siden 1870'erne vreret 

kystforsvar pa havet, prreget af de lokale geografiske vilkar. Til 
sammenligning bevarede svenskerne pa trods af pa flere omrader 

sammenlignelige vilkar en mere optimistisk og offensiv klassisk 

fladestrategi ind i mellemkrigstiden . 30 

At den klassiske s0krigsteori i dag kan forekomme mere relevant 

for det danske s0vrern end tidligere, sky Ides den langvarige alliance 

med Iande, der er maritimt strerke i Atlanterhavet, og med For

bundsrepublikken Tyskland, som har udviklet en strerk s0magt i 

de danske farvande. Den nye gunstige situation betyder dog ikke, 

at s0officerskorpset er blevet mere prreget afideologiske trrek. Som 

hrerofficererne er de prreget af vilkarene i den danske smastat. I 
modsre tning til hrerens vrernskultur er s0vrernet i meget betydelig 

grad knyttet til platformen. Det er n0dvendigt at sejle. Det fore

kommer meningsl0st at overveje at l0se nogle af s0vrernets, ,,fla

dens", opgaver fra andre platforme, selv om disse blot skal vrere et 
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ret en integreret og kon se rvet-c ndc del a f va: m skulltll'l ' lt , at S0 -

veernet ikke har tradition for at tillade den ngeneralstabso rfi ce rs
systemkritib, der i enkelte perioder har preeget heeren . Soveernet 

har normalt s;kret opretholdelsen af en hoj grad af disciplineret 

enighed om aile i fladen veerende skibstypers betydning for helhe
dens kamp.<1 

Flyvevabnet 

Den kontrollerende type karriereofficer i flyvevabnet er en kamp

pilot , der er fundet egnet til at gennemf0re veernets officersskole. 

De 0vrige operative officerslinier bar en meget begreenset indfly

delse , maske bortset fra raketluftforsvarets, der i en »alliance<< med 

de to andre veern er i stand til at forsvare deres delkultur, opgavetil
deling og ressourceandel. 

Pilot-karriereofficeren er oprindelig kommet ind i forsvaret for 

at flyve, og ud over at veere hans profession er det ogsa hans hobby. 
Hans specialise ring bar en and en karakter end den, vi ser hos s0of

ficeren , hvor der er tale om en specialisering i en ledelsesfunktion 

inden for en kompliceret type vabenplatform. Her er der tale om, 

at hele den nhandveerksmeessige« og anvendelsesmeesige kontrol 
over vabensystemet Jigger i hans hand; det er i denne omfattende 

og krcevende funktion, at han bar specialiseret sig. Aile andre funk

tioner i flyvevabnet ses at have den opgave at sikre, at han far 

bedst mulige betingelser for at g0re sit vabensystem effektivt. De 

d irigerer ham mod malet, gor millets forsvarssystemer ineffektive, 

sikrer massiv vabenvirkning mod malet, kontrollerer andre af 

egne styrkers luftveernssystemer pa en sadan made, at han bar 

storst mulig handlefrihed , overtager hans fly pa basen med henblik 

pa at reparere det og fyld e det op med breendstof og ammunition,. 

og sikrer, at basen - og specielt flyet - er forsvaret og beskyttet, 

samt at basen hurtigt kan bringes til at fungere efter et angreb. 
I lobet af sin karriere kvalificerer han sig til at kontrollere stadig 

flere fl y operativt og til at sikre, at aile de ovrige dele afveernet an 

vendes malrettet mod at sikre flyenes effektivitet. Dette sker blandt 
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lttii lll ' il l'l pi\ at sikrc dcnnc cf'f'cktivitc l. 1 l0bct a f helc karri eren 

iccgg\'S dcr va::gt pa a t hoJde sig a jour j den viden og de fee rdigheder, 

der cr afgo rende for han s personlige anvendelighed som kamppi
lot. D erigennem legitimerer han sin adgang til at kommandere el

ler kontrollere andre piloter. 

Selv om han lobende indseettes i losningen af andre opgaver som 

instrument for staten, er den professionelle forberedelse tilluftkri
gen til stadighed det centrale i hans tjeneste. Heri har han pa sin vis 

en del til feelles med heerofficeren. Men hvor heerofficeren som 

neevnt distraheres professionelt gennem karrierens og det enkelte 

jobs omfattende indhold af forvaltning, er dette i langt mindre 
grad tilfeeldet for pilot-karriereofficeren. Hans tjenesteforlob er i 
langt h0jere grad end forl0bet i specielt heeren prceget af en teet og 

direkte kontakt med det tilsvarende professionelle milj0 i det ame

rikanske, britiske og tyske flyvevaben. Det dominerende >>kultur
skabende« element er ogsa feelles; oplevelser af verden som set fra 

etjagerfly, hvor geografiske forhold og situationen pajordens over
flade opleves som overkommelige detaljer. 

Forstaelsen for betydningen af og muligheden for overraskelse i 

luftkrigen, de kontante krav til et h0jt beredskab i forbindelse med 
afvisning af kreenkelser af luftterritoriet samt alliancens normer 

for et h0jt indsatsbegreb g0r, at karriereofficeren af flyvevabnet le

ver i et beredskab, der er meget h0jt i forhold til, hvad de to andre 
veerns officerer oplever. 

.,Qperationer pa land krrever en landkrigsmagt; operationer pa have t 
krrever en sokrigsmagt; operationer i luften krrever en luftkrigsmagt; hvert 
element sit va:m. aJ2 

Ud over dette citat, der illustrerer opfattelsen af, at luftmagten ikke 

bor administreres delt , er det ikke muligt at finde relevant illustra

tionsmateriale fra mellemkrigstidens Danmark. Luftmagten var 
delt mellem beer og soveern , og specielt Marinens Flyveveesen var 

i sin holdningsudvikling underlagt modervee rnet. 33 Heerens Fly

vetjeneste havde storre frihed til at lade sig pavirke af omverdenen, 

blandt andet pa grund af, at man havde ansvaret for hovedstadens 
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mcllemkri gst iden fik f0 rst fri c mulighedcr for a t rn a ,,i ft- stcrc sig i 

efterkrigstidens alliancetilknyttede og selvst~ndige danske flyve

vaben, dvs. efter at J.P. Kochs anbefaling ovenfor var blevet fem ud 
i livet. 14 

Som for de to andre v~rns officerer har folkets eksistensvilje en 

betydning for flyverofficeren, og som s0officeren ser han ogsa in

strumentrollen som en del af legitimitetsgrundlaget- flys fleksibi
lite t og alsidighed g0r dem til et s~rdeles egnet instrument for sta

tens politik . Men han er gaet ind i fo rsvaret for at flyve, det var op

rindeligt hans pr im~re motiv, og det at skabe et sa effektivt flyve

vaben som muligt, g0r- pa grund af flyets indlysende og afg0rende 
indflydelse pa udfaldet af en konflikt- at han f0rst og fremmest s0-

ger at legit imere flyvevabnet med, at deter en effektiv og uerstatte
lig del af forsvaret. 

»H vad jeg rna understrege er f0l gende: i forsvarsberedelser rna vi l<egge en 
helt ny kurs, fordi frem tid ige krige vii fa en karakter, der afg0rend e afv iger 
fra tid ligere kriges karakter ... 15 

At flyvevabnets operationer vii v~re af dominerende betydning i 

fremtidens krige, kan ikke anf~gtes . Ogsa fornyelsen af krigen vii 

i me get stor udst~kning hvile pa nye muligheder for det bemande
de kampfly. 
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»At erob re luftherred0mmet bringer sejr; at blive slaet i luften betyder 
nederlag og u nderkas telse under de betingelser, som fj enden m atte v<elge 
a t sti lle op." 

, Hovedkrav til et dansk lujtvarn. 

... de v<esentl igste bet ingelser for skabelsen af et dansk lu ftforsva r afh0j 
kvalitet og med gode virkemuligheder .... ( er) et enhedsluftvdben med stor selv
standighed og h0j beredskabsgrad. 

Den operative luftstyrke rna hen l<egges direkte under luftv<ernets centrali
se rede overledelse, saledes at d er herfra ka n disponeres ved direkte ordrer, 
som ikke beh0ver a t ga gennem forsinked e mellemmyndigheder. « 

»Da llyvevabenstyrker kan gribe ind i kampen save! i luften som pajorden 
og pa s0en, ka n den n0dvendige ope rationsfrihed for egne styrker, ua nset 
a rt , ikke til vejebringes, sal;oenge fjendtli ge flyvevabenstyrker behersker 
luftrummet. 

Ill L1 \' 4JI .d)( I IHI I •JIII i tliiPil , l '\' 1 ,,,h_ ,d ,, ,f I if 111\'HI.t' l , ( ' I clt • tl tH ( ' t i i H' Illl 

~ ', 1l •u l et\ I ' ! ~~ llll "l lt g ltHII.di l . 11 I 'H I H ' •ll y ! kt • t •I II JH' 1.1Ili HH ' l , t) g d.ill yv t •v;-~d H ' II 

·o1 y 1 k1 ·1 I" "' k. 11 1 hl'k ,t ' IIIJII 'S .d II yv l' v."d ><' 11 ' 1 y 1 kt · l, ,. , d!'l di ssl' s l y rkcrs pri n 

( 1pwlt prirnit'lt' opg;tvc rll t i lvt'jcb ttll gc en s:"'td :111 luft si tu ll ti o n .c<:l6 

Dct kan ikkc udclukkcs, at en konflikt indledes med, at man f0ler 

hina nden pa t~nderne under en krise, men det mest logiske ogder

for sandsynlige er, a t selve krigens start tager karakter af et overlagt 

og massivt angreb pa NATOs flystyrker med det formal at erobre 
luftherred0mmet pa samme made, som israelerne gjorde det i 1967 
og med beg~nsninger i 1982, ved et massivt angreb pa aile sarbare 

dele af luftmagten, dvs. luftforsvarsmissiler, kontrolsystemer, fly 

og baser. Derigennem kan man give NATO et handicap, som er 
vanskeligt at overvinde senere. H vis Warszawapagten f0rst har sik

ret sig luftoverlegenhed over de v~sentlige operationsomriider, be

tragtes NATOs muligheder for at opretholde s0herred0mmet og 

standse angrebet i Centraleuropa som forsvindende sma. 

»Pa grund af uafh<engigh eden af ove rfladebegra:nsninger og dets overleg
ne hastighed- overlegent aile andre transportmidlers- er flyet det offen
sive vaben par excellence.« 

»Luftkrigen tillader ingen defensiv attitude.« 

»Pa grund af disse egenskaber kan flyvevabenstyrkerne i s<erlig grad opfyl
d e de milit<e re behov for koncentration , fleksibilitet, overraskelse og 0ko
nomi med kra:fterne, men f0rst og fremmest g0r disse egenskaber det mu
ligt for flyvevabenstyrkerne at tage initiativet. Flyvevabenstyrkerne kan 
d erfor i st0rre defensive operationer anvendes taktisk offensivt.«37 

Formalet med NATOs luftoperationer er at erobre luftoverlegen

hed over de v~sentlige operationsomriider snarest muligt. Aile 

midler i luftmagten skal anvendes malrettet mod dette, indtil malet 
er naet. Alt andet er spild af ressourcer. Nar man har opnaet luft

overlegenhed, harman frie h~nder til at give operationer pa land

jorden og havet en sa effektiv st0tte, at man overstar eventuelle kri

ser her. Om man beg~nser sig i valg afbombemal, afh~nger kun 

af, hvilken vej til afg0relse afkampen der er den mest direkte. Luft

magten b0r anvendes offensivt og i masse, udnyttende flys indbyg

gede evne ti l hurtig koncentration og deres fleksibilitet som va

benplatforme. For at kunne opna den st0rst mulige koncentration 
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som de n a fgorende, og intcrcssc n cr na lu rli gt koncc ntrcrc t 0 111 

denne. H vad der herefter sker, afgores af udfaldet af den fo rste 

fase, men flyenes indbyggede fl eksibilite t tillader, at m a n derefter 

hurtigt omstiller sig tillosningen af de opgaver, der sa skal loses. 

Bade kampen om luftherredommet og den eft erfolgende indscet
telse vii tage karakter af en forholdsvi s udstrakt nedslidningspro

ces. Hermed er dog ikke sagt , a t fl yverofficeren forestiller sig, at 
krigen bliver lang. 

Indtil situationen i luften er afklaret, er hverken en sto rre so- el
ler luftland sce tningsoperation mod Sjcelland sandsynlig. D et til

svarende gor sig gceldende for andre ma ritime operationer i den 

vestli ge 0sterso. Nar situationen i luften er afklaret, er det for fl y

veroffi cerer den , og ikke fl aden eller hce ren , der er afgorende for, 
om en Iandsce tningsoperation kan gennemfores . 

H vis NATO har erobret og kan sikre Iuftoverlegenhed , er fj endt

lige operat ioner ikke mulige. H vis Warszawapagten har Iuftover

legenhed , vii fl adens skibe blive scenket, minestrygningsoperatio

ner blive gennemfort og hcerstyrkerne blive Iammet i bevcegelse og 
kampevne. Kun i fo rsva ret ved den jyske halvos fod er der behov 

for et samarbejde mellem hcer og flyvevaben . Indtil situationen i 

lu fte n er afkl aret, skal forsvaret her kunne holde, idet baserne, 

hvorfra vore og allierede fl y opererer, ellers bliver erobret over 
land . 

Som det er naturli gt med en rela tiv un g organisation, er det ikke 

dens historie, der i sce rlig grad prceger dens kultur. M ed fl yoperati 

oners frigjorthed fra geografiske bindinger er det heller ikke geo
grafien . Som det ret direkte frem gar af det foregaende, er der i ho

vedsagen tale om en national gren af en international ret »ideolo

gish prcege t vce rnskultur. D en er bygge t op om teknologien, om 

vce rnets primcere vabenplatform, det bemandede kam pfly, og om 

den stcerke - subjektive- folelse af m agt og muligheder, som ken
detegner pilotens oplevelse af a t fl yve det i fred stid . 
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Vcernskulturerne og 
prioriteringsomrademe 

Pa et antal omrader er det afgorende, at man har et rimeligt klart 

svar, hvis man skal udvikle dansk forsvar pa et logisk grundlag. 

Uden svar vii forsvarets aktiviteter- herunder uddannelse og ma

terielinvesteringer - kun blive styret af inertien, og da ressource

forbruget ved gennemforelsen af den enkelte aktivitet a! tid synes at 

stige, vii manglende klarlceggelse af prioriteringerne pa disse om

rader medf0re, at forsvarets evne til at lose sine opgaver fortsat un

dergraves. 38 Det rna vcere hensigtsmcesigt at analysere, hvorledes 

vcernskulturerne forholder sig til disse prioriteringsomrader, for jo 

st0rre uoverensstemmelser, der er mellem vcernene her, desto st0r

re behov er der for kvalificeret politisk styring. 

I hvilken udstrrekning skal Danmarks forsvar 

bygge pa allierede forstrerkninger? 
Det er i aile tre vce rn det grundlceggende synspunkt, at rna~ skal 

gore sig sa Iidt afhcengig som muligt af forstcerkninger. Forstcerk
ninger vii ikke med sikkerhed vcere til stede. De bidrager derfor til 

usikkerhed, og usikkerheden rna s0ges begrcenset. Hvis man rna 

bygge pa forstce rkninger, er det dog i betydelig grad de andre vcerns 

opgaver, der kan og b0r l0ses i samarbejde med forstcerkninger. 

Dette kan siges at vcere den fcelles opfattelse, men forskel i vcernsin

teresser, vcernskultur og vilkar g0r, at der rna vcere variationer i ar

gumentationen hos vcernene. 

M ed udgangspunkt i den opfattelse, at forsvaret skal have den 

storst mulige udholdenhed, kan hcerofficeren ikke afvise behovet 

for, at ogsa tilforelsen af landforstcerkninger kunne vcere n0dven

dig, men det tager lang tid at g0re ikke-staende hcerstyrker klar, og 
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re dem hertil. D el cr sikrc re, billi gcrl' og hurti gnl' ill skabl' den 

n0dvendige udholdenhed ved opstilling af f1 e rc loka lc ha: rrese rvc

enheder. Grundlceggende rna det ogsa vcere et dansk- og tysk- an

svar at kunne forsvare dansk land. Flyforstcerkninger er hurtigere 

at tilf0re, og det viii 0vrigt- pa grund af, at man ikke kan mobilise

re luftmagt, men rna opretholde den i fredstid, hvilket er meget 

dyrt- vcere rimeligt, nar vier afhcengige af hjcelp udefra, at bygge 

forsvarets udholdenhed i luften pa luftmagtens indbyggede mobili

tet. Udholdenhed i luften giver ogsa udholdenhed i det s0vcerts in
vasionsforsvar. 

S0officeren rna konstatere, at suvercenitetshcevdelse pr. definiti

on er et nationalt ansvar, som i meget stor udstrcekning rna udf0res 
af f1aden. I denne afg0rende og ressourcekrcevende opgave kan 

man ikke bygge pa allierede styrker. Ogsa mineudlcegningen i dan

ske farvande og beskyttelsen af denne rna n0dvendigvis vcere et 

dansk ansvar, et dansk fladeforsvar. Der er ikke afsat allierede fla
deforstcerkninger til vort s0forsvar, hvilket er en naturlig f0lge af, 

at stormagtsflader ikke er specialiserede i operationer i vore far

vande, som vort s0vcern er det. Det s0vcerts invasionsforsvar rna 

derfor vcere et dansk( -tysk) anliggende. Maner imidlertid positivt 

indstillet over for forstcerkning af de to andre vcern. Et forstcerket 

luftforsvar kan bidrage til st0rre handlefrihed ved fladeoperationer 

ide danske farvande. Pa grund af flys afhcengighed af nogenlunde 

vejr- og lysforhold vii de dog ikke kunne af10se s0vcernet i invasi

onsforsvaret. S0vcernet vii med sine st0rre enheder i 0vrigt kunne 

give et bidrag til sikringen af s0transporten aflandforstcerkninger. 

For flyvevabnets officerer er det indlysende, at muligheden af 

f1yforstcerkninger ikke rna medf0re, at det danske flyvevabens styr
ke beskceres. Dan marks forsvar er til s0s, til lands og i luften afhcen

gig af et stcerkt luftforsvar. Flyforstcerkninger er muligvis mere sik

re og hurtigere end andre forstcerkninger, men deer ikke med fuld 

sikkerhed til stede ved krigens start, og med et reduceret dansk 
flyvevaben kan forsvaret saledes blive kompromittere t. Flyfor

stcerkningerne er imidlertid et scerdeles vcesentligt muligt bid rag til 

forsvaret af Danmark. De vii kunne yde det afg0rende til, a t ogsa 

s0- og landforsvaret lykkes. I 0vrigt er et effektivt luftforsva r en 
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I hvilken udstrrekning kan vi bygge pa det tyske 
bidrag tillandforsvaret af Slesvig-Holsten? 

I modscetning til forstcerkninger er det tyske bidrag til forsvaret af 

det dansk-slesvig-holstenske omrade en given- sikker- faktor. Det 

er den faktor, der g0r det realistisk at fors0ge at stille et egentligt 
forsvar af Danmark pa benene. Dette gcelder for invasionsforsva

ret i 0sters0en, men det gcelder f0rst og fremmest for landforsvaret 
af den jyske halv0. 

Hcerens officerer ser landforsvaret af den jyske halv0s fod som 
n0glen til et udholdende forsvar af hele landet. Sa lcenge halv0en 

holdes, beskyttes omradets luftbaser og de vcesentligste baser for 

s0operationer direkte mod erobring over land . lndirekte - ved 

dcekningen af luft- og s0operationer fra disse baser - sikres ogsa 

0erne mod invasion. De vcesentligste havne for modtagelse af for

stcerkninger Jigger ogsa pa halv0en. H vis halv0en erobres, er det 

kun et sp0rgsmal om kort tid, f0r res ten af Dan mark gar tabt. De 

tyske styrker er betydelige, deer en n0dvendig forudscetning for, at 

forsvaret er muligt, men deer ikke tilstrcekkelige til at sikre et sam

menhcengende og udholdende forsvar. Deter i Danmarks interes

se at bidrage vcesentligt til dette. 
For officerer i s0vcernet er landforsvaret afhalv0en- som allere

de ncevnt- afperifh interesse. Maner med sin professionelle bag

grund ikke umiddelbart i stand til at bed0mme behovet for land

styrker. Det danske bidrag synes- ikke mindst i fredstid- forsvin

dende lille og irrelevant i forhold til det tyske. Den fase af et krise

konflikt-forl0b, hvor et gennembrud afhalv0en forekommer sand

synligt, Jigger i 0vrigt ikke i fokus af s0vcernets interesse. 

Ogsa for flyvevabnet er der vanskelighed med at bed0mme styr

kebehovet med dettes mdder i hcerstyrkers stcerkt begrcensede rcek

kevidde og mobilitet. Men argumentet med, at forsvarets udhol

denhed er en forudscetning for fortsatte luftoperationer fra halv-

0en, er umiddelbart forstaeligt og acceptabelt. 
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Hvor ft·c mskudt skal del dauske e km e ul i d e l fa:lks 

invasionsforsvar i 0stersocn indsa:ttcs? 

Deter en f<elles erkendelse, a t jo dybere forsvaret e r, j o tid! igcrc dct 

indledes, desto mere effektivt er det. Deter ikke her, men i bed0m

melserne af mulighederne for at realisere denne ideelle forsvarside 

pa det givne 0konomiskes niveau samtidig med , at forsvarets ud

holdenhed bevares, at der eksisterer et skel mellem v<e rnene. 

H<eren anf<egter - sammen med flyvevabnet - muligheden for 

at operere fremskudt med andre fart0jer end undervandsbade. 

Man vii ikke kunne hindre fjenden i at s<enke overfladekrigsskibe 

med ski be, missile r og fly. H <e ren anf<egter ogsa flyvevabnets evne 

til at hindre, at fjendens fl y s<etter vore flyvesta tioner ud af spillet 

i den periode, hvor en luftlands<e tnings- eller en s0lands<etnings

operation finder sted. Det fremskudte invas ionsforsvar mangler 

udholdenhed, hvorfor det egentlige forsvar er landforsvaret. 

S0v<ernet anf<egter ud fra v<e rnets koncentra tion om krisen og 
konfliktens f0rst e fase- og ud fra en an den vurdering af skibes sar

barhed - h<erens og flyvevabnets bedommelse. 

Fl yvevabnet er som sagt i alt v<esentligt enig med h<eren. Dog 

konstaterer man , a t nar fl yvevabnet er sat ud af spillet , bliver inva
sionsforsvaret pa land ogsa h<e mmet drastisk. Derfor rna ma n med 

en styrkelse af flystyrkerne hindre, at en sadan situation opstar. 

Der er intet afv<ernene, der i bed0mmelsen naturligt inddrager 

en tvivl om , hvorvidt en imodegaelse overhovedet bemyndiges af 

politikerne, inden dansk territorium kr<enkes eller angribes. 

H vorledes skal den relative prioritering va:re af 

afvisnings-, indsats- og mobiliseringsberedskabet? 

Den f<elles professionelle - lang- og kortsigtede - pess imisme bety

der, a t der er enighed om grundsynspunktet: At forsvaret - pa aile 

om rader- skal v<ere pa de t h0jst mulige beredskab. Denne opfat

telse er som oven for n<evnt blevet forst<erket af den danske 9 . april

erfa ring. Bortset fra denne enighed rna man dog sige, a t der er fun

damentale forskelle mellem v<ernene. Disse forskelle er betyd

ningsfulde, fordi beredskab koster ressourcer, som man kunne an

vende til at opna en bedre materiel- og uddannelsessitu a tion , hen

holdsvis en storre og m ere udholdende krigsstyrke. 
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0111 a l l'lail il'l'l' l' l a fha la nccre l og h0j1 mobiliscr in gsbcredskab. At 

konccn trc rc sig om a t oprc tholdc indsatsberedskabet i en stadig 

m in drc del af krigss tyrken vii indlysende undergrave evnen til at 

lose forsvarsopgaverne i krig, og derigennem vii et sadant valg un

dergrave an grebsforebyggelsen. Man vii miste evnen til at »d<ek

ke•• de geografiske omrader, der skal forsvares, med andet end en 

rent symbolsk styrke, og forsvaret vii miste sin udholdenhed. Der 

vii kort sagt ikke kunne opstilles trov<erdige trusselsscenarier, hvor 

angrebsstyrkerne er sa sma, at forsvare t effektivt kan imodega 

dem. Man vii ved kun at anvende en m e get begr<enset del af folket 

i forsvaret g0re det ufolkeligt. Det vii set fra h<erens v<ernskultur 

v<ere at undergrave forsvarets legitimitet. 

Opretholdelsen af afvisningsberedskabet og evnen til at kunne 
Jose de ovrige fredstidsopgaver for staten rna i S0V<ernets officerers 

ojne logisk gives en h0j prioritet. Da s0v<ernets effektivitet afh<en

ger af et t<et samarbejde mellem specialiste r pa hver type enhed -

der er ikke som i h<eren tale om ret standardiserede funktioner- er 

et mobiliseringberedskab vanskeligt at opretholde. Der er ogsa er

faring for et ret hurtigt forfald af komplicerede elektroniske syste

mer pa kampenhederne, nar de ikke anvendes. Disse forhold gor 

det nodvendigt at prioritere opretholdelsen af et indsatsberedskab 
hojt. D enne tilbojelighed forst<erkes ogsa af s0officerens opfattelse 

af opgaverne i en >>krise«-situation, eksempelvis ved ubadskr<enkel

ser af soterritoriet. M e get hurtigt vii hele fl adens krigsstyrke v<ere 

nodvendig for at kunne lose de da m eget kr<evende opgaver i afvis

ningsberedskabet. 
At fl yvevabne ts officerer naturligt p rioriterer indsatsberedska 

bet hojt h<e nger dels sammen m ed opfattelsen af, at alt andet vii 

give afgorende ulemper ved luftkrigens start, dels sammen med, at 
man ikke kan na at uddanne kamppiloter fra den ene dag til den 

anden, ja, end ikke fra det ene ar til det andet. 

H vorledes skal forsvarets udholdenhed priori teres? 

Dette er i h<erens 0jne et af de absolut v<esentligste omrader. Det 

folger logisk af, at man koncentrerer sig om eksistensforsvaret af 
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ste fase . Et lan gvarigt forsvar demon strcrc r i sig sclv den na tionale 

eksistensvilje, men det giver ogsa st0 rre sandsynlighed for hj ce lp 

udefra. 
Ogsa flyvevabnet erkender betydningen af udholdenhed, men 

for S0vcernet er det ikke umiddeJbart et centraJt omrade for h0j pri

oritering. S0vce rnets engagement ventes at blive kortvarigt og af

g0rende, det forventes ikke i sa h0j grad som hcerens og fl yvevab

nets at fa karakter af en lcengere nedslidningsproces. 

Hvorledes skal krigsforebyggelsen prioriteres i forhold 

til evnen til at kunne lese de sandsynlige krigsopgaver? 
Problemet er her, at for hcerofficeren og i nogen grad ogsa for flyve

officeren er der ikke noget modscetningsforhold mellem de to om

rader. Krig og angreb kan kun forebygges ved en trovcerdig evne til 

forsvar. Sa simpel er situationen ikke for s0officeren. Evnen til for

svar er kun et clement i krigsforebyggelsen. Evnen til at kunne 

m0de og afvise krcenkelser pa et lavt niveau, til at kunne g0re dette 

bestemt og a! tid m ed afpasset magt er for ham en vcesentlig del af 

krigsforebyggelsen. Deter meget vanskeligt for S0officeren at na til 
en afklaring af, hvilken del der skal prioriteres h0jest. 

Hvorledes skal beredskab og aktivitetsniveau 

generelt prioriteres i forhold til muligheden 
for reformer og investeringer? 

I en organisation som forsvaret er der l0bende behov for cendringer 

af strukturer og doktriner. Men i period en efter, at st0rre reformer 

er gennemf0rt, vii der vcere et fald i effektiviteten. Man skallcere 

at virke sammen under de nye betingelser. Hvis faren for konflikt 

i det nceste par a r rna ses som betydelig, vii det vcere sund fornuft 

a t vente med cend ringerne og opretholde beredskab og effektivitet 

pa et relativt h0jt niveau. D a cendringerne har til form al at effek.ti

visere forsvaret, er omkostningen ved udskydelsen imid lertid en 

langsomt faldende effektivitet, og nar disse cendringer sa eve ntu elt 

endelig gennemf0res, er de resulterende problemer mere dybtga

ende og lammende. Pa samme made skal manse pa udsk iftnin gen 
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b ru gt materi el. Ri sikoen ved at g0re dette er imidlertid langt mere 

klar, end tilfce ldet var med hensyn til struktur- og taktikcendringer. 

Man skyder e t stadig st0rre investeringsbehov foran sig. Hvorvidt 

man skal satse pa at bevare forsvarets muligheder pa kort sigt eller 

pa at oprethoJde forsvarets St0rreJse og kvaJitet i fremtiden rna 

blandt andet afhcenge afbed0mmelsen af den udenrigspolitiske si

tuation . 
Pa dette omrade er der ingen vcesentlig forskel i opfattelsen hos 

de tre vcern. Maner pa grund af den professionelle langsigtede pes

simisme meget skeptisk med hensyn til i en arrcekke at nedpriorite

re beredskab og aktivitetsniveau . Pa grund af s0vcernets og flyve

vabnets h0je prioritering af indsatsberedskabet er deres skepsis 

nok en anelse mere intensiv end hcerens, men kun en anelse. Da 

man ser det som en politisk opgave at bed0mme modpartens hen

sigt, rna det klart vcere et politisk ansvar, hvis der tages beslutnin

ger, der i en arrcekke mindsker forsvarets muligheder og effekt. 

Hvorledes skal Sja:lland prioriteres i forhold tilJylland? 

Som det allerede fremgar af det foregaende, rna man sige, at det er 

naturligt for s0officeren at fokusere pa Sjcelland og paden strategi

ske betydning af strcederne i fredstid og under en krise. Hceroffice

ren har som sin opfattelse, a t begge hovedlandsdelene rna sikres et 
egentligt - dvs . udholdende - forsvar, et stcerkt landforsvar. Men 

da forsvaret af Sjcelland er mere afhcengigt afjyllands forsvar end 

omvendt, er det rimeligt - hvis der skal prioriteres - at prioritere 

Jyllands forsvar h0jest. Heri er flyveofficeren enig, idet der i denne 

prioritering Jigger indbygget en indmmmelse af flyets betydning 

for invasionsforsvaret afSjcelland. Det er en opfattelse, som s0va:r

net ha r et noget tvetydigt forhold til. 

H vorledes skal forsvaret af Grenland og Fa:reerne 

priori teres i for hold til res ten af landet? 

Der er i dette sp0rgsmal et naturligt modscetningsforhold mellem 
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forsvarets opgaver ide to rigsdele. D et er en a f va: rn cts tn cgct rcs

sourcekr<evende opgaver, der i 0vrigt pa grund af fa rvandenes og 

vejrligets karakter kr<ever s0mandskab af en h0j karat. Som allere

de nrevnt er det naturligt for s0vrernet at legitimere forsvaret ud fra 

dets l0bende l0sning af statsopgaver, og hovedopgaven pa Fremer

ne og Gmnland, fiskeriinspektion, stiller de st0rste krav om situa

tionsfornemmelse og diplomatisk evne. Situationen omkring Frer-

0erne og Gmnland er endvidere en del af den generelle maritime 

situation mellem NA1D og Warszawapagten i Nordatlanten, som 

det er naturligt for s0officerer at interessere sig for. 

For hreren er alle disse forhold fjerne i forhold til behovet for at 

opretholde trovrerdigheden af forsvaret af Enhedskommandoens 

omrade. 
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( )psutntnc ring: 
It( >rsvarc ls kriliske situation 

M ed den ovenstaende gennemgang af priorite ringsomraderne 

skulle det vre re demonstreret , at der er tale om primrert politiske 

sp0rgsmal, og uden politisk sty ring vil det ikke vre re muligt at opna 

en fuldt ratione! anvendelse af de ressourcer, der afsrettes til forsva
ret. Det kan forsvaret ikke g0re selv. M a n er hremmet af, a t 

vrernskulturerne er vanskeligt forenelige. R ationalitet kr<ever in

tegration af indsatsen og fornyelse, og disse er me get vanskeligt op

naelige i en m angel situa tion som den nuvre rende uden et voldsomt 

- og kvalificeret - pres fra politisk side. M en den politiske ledelse 

styrer kun punktvis, med rammerne eller ved a t repr<esentere en

kelte interessegrupper, samtidig med, at denne type styring lige

som strukturen afforsvarets ledelse virker som en bremse pa en si

tuationsrelevant integra tion og fornyelse. 

Vi synes a t ma tte forvente en beslutningslammelse, samtidig 
med at handlefriheden fortsat reduceres. M an fordeler de stadig 

mere utilstrre kkelige ressourcer efter forholdstal, koncentrerer sig 
om de opgaver og de l0sningsmuligheder, der i den pagreldende 
vrernskultur rna foretr<ekkes, begr<enser samarbejdet i opgavel0s

ningen og haber pa et mirakel , der kan tilf0re de ekstra ressourcer, 

som vil re ndre vilka rene. Man pmver at overleve som organisatio
ner, indtil dette mirakel matte indtr<effe. Forsvarets arv af materiel 

nedslides. D et afl0ses ikke af nyt, erstatning sker med brugt mate

riel , eller man modificerer det nedslidte. Eventuelt anskaffes e t 

mindre an tal moderne systemer ved udfasning af et st0rre an tal af 

de nedslidte eller forreldede systemer. Resultatet er, at st0rstepar

ten af forsvarets hovedmateriel star for an en nresten samtidig ud

fasning eller kostbar hovedmodifikation og modernisering om ca. 
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ne styrende virkning: Forvaltningen vokse r bade rela tivt og abso

lut, det sidste med nye forvaltningsopgaver som und skyldning -

normalt pa bekostning af de meget indirekte reprresenterede og 
meget ,fjerne« krigsbehov. Vagten ved de kongelige slotte krrever 

en stadig st0rre procentdel af de faktisk indkaldte vrernepligtige, 

som saledes kun kan anvende en del af deres tjeneste til kampud

dannelse. Fiskeriinspektionen, redningstjenesten, milj0beredska

bet og bevogtningen af farvandene suger en stadig st0rre procent
del af flyvevabnets og specielt s0vrernets ressourcer. Forhold som 

SAS' og andres behov for kvalificeret arbejdskraft medf0rer 0get 

pres pa forsvarets driftsbudget. 

Forsvarets personelorganisationers kamp for bevarelsen afar

bejdspladser og specielt deres kamp for bevarelsen af deres del af 

m agten i de forskellige centralorganisationer hindrer rationalise

ring og ratione! strukturering. :l' ' Borgmestres fors0g pa a t bevare 

skattegrundlaget og den Jokale beskreftigelse virker i samme ret

ning. En stedse mere hul deltagelse i allierede 0velser og en stadig 

m ere omfattende deltagelse i NATOs infrastrukturprogram med
virker ogsa til at udvikle vre rnene mod blot at vrere opspre ndte po

temkinkulisser. 

Pres set fra behovet for investeringerne og lammelsen fra daglig

dagen er save! symptomer pa som aff0dte af den manglende eller 
ukvalificerede politiske styring. Presset og'lammelsen accelererer 

desintegrationen a f vrernenes indsats og fremmer ikke fornyelsen . 

I relation til prioriteringsomrader som vregtningen a f udholden

hed , af forskellige typer beredskab, af forskellige typer kri gsfore
byggelse samt til et omrade som karakteren af invasionsforsvaret i 

og ved 0sters0en gar vrernene i hver sin retning. Udviklin gen in

den for enhed styper og enhedsorganisation kendetegnes af beva

relse og udhuling samt, hvor materielaf10sning trods alt matte 
vre re mulig, prioritering af elementer, der i det pagre ldcnde vre rn 

er de mest prestigebetonede. 
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!End r i ngc r ka n k u n skc vcd a t g0re forsvarets led else mere positivt 

in sisterende pa politisk styring og mere egnet til at modtage og 
ivre rksre tte den. 

D ette betyder, at vi pa vresentlige omrader skal bevrege os i mod

sat re tning af, hvad vi har gjort i en lang arrrekke. Vi skal etablere 

et relativt lille, ubureaukratisk og smidigt vrernsfrelles ledelsesor

gan , der ved en st0rre abenhed over for fornyelse og en h0j grad af 

profess ionalisme skal s0ge at fremm e integrationen mellem det po
litiske ni veau og forsvaret og derigennem ogsa skaffe grundlaget 

for en st0 re integrat ion a f vrernenes indsats. D er skal altsa e table

res en overordnet styrin gsstab, som skal g0res sa kvalitets- og myn

dighedsm ressig stre rk som mulig. Styringsstaben skal fra sin uaf

hre n gige position h ave ogsa uformel ad gang til kontakt med politi

kerne. Pa det grundlag, som l0bende matte kun ne skaffes, formu

lerer staben forsva rets opgaver pa de omrader, som er nrevnt oven

for. D en giver direktive r for, hvilke type enheder, der skall0se op
gaverne, og hvilke principper de skall0ses efter. Ogden tildeler pa 

dette grundlag ressourcer til vrernene til opgavernes l0sning. 

Om et sadant system kommer til a t virke, afh renger i vresen tlig 

grad af de mennesker, der indgar i planlregnings- og styringssta

ben , og a f deres arbejds- og udviklingsvilkar. D e skal have evnen til 

aben kri tisk analyse , samtidig med , a t de skal respekteres af deres 
kolleger fo r professionel ekspertise. Officerer med sadanne egen

ska ber er aldrig talrige, og deres abenhed hremmes af den hold

nin gsstyrin g, der er en f0lge af, at de ved , at deres karriere afh re n

ger af, om de Jigger pa linie m ed deres reldre foresatte. Det er imid
lertid sad a nne abne og kritiske officerer, der rna hentes fra vre rne

ne til tj eneste i den overordnede styringsstab. D et skal ske midt i 

de res tj enesteforl0b, lige efter deres fre lles videregaende uddannel

se. U dpegningen skal ske pa anbefaling af et frelles , relativt u af

hre n gigt organ, som for eksempel Forsvarsakademiet. For at sikre, 

at det hereft er kun er trrek fra vre rnskulturen, der begrrenser office

rens udvikling og arbejde, og ikke et direkte pres, der g0r officeren 

til reprresentant for vre rnet som interessegruppe, rna ansvaret for 
a t bed0mme ham som egnet til udnrevnelse til n reste grad, og an-
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eventu elt igcn i staben, vce rc pl ace re t i stabcn sc lv. I k t k ka 1t virkc 

som en ubehagelig koncentration af kvalitet og m agt, men de t c r 

den eneste vej til en bedre integration og til en storre chance for for

nyelse, dvs. til en bedre anvendelse af forsvarets ressourcer. 

Figur 4. Skitse til en ny struktur af forsvarets overste ledelse 
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a) Staben holdes pa maksimalt 50 personer. Chefen for staben er samtidig souschef i 

Forsvarsstaben. Staben har f0lgende hovedansvarsomrader: 

Varetager kontakten til Forsvarsministeriet sam! til 0vrige nationale myndigheder 
pa alt andet end rene forvaltningsomrader. 

Swtter Forsvarsministeriet under kontakt med NATO samt under andre intern a ti~ 
onale kontakter. 

Fastl<egger indholdet af og ressourcetildelingen til v"'rnsf<elles uddannelse r og 

kontrollerer disse uddannelsers kvalitet. S1yrer direkte Forsvarsakademi ets, For~ 

svarets Forskningstjenestes og Forsvarets Center for Lederskabs virksomhed. 

Sikrer- sam men med Chefen for Forsvarets Operative Styrker - blandt a nd et ved 

kontrol, at planl<egningen for operationer under krise og krig lette r e n koo rdin e ret 
indsats af de danske og allierede styrker i det danske og slesvig~holsl c n s k e omt·ad e 
samt 0sterseen . 

Analyserer og freml<egger- til politisk diskussion og beslutn in g - skits c rn a:ss igc 
udviklingsmuligheder for forsvaret. 

Styrer - pa grundlag af politisk fastlagte prioriteringer - ved hj a: lp a f Forsva rs ~ 

koncepten v<ernenes udvikling og aktiviteter. Koncepten fastl a:ggc r, hui!Ar vj;gaver 
det enkelte v<ern skal kunne l0se, lwilke enhedstyper der skall0se ell er m ed vir k" til a t 

lese d isse opgaver, i store tr~k hvorledes operationerne skal genne m f0r cs, ( lvs . lwo rlc -

! It''! t IJ 1~', , 1 \ f ' t II i -. k.d lti 'H "t I I I ' ! t H It 1\ l ' t ! dt It• It t kr i iH q H t ' ti \'o t ' t Ill ' ! If' \ \(// /f (/' lf /1' ! Ll d (' !tt ' l . 1! 
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.'l t .d w rt g <' ttltl'ltl l lll t ' t ~.~d ('tk ~ ll t ' ic t lt· t t o v('] t l r d nn k p l i ttd ;cg r~ i t tK P~-i J K I' SO J ic l ~ , 
okrnli ntt l tt l i t (t ·nr· l l)g : I Jl l<~ ·g so JI JI';~Hknl• · 

ll t·l 11dovl·r fo rva lt c r sta lx :n ck o f'l icc rcr og c ivile , ck r c r blevet o pt aget i s t. a ben, un 
d('r ITS ! l'l l a !' ck-rcs tj c ncs te i forsva rc t , he rund er ogs3. i d e res place ring til tj e neste 

u ck n for pl an l a:g nin gs~ og scyrin gss ta ben. Ansliiet vii det v<ere ca . 150 personer, 
so m sta bc n ska l forv a lt e. 

b) Di sse stabe o psl ill er, uddanner og forvalter det pag<eldende v<erns myndigheder og 

en hedcr pa dec grundl ag og med de ressourcer, som er tildelt v<ernel. De har saledes 

kommandomyndigheden inden for deres ansvarsomrade. Herudover har v<ernene 
ansvareJ for den stadige udvikling af de taktiske fremgangsmader. 

c) Chef en for slaben er souschef ved Chefen for Forsvarets Operative Styrker, hen~ 
holdsvis dansk souschef ved COMBALTAP. 

Sea ben forescar og koordinerer forsvarets forberedelser for overgangen fra freds~ 
til krigssituacionen . Styrer i givet tilf<elde denne overgang. Medvirke r til planl<eg~ 
ningen af v<ernsf"'lles 0velsesaktivitet samt af <weiser, hvori allierede enheder ind~ 
gar. 

d) Udarbejde r pa grundlag af Planl"'gnings~· og styringsstabens direktiver og v<erne ~ 
nes input Forsvarskommandoens bidrag til finansloven o.a. 

Sikre r ved kontrol og udsendelse af retningslinier bevarelsen af en rimelig grad af 
harrnonisering af v~rnenes forvaltning. 

Opstiller, uddanner og forvalter v<ernsf<elles elementer og omrader. Har pa disse 
omrader kommandomyndighed. 

Styrer st0rre materielprojekter, efter at deer besluttet. 

Ud over at analysere og kommentere tingenes tilstand har for

millet med prcesentationen af vcernskulturerne vee ret at skabe for

staelse for, hvilke vanskeligheder i form af forskellige udgangs

punkter arbejdet i en sadan overordnet styringsstab ville mode. 

Som allerede ncevnt tidligere ville det vcere uhensigtsmcessigt at 

soge forskellighederne fjernet gennem en fcelles officersgrundud

dannelse, da vcernenes - Jig med forsvarets - professionalisme og 

effektivitet er direkte afhcengig af de vcernsspecialiserede grund

uddannelser.111 Det vii vcere omtrent lige sa hensigtsmcessigt, som 

hvis man forsogte at forbedre fodboldlandsholdet, SAS og han

delsfladen ved at lcegge uddannelsen af forboldtrcenere, piloter og 

styrmcend sammen . Oprettelsen af styringsstaben er imidlertid 
ikke et tilstrcekkeligt skridt. Der rna ske en afbureaukratisering og 

militcer professionalisering af forsvarets forvaltning . Oprettelsen 

af en styringsstab som den ovenfor beskrevne gor da ogsa dette 

muligt. Vi rna i vcesentligt omfang oplose de fcelles forvaltnings
stabe og retablere vcernsforvaltningsstabe. Med etableringen af en 

stcerk overordnet styringsstab kan dette ske uden risiko for yderli-
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professionalisrne releva nt, i en f'celles forvaltnin g n ll li lll bl o t bu 

reaukrat. Den nuvcerende fcellesforvaltning har na turli gv is ha ft 

vanskeligt ved at styre. Den blev blandt andet oprettet for at gen

nemf0re en tiltrcengt harmonisering af rutiner o.a. Denne harmo

nisering er nu opnaet. Omkostningen har vceret at fjerne myndig
hed fra faglig ekspertise, at skabe usikkerhed om ansvar samt som 

ncevnt en bureaukratisering. Deter pa tide at decentralisere, pro

fessionalisere Qg (lelegere - nar den ncevnte stcerke styringsstab er 

etableret. 41 

Fortsatte vanskeligheder 

Vi kan imidlertid ikke komme uden om, at der er me get vcesentlige 

vanskeligheder med at opna en h0jere grad af modtagelighed over 

for styring samt af fornyelsesevne og aktivitetsintegration, selv om 

vi fjerner den hindring, som Jigger i den nuvcerende umulige ledel

sesorganisation. Bade vcernenes og politikernes accept af styrings
stabens rolle er afg0rende. Men en sadan accept er ikke en given 

ting. 

Vcernskulturerne er forskellige, og de vii skulle samleve i et sta

digt konfliktforhold i styringsstaben. Under arbejdet her kan det 

nceppe undgas, at hcerofficererne opnar en st0rre forstaelse for be

hov ved indledningen til en krise og s0officerne en st0rre forstaelse 

for det samlede forlob. Man kan ogsa habe pa, at s0vcernets og fly
vevabn ets operative analyser i fremtiden i h0jere grad end hid til vii 

tage udgangspunkt i vabenvirkningen og vcere mere abne over for 

alternative vabenplatforme under l0sningen af nogle opgaver. En

hver politisk besvarelse af prioriteringssp0rgsmal vii vcere vanske
ligere a t godkende for nogle end for andre, og besvarelsen vii skabe 

en mere intensiv konflikt og oget frustration. Det vii ogsa i sty

ringsstaben vcere fristende ikke at ops0ge styring, og det vii for det 

enkelte vcerns officerer vce re fristende at s0ge at »pakke« styrin gen 

ved direkte og indirekte kontakt til det politiske niveau. fEndrin

gen af ledelsesorganisationen kan fjerne hindringer og trceghed , 

men det er karakteren af de mennesker, der indgar i den ce ndrede 

organisation, der afgor, om det skete bliver andet end en pl as ti sk 
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Afslultende bemcerkninger 

M ed bogens argumentation skulle det vcere demonstreret, hvorfor 

der eksisterer e t klart behov for politisk styring af de militcere prio

riteringer. For ikke at miste perspektivet b0r det til sidst under

streges, at nok harden lave fcellesncevners styring som beskrevet al
vorlige svagheder, men den har, hvilket i sikkerhedspolitikken kun 

kan vcere en fordel, som en del af det fcelles grundlag en forsigtig
pessimistisk - opfattelse af omverdenen. Den har ogsa i forsvarets 

ledelse en rimelig m~jagtig opfattelse af, hvad militcere enheder 
kan, og hvad de ikke kan. 

Den eksisterende situation med svigtende styring er saledes ikke 

den vcerst tcenkelige. Denne opstar ved en uforstaende, ukvalifice

ret, arrogant og selektiv politisk styring, der ikke bygger pa en dia

log ogsa med den ansvarlige og derfor bredt funderede, militcere 
ekspertise. AI styring, der ikke skal vcere risikabel for nationen, for

udscetter, at der eksisterer et minimum af forstaelse for det militce

re instruments muligheder og en realistisk opfattelse af det milj0, 
instrumentet skal virke i. 
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Noter 

1. D en ne arsag har jeg behandlet i tidligere arbejder:Jyllands landsforsvar fra 1901 
til 1940, Kobenhavn, 1982, i bogens afsluttende kapitel, dern<est i ,Proble
met i dansk forsvarspol itib i Sikkerhed og nedrustning 1984, bind 1, Kobenhavn 
1984, og i ,Forsvarsforliget af 1984: Tilblivelse og konsekvenser« i Dansk 
Udemigspalitisk Arbog, Kobenhavn , 1985 (medforfatter: Nikolaj Petersen). 

2. Udtrykket e r hentet fra et indl<eg afToger Seidenfaden pa et mode om dansk 
forsvarspolitik 18. febru ar 1986, hvor han karakteriserede sin egen og fade
rens opfattelse af betydningen af det danske forsvar. Beskrivelsen bygger i 
ovrigt pa mine egne kontakter- blandt andet i Det sikkerheds- og nedrust
ningspolitiske Udvalg- med den udenrigsministerielle »ku ltur« pa det sik
kerhedspolitiske omcide. Den fremgar ogsa klart af kapitel 10 i Danrrw.rks sik
kerhedspolitiske situation i 1980 'erne, Udenrigsministeriet, Kobenhavn , 1984 

(Dyvig-rapporten ). 
Opfattelsen deles efter min opfattelse af en betydelig del af de politikere, 

der stotter den nu v<e rende sikkerheds- og forsvarspolitiske linie. Det kan for
klare den sv igtende in te resse blandt disse for at deltage i den forsvars- og sik
kerhed spolitiske de bat. Se Monitor, »Borgeli g usikkerhed« , Berlingske Tidende, 

14. oktober 1985. 

3. Et eksempel pa en god studie, der tager sit udgangspunkt i v<ernene som in
teressegrupper, men som ikke analyserer kilden til deres meningsdannelse, 
er Arvid Cronenberg: Militiir 1nteressgrupppalitik, Kristianstad, 1977. For Sve
riges forsvars udvikling i mellemkrigstiden, se ogsa Arvid Cronenberg: 
, 1936 ars forsvarsbeslut och upprustningen 1936-1939" i Sveriges Militiira Be
redskap 1939-1945, Stockholm, 1982 , samt Klaus-Richard Bohme: Svenska vin
gar vaxer. Flygvapnet och jlygindustrin 1918-1945, Stockholm, 1982, og Anders 
Berge: ,The Swedish Navy in the Inter-war Period: Strategic Thinking at the 
Cross-roads« , Militiirhistorzsk Tidskrift, Stockholm, 1983. Samlet giver disse 
studier en god beskrivelse af holdningsudviklingen i de svenske v<ern, selv 
om det ikke er de res egentlige formal. Udviklingen i Sverige har v<e ret under
sogt for- fra et pa nogle om cider sammenligneligt smastatsmiljo - at skaffe 
et grundlag for at bedomme, hvad der er generelt i v<ernskulturerne, og hvad 

der er specielt dansk. 
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kl .'" 'k' ·' l 'hr l 'w/•'11/llllal Solthn . II So111d lilllf l 'ohtual l'mtrait, New York , 1960. 
li nn SJ><Ti,· lt ka pitlnnc IJ og 17 rckvanl c. 

~J. I !a ns Bra nner: Smastnl rrl£1lem slomw.gter. Beslutningen am mineudltEgningen august 
1911, Kobenhavn, 1972 , p 45 og pp. 236fT. 

6. Sam men med Sverige ha r Storbritannien v<eret anvendt til at udbygge min 
bevid sthed om emnet. Dette lander valgt pa grund af, at udviklingen i v<er
nenes holdninger i mellemkrigstiden er godt belyst i nye undersogelser. For 
h<erens vedkommende kan henvises til Brian Bond: British Military Policy be
tween the Two IMJrld l#zrs, Oxford, 1980. Med hensyn til flyvevabnet er den 
bedste samlede beskrivelse Malcolm Smith: Britzsh Air Strategy between the l#zrs, 
Oxford, 1984. Begge v<erker ba!ancerer fint i deres forstaelse for v<ernets 
synspunkter. For fladen s vedkommende rna det beklages, at Arthur J. Mar
der kun naede at behandle dele af udviklingen for sin dod i From the DardLlnelles 
to Oran. Studies tj the Royal Navy in l#zr and Peace 1915-1940. Oxford, 1974. Ste
phen Roskill: Naval Policy between the l#zrs. Vol./, 1919-1929, og Vol.ll, 
1930-1939. London, 1968 og 1976 er pr<eget af at v<ere officiel historieskriv
ning. Paul Haggie: Britannia at Bay. The Defence tjthe British Empire against japan 
1931-1941, Oxford, 1981 d<ekker kun en- om end en vigtig- del a fbilledet. 
H erhj emme har opfattelsen af, at krig er usandsynlig, faet en indflydelsesrig 
gruppe officerer til i forbindelse med udformningen af den nye officersud
dannelse a bent at erkl <e re, at forsvaret i hovedsagen skal fungere i fredstid og 
derfor ikke sa me get ha r brug for operativt sam forvaltningsuddannet perso
nel, dvs. at man - i naturligt konsekvens af udviklingen af den bureaukratise
rede v<ernsf<elles forvaltning- ser den fortsatte afprofessionalisering af de tre 
officersprofessioner som malet i uddannelsen af officerskorpset. 

7. Mit udgangspunkt er Graham T. Allisons klassiker Essence tj Decision . Ex
plaining the Cuban Missile Crises, Boston , 1971, med dennes »organizational pro
cess« og »governmental politics« beslutningsmodeller. Som Hannes Adomeit 
i Soviet Risk-Taking and Crisis Behavior, London, 1982, pp.34-38, konstaterer, er 
disse modeller langt mere relevante i forstaelsen aflobende forsvarspolitiske 
beslutninger end beslutninger under krisepres. Deter en af hovedteserne i 
Barry R . · Posens The Sources tj Military Doctrine. France, Britain, and Gerrrw.ny be
tween the l#zrld l#zrs, Ithaca og London, 1984. Denne bogs begrebsapparat, 
blandt andet dimensionerne integration og fornyelse i analyse af forsvars
doktrinen , gar igen i denne bog. Ogsa i analysen af de tre v<erns doktriner i 
de tre cases fra mellemkrigstiden har bogen v<eret v<esentlig for min analyse. 
Posen samler Allisons to ikke-rationelle modeller. Det samme gor Wilhelm 
Agrell i sin disputats Alliansfrihet och atombamber. Kantinuitet ochforandring i den 
svenskaforsvarsdoktrinen 1945-1982, Stockholm, 1985. 

8. Se till<egget: Danskforsvarspolitzk 1900-1986 i den eksisterende litteratur. 

9. Sejack Snyder: The Ideology tjthe Offinsive, Ithaca og London, 1984, samt dis
kussionen hos Posen, jf. note 7. 

67 



10. Fl yvcv:·dlll<"l 111:1rknn s i ~ kl;llli11·r, ikk, · <11 i11dsl <l 01 il o ld 1d !, ,,.,,." I k ll< ' sn 
sclv i va: rn sf;cll cs Stlldi c r/pub likation cr: 
~ 1971. »j agcrbomberne de ltager 1 bek<empelsc af angribcrcns luft styrkcr 

ved angreb mod fj endens ll ybaser«. I Forsva rskommandoens »Unders0-
gelse af forsvarets styrke- og vabenm<ess ige sam men s<e tning«, Beretningfra 
Forsvarskommioszonen aj 1969, K0benhavn, 1972 , p. 136. 

~ 1975.· »Luftforsvaret inds<ettes mod fjendtlige fl y, der udf0rer angreb pa 
d ansk territorium mod for eksempel vi tale civile og milit<ere om ruder.« For
svarschejskitse 1975, Vedb<ek, 1975, p. 30. Den defens ive a ttitude er sandsyn
ligvis et resultat af den ha:rdning af Warszawapagtens llyves ta tioner med 
shelters og luftv<ern, som fandt sted i disse ar. Men den offensive tendens 
kommer igen til over/laden: 

~ 1979. nAjvisning ajjjendtlzge lujtstyrker. . .... Opgavens l0sning stille r krav om 
sa vel offensiv som defensiv indsatsevne«. I Oplag tiljorsvarsordning ejter 1. aprzl 
1981 ~ Fase 3.· Altemativer til1973-ordningen. Forsvarskommandoen, Vedb;ek, 
1979, p. 24f. Snart er man helt tilbage: 

~ 1984. "··· Angreb skal afvises sa tidligt og fremskudt som muligt. Initiative! 
skal s0ges opnaet ved offensi ve operationer .. . « Forsvarschejens skitse tzlforsvarets 
udvikling 1985-1989. Forsvarskommandoen , Vedb<ek, 1984, p. 8. 

11 . Aile de ;;e ldre arkivalier, der citeres, findes i Ri gsarkivets 3. Afdeling, Forsva
rets Arkiver. Noterne henv iser til , hvor i det pag<eldende arkiv den pag;;e l
dende sag befinder sig. 

Citaterne fra 1972 er hentet fra Bilng til betankning overjorslag til lou om amdring 
af lou omforsvarets organisation m.v. , Folketinget, 1972 -73, Bilag 2, 3 og 4, heref
ter ben<evnt 
~ »Ya:rnschefskitse/H<e ren« 
~ »Y<e rnschefskitse/S0v<ernet« og 
~ ,V;ernschefskitse/Flyvevabne t«. 

12. F0rste citat: C hefen fo r Generalkommandoen (Erik With) til Forsvarsmini
steren af 14-6-1938 (S<e rlige sager, pk. 61A). 
Andet ci tat : Generalkommandoens fors lag ti l en nyordning af h;eren , maj 
1948, p. v 

13. F0rste citat: C hefen for Generalstaben (EbbeG0rtz) a f 12-2-1938 (S;erlige sa
ger, pk. 61A). 
Andel citat: Ge neralkommandoens forslag til en nyordning af h;eren, maj 
1948, p. 43. 
Tredje citat: Va:rnschefsskitse/H;eren , p 36. 

14. I selve opfattelsen af, hvad kri sestyring indeb;erer, e r der et klart skel mellem 
ha:r og s0v<ern . H<erens opfattelse beskrives i O.K. Lind: »Det danske for
svars opgaver«, i Danmark mel/em supermagteme. De kommenrk drs sikkerhedspohtzske 
mzljo, Albe rtslund , 1976, p. 107f. S0va:rnets opfattelse fremgar af ci tater i dct 
eft e rf0 lgende afsn it. 

15. For en beskrive lse afden milit<e re egeninteresses betydning for begr<e nsn in -
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lb. 1'<1rSil' c ital : Ubnsl l·:rik W ith : Fo rsva rsbctragtnin gc r, dec. 1928(Krigsmin i
stcrict s 5. Kon10r, lndkomnc sager (ny pakning) pk. A. 133). 
Andet citat: G eneralkommandoens fors lag til en nyordning af h;;eren , maj 
1948 , p. I. 

17. F0 rste citat: Chef en forG eneralstaben (Ebbe Gmtz) af 14-6-1938 (S;erlige sa
ger, pk 61A). 
Andet citat: V<ernschefskitse/H<eren, p. 38. 

18. Se Michael H . Clemmesen: »En 0kommando?«, Militart Tidsskrift , januar 
1980. 

19. C itat som note 17 , f0rste cita t. Cronen berg og Biihme, jf. note 3, samt Ole 
Isgaard Olsen, jf. till<eg. 

20. Generalkommandoens forslag til en nyord ning af ha: ren , maj 1948, p. Ill. 

21. F0rste citat: Chefen for S0v<e rnskommandoen (Hjalma r Rechnitzer) til For
svarsministeren af 8-8-1938 (S<erlige sager, pk. 61A). 
Andet citat: S0v<ernskomm andoens forsl ag til lov om s0v<ernets ordning, 
juni 1948, p. 34. 

22. Gunnar Bo Clausens to studier og Hans Chr. Bjergs Lex Rechnitzer, jf. till<eg. 

23. F0rste citat: Som note 21, f0rste citat. 
Andet citat: V<ernschefskitse/S0va:rne t, p. 52. 

24. F0rste citat: Som note 21, f0rste citat. 
Andet cita t: V;ernchefskitse/S0v<ernet, p. 52. 

25. F0rste citat: Som note 21, f0rste citat . 
Andet citat: S0v<e rnskommandoen s forsl ag til lov om s0v<ernets ordning, 
juni 1948, p. 33. 
Tredje citat: Y<ernchefskitse/S0v<ernet, p. 53. 

26. F0rste citat: Komma nd0r Hjalmar Rechnitze r i et udkast til en nyordning af 
dansk milit <e rv<esen fra september 1928 (Krigsministeriets 5. Kantor, Ind
komne Sager (ny pakning) pk. A.188). 

Andet citat: S0v<e rnskommandoens forslag til lov om s0v<ernets ordning, 
JUI1i 1948, p. 34. 

Tredje citat: Y<ernschefskitse/S0v<ernet, p. 49f. 

27. F0rste citat: Som note 21 , f0rste citat. 
Andet citat: Y<ernschefskitse/S0v<ernet, p. 53. 
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p. 159. 

29. For beskrivelsen af den klassiske s0kri gs teori og dens baggrund, se j. L. Wal 
lach: Kriegstheorien. lhre Entwicklung im 19. und 20. jahrhundert, Frankfurt am 
Main, 1972, del6, Edward Mead Earl ( ed.): Makers of Modern Strategy, Prince
ton, 1943, kapitlerne 17 og 18, samt Russell F. Weigley: The American l#ly of 
l#lr. A History of United Stntes Militnry Strategy and Policy, New York og London , 
1973, kapitel 9. 

For en konstatering af, at efterlevelsen af den klassiske s0krigsteori i en 
stormagtsflade - pa grund af va:rnskulturens ideologiske indhold - ikke er 
uden problemer, se R.A. Bowling: ,Keeping Open the Sea-Lanes« , i Pro
ceedings, december 1985. 

30. Iflg. Anders Berges unders0gelse (se note 3) habede den svenske marine i en 
del af mellemkrigstiden at kunne opbygge en fladestyrke, der fremskudt og 
offensivt kunne anfa:gte den potentielle fjendtlige- russiske- flades s0herre
d0mme. 

For den norske flades vedkommende, se RolfTveten: En marine utenfarteyer! 
Striden om marinen 1928-1933, Forsvarets h0gskole, Oslo, 1986. Den norske ma
rines opfattelse var ogsa mere pra:get af de traditionelle marineteoretiske for
muleringer. Man kunne implicit bygge pa Royal Navy's venligtsindede s0-
herred0mme. 

31. I 1930'erne bmd den interne disciplin i s0officerskorpset i nogen grad sam
men; deter den eneste gang i dette arhundrede, at deter sket. Se Hans Chr. 
Bjerg og Gunnar Bo Clausen, jf. tilla:gget. 

Den abne de bat in den for ha:rens generalstabsofficerskorps karakterisere
de ogsa i langt h0jere grad dets barndom, dvs. indtil kampen for K0ben
havns Befa:stning standsede den frie diskussion op mod 1880, end sen ere pe
rioder. Kun i perioden 1919-21 blev diskussionen offentlig med det resultat, 
at generalstabschefen blev udrenset, og i sen ere perioder ba:rer kun period en 
under Ebbe G0rtz i 1930'erne pr,eg af dynamisk doktrinfornyelse. 

32. Skrivelse fra oberstl0jnantj.P. Koch, chefen for H a: rens Flyveskole, til Che
f en for Generalstaben af 7-8-1920 (Generalstabens Operationssektions Ind
komne Sager, pk. 12). 

33. Se Gunnar Bo Clausens unders0gelser, jf. tilla:gget. 

34. Vedmrende H a: rens Flyvetjenestes place ring se Ole Isgaard Olsen, jf. tilla:g
get. Der findes ikke st0rre unders0gelser, der da:kker flyvevabnets udviklin g 
som selvsta:ndigt va:rn. Mender er n<eppe tvivl om, at det nye va:rn i meget 
h0j grad hentede sin model i Royal Air Force. Officerer, der havde gjort krigs
tjeneste i RAF, fik afg0rende indflydelse pa va:rnets opbygning. Den britiske 
fl yvegeneral Sir Hugh Saunders var knyttet til fl yverstaben som radgive r i 
1954. Se Chefen for Flyvevabnets jubila:umspjece: Flyvevabnet 1950-1975, 
Vedba:k, 1975. 
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v:n .. a l d ir .. ki <' " ·k va m l'o rDanrn a rk , godl bclysl. Den bcdslc samlcdc stu 
di e cr l'o rtsa l Robin II igham: Air Power - A Concise History, London, 1972. Si
l.ualioncn i Storb ritannien indtil 2. Verdenskrig er godt da:kket af Barry D. 
Powers: Strategy Without Slide-Rule. British Air Strategy 1914-1939, London, 1976, 
der pa trods af tit! en reelt kun da:kker perioden indtil 1931. Rest en af perio
d en da:kkes afUri Bialer: The Shadow of the Bomber. The Fear of Air Attnckand Bri
tish Politics 1932-1939, London, 1980. Mellemkrigstiden er behandlet samlet af 

Malcolm Smith jf. note 6. 
I andre Iande kunne flyvevabnene pa grund af deres mere eller mindre 

sta:rke underla:ggelsesforhold under de gamle va:rn ikke udvikle sig frit som 
RAF. Se blandt andet Robert J. Young: ,;J'he Strategic Dream: French Air 
Doctrine in the Inter-War Period, 1919-39«, journal of Contemporary History, 9 
(October 1974 ), samt sam me forfatters In Command of France: French Foreign Po
licyandMilitnry Planning, 1933-1940, Cambridge, Mass., 1978. Forudviklingen 
i blandt andet Tyskland, se Eugene M. Emme (ed.): The Impact of Air Power, 
Princeton, 1959. Se ogsa R.J. Overy: ,;J'he German pre-war aircraft produc
tion plans: November 1936-april 1939«, English Historical Review, 1975, og 
Karl Gundelach: .. Gedanken i.iber die Fi.ihrung eines Luftkrieges gegen Eng
land bei der Luftflotte 2 in den Jahren 1938/39«, Wehrwissenschaftliche Rund
schau, 1/1960. For udviklingen i Sverige se Cronen berg og Bohme, jf. note 3. 
Udviklingen i Norge mindede, jf. Olav Riste: Slow Ulke-off The Pre-History of 
the Royal Norwegian Air Force, 1912-1944, Forsvarets h0gskole, Oslo, 1985 me get 
om udviklingen i Dan mark. For udviklingen i USA , se Edward Mead Earle, 
jf. note 29 , kapitel 20, og Russell F. Weigley, jf. note 29, kapitel 11, samt 
Bernard Brodie: Strategy in the Missile Age, Princeton, 1959, kapitel 3. 

35. Giulio Douhet. 1927. Citatet er hentet fra Eugene M. Emme, jf. note 34, p. 

165. Oversat af MC. 

36. F0rste citat: Jf. note 35. 
Andet citat: De luftmilita: re tilforordnedes bema:rkninger vedr. organisatio
nen af et dansk luftvabcn, sommeren 1948. 
Tredje citat: Va:rnchefskitse/Flyvevabnet p. 61. 

37. F0rste og andet citat: Som note 35, men pp. 162 , 169. 
Tredje citat: Va:rnschefskitse/Flyvevabnet, p. 61. 

38. Prioriteringsomraderne er opstillet og diskuteret i den bog og de artikler, der 
henvises til i note 1. 

39. Det mest markante eksempel pa et interessegruppestyret opla:g i dansk for
svarspolit ik er Socialdemokratiets interne forsvarspolitiske opla:g fra april 
1986. Det repra:senterer i h0jere grad ha:rens menige stampersonels organi
sationsinteresser end et fors0g pa at opbygge et forsvar, der kan l0se de mere 
sandsynlige opgaver. I 0vrigt viser det paga:ldende opla:g en ny vilje til at 
tage fat om prioriteringsproblemerne. 
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41. Bade karakteri stikken a f Forsva rskomm andoen i bogens f0rste hovedafsnit 
og skitsen til en forbedring af ledelsess trukturen er aff0dt af forfatterens 
egne og kollegers erfaringer under tjeneste i Forsvarskommandoen. Forfatte
ren gjorde tjeneste i Forsvarsstabens Langtidsplanlregningsgruppe fra 1979 
til 1982 under arbejdet med at forberede, hvad der endte med at blive for
svarsforlig i 1982 og 1984. 
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Se ogsa - for situationen i USA- C.J Downes: ,;roBe or Not To Be a Pro
fessional: The Military Case«, Defense Analysis, VoL 1., no. 3 (1985 ), samt spe· 
cielt Edward N. Luttwak: The Pentagon and the Art of Uizr The Question of Military 
Reform, New York, 1985 . 

For problemer med bureaukratisering af karriereofficererne i Sverige, se 
Gunnar Arteus: The Value of Advanced Theoretical Education: Some Ob
servations Concerning the Training and Selection of Military Elites in 20th 
Century Sweden«, Militiirhistorisk Tidskrijt, 1983. 

rl,ill££g 

Dansk forsvarspolitik 1900-1986 
i den eksisterende litteratur 

Den f~enste del af perioden er bedst og bredest behandlet i Troels 
Fink: Spillet om dansk neutralitet 1905-1909. L.C.F Liitken og dansk 

udenrigs- ogjorsvarspolitik, Arhus, 1959. 
Dansk forsvarspolitik op til og under sikringsperioden 1914-1919 

har indtil nu kun vreret meget sporadisk behandlet i nyere under
s0gelser. Tage Kaarsteds Hvad kan det nytte? De radikale og forsvaret 
1894-1914, Arhus, 1969, Kaarsteds kildeudgivelse: Fladen under forste 

verdenskrig. 0. Kqfoed-Hansens og V johnkes optegnelser, Arhus, 1976, 
samt minejyllands landjorsvar Jra 1901 ti/1940, K0benhavn, 1982, og 
Danmarks Jorsvar Jra omkring 1890 til 1918 - en skitse rned fynsk perspektiv 
( endnu ikke publiceret bidrag til XIX, Nordiske Historikerm0de, 
Odense, 1984) viser, som P. Munchs erindringer og andre kilder, 
en mindretalsregering afstaen fra at srette sin forsvarspolitiske op
fattelse igennem for udadtil at kunne bevare skinnet af enighed. 

Forsvarspolitikken i mellemkrigstiden er efterhanden vel belyst. 
Den ovenfor nrevnte studie om Jyllands landforsvar drekker hele 
perioden. Knud Larsens Forsvar og Folkeforbund, Arhus, 1976, er ho
vedvrerket om 1922-forliget. Finn Kjerulff Hansen: »Det radikale 

Venstre og Forsvarskommissionen af 1919«, Historisk Tidskrift, Bind 
79, Hrefte 1 (1979), og Michael Bune: Forsvarsforliget 1922. En under
sogelse aj de politiske partiers stilling tilforsvarssagen i arene 1918-22, K0ben
havn, 1979, supplerer Knud Larsens disputats. Ole Isgaard Olsen: 

Planla:gning af det sjcellandske landsforsvar 1922-1940 (ikke offentliggjort 
speciale) K0benhavn, 1985, drekker ogsa hele perioden og inddra
ger vresentlige aspekter i luftforsvarets udvikling, selv om det er 
koncentreret om udviklingen i hrerens forsvarsforberedelser. Hans 
Chr. Bjerg: >>Flade eller s0politi? S0-lieutenant-selskabet og ned-
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ske regerings magtovertagelse var der et for stort skel mellem den 

politiske ledelse og vcernenes opfattelse til, at en integration va r 
mulig. 

Nih vi nar ind i 1930'erne er den forsvarspolitiske udvikling 

endnu bedre dcekket. Ud over de studier, der dcekker hele perio

den, er 1932-forliget dcekket afBirte Agnete N0rregaard: Danskjor
svarspolitik 1929-1932 (ikke offentliggjort speciale), Odense, 1977, af 

Hans Chr. Bjergs kildeudgivelse med indledende artikel Lex Rech
nitzer. Optegnelser aj viceadmiral H. VJ.fnck, kontreadmiral H. Rechnitzer og 
kommandor A.G. Topsoejensen om tilblivelsen af Lov om Sov(]!rnet 1932, K0-

benhavn, 1985, samt afGunnar Bo Clausens Danske soofficerers indla:g 
1932-1949 vedr. SOV(]!rnets storrelse og sammens(]!tning, skildret med henblzk pa 
at belyse deres mal, metoder og resu{tater med hensyn til SOV(]!rnets genopbygning 

(ikke offentliggjort special), Odense, 1979, og hans Det danskeforsvar 
1932-1940 med S(]!rligt henblik pa de respektive V(]!rnsledelsers Jorhold til de poli
tiske beslutningstagere og til hinanden (ikke offentliggjort magisterkonfe

rensafhandling), Odense, 1983 . Dele af Clausens unders0gelser 
har vceret offentliggjort i tre artikler i Tidskrift for SOV(]!Sen i arene 

1980, 1981 og 1984. Udviklingen i Socialdemokratiet er dcekket af 
Bent Behrendt j0rgensen, »Det danske socialdemokratis syn pa 

forsvaret 1929-35«, Arbog for arbeJderbev(]!gelsens historie, 3, K0ben

havn, 1973, og i Lars Ole Lykkebo: Det danske socialdemokratis mi{i[{]!r

politiske stilling 1933-1937, Odense, 1976. Se for den sidste del af peri
oden ogsa Hans Chr. Bjerg: >>Das gibt's nur einmal .... Synspunk

ter pa den danske fladeledelses strategiopfattelse 1938-40<<, i Fest
skrift tiljohan Hvidtjeldt, K0benhavn, 1978. 

Samlet giver disse vcerker indtrykket af en stigende desintegrati
on mellem vcernene indbyrdes og mellem disse ogden politiske le

delse i arene 1924 til1933, og pa grund af den indenrigspolitiske si

tuation og begge vcerns kritiske udgangspunkt frustreredes forS0-
gene pa herefter at cendre situationen. 

U nders0gelser af dansk forsvarspolitik efter 1949 er fa og dcekker 

kun begrcensede perioder eller enkelte temaer. De f0rste ar er dcek

ket af den officielle redeg0relse fra udenrigsministeriet: Dansk sik-
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"'".1.!· ( )<I <" li S <', II) /·1. s.11111 d; k1· Jllill(l st Rolf' 'l a mnes: Kamp mot russer-
711' j Hi IJI.IAjrllrl.'1 'fy,J..IruiiMu:f.!arlen ogden kalde krigen 1947-1953, Forsvarets 
h0gskok , Os lo, 19H5, dc r fra en norsk synsvinkel kaster et klart lys 

pa den samtidi ge da nske politik . Samlet giver de et indtryk af en 

n0gtern politisk forstaelse for, hvilke mal i dansk forsvarspolitik 

der matte priori teres h0jt, herunder ikke mindst etableringen af et 
dansk-allieret landforsvar af Slesvig-Holsten, der kunne dcekke 

Jylland, som blev betragtet som mest udsat. Dette mal blev naet 

med den tyske genoprustning og Enhedskommandoen omkring 

1960 i en periode, hvor vabenhjcelp og fuld anvendelse af vcerne
pligten i 0vrigt skabte en gunstig situation for vcernene. Derefter 

koncentrerede forsvarets - og politikernes - interesse sig i en ar

rcekke om forsvaret af 0erne. Indtil bortfaldet af vabenhjcelpen og 

reduktionerne af vcernepligtstiden slog igennem i mid ten og slut
ningen af 1960'erne og undergravede denne gunstige situation, 

kan man med stor ret beskrive forsvarspolitikken som integreret. 

Herefter er dcekningen af forsvarspolitikken endnu tyndere. 

Knud Larsens kommenterede lille kildehcefte Forsvar og politik 
1957-1973, K0benhavn, 1973, Forsvarsstabens »Forsvarets styrke

mal 1945-1969«, i Beretning fra Forsvarskommissionen af 1969, K0ben

havn, 1972, som desvcerre bcerer aile det bureaukratiske hastvcerk

arbejdes tegn, Nikolaj Petersens korte beskrivelse i Forsvaret i den po
litiske beslutningsproces, Forsvarets langtidsplanlcegningsserie, tema

hefte 2, K0benhavn, 1979, hans »Danish Security Policy in theSe

venties: Continuity or Change?«, Cooperation and Coriflict, vol. VII 
(1972), sammes »Den lange vej mod en ny forsvarsordning: Plan
lcegning, lovforberedelse og politiske sonderinger 1977 -1981«, 

Dansk Udenrigspolitisk Arbog 1980, K0benhavn, 1981, samt Michael 

H. Clemmesen og Nikolaj Petersen: »Forsvarsforliget af 1984: Til

blivelse og konsekvenser«, Dansk Udenrigspolitisk Arbog 1984, K0ben
havn, 1985 dcekker dog ganske godt desintegrationen mellem det 

politiske niveau og forsvaret under presset fra den forvcerrede res

sourcesituation efter 1966. Desintegrationen af forsvarsdoktrinen 

er skjult i de officielle publikationer. 
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