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I November 1969 var jeg Chef for Søværnets Operative Kommando og deltog i et Sea
Power Symposium paa Naval War College i Newport, Rhode Island. I en kaffepause fik jeg
stukket et signal i haanden. Det var hjemmefra til forsvarsattacheen i Washington D.C. med
anmodning om at videregive til mig, at "H.M. Kongen har 19' ds. resolveret saaledes .. ... . ... " .
Kort sagt: Jeg skulle ved aarets udgang tiltræde som Chef for Forsvarets Operative Styrker og
NATO-embedet som Chef for Enhedskommandoen (COMBALTAP).
Uanset at mit nye embede var et Viceadmirals job, var det med blandede følelser, jeg
modtog meddelelsen, for jeg ansaa embedet som Chef for Søværnets Operative Kommando
som det bedste job en søofficer kunne ønske sig, og tanken om at skulle opgive den nære
tilknytning til flaaden nagede mig. Paa den anden side havde jeg en ikke ringe erfaring i
internationalt NATO arbejde, idet jeg i hele 1950 havde gjort tjeneste i "Northem European
Region Planning Group" i London, derefter i 1951-53 været i SHAPE i Paris (hvor jeg
sammen med daværende Oberstløjtnant Andy Goodpaster - senere Supreme Commander arbejdede i SHAPE advanced planning team) og i 1953-54 arbejdede jeg som Deputy
Secretary i NATOs Militærkomite i Washington D.C. Hertil kom, at min fortid som Chef for
Forsvarsstabens Operationsafdeling havde givet mig større kendskab til, og forstaaelse for de
to andre værns problemer. Alt i alt følte jeg mig godt hjemme i saavel NATO miljøet som det
værnsfælles miljø - og blev da ogsaa hurtigt opslugt af mit ansvarsfulde og interessante
arbejde!
Primo 1970 afløste jeg - efter den kortest tænkelige overlevering - min forgænger
Generalløjtnant Eigil Wolff - og "overtog" hans to nærmeste medarbejdere: den tyske
General Hoffmann som Deputy Commander og Kontreadmiral Wesche som stabschef Som
afdelingschefer i staben fandt jeg: Colonel Ochs (U.S .A.), Captain Dr. Noodt (tysk), Group
Captain Rushen (U.K.) og Oberst Knud Jørgensen.
De første maaneder gik, for mit vedkommende, med at satte mig ind i tingene, blandt
andet gennem besøg og briefinger i underlagte kommandoer. Paa et tidligt tidspunkt aftalte
jeg men den tyske forvarschef, General de Maiziere, at jeg først skulle aflægge mit
tiltrædelsesbesøg i Bonn engang til foraaret.
Udover NATO- opgaverne skulle jeg ogsaa forberede mig til de nationale opgaver
som Chef for Forsvarets Operative Styrker (CH/FOS). Her kom Oberstløjtnant Birger
Nielsen og hans planlægningsgruppe ind i billedet som mine hjælpere. Det nationale embede
indebar tillige medlemskab of Forsvarsrådet, som mødtes hver fredag formiddag i
Forsvarskommandoen i Vedbæk, saafremt ministeren ikke selv førte forsædet. Endelig
krævedes en nær kontakt til en række nationale (ikke NATO) myndigheder saasom
Forsvarsstabens
Efterretningsafdeling,
Forsvarets
Central
Radio,
Vestre
Landsdelskommando, Jyske Divisions Kommando etc.
I slutningen af april var jeg i Rendsborg og Kiel paa et første uofficelt besøg hos først
Generalmajor Skriver Jensen (COMLANDJUT) som præsenterede sine problemer - og
derefter hos Viceadmiral Obermaier (COMNA VBAL TAP) med hvis stab jeg drøftede
problemerne i Østersøen.
Begge disse to chefer kendte jeg i forvejen. Admiral Obermaier havde jeg ovenikøbet
i mit tidligere embede som Flag Officer Denmark været direkte underlagt. Vi havde det
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meget fint med hinanden, hvilket vedblev at være tilfældet, ogsaa efter at rollerne saa at sige
var byttet om. Ogsaa Skriver Jensen havde jeg det godt med - og han gjorde meget for at
indvie en sømand i landkrigens problemer !
Under min lange samtale med Admiral Obermaier kom vi ind paa et problem, der
længe havde været aktuelt: en udbredt tysk fornemmelse af at være for svagt repræsenteret i
toppen af saavel AFNORTH som i BALTAP - et problem, som nogle aar senere skulle vokse
og fremkalde noget nær en dansk-tysk tillidskrise !
Lad mig lige, i fortsættelse af de to nævnte underlagte kommandoer i hhv. Rendsborg
og Kiel, nævne de resterende to: COMLANDZEALAND, Generalmajor Helsø i København,
som jeg kendte fra Forsvarsstaben og som - med sin udelukkende dansk - bemandede stab følte sig lidt mere "national" end de øvrige mig underlagte kommandoer - og endelig
COMAIRBALTAP, som mit hovedkvarter var co-lokeret med, og hvis chef var min
kadetkammerat (fra klassen over!) og gode ven, Generalmajor Poul Zigler.
I maj var jeg i Bruxelles og SHAPE til Exercise SHAPEX 70, tre dages foredrag,
indlæg og diskussioner paa højeste plan med deltagelse af samtlige højere chefer i NATO
samt politikere, videnskabsmænd etc. Ved saadanne lejligheder er der ogsaa en del
selskabelighed. En lille pudsig tildragelse ved denne lejlighed: ved et middagsselskab hos en
tysk general fra SHAPE havde jeg en engelsk generalinde til bords, som indledningsvis
troede, at jeg var engelsk, og som berettede om en kommende rejse til Skandinavien. Paa mit
spørgsmål, om hun kendte Danmark, lød svaret : "No, but I expect it is a nice and clean
country with a lot of pomography" !!
Den følgende dag kom jeg til COMLANDJUTs hovedkvarter under behørigt
ceremoniel. Derefter briefing af staben om terræn, forsvarsplaner, kommunikationsproblemer
etc. Efter frokost: Kielerkanalen og drøftelser i staben. Næste dag med helikopter til Li.ibeck
med besøg og briefing hos Bundesgrenzschutz. Saa med helikopter langs demarkationslinien
(endeprimerende oplevelse !) og Elbe-Trave kanalen. Efter frokost rekognoscering i terrænet
(divisional defensive areas). Om aftenen: Middag med stabens officerer. Den tredje dag
besøgte jeg 6. tyske division i Neumi.inster, Generalmajor Schnell, fik briefing og
demonstration af materiel - og efter frokost pr, helikopter langs Stor-Eider til Schoneberger
Straud og tilbage til Rendsborg. Og dermed slut paa tre højst interessante dage, som efterlod
mig med større forståelse af forsvarsproblemerne i Slesvig-Holsten.
I begyndelsen af juni var jeg sammen med Oberstløjtnant Birger Nielsen paa et
indledende ("nationalt") besøg ved Bornholms Værn, hvis chef var min gamle ven, Oberst
Niels-Erik Leschly - og i den følgende uge i København hos chefen for Søværnet, hvor en
tysk søofficer beskrev planerne for den tysk flaades opbygning i ?O'erne og "Concept of
Operations" . Dette var et spørgsmaal, som i de kommende år blev fulgt med interesse både
herhjemme og i alliancen, som med en vis skepsis fulgte den tendens, man mente at kunne
spore til at lægge større vægt på en" naval presence" i Nordsøen på Østersøens bekostning,
hvilket jo ikke ville være i dansk interesse og næppe heller ville passe briterne.
Omkring Set Hans var min tidligere kone og jeg inviteret til Kielerugen i et par dage,
hvor vi deltog i det store bal, i Ministerpræsidentens modtagelse, reception i destroyeren
"Li.itjens", sejlads med "Nordwind" etc. Dette skulle blive en årlig tradition i min tid som
COl\1BALTAP.
I juli måned var jeg - ledsaget af adjudanten og oberstløjtnant Freiherr von UngernSternberg- paa mit første officielle besøg i Bonn, som var blevet udsat paa tysk foranledning.
Fornem modtagelse på Hardthohe med æreskompagni og nationalmelodier. Derpå en
interessant samtale med General de Maiziere, hvor han direkte spurgte mig om min mening
om COMN AVBALTAP' s nationalitet. Jeg svarede hertil, at der naturligvis var nationale
synspunkter, som ville blive fremført af andre, men at jeg personligt som NATO-chef var af
den opfattelse, at den tyske marine havde et rimeligt krav paa en permanent høj
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repræsentation, og at jeg - ud fra et NATO synspunkt - var indforstået med, at
COMNAVBALTAP altid burde være tysk - med en dansk kontreadmiral som stabschef!
Derefter visit hos Statssekretæren, Dr. Birkholz, i forsvarsministerens fravær. Derpaa
frokost, hvor General de Maiziere holdt en længere tale, hvoraf det bl.a. tydeligt fremgik, at
man havde studeret min fortid! Derefter visitter hos de tre værns chefer (hhv. stedfortrædere).
Saa til Palais Schaumburg for at skrive mig i Forbundspræsidentens bog. Derpaa visit hos
den danske Ambassadør Greve Knuth-Winterfeldt, som havde været med til forsvarschefens
frokost. Om aftenen holdt Ambassadøren en middag, hvori deltog - foruden mit lille følge og
jeg selv - General de Maiziere, de tre værnschefer, Generalstabslægen, den britiske
Ambassadør, forsvarsattacheen m.fl. En hyggelig og dejlig aften, som Ambassadøren med
rette blev komplimenteret for af sine gæster. Næste morgen blev jeg hentet af Admiral
Hartwig (som var "Ehrenbegleitoffizier") og protokolofficeren og kørt til lufthavnen. Slut paa
et værdigt tiltrædelsesbesøg i Bonn!
Senere i juli måned kom Prins Bernhard, der var hollandsk Generalinspektør, til Karup
og videre til Oksbøl m.fl. steder til Exercise "Love Song", hvori deltog britiske og hollandske
amfibiestyrker. Jeg modtog ham i Karup (og senere andre steder under øvelsen) og gav ham
drinks sammen med hans hollandske følge. Øvelsen sluttede med en Post Exercise
Discussion i H.M.S. Albion, hvor jeg indledede og afsluttede. Forud for øvelsen nåede jeg at
lægge mig lidt ud med Forsvarsministeriet, hvor man var meget urolige over, at den megen
flyvning ved daggry skulle forstyrre feriegæsterne paa stedet!! Hvilket jeg havde en anden
mening om!
Da det kom til stykket blev første fase af øvelsen nærmest en
"publikumssukces", idet en masse feriegæster var paa benene ved daggry og med stor
interesse fulgte det skuespil, der udfoldede sig, da kanoner og andet grej med helikoptere blev
landsat paa stranden!
I slutningen af juli var tiden kommet til udskiftning af stabschefen, idet kontreadmiral
Wesche blev afløst af Generalmajor i Flyvevåbnet C.S . Børgesen. Wesche, som var en
gammel kadetkammerat (to klasser under mig) havde gjort god fyldest med sit flerårige
kendskab til stabens arbejde, men det var jo ikke rimeligt, at både chef og stabschef i en
treværnsstab var søofficerer, så med Børgesens ankomst blev værnsfordelingen bedre - og
med General Børgesen fik jeg en meget dygtig og sympatisk stabschef, som jeg kom til at
sætte stor pris på, og som forblev i stillingen min tid ud.
Halvanden måned senere afgik Deputy Commander, General Hoffmann, som blev
afløst af Generalløjtnant Hans-Joachim von Hopffgarten, en meget tiltalende officer og
gentleman med hvem jeg skulle faa det bedst tænkelige samarbejde og et godt venskab.
Nogenlunde samtidigt blev den tyske flådechef, Admiral Hetz afløst af Admiral
Zimmermann, som, inden han blev chef for de tyske flaadestyrker i Nordsøen, havde været
afdelingschef under min forgænger. Jeg nåede, inden han overtog embedet som flådechef, at
indfri en tidligere aftale om et besøg i hans Hovedkvarter i Sengwarden.
I september var jeg også, sammen med General Zigler og hans stabschef, General
Barkhorn til nogle fl.ydemonstrationer i Sydtyskland samt besøg på luftbasen i Ramstein.
Lad os et øjeblik vende blikket mod de hjemlige forholds indflydelse på Stabens
arbejde: Tidligere på året modtog den siden 1969 siddende forsvarskommision fra den
socialdemokratiske folketingsgruppe et forslag til en ændret forsvarsordning. I november
blev ændringsforslaget fremlagt i Folketinget, men blev ikke færdigbehandlet og blev senere
genfremsat af Kjeld Olesen, som i 1971 blev forsvarsminister. Dette forårsagede en vis
bekymring i Forsvaret, ligesom stillingtagen til det socialdemokratiske forslags forskellige
elementer - herunder tjenestetidens nedsættelse - både i 1970 og den følgende tid løbende
blev drøftet i Forsvarsrådet og i Stabene, både nationale og NATO, idet det ogsaa blev
behandlet i international sammenhæng og rent faktisk bidrog til at svække vort omdømme i
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den allierede kreds. Elementer vedrørende dette spørgsmål blev således over en lang periode
behandlet både i BALTAP staben og i CH/FOS' planlægningsgruppe.
Ultimo september afgik Oberstløjtnant Birger Nielsen som leder af
planlægningsgruppen. Han havde gjort en meget betydelig indsats ved oprettelsen af
planlægningsgruppen og var mig en stor hjælp i hele den nationale side af mit job. Hans
afløser var Oberstløjtnant Gundorf.
November blev også en travl rejsemåned: Den 4. november overværede jeg sammen
med General von Hopffgarten en stabsøvelse i Rendsborg. Ugen efter: foredrag på Lynæs
fort. Besøgte senere Vestre Landsdelskommando og "Jyllandsposten". Under et besøg i
Oslo, hvor jeg holdt foredrag for Forsvarets Høgskole havde jeg et møde med CinC, som
orienterede mig om General de Maizieres syn på Naval Deputys og COMNAVBAL TAPs
nationalitet!!
Og i slutningen af måneden aflagde jeg et længe udsat besøg hos
Terrirotialkommandoen (Admiral Jung) i Kiel med visit hos Ministerpræsidenten og
Indenrigsministeren - og derefter til Hamburg med besøg hos borgmesteren, Professor, dr.
Weichmann. Endelig besøgte jeg sammen med General v.H. COMNAVBALT APs
Hovedkvarter.
I december var jeg på Sjælland og overværede en stor hærøvelse, hvor jeg havde
lejlighed til at besøge en lang række enheder og blive orienteret af cheferne - samt at spise
frokost med H .M . Kongen, som den dag overværede øvelsen. Ved denne lejlighed medbragte
jeg for første gang min nye adjudant kaptajnløjtnant Byder, som kort forinden havde afløst
Major Hoppe.
1971
Ved Nytåret 1970/71 havde jeg haft mit embede i et år, hvilket kunne være en god
anledning til at reflektere lidt over jobbets karakter og min holdning til det:
Som det er fremgået, var der i praksis tale om to embeder: et NATO og et nationalt
job med to forskellige foresatte myndigheder, henholdsvis CinCnorth i Kolsås og
Forsvarschefen, hvor NATO-jobbet vel var det primære - og det nationale en nødvendig
forudsætning for, at NATO-systemet altid kunne virke optimalt, men også en funktion af, at
forsvarschefen ej heller i andre situationer end de under den kolde krig forventede ,var
tiltænkt rollen som leder af operationerne. Der var en overgang visse kredse i Forsvarsstaben,
som arbejdede på at begrænse CH/FOS' operative myndighed, men General BlixenkroneMøller udtalte gentagne gange , at det var hans hensigt at overdrage den operative myndighed
til CH/FOS på et tidligt tidspunkt af et kritisk begivenhedsforløb, og jeg kan ikke mindes et
eneste tilfælde, hvor Forsvarschefen "blandede sig" i CH/FOS' dispositioner.
Et andet aspekt af den nationale side var medlemskabet af Forsvarsrådet. Dette
medførte, at jeg som regel hver fredag formiddag deltog i et møde i Vedbæk - enten et
"Forsvarsrådsmøde" eller et "Chefsmøde", afhængigt af, om forsvarsministeren deltog, hhv.
skulle modtage referat af mødet!
Jeg tror ikke, at mit medlemskab af Forsvarsrådet tilførte dette saa meget, som min
deltagelse i møderne gavnede min forståelse af forsvarets problemer. Som oftest lå emnerne
på dagsordenen jo udenfor mit ansvarsområde og drejede sig mest om organisationen af
forsvarets øverste ledelse, en lang række af forsvarets interne problemer med hensyn til
materiel, personel, besparelser, reduktion af Værnschefernes myndighed etc. etc. Med tiden
kom jeg nærmest til i Forsvarsrådet at føle mig primært som fortaler og forsvarer for NATO exempelvis når NATO kritik af vore forsvarsanstrengelser vakte irritation !
Jeg lagde vægt på jævnligt at besøge enheder af hæren og i muligt omfang
Flyvevåbenet, under øvelser, dels og navnlig for at udvide min forståelse for, og kendskab til,
de operative problemer, men også for at møde og lære cheferne på alle niveauer at kende - og
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så selvfølgelig også for selv at blive set og kendt ! Søværnet - som jeg jo kom fra, og hvis
problemer jeg var godt kendt med - brugte jeg i det første halve års tid ikke så megen tid på.
Det kom senere.
Vender vi os til NATO siden of embedet - Allied Forces Baltic Approaches - var
opgaven i det koldkrigsmiljø, vi den gang befandt os i, ret beset krigsforberedelse: ved
studium af efterretningsmateriale, operative studier og planlægning, stabsøvelser,
gennemgang af beredskabsforanstaltninger, drøftelser med underlagte kommandoer og
alliancepartnere, afholdelse af øvelser, bearbejdning af "lessons learned", efterprøve doktriner
m.m. - alt med henblik på at forberede sig på at "håndtere" de styrker, som ved "Assignment"
ville komme under COMBALT APs operative ledelse.
Da et væsentligt element i
krigsplanlægningen indebar samarbejde med planlagte "external reinforcements", medførte
dette megen såvel rejse - som besøgsvirksomhed i staben i relation til de pågældende styrker.
Udover sådanne besøg kom hertil besøg af journalister, parlamentarikere, inden- og
udenlandske stabsskoler, NATO ambassadører, studiegrupper etc. Hvortil også kom mine
besøg hos underlagte kommandoer og besøg og foredrag på stabsskoler, besøg hos fremmede
forstærkningsstyrker, overværelse af og deltagelse i øvelser, konferencer etc. etc.
Arbejdsbyrden var ret stor - og jeg gjorde det efterhånden til en regel at blive i Karup
mandag aften og arbejde sent, idet jeg havde sikret mig min forgængers kvarter på
flyvestationen.

Den tyske Forsvarsminister Helmuth Schmidt kom til Danmark i midten af januar og
ville aflægge et kort besøg i hovedkvarteret den 15. januar. Aftenen før var min kone og jeg
sammen med general og fru von Hopffgarten samt stabschefen af forsvarsminister NinnHansen bedt til middag på Hotel Phønix i Aalborg, hvor vi mødte Helmuth Schmidt og frue.
Efter middagen havde jeg en samtale med den tyske forsvarsminister. Jeg opfordrede
ham til at komme til Viking Shield 71, idet en større politisk deltagelse ville gøre sådanne
øvelser mere meningsfyldte. Jeg fortalte også om problemerne med fredshovedkvarter-sagen.
Han berettede om sine planer med Admiral Zimmermann - og vi kom ind på politikernes
støtte - eller mangel på samme - til de militære ! Han gjorde et meget charmerende indtryk
og var livlig og godt inde i sit stof !
Næste dag kom de to ministre på et kort besøg i Karup. Jeg forestillede dem for de
vigtigste stabsofficerer og briefede dem i ca ½ time om kommandoens struktur, område,
opgaver samt planlægningsgrundlag (herunder external reinforcements) og endelig en række
problemer, hvor politiske afgørelser var påkrævet. Stemningen var ret afslappet og den tyske
forsvarsminister var veloplagt og stillede en række spørgsmål, fx. vedrørende Air Defence
problemet, regionsgrænsen ved Hamborg, Fredshovedkvarteret (som jeg havde talt om
aftenen i forvejen) samt om min mening om den tyske flådes rolle i fremtiden ! Han fik svar
på samtllige spørgsmål og var tilsyneladende godt tilfreds. Hvorefter begge ministre tog
afsked og fløj sydpå.
Nogle uger senere da General von Hopffgarten kom tilbage fra Chefsmøde
("Kommandeursbesprechungen") i Bonn, kunne han meddele, at hans forsvarsminister havde
omtalt BALTAP HQ pænt og havde brugt udtrykket, at "BALTAP var i gode hænder" .
Efter Exercise WINTEX 71, en stabsøvelse der varede en uges tid med bunkeren
bemandet, og hvor CinC kom på besøg, havde vi travlt med at forberede vor præsentation ved
Ex Viking Shield 71 i Kolsås 30' marts-I' april. I mellemtiden kom Admiral Zimmermann
på visit i anledning af sin udnævnelse til tysk flåde chef, i hvilken egenskab han jo var inde i
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BALT APs kommandosystem. Ved denne lej lighed fik vi atter en mulighed for at drøfte den
fremtidige tyske flådepolitik.
Så til Oslo til Exercise Viking Shield 71, hvor jeg den 31' marts i overværelse af
Norges konge og NATOs øverste chefer redegjorde for COMBALT APs forsvarsproblemer og
besvarede spørgsmål, åbenbart til CinCs tilfredshed. Der var en stor middag for Kongen i
Officersklubben.
Senere i april kom Deputy Supreme Allied Commander, General Sir Desmond
Fitzpatrick på officielt besøg i Danmark. Dagen efter forsvarsministerens frokost i
Søofficersforeningen kom han til Karup til briefing, Vin d'honneur og frokost, hvorefter jeg
fløj med ham til København, (hvor jeg om aftenen holdt foredrag for "kvindelige Flyvere"),
idet han skulle besøge første dag af Exercise Bird Trail, en øvelse i Sydsjælland med
deltagelse af Allied Mobile Force under den italienske General Li Gobbis kommando, hvor
senere også CinC stødte til. I de dage øvelsen varede, havde jeg lejlighed til at besøge - pr.
bil eller helikopter - samtlige landes styrker, der deltog.
To dage senere skulle jeg afsted igen. Med General Walkers Andover fløj vi til
Maastricht for, efter indbydelse af Chefen for Centralregionen, General Bennecke (vor nabo
mod Syd) at overvære Exercise Hostage 71 i Valkenburg/Brunssum.
En række
præsentationer af cheferne for Second og Fourth Allied Tactical Air forces samt Northern og
Central Army Groups. Som altid ved sådanne lejligheder var der en del selskabelighed, som
bl.a. gav mig lejlighed til med General Goodpaster at opfriske gamle minder fra vor tid
sammen i SHAPE tyve år tidligere!
Midt i maj var der SHAPEX 71, hvor Major Subordinate Commanders og SACLANT
redegjorde for deres problemer og vurdering af situationen. General Fitzpatrick - hos hvem
jeg var til middag - var vært i General Goodpasters fravær. Kort efter kom den nye
SACLANT, Admiral Duncan, på officielt besøg i Danmark.
I begyndelsen af juli kom H.M. Kongen på besøg i hovedkvarteret. Det havde jeg
foreslået ham under en "29' januar-middag" på Amalienborg, hvortil han svarede: "Jamen,
der er jo ikke noget at se på." (Kongen havde i min tid to gange inspiceret flåden - hvor der
var masser "at se på"!). Jeg svarede, at det ville betyde meget for de allierede - og herunder
ikke mindst for det dansk-tyske samarbejde.
Hvorefter Kongen lovede at komme!
Inspektionen denne gang forløb fint, med behørigt ceremoniel, orientering om kommandoens
opgaver og funktioner, derefter Vin d'honneur og frokost, hvor jeg bemærkede, at Kongen
underholdt sig med General von Hopffgarten på flydende tysk!
A propos General von Hopffgarten, så havde jeg lige siden hans ankomst til hensigt at
drage ham mere ind i Stabens daglige liv og arbejde end hans forgænger havde været under
min forgænger. Jeg anså det for vigtigt, at vi hver dag mødtes - så kort eller så længe der var
behov for - og instituerede efter aftale med ham og Stabschefen, at vi tre dagligt skulle mødes
på mit kontor kl. 1100 med flg. dagsorden: (1) Efterretningsorientering af
planlægningsgruppens E-officer (2) orientering af presseofficeren og (3) Eventuelt. Ofte var
disse møder ganske korte, men de sikrede en nær kontakt mellem os, og tog hensyn til det
faktum, at det at være "Deputy" kan være et vanskeligt job for en aktiv person. Som den
gentleman von Hopffgarten var, fandt han hurtigt sin plads i systemet og var i hele vort
samarbejde en god ven og en loyal medarbejder, der havde sine meninger, og han var et aktiv
for dansk-tysk samarbejde og forståelse!
Senere i Juni var jeg af Rear Admiral Baldwin, chefen for 6' Carrier-division i Strike
Fleet - sammen med Wolff og Brodersen fra Forsvarskommandoen og Oberst Thorsen fra
AIRBALTAP - inviteret ombord i hangarskibet USS Saratoga, som den 21' juni ville befinde
sig mellem Norge og Skotland! En af opgaverne var at afprøve kommunikationerne mellem
BALTAP og hangarskibet, hvilket var essentielt i en support situation. Vi startede fra Karup
og landede tre timer senere på Saratoga. Omvisning i skibet, orientering i operationsrummet
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bl.a. om kommunikationerne som - efter nogle begyndervanskeligheder - virkede
tilfredsstillende. Frokost hos Admiralen. Senere på eftermiddagen om bord i flyet, som blev
skudt af med katapult! Landede i Karup.
Dagen efter var det, traditionen tro, tid for Kielerugen, hvor vi deltog i
Ministerpræsidentens modtagelse og Admiral Jungs middag, hvor både den tyske og danske
forsvarschef var med, og hvor General de Maiziere trak mig til side og fortalte mig om
Admiral Obermaiers forestående afgang med Admiral Meentzen som afløser! Senere besøgte
jeg de danske skibe i havnen, var om bord hos Admiral Zimmermann i destroyeren "Molders"
- og endelig til Ministerpræsident Stoltenbergs middagsselskab, hvor jeg på den danske
Ambassadørs foranledning havde en samtale med Ministerpræsidenten.
Nogle uger senere var jeg igen i Kiel. Denne gang i anledning af den danske
forsvarsministers besøg i Admiral Obermaiers hovedkvarter, hvor ministeren blev orienteret
om Østersøproblemerne,
I mange måneder havde man i Rendsborg arbejdet med planlægningen af Exercise
Brick Stone, en meget stor hærøvelse der - efter hvad Skriver Jensen sagde - involverede ca.
25 .000 mand tropper, 1400 bæltekøretøjer og 7000 biler! Luftvirksomheden udøvedes på blå
side af danske og belgiske fly - og på orange side af tyske fly . Et par dage før øvelsen, i
begyndelsen af september, overværede jeg i Viborg sammen med planlægningsgruppen
indladningen af kampvogne på flat cars, som derefter kørte sydpå. Under øvelsen var jeg
ledsaget af adjudanten og officerer fra planlægningsgruppen. Vi "opererede" i en lille uges
tid fra Slesvig - og for mig var øvelsen nærmest anskuelsesundervisning i
forsvarsproblemerne i Slesvig-Holsten. Udover gentagne gange at besøge såvel Jyske
Divisions hovedkvarter som 6' tyske divisions (meget velcamouflerede) felthovedkvarter
samt flere brigade HQ'er, overværede jeg overgang over Kielerkanalen, besøgte Storlinien og
fløj ved flere lejligheder med General Schulze, Chefen for 6' tyske division, over
kampområdet. Umiddelbart efter øvelsens afslutning var der "hot wash-up", en foreløbig
kritik og udveksling af oplysninger, inden deltagerne spredes for alle vinde, idet øvelsen
senere analyseres og "lessons learned" uddrages.
I slutningen af september måtte vi sige farvel til to tyske Admiraler: i Wilhelmshafen
til Marinens inspektør, Admiral Jeschonnek, som havde været Deputy Commander hos min
forgænger, og i Kiel til Admiral Obermaier, som jeg havde kendt i mange år og holdt meget
af. Sidstnævnte blev jo afløst af Admiral Meentzen. I Wilhelmshafen traf jeg igen Helmuth
Schmidt, med hvem jeg havde en længere samtale. Jeg foreslog spøgefuldt, at han kom til
Danmark igen for at opdrage sine derværende partifæller til at se mere positivt på forsvaret!
Han gik ind på spøgen, og fortalte mig i fortrolighed om sine relationer til J.O. Krag!
Midt i oktober var Commander Strike Fleet, Admiral De Poix i København med USS
Newport News. Jeg mødte ham til middag hos Chefen for Søværnet, og næste dag fløj jeg
med ham fra Langelinie til Karup til briefing, vin d'honneur og frokost med mulighed for at
drøfte de fælles problemer som Strike Fleet - som potentiel "external reinforcement" - havde
med os.
I slutningen af oktober holdt Chefen for Northem Army Group, General Sir Peter
Hunt en EXERCISE MIXED GRILL, en "high level conference", hvor fra nordregionen var
indbudt CinC og jeg (med koner). Emnerne den førstte dag var MBFR (Mutually Balanced
Force Reductions), som var aktuelle på den tid, samt luftproblemer med efterfølgende
Harrier-demonstration. Ved frokosten sad jeg ved siden af SACEUR. Jeg fortalte ham om
min samtale med Helmuth Schmidt for nylig. Goddpaster spurgte til Kjeld Olesen, som han
havde mødt en enkelt gang. Han var bekymret over de planlagte nedskæringer og ville tale
alvorligt til ham, når han snart kom til SHAPE. På andendagen var der bl.a. en interessant
præsentation af to korpschefer: Sir John Sharp og General Hinrichs, som belyste deres - også
nationalt bestemte - forskellige tilgang til problemerne. Hvorefter man på en stor skærm så
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Wellington og Bli.icher, fulgt af et morsomt billede af Sir John og Hinrichs med underteksten:
"Ils ne passeront jamais" !
Den 4' november blev jeg involveret i en mindre kontrovers med Forsvarsministeriet,
som ganske kort gik ud på følgende: I forbindelse med nogle presseforlydender om
utilfredshed i forsvaret med det socialdemokratiske forslag (som jeg ikke havde kommenteret
offentligt) blev jeg anmodet om at give et interview i TV. Mit svar var, at jeg som NATO
chef kunne udtale mig om rent militære spørgsmål, men at jeg ikke kunne komme ind på
nationale politiske emner. Senere blev jeg ringet op af departementschef Langseth, som
forsøgte at presse mig til ikke at udtale mig - men forgæves . Jeg fastholdt min ret til at udtale
mig som NATO chef, når jeg ikke beskæftigede mig med nationale, politiske emner! Mine
udtalelser i interviewet beskæftigede sig alene med det akademiske spørgsmål, hvorledes evt.
nedskæringer i forsvaret ville påvirke vor stilling i NATO. Jeg talte om vort moralske ansvar,
om sammenhæng mellem indsats og indflydelse, evt. reduktioners indflydelse på en fremtidig
kommandoorganisation samt andre NATO chefers vurdering. I næste dags aviser kunne man
læse, at Forsvarsministeren mente, at jeg politiserede (Avisen: "Har De sagt det til Admiral
Helms?" Kj. Olesen: "Næh, han læser vel aviser") og en overskrift i "Politiken" lød: "Admiral
f'ar næse af Ministeren", hvilket jeg omgående tilbageviste og forklarede mit motiv for at
udtale mig. Jeg hørte aldrig mere fra Forsvarsministeren. Derimod modtog jeg et par dage
senere et brev fra Skibsreder Mærsk Mc Kinney Møller, som komplimenterede for mine
"klare og utvivlsomt rigtige udtalelser". Også Forsvarschefen bifaldt det, ligesom jeg modtog
mange positive henvendelser.
På denne tid var der også livlig virksomhed i Forsvarsrådet m.h.t. det
socialdemokratiske forslag, hvor forsvarsministeren var i vanskeligheder og blev presset fra
SACEUR og modtog en kritisk vurdering fra CinCNorth.
I midten af november var tiden inde til vor årlige Exercise Brass Hat, en to-dages
konference om et væsentligt tema, som jeg det år havde bestemt skulle være: "External
reinforcements to the BALTAP area" . Deltagere var chefer og briefing teams fra de styrker
udefra, som dengang var aktuelle, plus diverse forsvarschefer og overordnede NATO chefer.
Da vi ikke havde plads nok i Karup, blev konferencen afboldt på Skive Kaserne, hvor vi fik
enestaaende hjælp fra regimentschefen, min gamle ven Oberst Niels Lunn og hans folk.
Forud var gået et intenst planlægningsarbejde i staben gennem lang tid, hvor bl.a. Colonel
Merris (som nogle måneder forinden havde afløst Colonel Ochs som Assistant Chief of Staff
Plans) gjorde en stor indsats. Også administrativt klappede arrangementet fint, med gæsterne
udefra indlogeret på Hotel Hilltop - og en middag på kasernen for 180 mennesker, hvoraf 3 5
var Generaler og Admiraler! Vi fik en enestående hjælp fra Oberst Lunn og hans regiment.
I midten af december var jeg, sammen med CinCNorth's naval deputy og Admiral
Meentzen, inviteret til et krigsspil, benævnt "Establish Contact" som angik Strike Fleets
assistance til nordregionen og som blev afboldt på Naval War College, Newport, Rhode
Island. Den norske Admiral Holthe (som jeg i hele 1950 havde delt kontor med i Northern
European Region Planning Group i London) var Orange Commander. Min rolle var nærmest
tilskuerens - med lejlighed til at følge begge partiers ordregivning og diskutere operative
problemer og "rules of engagement" med de øvrige søofficerer. Det var en interessant og
behagelig uge, hvor vi ovenikøbet havde en Søndag i New York med lejlighed til at besøge to
yndlingsmål: Metropolitan Museum of Art og min "stamkafe" i N.Y. "Pen and Pencil", E 45
Street!!
Få dage før jul kom General Sir Walter Walker på afskedsvisit i Hovedkvarteret og
om aftenen til afskedsmiddag på Kongenshus Hotel. General Walker blev af mange, også af
danske officerer i AFNORTH, anset for en lidt kontroversiel person, der lagde sig ud med
diverse forsvarsministre, var udiplomatisk og "for britisk"! Jeg havde det imidlertid meget
fint med ham - vi blev gode venner og senere kom Lady Walker på ferie hos os på Tyrrestrup.
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Han var en fin soldat, en ildsjæl og "fire eater" - som ikke var benådet med diplomatiets
nådegave!
Saaledes endte aaret 1971 .
1972
Den 7' januar 1972 fejrede vi BALT APs IO års jubilæum. Der deltog hele Staben og
indbudte gæster, omfattende underlagte chefer, tidligere deputy Commanders von der
Groeben og von Hobe, General Wolff samt repræsentanter for lokale civile myndigheder. Jeg
lagde for med en "opening address", hvor jeg beskrev baggrunden for Kommandoens
oprettelse, dens strategiske betydning for NATO forsvaret, det politiske ansvar, og NATOs
vilkår i tiden. Derefter fulgte en flot koncert af 6' tyske divisions orkester, som var en stor
succes. (Under planlægningen havde flere rådgivere advaret mig mod et tysk militærorkester.
Mit standpunkt var, at har vi brug for 6' tyske division i forsvaret af Slesvig-Holsten, kan vi
også tåle at lytte til deres orkester!). Efter koncerten var der reception i "the blue room" og
senere frokost for nuværende og forhenværende medlemmer af "BAL TAP-familien", der
forløb meget livligt og fornøjeligt!
Efter diverse afskedsmiddage etc. for Sir Walter og Lady Walker og en hastig tur til
Kiel, hvor jeg holdt foredrag for Atlantsammenslutningen, kom jeg hjem med influenza og
høj feber. Dagen efter døde Kongen!
Ved Kongens begravelse ti dage senere gik Forsvarsrådets medlemmer sammen med
Chefen for Hjemmeværnet og Københavns Kommandant æresvagt om Kongens båre i
Sørgetoget både i København og Roskilde og overværede bisættelseshøjtideligheden i
Roskilde domkirke. En smuk og betagende dag, hvor værnene gjorde deres job upåklageligt!
Den 28' januar fik jeg om morgenen besked om, at General Zigler,
COMAIRBALTAP var kommet alvorligt til skade ved en bilulykke dagen før på Sjælland.
Oberst Thorsen meddelte mig, at han var indsat som fungerende Chef for Flyvertaktisk
Kommando, hvorefter jeg bestemte, at stabschefen, General Barkhorn midlertidigt skulle
varetage embedet som COMAIRBALTAP. Et par dage senere besøgte jeg Zigler på
hospitalet. Han havde det efter omstændighederne nogenlunde - men der ville gå lang tid før
han kom tilbage!
Efter Forsvarsminister Kjeld Olesens besøg i Hovedkvarteret, som forløb fint, og hvor
ministeren var venlig og afslappet - og General og Lady Pearsons besøg, der inkluderede et
middagsselskab på Kongenshus Hotel, kunne jeg gøre klar til Exercise "Sea Breeze" i
SHAPE. Det var faktisk en naval Commanders Conference, hvilket havde været en
sjældenhed i SHAPE, hvor det var den almindelige opfattelse, at "naval matters" ikke var højt
prioriteret. Konferencen omfattede en række præsentationer med efterfølgende diskussioner.
Emner, som var relevante for BALTAP området var fx. den utvivlsomme missiltrussel i
Østersøen, CINCCHAN s vægt på BALT APs forsvar, Electronic Warfare etc. Endvidere
behandledes den sovietiske flådes seneste udvikling og den lufttrussel som Strike Fleet var
oppe imod.
I BALTAPs stab arbejdede vi på kraft med forberedelserne til vor deltagelse i Exercise
Viking Shield 72 i Kolsås, hvor COMBALTAP skulle være Orange Commander i et stort
krigsspil med et angreb på Nordnorge. Dette forarbejde, som havde stået på længe, omfattede
bl.a. intensive studier af den faktiske sovjetiske "order of battle", som sammen med vor viden
om norske tanker og planer var grundlaget for min angrebsplan. Hertil kom Colonel Morris'
tanker om en ændret intern organisation af krigsstaben, som jeg godkendte, foreløbig til
anvendelse under Viking Shield 72.
Inden øvelsen havde vi to vigtige besøg i hovedkvarteret. Først CinC, General
Pearson, som medbragte 3 Stabsofficerer og som interesseret hørte på vor nye standard
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briefing, som han ivrigt kommenterede. Dernæst en konference, hvor vi drøftede det
socialdemokratiske forsvarsforslag med det formål at finde frem til, hvordan man skulle gribe
spørgsmålet om hans rådgivning til den danske regering an. CinC virkede meget positiv og
ivrig efter at kunne assistere de danske myndigheder bedst muligt.
Nogle dage senere kom Admiral Zimmermann på afskedsvisit inden han fratrådte som
flådechef (i hvilken egenskab han jo indgik i COMBALT APs kommandostruktur) og tiltrådte
som tysk forsvarschef. Vi havde en lang samtale og drøftede den tyske flåde koncept, hans
samarbejde med Helmuth Schmidt samt en del private ting, og vi kunne takke hinanden for et
virkelig godt samarbejde - og lovede hinanden "to keep in touch".
Exercise Viking Shield 72 var for mig særdeles interessant og ikke så lildt af en
udfordring.
Konfronteret med SACEUR, General Goodpaster, General Fitzpatrick,
CINCCENT og adskillige andre NATO chefer - og den norske Konge ikke at forglemme skulle jeg som Orange Commander angribe Nordnorge i et "war game", der dækkede de
første ca. 30 timer af en krigssituation, spillet "real time" over fire dage, hvor situationen blev
"frosset fast" ved hver dags afslutning og "tøet op" ved næste dags begyndelse.
Angrebsplanen, som, i min stab gennem lang tid, Col Morris og Lieut.Col. Zedlich havde
arbejdet med og løbende drøftet med mig var tillige koordineret med mine underlagte chefer.
Krigsspillet, som ikke nærmere skal beskrives her, gav i begyndelsen anledning til
nogle uoverensstemmelser med Kampdommerne, som dog senere blev klaret. Vi fik også
lejlighed til at praktisere vort forsøg med en treværns operationskomite til fremme af
værnsfælles operativ tænkning! Ved øvelsens afslutning fik vi af SACEUR, CinC og
Forsvarschefen ros for vores indsats - en ros, jeg straks kunne give videre til mine dygtige
Stabsofficerer. Også på den selskabelige front var der aktivitet, og ved en middag hvor den
norske kronprins var til stede holdt han en tale, hvor han dvælede ved et historisk interessant
angreb på Nordnorge af en dansk admiral!
I årets SHAPEX var hovedemnet Mutually Balanced Force Reductions (MBFR), som
den gang var aktuelle og hvor sagen drejede sig om uformindsket sikkerhed på et lavere
styrkeniveau. Det drejede sig fortrinsvis om Centralregionen, og var ikke umiddelbart aktuelt
for vort område.
I begyndelsen af maj skulle jeg til Senior Officers' Orientation Course i
Oberammergau. På vejen stoppede jeg i Kiel og besøgte COMNAVBALT APs Hovedkvarter
og havde en længere samtale med Admiral Meentzen om mange forskellige problemer, bl.a.
om det dansk-tyske forhold (som aldrig havde været et problem i hans forgængers tid).
Vedrørende Nordregionen var han af den opfattelse, at Nordnorge - med hensyn til strategisk
betydning- fik for megen opmærksomhed på Østersøens bekostning!
Næste dag kørte vi (d.v.s. min kone, Hanne og jeg) syd på til Oberammergau, hvor jeg
i en lille uge deltog i et kursus, der på udmærket måde bragte deltagerne a jour med den
overordnede planlægning og atomvåbnets indpasning i denne. Under et cocktail party hos en
af instruktørerne, Major Saunders, mødte jeg hans forældre, Air Chief Marsha) og Lady
Saunders, som kort efter 2' Verdenskrig var i Danmark i forbindelse med flyvevåbnets
oprettelse. De var rørende i deres fortsatte interesse for Danmark.
Senere på måneden var tiden omsider kommet for NATOs Generalsekretær, Dr. Josef
Luns' officielle besøg i Danmark.
Der havde vistnok været nogle politiske
uoverensstemmelser mellem regeringen og Generalsekretæren, som åbenbart udsatte hans
besøg. I hvert fald husker jeg, at jeg så langt tilbage som ved Kongens begravelse i januar,
talte med direktøren for Udenrigsministeriet om sagen, og vi var enige om, at besøget snarest
burde finde sted. Jeg deltog i regeringens middag for Generalsekretæren på Christiansborg,
hvor Udenrigsministeren præsiderede. Jeg var placeret på den anden side af dr. Luns og talte
meget med ham, mest om historiske emner - og om europæiske flåder, hvor han var meget
kyndig. En meget interessant aften!
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Næste dag deltog jeg i Dronningens frokost for Generalsekretæren på Fredensborg.
Der var ca. 20 gæster, hvoraf forsvarschefen og jeg var de eneste militære. Jeg var igen
placeret på dr. Luns' anden side, så vi kunne ind imellem genoptage samtalen fra dagen før.
Han var i fin form og underholdt Dronningen med morsomme historier. Mig fortalte han i
fortrolighed om sine samtaler samme formiddag med Udenrigsministeren og
Forsvarsministeren.
Samme eftermiddag overværede jeg dr. Luns' foredrag i
Atlantsammenslutningen.
Ved et middagsselskab om aftenen i Søofficersforeningen for Chefen for den svenske
marine benyttede jeg lejligheden til med forsvarschefen at drøfte et principielt problem, som
havde skabt en vis irritation i min stab: COMLAND ZEALANDs uvilje mod at medvirke ved
en vurdering af det socialdemokratiske forslags virkning på forsvarets effektivitet, en
holdning, som fandt nogen støtte i Forsvarskommandoen. Jeg udtalte min forbavselse over
denne holdning, hvortil Ramberg bemærkede, at hvis det kun var en rent militær vurdering,
var der ingen tvivl om at han kunne medvirke, hvortil jeg svarede, at selvfølgelig drejede det
sig kun om en rent militær vurdering - og at jeg ikke forstod Forsvarskommandoens hidtidige
holdning! Forsvarschefen lovede at komme tilbage til sagen.
Den 7' juni var der i Udvalgsværelse nr. 38 på Christiansborg samråd mellem
Forsvarsrådet og Folketingets forsvarsudvalg. Det foregik nærmest som en høring, hvor
forsvarsudvalgets medlemmer stillede spørgsmål til Rådet. Det var mest (i Forsvarschefens
fravær) General Wolff og værnscheferne, specielt Hærchefen, der var "i ilden" . Jeg var kun
involveret i spørgsmål om :MBFR-problemet, politiske overvejelser vedr. mineudlægning i
gennemsejlingsfarvande samt styrke reduktioners påvirkning af indflydelse. Det morede mig,
at Ninn-Hansen ved en bestemt lejlighed henviste til "Admiral Helms' interessante udtalelse
sidste år i fjernsynet!!" Mødet varede ca. 2 ½ time.
I slutningen af juni deltog jeg i No. 10 (NATO) Senior Officers Study Period i Joint
Warfare Establishment i Old Sarum nær Salisbury. Det var en højst interessant studieperiode,
som i løbet af fem dage indgående behandlede den politiske og militære situation, NATOs
mobile styrker, anvendelse af såvel "tactical air power" som "maritime power" og problemet
med at opveje Warszawapagtens numeriske overlegenhed. Under drøftelsen af de mobile
styrker mente Admiral Meentzen at måtte anføre, at det faktum, at Danmark ikke i fredstid
tillod basering af fremmede styrker kunne vanskeliggøre anvendelse af "extemal
reinforcements" i Danmark. Hvilket udsagn jeg selvsagt måtte erklære irrelevant og tage
afstand fra, idet forstærkninger udefra kun var aktuelle efter anmodning af - eller konsultation
med - den danske regering, som naturligvis i en sådan situation ikke ville hævde den nævnte
restriktion!
I slutningen af juli havde vi besøg af Rear Admiral Engen, U.S.N., Commander
Carrier Division Four, endnu en repræsentant for Strike Fleet med en positiv indstilling til
hangarskibsstyrkernes hovedopgave: At støtte flankerne!
Han medbragte nogle
Stabsofficerer, som med henblik på Exercise Strong Express i September blev orienteret om
kommandoen, kommunikationer, German Naval Air Arm etc.
I august var jeg sammen med General Barkhorn til Exercise Big Click i Sola, nær
Stavanger, en række konkurrencer i discipliner saa som: reconnaissance, foto-recce,
targetting, fototydning og camouflage mellem flystyrker fra UK, USA, Tyskland, Norge og
Danmark. Eskadrille 729 repræsenterede Danmark, men var uheldig flere gange, bl.a. med
knækkede film og klarede sig ikke så godt mod UK og USA, som endte i spidsen. Der var
også tid til en fisketur med CinC, Lady Pearson, SACEUR, de to nordiske forsvarsministre
samt Mohr og Meentzen. Hyggeligt og afslappet med picnic-lunch på en lille ø - og en lang
snak med General Goodpaster om hans tid i det hvide hus, om General Gruenther, hans
forhold til Nixon og Agnew plus naturligvis gamle dage og vore samtidige i SHAPE etc.
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Den 19' september var der Forsvarsrådsmøde hos Forsvarsministeren, der mest
handlede om besparelser. Under "Eventuelt" meddelte ministeren en række omplaceringer og
udnævnelser i forbindelse med den nye forsvarschefs, General Blixenkrone-Møllers
ansættelse og udnævnelse. Herunder nævnede han, at General Brodersen skulle være Chef for
Flyvertaktisk Kommando. General Holst-Sørensen og jeg indvendte herimod, at General
Børgesen havde brev på, at han skulle være CH/FTK. Dette lod Ministeren indledningsvis
som om han ikke vidste noget om, men gjorde en bemærkning om, at sådanne hensyn måtte
vige for "værnsbalancen"! Vi sagde endvidere, at Børgesen så burde have sin midlertidige
grad konfirmeret. Departementschefen mumlede noget om, at der ikke var plads til en sådan
situation, hvortil jeg svarede, at vi jo tidligere havde konfirmeret en 2-stjernet officer i den
stilling (Thostrup ).
I en snak efter mødet udenfor henvendte jeg mig direkte til
Departementschefen, som gav mig ret i at man skyldte Stabschefen noget!
Den 22' september kom CinC forbi på vej til Rendsborg til Exercise Streng Express.
Først i bunkeren-til orientering om øvelsen, derefter i de to operationscentre og så på mit
kontor, hvor vi bl.a. talte om omflytningerne i forsvarets top, som havde forbavset ham, vor
præsentation i Viking Shield 73 og Socialdemokratiets forslag. Endelig fremlagde Lt Col Mc
Gauhey fra NUC BRANCH vore nyeste tanker om anvendelsen af noget specielt artilleri.
CinC var tydeligt interesseret - og vi enedes om, at jeg skulle komme til Kolsås med
relevante stabsofficerer og forelægge projektet for en større kreds i staben.
Dagen efter fløj jeg sammen med Admiral Meentzen og nogle Stabsofficerer ud til
hangarskibet U.S .S. John F. Kennedy, hvor vi efter ca. 1 ½timesflyvning landede - ret hårdt!
Omvisning i Skibet, overværelse af flight operations-18 Phantoms, Corsairs m.v. launched
med 30 sekunders mellemrum!! En væsentlig ting var, at kommunikationerne virkede godt og Admiral Engen var ret begejstret!
I begyndelsen af oktober besøgte NATOs Militærkomite Danmark. Briefing i
Kastellet, hvor Forsvarschefen, Wolf, Brodersen og jeg sad på en slags forundringsstol, klar
til at besvare spørgsmål. En god operativ briefing af Kommandørkaptajn Bork. Derefter
Spørgeperiode, hvorefter der blev gjort rede for den øvelse, der senere på dagen skulle finde
sted i Sundet Syd. Derefter til Langelinie, om bord i "Herluf Trolle" og Syd på i Sundet - i
tæt tåge. Frokost om bord, hvorefter øvelsen afvikledes - noget reduceret p.g.a. tågen - med
angreb af fly og MTB, hvorefter 4 torpedobåde blev kaldt på siden for at sætte gæsterne i
land. Om aftenen var der regeringsmiddag på Christiansborg.
I fortsættelse af min aftale med CinC, tog jeg den I 0' oktober til Kolsås ledsaget af
LtCol McGauhey og Oberstløjtnant Sverre-Hansen. Vi forelagde vort projekt for en lille
kreds af højere officerer - og efter at en række spørgsmål var besvaret, og projektet yderligere
drøftet i en mindre kreds, bestemte CinC, at han ville drøfte sagen med Forsvarschefen, inden
den gik videre til SACEUR.
Den 13' oktober fløj jeg til Kiel i anledning af CO1\1NAVBALT APs jubilæum. Her
mødte jeg bl.a. de gamle tyske Admiraler Wagner og Wegener, Admiral Campbell-Walker,
Admiral Jung samt Wesche, Skriver Jensen og fru Hertz fra Kvindelige Marinere. Her talte
Admiral Meentzen om udviklingen i Østersøen og betingelserne for, at NATO kunne klare
opgaverne i området.
Han kom ind på det socialdemokratiske forslag og omtalte
mulighederne for ændringer i kommandosystemet, hvis vore styrker blev reduceret. Selvom
jeg dybest set ikke kunne være helt uenig med ham i det, han sagde, kan det vel dkskuteres,
om det ikke var lidt malplace i denne sammenhæng. Jeg udbad mig et exemplar af talen (som
jeg vidste var givet til pressen) og fløj til Karup.
I Karup var i mellemtiden General Worsley, Chef for 3' U.K. Division ankommet med
et team. Hans division var en potentiel forstærkningsenhed (der dog senere skulle blive noget
reduceret), og formålet med besøget var indledningsvis at drøfte problemerne med
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COMBAL TAP og orientere sig i området. General Worsley var en ualmindelig tiltalende
person - og drøftelserne foregik i den bedst tænkelige atmosfære.
Et par dage senere var potentielle britiske forstærkninger atter på dagsordenen, idet
Exercise Ruby Signet involverede 16' UK Para Brigade med l' Sjællandske brigade i
området ved Tybjerggård. Øvelsen havde lokket en del højere britiske officerer herover, der
indledningsvis samledes om at nedlægge en krans ved busten af Major Anders Lassen, V.C.,
M.C. (som var søn af Tybjerggårds ejer, Emil Lassen, som var til stede ved ceremonien).
Derefter blæstes "the last post" - og så var der feltfrokost! Øvelsens klimax, den store
faldskærmsoperation, fandt sted samme eftermiddag: 700 mand faldskærmssoldater og et
antal køretøjer, ammunitionskasser m.v. Et imponerende syn! Første mand i luften: Chefen,
brigadier Ward-Booth! Næste dag var jeg i UKJATFORs (United Kingdom Joint Airborne
Task Force) hovedkvarter Syd for Tybjerggård og blive grundigt briefet samt drøfte
alternative contingency areas - og mulighederne for fremtidige øvelser i Danmark. Den
følgende dag lykkedes det mig endelig at finde Brigadier Ward-Booth, som orienterede mig
dels om situationen, dels om faldskærmsoperationer i almindelighed. Højst interessant. Der
var 5 mand indlagt på hospital; hvilket var normalt, idet man regnede med en casualty rate i
fredstid på 1% !
I begyndelsen af november besluttede jeg mig for at besøge ST ANAVFORLANT (=
Standing Naval Force Atlantic) som var i danske farvande. Jeg tog til Frederikshavn sammen
med Orlogskaptajn Clausen, var til Admiral Brinch-Lunds frokost i "Herluf Tralle", hvor jeg
mødte Commodore Fieldhouse, Chef for ST ANAVFORLANT (og senere under
Falklandskrigen CinCFleet). Efter frokost overværede vi et taktisk spil i den meget
imponerende Trainer. Om eftermiddagen gik jeg om bord i Hl\1S Norfolk, hvor jeg i det
følgende døgn overværede øvelser med angribende danske fly og MTB m.m., inspicerede
skibet, tilbragte timer i 0-rummet, spiste sammen med Commodore Fieldhouse, blev inviteret
til drinks i Chief Petty Officers Mess. Kort sagt: Et kortvarigt frisk pust, der bragte minderne
tilbage fra Hl\1S Delhi under krigen! Næste eftermiddag blev vi til søs taget op af en
Helikopter og fløjet til Frederikshavn.
Og så var det tid til afskedsvisitter: den afgående forsvarschef, General Ramberg,
Admiral Rau og General Mohr fra AFNORTH samt General Zigler, der som
COMAIRBALTAP blev afløst af General Brodersen.
Den 30' november holdt jeg foredrag i Søe-lieutenant-Selskabet. Emnet var "Rapport
fra Enhedskommandoen" . Jeg havde i forvejen bedt efterretningstjenesten om at kontrollere
indholdet med det formål at kunne berette så meget som muligt. Der var stor tilslutning og
stor spørgelyst. Efter foredraget måtte jeg køre til Karup om aftenen og natten, da jeg næste
morgen skulle modtage Chefen for Strike Fleet, Viceadmiral Plate, som gjorde et godt
indtryk, og med hvem vi havde nogle udmærkede drøftelser. Det var, som om vi var kommet
Strike Fleet nærmere indenfor det sidste års tid og arbejdede godt sammen med dem i deres
potentielle rolle under devisen: støtte til flankerne!
Den 12' og 13' december holdt jeg i Hovedkvarteret en Commanders' Conference,
hvori deltog de fire direkte underlagte kommandoer (Naval, Air og de to landkommandoer)
samt næste led: de to "flag officers", Divisionschefer etc. Her drøftedes en række relevante,
aktuelle problemer samt blev givet en præsentation af Royal Marines. Efter konferencen
drøftede jeg med de fire direkte underlagte chefer deres syn på om formen og deltagerkredsen
var passende for sådanne fremtidige møder. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at en
mere begrænset deltagelse (d.v.s. kun de fire chefer plus evt. særligt tilkaldte officerer) ville
være at foretrække.
Kort før jul kom Redaktør Grove Vejlstrup fra Jyllandsposten, med hvem jeg over en
længere periode havde etableret en god kontakt, til en samtale om NATOs kommentarer til
den ret udbredte internationale kritik af Danmarks forsvarsindsats. Jeg talte om vore NATO
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forpligtelser i henhold til pagtens § 3, om vort områdes strategiske betydning sammenholdt
med vort forbud mod stationering i fredstid . Dernæst om, hvad områdets integritet betyder
for de lande, der grænser op til os. Alt dette giver efter min mening disse lande en vis legitim
baggrund for at "blande sig". Jeg talte om sammenhold og solidaritet og om nødvendigheden
af en rimelig balance i landenes ydelser og indsats, hvis en alliance skal kunne fungere. Og
endelig: hvis man baserer sin forsvarspolitik på hjælp udefra, vil det være logisk at indrette
sit forsvar på en sådan måde, at man som et absolut minimum kan holde de nødvendige
områder, havne og flyvepladser indtil hjælpen ankommer! Resultatet af samtalen blev en god
artikel i Jyllandsposten noget senere.
Således endte året 1972.
Min betydelige rejsevirksomhed, herunder medlemsskabet af Forsvarsrådet, var
selvsagt også en belastning for Stabschefen, som i mit fravær ofte fik pålagt extra opgaver,
som altid blev løst med takt og effentivitet og blev behørigt rapporteret ved min tilbagekomst.
General Børgesen var i mine øjne en ideel stabschef som levede op til mine egne ideer om
åbenhed og tillid i forholdet mellem en chef og stabschef.
I en beretning som denne, der mest handler om mine mange gøremål, er der en risiko
for at Stabens officerers travle arbejde træder lidt i baggrunden, hvilket selvsagt er uretfærdigt
og bestemt ikke min hensigt, så meget mere som det arbejde jo netop var forudsætningen for,
at den kommanderende kunne varetage sine - ofte udadvendte - opgaver på effektiv måde.
Sagt meget kort: Jeg blev i mit NATO-arbejde i enhver henseende godt betjent af staben og f s.a. de nationale problemer af planlægningsgruppen.
1973
Midt i januar 1973 måtte vi sige farvel til General Skriver Jensen som blev afløst af
den tyske General Hildebrandt som COMLANDJUT. Vi havde arbejdet vældig godt
sammen, han var loyal og holdt mig godt underrettet og vi var i jævnlig kontakt med
hinanden.
I januar måned var vi i staben meget optaget af forberedelserne til Viking Shield 73,
hvor vi i Kolsås havde en hel dag til at fremlægge vore problemer. På et tidligt tidspunkt i
planlægningen foreslog Colonel Morris, at vi i stedet for en række briefinger belyste
forskellige problemer gennem iscenesatte Command Group konferencer, hvor jeg
præsiderede, under - vistnok fem - forskellige scenarier. Dette indøvede vi i staben ved flere
generalprøver. Og tilsyneladende med godt resultat: Den I' februar på Viking Shield 73' s
anden dag havde COMBALTAP hele dagen til sin præsentation, som overværedes af Norges
konge samt af SACEUR, CinC, forsvarschefen og en række af de højeste NATO-chefer.
Præsentationen gik meget fint, alt klappede, spørgelysten var stor - og jeg tror at vi klarede
spørgsmålene godt. Efter afslutningen kom General Goodpaster, CinC, Forsvarschefen og
adskillige hen og komplimenterede os for præsentationen. Det samme gentog sig om aftenen
til General og Lady Pearsons middagsselskab, hvor Kong Olav, General Goodpaster og øvrige
NATO-chefer var til stede. Det var simpelthen den almindelige opfattelse, at præsentationen
var gået fint - og jeg undlod da heller ikke at omtale Colonel Morris' indsats for CinC og de
andre.
Den traditionelle vinterøvelse, WINTEX 73 var em stabsøvelse af en uges tids
varighed som - uden at aktive styrker var involveret - afprøvede kommunikationerne mellem
NATO hovedkvarterer og trænede Stabsofficererne i at reagere på opståede situationer,
iværksætte beredskabsforanstaltninger, reagere på folkeretlige problemer (fx. mineudlægning
i gennemsejlingsfarvande) etc. Hen imod slutningen af øvelsen kom CinC på inspektion.
Efter at have besøgt også "Alternate Headquarters", hvor General von Hopffgarten regerede,
fløj jeg til København med CinC i hans "Andover" sammen med Lady Pearson, idet vi om
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aftenen skulle til middag på Amalienborg for det diplomatiske korps. Efter middagen kom
den britiske Ambassadør hen til mig og udtrykte sin glæde over mine udtalelser i Berlingske
Tidende for nogle dage siden, hvor jeg bl.a. havde sagt, at en svækket forsvarsindsats ville
stille øgede krav til politikerne om at træffe rettidige beslutninger om nødvendige
foranstaltninger. Dette synspunkt blev tillige kommenteret i avisens leder samme dag under
overskriften "NATO-admiralens syn" . Med hensyn til pressen havde jeg forlængst etableret
en god kontakt til både Jyllandsposten og Berlingske Tidende, hvis militær-medarbejdere
lejlighedsvis kom til Hovedkvarteret for at blive orienteret. Og ligeledes - gennem en aktiv
P.1.O., Hr Alstrup - til andre, herunder tyske aviser, ligesom vi undertiden havde tyske
journalister på besøg. Min indstilling var, at offentligheden havde et behov for at blive
informeret om alliancens synspunkter.
Ved min tilbagekomst fra København (hvor jeg dagen efter Amalienborg var til
chefsmøde i Vedbæk) kom en ny reaktion på mine udtalelser - og denne gang fra Moskva!
Om aftenen ringede Ritzau hjem til mig og meddelte, at "Pravda" havde haft en artikel, som
angreb de udtalelser, jeg var fremkommet med i Søndags Berlingeren vedrørende
ønskeligheden af at få ST ANAVFORLANT ind i Østersøen. På spørgsmålet om, hvad mine
kommentarer var til det, svarede jeg, at princippet om havenes frihed efter NATOs opfattelse
også burde praktiseres i Østersøen - og at de "afspændingstendenser", som "Pravda" omtalte i
sin artikel jo ikke havde givet sig udslag i nogen reduktion af sovietiske offensive
angrebsmidler i Østersøen!
Den 1' maj var jeg i København til FCRs 25 års jubilæum (FCR=Forsvarets Central
Radio, dæknavn for elektronisk efterretningstjeneste etc.), hvis Chef var min klassekammerat
fra Kadetskolen, Kommandør Find Haugsted, som jeg i mit job havde jævnlig kontakt med.
Ved receptionen iagttog jeg med interesse den mangfoldighed af kontakter, som gæsterne
repræsenterede! Næste dag var jeg på Marienborg, hvor forsvarsministeren havde sin tyske
kollega til frokost. Derfra ilede jeg til Kastrup, hvor jeg mødte den nye chef for Strike Fleet,
Viceadmiral Finneran - og fløj sammen med ham til Karup, hvor vi mødtes om aftenen med
enkelte stabsofficerer til en hyggelig middag på Kongenshus Hotel, for næste morgen at
mødes til briefing og drøftelser i hovedkvarteret, som faktisk varede hele dagen med godt
udbytte.
I maj måned var der SHAPEX 73, hvor et vigtigt tema var den teknologiske udvikling
og seneste resultater, udvikling af våbensystemer m.v., AWACS etc., endvidere the land/air
battle i Centralregionen og maritime problemer på flankerne. Jeg benyttede lejligheden til
direkte at spørge den hollandske marinechef hvad årsagen var til at Holland altid modsatte sig
at STANAVFORLANT opererede i Østersøen. Han svarede, at det var hans egen personlige
mening - som han delte med sin forgænger. Begrundelsen var, at det ville være vanskeligt at
få styrken ud af Østersøen i en kritisk situation. Jeg fastholdt, at NATO i fredstid havde brug
for at demonstrere, at princippet om havenes frihed også gjaldt i Østersøen. Da jeg den 8'
juni traf Admiral Cousins i København, kunne han på mit spørgsmål bekræfte, at han havde
drøftet spørgsmålet med hollænderne og Forsvarschefen meddelte senere, at der var ved at ske
visse fremskridt i sagen!
I slutningen af juni skulle jeg til USA til Exercise Sea Link One. Først til Oslo og
derfra sammen med CinC og Lady Pearson i "Andoveren" til London og Brize Norton,
hvorfra vi næste dag startede i en VC-10 sammen med de øvrige gæster fra Europa til
Andrews Air Forcfe Base nær Annapolis, hvor vi blev indkvarteret. Det blev fire meget
interessante dage på U.S . Naval Academy, hvor NATO admiraler, ledende shippingfolk,
experter på olie- og energiområdet og relevante politikere og videnskabsfolk drøftede den
globale skibsfart, olietransporter, handelsflådens sårbarhed, folkeretlige problemer vedrørende
Søterritoriet og internationale stræder, princippet om havenes frihed, "standing naval forces"
samt truslen mod NATOs forbindelseslinier. Rammen om symposiet var den bedst tænkelige
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på den amerikanske kadetskole, hvor vi de lune aftener kunne spise middag under åben
himmel. Vi fløj tilbage til Europa i vor VC-10, meget komfortabelt, og via London hjem.
Hjemme i Staben var man optaget af forløbet af en række møder, som et to mands
team fra AFNORTH havde haft med forskellige hovedkvarterer med det formål at få defineret
"operational requirements", et projekt som CinC lagde megen vægt på. De to officerer begge britiske - var helt åbenbart ikke udstyret med de nødvendige egenskaber, herunder
almindelig takt, hvilket jeg fik bekræftet gennem flere telefonsamtaler med Oberst Asmussen,
stabschef hos COMLANDWT. Aftalte med Stabschefen, at vi skulle bede General Whiteley,
stabschef hos CinC, om at f'å sagen sat på rette spor igen.
Sidst i august fløj jeg med Stabschefen, Major Cowing og adjudanten til Northern
Army Group's og Second Allied Tactical Air Force's fælles hovedkvarter i Rheindahlen for efter indbydelse - at drøfte nogle udestående problemer med de 2 chefer: General Sir Harry
Tuzo (chef for Rhinarmeen) og Air Marshal Sir Nigel Maynard (COMTWOAT AF for short!).
Meget pompøs modtagelse af de to chefer: Æreskompagni med detachementer fra Belgien,
Tyskland, Holland og Storbritannien, "General Salute" og inspektion af æreskompagniet.
Efter en snak under 6 øjne over en kop kaffe med de to chefer, fulgte en halvanden times
orientering om land- og lufttruslen samt "concept of operations" for både luft- og landsiden,
hvorefter fulgte vore spørgsmål som vi havde med hjemmefra. Derefter frokost - og om
eftermiddagen tilbage til Karup.
Den 30' august kom afdelingschef Jacobsen fra forsvarsministeret ("Jacob Lyn") over
til et møde med mig og planlægningsgruppen. Han stod i spidsen for rationaliseringsarbejdet,
arbejdede på en løsning på spørgsmålet om forsvarets øverste ledelse og var nu i gang med
den operative fase af undersøgelserne. Han havde tilbragt formiddagen hos General
Brodersen, min Air Commander, som jo i sit tidligere job i Forsvarsstaben havde arbejdet for
en begrænsning af CH FOS' myndighed og betydning- uagtet forsvarschefen var indstillet på
det modsatte. Jeg fastholdt på mødet, at den oprindelige ordning med CH FOS var god og
sagtens kunne virke, hvis man bar sig fornuftigt ad. Og jeg havde jo Forsvarschefens ord for,
at han var indstillet på at overdrage den operative ledelse på et tidligt tidspunkt.
Den 5' september var jeg om eftermiddagen i Kastellet og holde foredrag for NATOparlamentarikerne og om aftenen til regeringens middag på Langeliniepavillonen. Næste
morgen i Vedbæk til møde i Styringsgruppen for den operative undersøgelse (som jeg var
medlem af sammen med chefen for forsvarsstaben og "Jacob Lyn"). Vi mødtes med
arbejdsgruppen og drøftede definitioner, kortlægning af problemerne, arbejdsprogram og
terminer etc. Kontreadmiral H.M. Petersen, som havde afløst Brodersen i Operationsstaben
deltog også i arbejdet og havde et fornuftigt syn på problemerne.
I midten af september havde jeg på ny nogle travle dage. Den 11' om aftenen til
General von Hopffgartens afskedsparty i messen. Derefter med SAS til København. Næste
morgen tidligt på Holmen, hvorfra Adjudanten og jeg i marinehelikopter fløj ud til det
hollandske (!) kommandoskib i STANAVFORLANT, HNLMS van Speyk, i Østersøen!
Omsider!, Jeg inspicerede skibet, talte til Stabsofficererne, spiste rijstafel med Commodore
Wevers og Skibschefen ("for det var jo onsdag"!) - og derefter i hoist'en og med helikopter
ud til MOBA (den mobile base) ved Liselund og videre til Holmen, derfra med SAS til Karup
og hjem. Næste morgen pr. bil Sydpå til Gh1cksburg til Flag Officer Germany' s
hovedkvarter, hvor Admiral Hartwig tog imod. Vi drøftede den igangværende øvelse samt
forskellige punkter vedrørende hans operationsplaner, spiste frokost (og nød udsigten over
Flensborg fjord), talte nye HQ-planer, besøgte krigshovedkvarteret - og så afsted mod
Rendsborg. Her var jeg af General Hildebrandt inviteret til at overvære hans sidste
Commanders' Conference inden hans afskedseeremani om aftenen. Torsdag aften var der
afskedsmiddag i Offiziersheim med taler o.s.v. Om fredagen var der Commanders'
Conference, hvor jeg bl.a. overværede en interessant diskussion mellem de to divisionschefer
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om styrkernes deployering. Også repræsentanten for 3' UK Division, Brigadier Wilson var
med. Om aftenen en ceremoni, hvor jeg overgav kommandoen til General Schwietahl. En
central figur i baggrunden af alt dette var Stabschefen, Oberst Asmussen, som jeg tidligere
havde arbejdet sammen med i Forsvarsstaben - og som jeg anså for en dygtig officer med
format til større opgaver. Vi arbejdede fint sammen - og han skulle heldigvis fortsætte under
Schwietahl.
Den 20' september havde vi på Tyrrestrup afskedsmiddag for General og fru von
Hopffgarten. Der deltog Stabschefen, General Barkhorn, Col Morris, Captain Lipps, Group
Captain Scanlon og Oberst Engholm - alle med fruer. Det var en fin og hyggelig aften!
Dagen efter fløj jeg i helikopter til Kiel til PXD i COMNAVBALT APs hovedkvarter.
Endelig havde vi nu opnået at se ST ANAVFORLANT i Østersøen, ovenikøbet under
hollandsk kommando, hvilket også blev positivt kommenteret af flere .
Den 24' september fløj vi til Neumiinster, hvor General von Hopffgarten fik sin
"Grasser Tapfenstreich". Og dermed farvel til en "officer and gentleman", som jeg fik megen
respekt for - og et par, som vi holdt meget af Hans afløser, General Mehlen meldte sig den
1' oktober. På samme tid fik vi besøg af Rear Admiral og Mrs Lucey, Flag officer Scotland
and Northern Ireland (FOSNI for short), som på den tid var involveret i den berømte
"torskekrig" mod min gamle kadetkammerat Pietur Sigurdsson, der nu var chef for Islands
fiskeriinspektion.
Vi fik jo også en ny forsvarsminister, idet Orla Møller netop havde tiltrådt sin første,
korte periode, hvilket - for mit vedkommende - betød indbydelse sammen med det øvrige
forsvarsråd med damer til en opulent frokost i "Den gyldne Fortun" - og dagen efter til vor
briefing af ministeren i Vedbæk.
Den 8 '-9' oktober holdt vi et "Amphibious Support Planning Meeting" med et team
Royal Marines m.fl. med Major General Pounds R.M., Commodore Smith og Captain
Ramsey R.N. i spidsen. Vi drøftede alle problemer i forbindelse med de behov, en britisk
landgangsstyrke forsynet med helikoptere har - og dens anvendelse i en "deterrence fase".
Senere Command and Control, bl.a. med en amfibiestyrkes luftstyrker! Endvidere liaison og
logistic support. Om aftenen havde jeg de nævnte "høje hatte" til middag på "A Hereford
Beefstow", hvilket var meget vellykket.
I midten af oktober havde København besøg af USS Newport News, der førte Chefen
for Strike Fleet, Vice Admiral Finnerans flag. For en gangs skyld havde vi ikke seriøse
drøftelser med Strike Fleet - dem havde vi jo haft for ikke så længe siden, så det blev denne
gang kun til "social contact", til lunch om bord, til middag i Søofficersforeningen og hos den
amerikanske Ambassadør, Philip Crowe.
I Forsvarsrådet var krigen i Mellemøsten selvsagt også på dagsordenen. Vi drøftede
mulighederne for en evt. fredsstyrke, og blev enige om, at der ikke endnu var grund til at
iværksætte beredskabsforanstaltninger. Jeg var en kort tur i Slesvig-Holsten til Exercise
Broad Band, hvor jeg besøgte 6' tyske division og General Worsley og hans britiske styrker
og mødte officerer fra Royal Fleet Auxiliary "Sir Lancelot", som lå i Rendsburg. Under en
middag nogle dage senere hos Forsvarschefen havde jeg en lang samtale med den britiske
Ambassadør, Andrew Stark, som berettede om sin regerings forestillinger overfor den danske
regering. Ingen tvivl om, at briterne fulgte nøje med i hvad der skete med forsvaret.
Den 30' oktober fløj jeg til Diisseldorf og derfra videre til Rheindahlen til Second
Allied Tactical Air Force's symposium. General Brodersen var også med. Jeg boede privat sammen med General Ferber (CINCENT) - hos Maynards, som var utroligt søde værter.
Under diskussionen på Symposiet kunne man påny høre General Jones (COMFOURAT AF)
tale om de mange amerikanske fly, som ville være til rådighed fra deres "augmentation
forces". Problemet for os var, hvorledes dette ville kunne udnyttes til trods for vor "nonstationing policy".
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Mellem den 6' og 13' november havde vi Exercise Absalon Express på Sjælland med
Allied Mobile Force (AMF) og en lang række fremtrædende personer fra ind- og udland som
gæster. General Helsø var øvelsesleder. Forud for den store øvelse var der en overgang tvivl
om, hvorvidt øvelsen kunne gennemføres p.g.a. krigen i Mellemøsten og de deraf følgende
olieproblemer. Men det klaredes. Et andet - mere lokalt - problem var: hvem modtog - og
tog sig af- de mange fine mennesker, der strømmede til? Jeg havde flere gange en bekymret
CinC i telefonen, men jeg kunne berolige ham. Jeg fik undersøgt de forskelliges program og
opdagede, at Generalsekretæren havde en fri aften blandt sine officielle gøremål. Derfor
inviterede jeg ham, hans sekretær, Ambassadør Svart (vor NATO-ambassadør) samt
Forsvarschefen og CinC til middag den pågældende aften. For at give et indtryk af øvelsens
komplexe mangfoldighed registrerer jeg i det følgende - lapidarisk - mine egne bevægelser i
de dage, øvelsen varede:
l' dag: modtog CinC og General Ferber (CINCENT) i Værløse. Briefede journalister
fra Centralregionen. Besøgte General Groven i AMFs hovedkvarter ved Gisselfeldt.
2' dag: I helikopter til Tirstrup. Besøgte US element (18 Phantom jagere). Til Karup:
besøgte hollandsk squadron (18 F-4 Freedom fighters). Til Vandel (10 britiske Harriers). Til
Værløse, hvor jeg modtog Generalsekretær Dr. Luns og sendte ham afsted med sin
attacherede officer.
3' dag: Til Forsvarsministerens frokost på Christiansborg for Dr. Luns. Andre
gæster: Direktøren for Udenrigsministeriet Eigil Jørgensen, Ambassadør Oldenborg, Bonn,
CinC, General Helsø og Svart etc. Generalsekretæren i fin form, fortalte historier.
Forsvarsministeren blev kaldt over i salen til afstemning. Der var valg i luften. Om aftenen
kom mine gæster til champagne i Solvænget, hvorefter vi kørte til Langeliniepavillonen. Da
vi trådte ind i restauranten, skiftede orkesteret til Admiralens vise fra HMS Pinafore. Stor
jubel! Dr. Luns troede, at det var noget, jeg havde arrangeret, hvad det ikke var! Vi fik en
god middag (som jeg havde arrangeret dagen før) og Dr. Luns var fortsat i fin form og
underholdt hele selskabet med anekdoter og en detaljeret beskrivelse af Jyllandsslaget! ! En
morsom aften!
4' dag: til AMFs hovedkvarter, tysk wire troop og signalafdeling, til US Headquarters
Company, til den luxembourgske battaljon, hvor jeg spiste frokost. Derefter til det britiske
bataljons hovedkvarter --og så til Værløse og besøge Airlift Control Centre.
5' dag: til pressebureauet, til l' panserbataljon (under Gardehusarregimentet), 4'
opklaringseskadron. Derefter til General Helsøs frokost for Generalsekretæren, så i U.S.
helikopter til den 200' hovercraft squadron med 20 minutters sejlads. Derefter til belgierne og
senere det italienske element.
6' dag: til Værløse, afsked med Dr. Luns, derefter hjemmeværnsdistrikt 92, til
Bregentved og besøge "Royal Anglians" og deres I 05 mm batteri, så italienerne og flere
briter, derefter livgardebataljonen og endelig I' Sjællandske Brigades hovedkvarter.
7' dag: modtog i Værløse først CinC og senere SACEUR som jeg i helikopter fulgtes
med til Næstved. Briefing i Directing Staff. Så til Forsvarsministerens frokost for SACEUR
m.fl. Derefter med SACEUR til AMFs hovedkvarter. Til l' Sjællandske Brigade - og
endelig til Værløse sammen med Forsvarschefen og sige farvel til SACEUR.
8' dag: kørte mod Næstved. Syd for Rønnede mødested med Dronningen.
Forestillede de forskellige udenlandske Chefer for Hendes Majestæt. Derefter kort briefing
og fri manøvre. Besøgte Royal Scots, derefter mødte medlemmer af forsvarsudvalget. HM.
Dronningen til frokost. Derefter til italienerne, 2' sjællandske brigade og bornholmerne.
9' dag: Forsvarsråd i Vedbæk. Om aftenen reception hos CinC og Lady Pearson i
København.
10' dag: PXD i Næstved, derefter Sherry og frokost for ca. 35 officerer fra øvelsen.
ENDEX!
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Vi havde gennem lang tid overvejet organiseringen af hærstyrkeme i Jylland/Fyn,
hvor der var uklare punkter, specielt vedrørende 3' jyske brigade og Vestre Landsdels
Kommandos relationer til NATO etc. Oberstløjtnant Kullmann havde udarbejdet en rapport,
og Oberstløjtnant Møller havde efter drøftelser med Oberst Asmussen, Stabschef hos
COMLANDJUT, ligeledes begaaet et papir herom. Hen på vinteren drøftede vi sagen
indgående i Staben på baggrund af de to nævnte rapporter samt på grundlag af General
Schwiethals anmodning om at få 3' jyske brigade. Jeg besluttede efter vore drøftelser at 3'
jyske brigade fra starten skulle indgå i Jyske Division og forlægges syd på med denne. Jeg
var iøvrigt stemt for, at COMLANDJUT skulle have kommandoen over samtlige landstyrker i
Jylland og på Fyn - men problemet var kompliceret og involverede nationale myndigheder og
kunne ikke afgøres alene afCOMBALTAP.
En anden ting der optog staben meget var forberedelserne til vor deltagelse i Exercise
Viking Shield 74, et War Game, hvor jeg som blue Commander skulle forsvare mit område
mod et orange angreb. Det skulle finde sted sidst i Januar måned.
Og således endte året 1973.
1974
I januar kom Deputy SACEUR, General Sir John Mogg til Danmark. Der blev holdt
en middag for ham og Lady Mogg i Kastellet. Efter middagen, da gæsterne var gået, havde
jeg en lang samtale med Forsvarschefen.
Vi drøftede bl.a. spørgsmålet om
COMNAVBALT APs nationalitet - og vi var helt enige om, at dette burde være et permanent
tysk job. Det samme synspunkt deltes af alle relevante NATO-myndigheder. Spørgsmålet
skulle blive højaktuelt senere på året og medføre skår i det dansk-tyske forhold .
Viking Shield 74 - der som sagt var et War Game, hvor COMBALTAP skulle
forsvare sit område mod Orange, spillet af den øverstbefalende i Nord Norge, General Kvaal
- blev afviklet omkring månedsskiftet jan/feb. Det foregik stort set på samme måde som to år
tidligere, hvor jeg var orange commander. Det var et stort arrangement, som forløb efter
planen og som på udmærket måde fik afprøvet procedurer og det operative samarbejde
mellem BAL T APs forskellige kommandoer og stabselementer.
Ved et chefsmøde i Vedbæk meddelte Forsvarschefen, at Admiral Zimmermann
overfor ham havde udtalt, at han når Admiral Meentzen til efteråret skulle afgå, ville bringe
en tysk Admiral i forslag som hans afløser. Dette gav anledning til en lille diskussion om
forhistorien. Forsvarschefen mente, at der forelå en slags aftale om, at så længe ingen tysk
Admiral indgik i Command Group, skulle tyskerne beholde stillingen samt at man efter 1975
regnede med en tysk admiral permanent. Der var dog lidt usikkerhed om, hvilke aftaler der
reelt var truffet i denne sag.
I marts var jeg, efter indbydelse, i Oberammergau og holde foredrag om Allied
Command Baltic Approaches, hvor tilsyneladende ingen af tilhørerne reagerede på mine
noget kritiske bemærkninger om det "nu cleare bureaukrati".
Den 18' marts kom Forsvarsminister Brøndum på besøg i hovedkvarteret. Under en
samtale under fire øjne spurgte jeg ham, om han var blevet orienteret af Forsvarschefen om
spørgsmålet om COMNAVBALT APs nationalitet. Svaret var ja - men han havde ikke til
hensigt at bringe dette kontroversielle spørgsmål op p.t. Han mente, at det ville stride mod
forsvarets interesser, når regeringen samtidig stod så svagt! Jeg understregede den vægt, man
i Tyskland tillagde dette spørgsmål, både fra politisk og militær side, og fremførte en række
andre grunde, som talte for at følge Forsvarschefens og NATOs råd.
Den l' april fløj jeg ned til "Sea Breeze 74", den årlige "Allied Command Europe
Naval Commanders' Conference" i SHAPE. Der var i forvejen udsendt de papirer, der skulle
diskuteres under de forskellige punkter på dagsordenen. Et emne var SHAPEs papir om
Sovjetflådens fremtidige udvikling og de sømilitære konsekvenser heraf. Et fremragende
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indlæg blev leveret af Chefen for 6' flåde i Middelhavet om situationen under krisen i
forbindelse med Mellemøst krigen. Nordregionens bidrag blev den 4' april på NATOs 25 års
dag givet af General Whiteley og en Commander R.N. Under diskussionen bagefter støttede
jeg udsagnet om, at NATO var interesseret i lejlighedsvise besøg i Østersøen af
ST ANAVFORLANT.
Det samme gjorde Admiral Klose, medens hollænderne som
sædvanlig var lunkne. Efter mødets afslutning var jeg tilbage i København den 4' april om
aftenen.
Næste morgen tidligt op og ud til Værløse, hvor et fly startede kl. 0915 med et
selskab, som skulle fejre NATOs 25 års dag i AFNORTH hovedkvarteret i Kolsås.
Passagererne omfattede foruden mig Watt-Boolsens, Federspiels, Holst-Sørensens, Oberst
Jessen, Chefredaktør Koch etc. Fra Fomebu kørte vi i bus til Hovedkvarteret, hvor gæsterne
samledes, hvorefter vi gik over i auditoriet for at vente på kongens ankomst. Da Kongen var
kommet bød CinC velkommen og introducerede Professor L.W. Martin (som jeg kendte fra
London og som huskede, at vi havde været sammen på Savoy Grill). Hans foredrag var
nærmest et elegant causeri om NATO i fortid og nutid. Derefter gik vi over til en drink med
CinC, hvor Kongen var til stede. Jeg blev kaldt hen til Kongen og talte med ham, dels om mit
besøg i Oslo med flåden i 1968, hvor Kongen var om bord, og dels om den europæiske
situation og NATO. Fik også snakket med Professor Martin. Så til frokost - og tilbage til
Værløse.
Den 27' april var Oberst Lind og jeg i Fredericia til Soldaterforeningernes landsråd på
Ryes kaserne. Vi holdt hver sit foredrag og besvarede spørgsmål i fællesskab, så at sige. Her
opdagede jeg, at Lind var en fremragende foredragsholder. Jeg satte stor pris på Oberst Lind,
som jeg specielt kendte fra hans virksomhed som Forsvarskommandoens forbindelses officer
til Chefen for Forsvarets Operative Styrker - og vi havde mangen en nat under langstrakte
stabsøvelser i NATO siddet og "ordnet forsvaret" over adskillige kopper kaffe!
I begyndelsen af maj var STANAVFORCHAN (en Mine Counter Measure (MCM)
styrke under Channe! Command) i danske farvande under Exercise Blue Harrier. Jeg fløj med
adjudanten først til Århus og besøgte MCM staben etableret i Søværnets Operative
Kommandos bunker. Dernæst med helikopter til den belgiske minestryger "Beylen" i
farvandet ved Sejrø, hvor vi efter en lidt vanskelig approach p.g.a. vejret - kom fint ned med
hoist'en. Samtale med chefen og orientering om øvelsen i o-rummet, hvor jeg fik indtryk af
de betydelige logistiske problemer, de havde p.g.a. manglende standardisering m.h.t. både
materiel og procedurer. Men ånden var god, sagde Chefen. Efter en tur rundt i skibet med
næstkommanderende spiste vi frokost (roste kokken!) og kl. 1400 kom min helikopter tilbage
og hentede os, hvorefter vi overfløj de deltagende enheder og landede i Karup.
Næste morgen kørte jeg med adjudanten og major Preetzmann til Oksbøl til
skarpskydning med britisk, tysk og dansk deltagelse. Mødte General Danhuus og Brigadier
Tomlinson og var med øvelseslederen, oberst Enevoldsen rundt til de forskellige
batteristillinger. Efter frokost ud til et observationsstade, hvorfra vi kunne observere
skarpskydningerne, mødte britiske og tyske artillerister og så de tyske morterbatterier på
larvefødder fra Heimatschutzkomm.ando 13. En god dag for en gammel søartillerist!
I midten af maj gik turen til Bruxelles og SHAPE - til SHAPEX 74. Ved ankomsten
til Melsbroek mødte jeg min engelske chauffør, som viste sig at være en ganske ung og
usædvanlig smuk kvinde - så jeg blev genstand for mange misundelige kommentarer under
hele SHAPEX-perioden! Jeg tror, at det - ganske bortset fra min chauffør - blev en af de
mest interessante af de mange SHAPEX'er, jeg i tidernes løb har været med til. Efter de
obligatoriske indledninger af SACEUR, Generalsekretæren etc. og nogle nye vinkler på den
militære trussel fulgte en højst interessant, aktuel og relevant analyse af den israelsk-arabiske
konflikt 1973. Derefter fulgte admiral Moore, chairman of the Joint Chiefs-of-Staff, med en
redegørelse for Mellemøstkrigen anskuet fra U.S.A.s synspunkt, holdt uden manuskript,
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særdeles elokvent - og som fremkaldte klapsalver fra et imponeret auditorium. Et andet
interessant tema var "verdens energiressourcer i dag og i fremtiden", behandlet af Poul-Henri
Spaak, Generaldirektør for EECs energikommision. Det var efter min mening en SHAPEX
på et højt plan, hvor deltagerne virkelig "fik noget med hjem".
Under SHAPEX havde jeg iøvrigt en samtale med Admiral Zimmermann om det
uundgåelige emne. Han var lidt "tough" til at begynde med og sagde, at det var hans fulde ret
at udpege en tysk stedfortræder, da Admiral Meentzens periode jo ikke var udløbet. Hertil
svarede jeg, at den argumentation holdt ikke, idet den kun ville kunne anvendes på det første
år af Meentzens tid efter Obermaiers for tidlige afgang! Det kunne Zimmermann godt indse
og erkendte tilsyneladende sin fejltagelse. Jeg sagde til ham, at alle gode kræfter arbejdede
for at få en tysk afløser for Meentzen, men jeg frarådede ham at trække sagen for hårdt op og
skabe en konfrontation med en smal mindretalsregering, som let kunne blive tvunget til
stædigt at fastholde sit hidtidige standpunkt. Jeg tilrådede ham at lade sin forsvarsminister
skrive til Brøndum om sagen. Han syntes at akceptere dette synspunkt.
Den 21' maj havde hovedkvarteret besøg af Chefen for Second Allied Tactical Air
Force (COMTWOAT AF) Air Marsha! Sir Nigel Maynard. Der var vin d'honneur og frokost
og derefter en samtale på mit kontor, hvor vi under fire øjne drøftede nogle følsomme emner,
derefter BALTAP briefingen og spørgeperioden, som forløb fint. Om aftenen holdt vi
middag på Kongenshus Hotel for Air Marshal og Lady Maynard. Vi havde bedt Mehlens,
Brodersens, Børgesens, Holst-Sørensens, Scanlons, Maynards ledsagere og Adjudanten.
Næste formiddag var helliget briefinger i AIRBALTAP og T ACDEN med besøg i de
respektive operationsrum. En virkelig god formiddag, hvor General Brodersen havde godt
styr på orienteringen - og hvor hele set-up' et vist gjorde et godt indtryk på Maynard. Over en
kop kaffe drøftede vi mulighederne for at få ændret bestemmelsen om Air Defence Boundary,
hvilket Maynard ikke mente at tyskerne ville gå med til. Ved 1200-tiden startede vi i en
Hughes-500 helikopter, fløjet af en hærpilot. Lady Maynard sad foran hos piloten, og Nigel
og jeg bagved. Landede på græsplænen på Tyrrestrup, hvor min kone tog imod. Tur i
skoven, inspektion af restaureringsarbejderne fra kælder til kvist, som interesserede dem
meget, så snitter og Champagne, og så tilbage til Karup - og Maynards videre Sydpå.
I slutningen af maj var den tyske forsvarschef, Admiral Zimmermann på officielt
besøg hos sin danske kollega, General Blixenkrone-Møller. Det var jo et "nationalt" besøg,
som jeg strengt taget som NATO'chefikke var involveret i- bortset fra selskabelighed og den
omstændighed, at Zimmermann havde udtrykt ønske om at aflægge besøg hos mig, når han
havde været i Flyvertaktisk Kommando på sin sidste dag inden afrejsen. Vi traf Admiral og
fru Zimmermann til Forsvarschefens officielle middag for dem i Kastellet, og senere hos den
tyske Ambassadør, hvor vi efter receptionen tog Zimmermanns og Mehlens med til
Solvænget, hvor vi havde en meget hyggelig aften. Det viste sig, at de to forsvarschefer i de
fire dage, de havde været sammen ikke havde drøftet, endsige nævnt, det største problem, som
eksisterede imellem dem! Og inden Zimmermann kom til mig den sidste dag, måtte jeg love
Forsvarschefen ikke at bringe spørgsmålet op. Det gjorde jeg, hårdt presset, med en
bemærkning om, at jeg jo ikke kunne garantere for, at Zimmermann ikke bragte det op, men
det mente Blix ikke, at han ville. Men det gjorde han. Da vi sad på mit kontor - Z, Blix,
Mehlen og jeg - og havde drøftet forskellige emner, nævnede han CO:MN AVBALTAP-sagen
og spurgte Blix, om han kunne regne med, at man ville imødekomme det tyske ønske om at
udpege Admiral von Schroter. Hertil svarede Blix, at det kunne han ikke sige noget som helst
om, og antydede, at han havde drøftet det med ministeren og givet sin anbefaling. Mere blev
der ikke sagt om det - og kort efter vinkede vi farvel til Zimmermann og derefter til Blix. Og
så hjem til pinseferie - som der ikke blev så meget af!
Jeg arbejdede lørdag og søndag hjemme på et brev til Forsvarsministeren om sagen.
Jeg gentog i dette brev i store træk, hvad jeg havde sagt til ham under hans besøg i Karup. I
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brevet opregnede jeg de konsekvenser, som jeg mente, at en afvisning af det tyske ønske om
nominering af Admiral von Schroter kunne få på arbejdet i Enhedskommandoen og på de
dansk-tyske relationer. Jeg påpegede, at selv med en permanent tysk COMNAVBALTAP var
den nuværende kommandoorganisation mest fordelagtig for Danmark, og man ville næppe under hensyn til styrkeforholdet og til en NATO-vurdering af vor forsvarsindsats - kunne
genforhandle sig til en for Danmark lige så god ordning, om dette måtte blive nødvendigt.
Jeg pegede på, at den tyske flåde var flere gange større end den danske flåde og ydermere
havde et slagkraftigt maritimt flyvevåben - og fandt det urimeligt, at den tyske flådechef, der
var permanent Viceadmiral, skulle underlægges en dansk, midlertidigt udnævnt Viceadmiral
(som igen var underlagt COMBALTAP). Endelig mente jeg, at Danmark - ved at affinde sig
med at Meentzen blev siddende i stillingen så lang tid ud over Obermaiers oprindelige
funktionsperiode - selv havde medvirket til at den tyske flåde, og alle vi andre, gik ud fra at
der forelå en stiltiende aftale. 2' pinsedag arrangerede jeg, at en officer fra hovedkvarteret
afleverede mit brev til ministeren på hans gård (beliggende ikke så langt fra Tyrrestrup)
samtidig med at Forsvarschefen fik en kopi.
Så fulgte nogle dage i Flensborg, Slesvig og Kiel. Først til Exercise Busy Blade 74,
hvor 3' UK Division var med. Fløj i en scout-helikopter med Sgt. Andrews ved pinden til
Esbjerg (reception team), Skrydstrup, tilbage til Flensborg. Næste dag til Slesvig, Hohn, 24'
UK Brigade. Så kom General Worsley. Havde ham og Oberst Asmussen til frokost. Fløj
med Sgt. Andrews til Husum og så på havnen. Tilbage til Flensborg, hvor jeg havde nogle
fremtrædende tyskere til reception. Den følgende dag til Slesvig, så Gottorp Slot med Nydam
skibet, Dannevirke under Major Preetzmanns kyndige ledelse - og så til Hotel Olympia, hvor
mine Kieleruge-aktiviteter skulle begynde.
Var først til Meentzens reception, hvor jeg mødte SACEUR og CinC, Benzino,
Schwiethal og en del danske. Jeg havde medbragt en engelsk oversættelse af mit brev til
ministeren, som jeg gav CinC. Jeg forklarede også Meentzen, hvordan det hele hang sammen
- og at vi arbejdede på at få von Schroter akcepteret. Under sejladsen den følgende dag med
"Nordwind" havde jeg en lang samtale med SACEUR og CinC om sagen. De var ret
pessimistiske, men enige om, at Dr. Luns skulle drages ind i sagen på DPC-mødet den 14'
juni. De så mørkt på situationen, hvis danskerne "fremturede". (Jeg må erkende, at det fik
mig til at føle en vis tilfredsstillelse over at have reageret så omgående med mit brev!).
Den følgende dag gik jeg om bord i "Falster", som lå i Kiel havn, blev modtaget af
Admiral Lange og - til min glædelige overraskelse - Admiral Hartwig, som blot ville sige
goddag og farvel, hvilket jeg meget påskønnede. Med "Falster" sejlede vi til Korsør, hvor jeg
mødte Kommandør Thiede og hans MTB'er, som vi var om bord i hele eftermiddagen, indtil
jeg blev sejlet ind til Horsens af "Gribben" med Søren Lund ved roret.
På ny en travl periode: Den 13' juni holdt jeg hovedtalen ved Danmarkssamfundets
fest i Randers-hallen - mest om medlemsskabets forpligtelser og baggrunden for
alliancepartnernes kritik. Talen blev omtalt i den sene radioavis. Den 18' til Oksbøl, hvor
dårligt vejr forstyrrede Flyvevåbnets Skarpskydninger. Den 19' juni fik vi besøg af den nye
Commander Carrier Strike Force, Rear Admiral Forbes, og den 25' pr helikopter til Åbenrå,
hvor vi drøftede Jyske Divisions problemer med General Danhuus. Den 1' juli ønskede CinC
at tale med mig i Søkvæsthuset om COMNAVBALTAP sagen. Jeg kunne fortælle ham om
nogle breve jeg havde modtaget fra Forsvarschefen. I det seneste, dateret 18' juni, fortæller
Forsvarschefen om ministerens ordveksling med SACEUR - "og uheldigvis lagde General
Goodpaster så megen vægt på, at der ikke burde være 2 danske viceadmiraler i
kommandokæden, at Forsvarsministeren fandt anledning til at sige, at i så fald ville han drage
omsorg for, at posten som COMBALTAP blev besat med en officer fra et andet værn!!
General Pearson begreb ikke hele sagens udvikling!
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Den 3' juli modtog jeg et brev fra Forsvarsministeren, som meddelte at det nu var
bestemt, "at Danmark fastholder aftalerne om at besætte posten som COMNAVBALTAP
med en dansk officer til efteråret", og med denne begrundelse måtte man forflytte mig fra min
post som COMBALTAP i nær fremtid!! Ministeren havde overdraget til Forsvarschefen at
finde "et passende job" til mig, vel vidende, at det ikke var så nemt. Dette medførte en livlig
korrespondance mellem Blix og mig - og det skal siges, at Blix gjorde sit yderste, for at jeg
skulle blive ordentligt behandlet. Jeg skal ikke gå i detaljer med denne korrespondance, men
anføre, at Forsvarschefen den 30 juli meddelte mig, at der desværre på ny var sket en ændring,
idet regeringen havde indskrænket mine muligheder, hvilket fik Forsvarschefen til at meddele
ministeren, at han - Forsvarschefen - under de omstændigheder ikke ville kunne medvirke og at jeg derfor næste gang ville høre fra Ministeren! Jeg skrev til Blix og sagde ham tak for
den støtte, han - trods alle sine vanskeligheder - havde givet mig, og kunne derefter kun
afvente en henvendelse fra Forsvarsministeren. Den kom en lille uges tid efter. Jeg kunne
vælge mellem Søværnets Operative Kommando og COMNAVBALTAP! Jeg kvitterede for
modtagelsen af brevet - men anmodede om en personlig samtale, inden jeg kunne svare!
Om de to tilbudte embeder er at sige, at dem havde jeg allerede drøftet med
Forsvarschefen - og afvist. Søværnets Operative Kommando havde jeg allerede været Chef
for i 1965-70, og CO:MNAVBALTAP, som var direkte underlagt mig som COMBALTAP,
kunne jeg af principielle grunde ikke tage imod - det var alle mine kolleger og rådgivere,
danske og udenlandske NATO officerer enige i - og det var vel også Forsvarschefens
begrundelse for sin protest.
I et personligt brev til mig, dateret 12' august 1974 udtrykte Admiral Zimmermann sin
beklagelse over forløbet af hele denne beklagelige affære - og over at jeg på grund af den nu
skulle fjernes fra min post. Han meddelte, at hans Forsvarsminister den 2' juli 1974 havde
tilskrevet Brøndum bl.a. følgende:
"Da eine Besetzung des deutschen Postens ais
Stellvertreter CO:MBALTAP ilber die nachsten Jahre nicht in Frage kommt - der
COMBALTAP ist ein Admiral der sich zudem noch uneingeschrankter Wertschatzung erfreut
- bietet sich als losung nur an, die Besetzung der Stelle COMNAVBAL TAP fur mein land zu
verlangeren".
Så kom der besked fra Forsvarsministerens sekretær, at ministeren kunne modtage mig
den 14' august kl. 1330. Jeg akcepterede og aflyste, hvad der var planlagt den dag.
Forsvarsministeren modtog mig venligt og sagde, at han kunne godt forstå, hvis jeg var "sur"
på ham - og at han kunne skrive under på det meste af, hvad jeg havde udtalt i sagen, men at
sagen altså var politisk etc. etc. Jeg forklarede påny det urimelige i, at Danmark om et godt
aars tid - hvis man ikke greb ind - ville sidde på samtlige kommandoposter, og at tyskerne
burde have en permanent post, COMNAVBALTAP.
Forsvarsministeren forklarede
regeringens standpunkt således: Regeringen agtede at fastholde beslutningen om en dansk
admiral som Meentzens aflløser til efteråret. Den danske concept - gående ud på, at der ikke
kunne være to danske Viceadmiraler i toppen, hvorfor den nuværende COMBALTAP skulle
flyttes - var tænkt som en politisk gestus, som gjorde det muligt for Tyskland at anbringe en
Viceadmiral som Deputy COMBALTAP. Såfremt Hr. Leber i sit svar til Brøndum
akcepterede en dansk COMNAVBALTAP, og udtrykkeligt udtalte, at Tyskland ikke ønskede
den nuværende COMBALTAP udskiftet, ville denne kunne forblive i stillingen. Såfremt
COMBALTAP skulle udskiftes, ville det være regeringens hensigt - under hensyn til den
betydning, man tillagde embedet - at anmode den nuværende COMBAL TAP om at akceptere
stillingen! Således var situationen, og der var åbenbart ikke mere, jeg kunne gøre. Vi skiltes
efter en næsten to timer lang samtale, hvor vi dog ikke var kommet hinanden nærmere. Vi var
enige om, at vi nu måtte afvente den tyske forsvarsministers svar. Og der skulle gå en rum
tid, inden det kom!
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Den 21' august fløj jeg med adjudanten i en marinehelikopter først til Kiel og derefter
til Flensborg for personligt at drøfte sagen med admiralerne Meentzen og Hartwig. Under vor
samtale bemærkede Meentzen vedr. regeringens ønske om at jeg skulle overtage
COMNAVBALTAP-embedet, at det var "et smart træk fra dansk side", men at han personlig
ikke ville kunne forstå, hvis jeg tog imod jobbet. Han talte videre om den tillid, man havde
haft til mig i kommandoorganisationen, til trods for at han ved visse lejligheder havde
indtaget et ret modvilligt standpunkt, hvilket han erkendte. Derefter fløj jeg til Flensborg,
hvor admiral Hartwig modtog mig. I vor timelange samtale gjorde han det klart, at han ikke
nærede ringeste tvivl om, at den danske marine stod bag mig og mit standpunkt i denne sag.
Han betragtede det også som "unthinkable", at jeg skulle kunne tage imod jobbet i Kiel. Han
var meget bekymret over de vanskeligheder, den danske regerings holdning ville medføre,
men talte pænt om den tyske marines tillid til mig. Admiral Hartwig var glad for mit besøg
og takkede mig for den tillid, jeg havde vist dem ved at komme derned og åbent drøfte sagen
med dem!
Den følgende dag var jeg på Sjælland, hvor 1' sjællandske brigade var på øvelse og
hvor jeg mødte General Helsø og besøgte adskillige enheder pr. helikopter.
Ugen efter havde jeg med Oberst S.A. Larsen aftalt en inspektion af Bornholms Værn,
ledsaget af såvel NATO- som "nationale" officerer. Forinden gjorde Gundorf mig
opmærksom på, at Ministeriet helst så, at man ikke kom i uniform!! Mit svar var, at med
mindre Gundorf kunne finde en skriftlig ministeriel ordre om dette, var påklædningen
uniform! Det kunne han ikke, så jeg ankom til Rønne lufthavn, ledsaget afMehlen, Scanlon,
von Ramin, Kullmann og adjudanten samt Gundorf, Preetzmann og Clausen fra
planlægningsgruppen - alle i uniform. Så fulgte en to dages inspektion af Bornholms V æm,
hvor samtlige enheder og installationer blev besøgt, visit hos Amtmanden, møde med
journalister og regionalradio (hvor jeg fik lejlighed til at afslå at kommentere
COMNAVBALTAP-sagen) samt naturoplevelser og venlig gæstfrihed i Kommandantgården.
Den 2' september havde CinC bedt mig komme i Søkvæsthuset for at orientere mig
om sit afskedsbesøg i Bonn. Det havde gjort indtryk på ham. hvor bekymrede man var i Bonn
over sagens udvikling, og han bragte en hilsen fra Zimmermann. Han var enig i, at det ville
være meget vanskeligt for mig at modtage posten som COMNAVBAL TAP. Næste dag holdt
forsvarsministeren afskedsmiddag for CinC og Lady Pearson i Søofficersforeningen. Meget
tidligt op næste morgen og hjem til Tyrrestrup, hvor CinC og Lady Pearson ankom pr.
helikopter om eftermiddagen. Om aftenen havde vi middag for dem med bl.a. den britiske
Ambassadør og Mrs. Stark, Mehlens, Ahlefeldts fra Stensballegård etc. En meget hyggelig
og vellykket aften.
Den følgende dag var CinC på sit officielle afskedsbesøg i
hovedkvarteret, hvor vi dels havde en fortrolig samtale, dels en konference med Command
Group og Afdelingschefer om, hvad der var nået i de to år han havde haft kommandoen. Vi
drøftede også vor evne til at modstå et "surprise attack" og dette problems indflydelse på den
fremskudte strategi. Efter vin d'honneur og frokost mødte vi damerne (som havde været til
frokost på Tyrrestrup) ved tårnet og vinkede farvel til familien Pearson.
Den 6' september kom Admiral Meentzen på afsked svisit. Først en tre kvarters
samtale under 4 øjne, hvor han bl.a. berettede om sit besøg hos Forsvarsministeren i
København, hvor han selv (Meentzen) tog emnet op og forklarede det tyske standpunkt samt
fremsatte noget, der kunne ligne et kompromisforslag. Derefter en kort vin d'honneur,
hvorefter jeg med en god halv snes inviterede pr. helikopter fløj til Tyrrestrup, hvor vi havde
afskedsfrokost for Meentzen. Det foregik som sædvanlig hyggeligt og afslappet, korte taler,
kaffe og tur i haven - og så tilbage til Karup, og farvel til Meentzen!
I første halvdel af september var jeg en lille uges tid syd for grænsen for at overvære
Exercise Bold Guard 74, hvilket gav mig lejlighed til at besøge samtlige danske, tyske og
britiske enheder - herunder også Heimatschutzkommando 13 - og til at overvære britiske
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faldskærmsoperationer både i dagslys og i mørke, hvilken sidste beklageligvis medførte et par
alvorlige ulykker. Jeg overværede også en landgangsoperation i Hochwachterbucht. Jeg
havde en lang samtale med Admiral Zimmermann i COMLANDJUTs hovedkvarter i
Boostedt, hvor jeg senere spiste aftensmad sammen med Forsvarsminister Leber, som talte
meget indgående om hele COMNAVBALTAP-sagen og bl.a. spurgte mig, hvem jeg troede
rådgav ministeren. Jeg kunne forsikre ham, at han fra militært hold kun havde modtaget
samme råd, som jeg havde givet ham, men jeg kunne - uden at vide det - ikke udelukke, at
udenrigsministeren (Guldberg, som Leber kendte godt) havde haft indflydelse på sagens
forløb. Han sagde også, at det havde undret ham, at forsvarsministeren havde ønsket, at jeg
skulle overtage embedet som COMNAVBAL TAP, hvortil jeg svarede, at det havde også
undret mig. Han sagde også nogle vældig pæne ord om min anseelse i Bonn!
Den 17' september ringede Forsvarsministeren til mig og orienterede mig om sit møde
med Forsvarsminister Leber dagen før. Fra tysk side ville man ikke forlange nogen ændring i
besættelsen af posten som Deputy Commander så længe jeg var C01\1BALTAP!! Den
ønskede danske COMNAVBALTAP skulle sidde i 2 år og derefter afløses af en tysk Admiral
- og stillingen som COMAIRBALTAP skulle fra I' oktober 1977 også gå på skift mellem
Danmark og Tyskland. Således fandt denne ulykkelige sag en foreløbig afslutning!
I denne sammenhæng må jeg anføre, at den lange periode af usikkerhed vedr.
COMNAVBALTAP sagens udvikling ikke alene var ubehagelig for mig personligt men så
sandelig også for min Deputy Commander, General Mehlen, hvis fortsatte besættelse af
stillingen jo hang i en tynd tråd. Det tog han imidlertid flot, og jeg erindrer ikke hverken
kritik eller beklagelser fra hans side - kun saglig og professionel støtte gennem hele forløbet.
Han var mig i det hele taget en god hjælp og en behagelig og loyal kollega.
I slutningen af september havde vi Exercise Northern Merger, hvor BALT APs rolle
var beskeden, og hvor vi bl.a. fik besøg af britiske og hollandske marines. Den 23' september
kom Chefen for de hollandske Marines, Major General Lamers med et par stabsofficerer, som
jeg havde til middag. Næste dag fløj vi med Sea King Helikopter fra Esbjerg ud til HMS
Hermes, hvor jeg mødte CINCEASTLANT, Admiral Sir Terence Lewin og Chefen for Strike
Fleet, Admiral Stansfield Turner. Efter en briefing overværede vi første bølge af helikoptere,
som startede mod kysten, og derefter var jeg med Commodore Smith rundt i helikopter og
blev firet ned på - hhv. hejst op fra - forskellige af de deltagende enheder: det tyske SAAR,
som var MCM-kommandoskib. hollandsk destroyer FRIESLAND, HMS Fearless - og tilbage
til HMS HERMES til frokost, og senere ind til hollænderne på kysten. Den følgende dag
måtte jeg til Karup og møde 30 belgiske parlamentarikere. Den 26' fløj jeg til Flag Officer
Germanys hovedkvarter i Glucksborg til briefing og samtale med Admiral Hartwig, derefter
til Karup, hvor jeg den følgende dag måtte sige farvel til to afdelingschefer, oberst Engholm
og Captain Lipps, som jeg sammen med Stabschefen tog til en hyggelig afskedsfrokost på
Damgårds Kro. Den 28' september måtte jeg til Kiel til Meentzens Tapfenstreich og den
følgende dag til København, hvor Forsvarschefen holdt middag for den nye CinC, Sir John
Sharp og Lady Sharp. Den 2' oktober skulle den nye CinC på officielt besøg hos
C01\1BALTAP og Flag Officer Denmark, så jeg fløj med ham i hans Andover til Karup, hvor
han fik briefing, vin d'honneur og frokost, hvorefter han fløj til Aarhus og kom tilbage til
Karup og tog mig med til København, hvor vi om aftenen skulle til regeringens middag for
"de høje hatte" fra Exercise Northern Merger, hvor den fungerende Forsvarsminister,
Undervisningsminister Tove Nielsen præsiderede og holdt en glimrende tale, som blev
elegant besvaret af Admiral Lewin. Næste dag var der PXD på Søværnets Officersskole, som
varede hele dagen, og hvor arrangementet vakte stor beundring. Den følgende dag mødte jeg
igen Admiral Stansfield Turner til et middagsselskab hos den amerikanske Ambassadør,
Philip Crowe, hvor jeg havde Mrs Turner til bords - og hvor jeg aftalte med Turner, at han i
lighed med sine forgængere, ville komme til Karup ved en passende lejlighed.
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I staben havde vi ved denne tid også et stort møde angående det projekt, som vi havde
forelagt for CinC og som Oberstløjtnant Sverre-Hansen senere på måneden skulle forelægge i
SHAPE - ligesom spørgsmålet om de amerikanske "augmentation forces" blev nærmere
belyst. Andre spørgsmål som også beskæftigede staben meget på denne tid var AFNORTH
Concept of Operations Study og hele spørgsmålet om Crisis Management (ikke mindst med
henblik på Viking Shield 75) som måtte koordineres med nationale myndigheder. På dette
område holdt jeg en jævnlig kontakt med kommandørkaptajn Bork i Forsvarskommandoen men det var et vanskeligt problem, som der blev talt en del om, men som der - såvidt jeg
kunne se - ikke blev gjort så meget ved!
Ved Forsvarsministerens middag på Christiansborg for den nye formand for
Militærkomiteen, Admiral of the Fleet Sir Peter Hill-Norton fortalte denne mig om General
Goodpasters afskedigelse. Han var meget forarget over den måde, det var gjort på og kaldte
den "ham-fisted". Jeg fik senere indbydelse til at overvære Change of Command Ceremony i
SHAPE søndag den 15' december. Her var alle betydende NATO-chefer og nationale
forsvarschefer samlet. Først en lidt lang tale af General Goodpaster, mest om SHAPEs og
NATOs betydning - men også om en "misforståelse" i anledning af, at han ikke personligt var
mødt frem ved General Haigs overtagelse af chefsposten over de amerikanske styrker i
Europa. Derefter talte General Haig, kort men godt. Herefter blev en "general arder" vedr.
kommandoskiftet oplæst, hvorefter den belgiske og amerikanske nationalsang blev spillet og derefter afsted til receptionen. General Goodpaster og hans kone var meget venlige mod
os og talte om gamle SHAPE kammerater. Så forlod de selskabet, og vi var nogle stykker,
der fulgte dem ud og vinkede farvel, efter at han havde inspiceret et æreskompagni. Derefter
fløj vi tilbage til Karup - og jeg videre til København hvor jeg næste dag, i min egenskab af
Chef for Forsvarets operative Styrker, var til en studieperiode og instruktionsøvelse på
Rolighed for Østre Landsdels kommando, hvor truslen og operationskoncepten blev
gennemdrøftet.
Således endte året 1974.
1975
I begyndelsen af det nye år var jeg til møde i Kastellet med CinC, som orienterede mig
om de britiske besparelser, som medførte reduktioner i de fremtidige britiske styrkebidrag på
både land- og luftsiden. Vi drøftede også COMAIRBAL TAPs Command and Control
problemer. Vedrørende COMNAVBALTAP spørgsmålet - hvis endemål vi var enige om tilrådede jeg, at vi lod nogen tid gå før vi tog sagen op igen. En fornuftig langtidsløsning
forudsatte en politisk stabil periode. Endelig talte vi om Forsvarschefens irritation over
SACEURs kritik, en irritation, som CinC fandt uberettiget. Dette spørgsmål blev også
drøftet, da General Lind nogle dage senere kom på en såkaldt "høflighedsvisit" i Karup. Her
understregede jeg, at kritikken ofte udspringer fra noget seriøst stabsarbejde i en allieret stab,
hvor den kommanderende ikke altid - med moralen i behold - kan tillade sig at "blødgøre" en
i virkeligheden berettiget kritik, selvom dette måske var ønskeligt af national-egoistiske
årsager!
Den 20' januar var jeg, med min Chef FOS-hat, på besøg i SO K's hovedkvarter, hvor
jeg - efter anmodning - fik opdateret min viden om mineplanerne, som vi gennemdrøftede
med Chefen og hans fagfolk. Dagen efter kørte jeg til Kiel, hvor jeg den følgende dag var i
NA VBAL TAPs hovedkvarter, hvor jeg havde en samtale med Admiral Lange, som i sin nye
stilling var blevet godt modtaget i Tyskland. Han havde også et godt forhold til Admiral
Hartwig og var tilfreds med sin stabschef, Admiral Vohs. Vi havde derefter en
"rundbordskonference" med en halv snes deltagere angående problemer, der vedrørte Viking
Shield 75-præsentationen, North Sea Commanders Conference Status ofForces, etc. Derefter
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drinks "topside" og frokost i Bismarckallee. Næste morgen kørte jeg til Rendsborg til
Commanders Conference i Eiderkasernen, hvor CLJs operationsplan blev drøftet og
kommenteret af divisionscheferne (6' tyske div. og Jyske division), Heimatschutzkommando
13, repræsentanten for 3' UK Division, Territorialkommandoen og Flag Officer Germany. I
mine afsluttende bemærkninger kommenterede jeg - udenfor manuskriptet - det totale fravær
i deltagerkredsen af en passende repræsentation for luftstyrkerne.
Den 27' januar var jeg til General Helsøs begravelse fra Messiaskirken, en meget
smuk højtidelighed med mange mennesker i kirken. General Helsøs død kom ikke som nogen
overraskelse. Han havde været syg i flere omgange gennem længere tid. Samme eftermiddag
tog jeg med Oslobåden, sammen med adskillige medarbejdere til Viking Shield 75 i Kolsås.
Næste morgen generalprøve på vor præsentation, frokost med CinC og tilbage i
krigshovedkvarteret.
Temaet var Crisis Management- et område, hvor vi efter min opfattelse ikke, hverken
med AFNORTH eller med nationale myndigheder - og slet ikke med politikerne - var
kommet langt nok i planlægningen, hvilket vi havde givet udtryk for bl.a. over for
CINCNORTH. Emnet blev behandlet ved præsentationer af de tre Principal Subordinate
Commanders i Nordregionen. Hver præsentation skulle behandle to situationer: (1) 8 dages
varsel og (2) surprise attack. Præsentationerne gav anledning til megen diskussion, som bl.a.
pegede på UK Strike Command (som var ved at blive en NATO-kommando), Strike Fleets
muligheder, SACEURs constraints etc. Til slut talte General Haig og gav nærmest en
programerklæring - uden manuskript - om solidaritet, om hovedstædernes (politiske)
betydning, og kommenterede nogle bemærkninger, jeg - med CinC's indforståelse - havde
fremsat vedr. taktiske A-våben - samt om "dedication of reserves", som ikke passede ind i
strategien om "flexible response" . Dermed sluttede Viking Shield 75 .
Næste dag var der "naval Commanders' Conference" - Northerly Sea Breeze- hvor vi
drøftede truslen i Nordsøen, offshore oil problems og Coordination and Cooperation in the
North Sea. Det var ikke nogen særlig betydningsfuld konference, bl.a. fordi der var en del
endnu uafklarede folkeretlige problemer m.h.t. oil rigs. Det kom dog klart frem, at forsvaret
af disse var et nationalt - ikke NATO - problem. Jeg nåede båden til Aarhus om
eftermiddagen.
Efter den 5' februar at have besøgt Oksbøl og l' jyske brigade samt fløjet i helikopter
over øvelsesområdet sammen med Colonel Zerling, tog jeg om aftenen til København for
næste dag sammen med Forsvarschefen at modtage SACEUR, General Alexander Haig, som
kom på tiltrædelsesvisit. Der var et æreskompagni af Livgarden, men ingen pressefolk eller
fotografer overhovedet!! (Hvis det var regeringens policy måtte det vist bringes op i
Forsvarsrådet!) Om aftenen holdt Forsvarschefen middag i Kastellet for General og Mrs Haig
- og næste formiddag var der i Forsvarskommandoen en briefing for General Haig som han
tilsyneladende var godt tilfreds med. Derefter til frokost hos Dronningen på Amalienborg,
hvor også Statsminister Hartling var til stede. Efter Dronningens frokost tog Haigs til
Kastrup, hvor Forsvarschefen og jeg nåede at sige farvel til dem.
Nogen tid forinden havde jeg i et brev til General Brodersen videregivet en ordre fra
CINCNORTH vedrørende kommandolinierne mellem AFNORTH og AIRBALTAP - og
COMBALT APs rolle heri. Dette brev var Brodersen højst utilfreds med og ønskede, at jeg
skulle tilbagekalde det, hvilket jeg naturligvis hverken ville eller kunne, da det simpelthen
drejede sig om at videregive en ordre fra en foresat til en underlagt myndighed. Ydermere
havde vi overhovedet ikke forhandlet med AFNORTH derom - og havde ikke det fjerneste
ønske om at besværliggøre eller bureaukratisere de nævnte forbindelser. Det blev til et par
meget besværlige samtaler, hvor det var mig en stor hjælp at have stabschefen med sin
flyvemæssige sagkundskab ved min side. Brevet stod fast - og vi nedsatte en lille
arbejdsgruppe til at rede de praktiske tråde ud.
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Den 27' februar havde jeg besøg af CinC, og den 3' marts kom forsvarsministeren,
Orla Møller, som efter regeringsskiftet var blevet minister igen. Under en samtale under fire
øjne talte jeg bl.a. om det dansk-tyske forhold og om ønskeligheden af - på længere sigt - at
få den rigtige løsning på COMNAVBALTAP-spørgsmålet. Ministeren - som åbenbart havde
læst mit første brev til Brøndum - gav mig ret i min argumentation, men, som han sagde, der
var jo et flertal imod! Ministeren fik derefter standard briefingen, som han roste - og derefter
vin d'honneur og frokost, som forløb hyggeligt og afslappet, hvorefter han blev "afleveret" til
Chefen for Flyvertaktisk Kommando.
Fra 5'-14' marts var der Exercise WINTEX 75, en NATO-wide Stabsøvelse, hvor vi
var i bunkeren hele øvelsesperioden, og hvor jeg i hele perioden overnattede i mit kvarter på
flyvestationen - med telefonen på natbordet. Øvelsen skæmmedes i nogen grad af SHAPEs
direkte indgriben med henblik på at fremskaffe et ændret øvelsesbillede i anledning af, at
Defence Planning Committee (DPC) skulle spille med i to dage. Disse ændringer gav
anledning til megen forstyrrelse og manglende realisme - og jeg gjorde forestillinger herom i
et personligt signal til CinC.
Den 11' april var jeg i vedbæk til chefsmøde, og om aftenen deltog min kone og jeg i
Dronningens gallaforestilling i det kongelige teater i anledning af Svenskekongens besøg.
Om søndagen var vi til Chefen for Kustflottans middag om bord i minelæggeren "Ålvsborg".
Den svenske marineattache (som også var akkrediteret i Bonn) talte om tyskernes opfattelse af
Nordsøen, og udtrykte svensk interesse for vor opfattelse af strædernes betydning. Med den
svenske Ambassadør (som i 1970 blev trukket tilbage fra USA, da det svensk-amerikanske
forhold kølnedes) talte jeg om USAs troværdighed som allieret (!) i forbindelse med
flyanskaffelsessagen - og også om Viet-nam. Han fremsatte nogle bemærkelsesværdige
udtalelser, som jeg dog ikke havde svært ved at tilbagevise!
Den 17' april var jeg hele dagen på Frederiksberg Slot til interview-teknisk træning.
Det var en morsom og nyttig oplevelse, hvor vi blev belært om, hvordan man skal optræde i
offentlige medier - exempelvis overfor en aggressiv interviewer.
Den sidste uge i april var der en stor øvelse på Sjælland med deltagelse af Allied
Mobile Force (AMF), Exercise Arena Exchange. Her følger - lapidarisk - mine bevægelser
under øvelsen:
1' dag: til Værløse, besøgte den allierede modtageorganisation (under en Group
Captain og en US Colonel), besøgte Søværnets Flyvetjeneste. I helikopter til Næstved.
Modtog CINCCENT, General Ferber, briefing, frokost med Chefen for AMF, General
Groven og General Ferber. Til Værløse, farvel til Ferber.
2' dag: til Næstved. COMLANDZEALAND briefing og AMF ordreudgivelse m.v.
3' dag: til Næstved, besøgte Luxembourgerne, britisk recce squadron, britisk bataljon
på Lundbygård, italiensk bataljon ved Sparresholm, HJV-regions hq, supply området og Log
Support bataljon ved Birkendegård. Til Værløse og modtage Deputy SACEUR, General Sir
John Mogg med 2 stabsofficerer, som jeg om aftenen gav middag på Langeliniepavillonen
efter drinks i Solvænget.
4' dag: til Næstved. Briefing for General Mogg. Fløj med ham i helikopter til HQ
AMF. Besøgte canadisk bataljon, italienerne og luxembourgerne. Frokost med CLZ, General
Mogg, Group Capt Dick og General Krarup. Besøg i Staldene. Fløj med General Mogg i
helikopter til Værløse og tog afsked med ham. Han var meget tilfreds med hvad han havde
set.
5' dag: til Næstved, mødte Air Chief Marsha} Hodges. Fløj med ham i U.S .
helikopter til AMFs hovedkvarter i Skoven. Jeg (i bil) søgte forgæves U.S. engineers, til
Næstved: frokost med C0MLANDZEALAND og Hodges, besøgte Canadierne.
6' dag: i Karup på kontoret, om eftermiddagen i helikopter til Næstved, drøftelser
med Colonel Merris. Til AMFs reception på kasernen.
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7' dag: til Næstved, PXD (med CLZ og mine afsluttende kommentarer). Chefen for
AMF meget tilfreds med forløbet.
På et chefsmøde i Vedbæk kort efter refererede jeg øvelsens forløb. I den forbindelse
nævnede jeg, at jeg under øvelsen sammen med nogle højere officerer havde reflekteret over,
hvorfor - generelt set - vore soldaters påklædning, udseende og elementære militære
optræden faldt igennem, når man sammenlignede dem med de allierede. Det diskuterede vi
længe, alle var stort set enige, men nogle var nærmest opgivende overfor problemet. Jeg
appellerede til at man støttede de gode kræfter i Forsvaret, som arbejdede for at forbedre disse
forhold.
Den 5' maj var jeg til Forsvarschefens middag for den svenske OB, General
Synvergren og dagen efter til briefing for ham i Vedbæk, hvor vi faktisk også fik meget at
vide om de svenske problemer i forsvaret. Nogle dage senere kunne vi vinke farvel til
Synvergrens i Karup, efter at han havde besøgt Flyvertaktisk Kommando. Ved den lejlighed
fik jeg en flot Orrefors glasvase af ham. Dagen efter Forsvarschefens briefing af OB besøgte
jeg kommandør Thiede og MOBA ved Halskov og sejlede senere med en tysk missilbåd af
typen 148 sammen med Fregattenkapitan Ciliax ( en søn af admiralen fra
kanalgennembruddet).
Den 13' maj havde COMAIRBAL TAP besøg af Chefen for de allierede luftstyrker i
Centraleuropa (AAFCE), General John W. Vogt. Efter briefing og frokost med ham måtte vi
afsted til Bruxelles i en C-54 sammen med det øvrige danske party til SHAPEX-75 .
Hovedemnerne på konferencen var økonomi (både Vestens og WPs), vore styrkers flexibilitet
og en generel opdatering af situationen. Umuligt at referere kort - meget interessant og på et
højt plan! Ved et selskab hos Sir John og Lady Mogg havde jeg en samtale med den britiske
forsvarschef, Field Marshal Carver, CinC og Sir Peter Hunt om britiske forstærkningsstyrker
til mit område. CinC sagde, at General Ferber (CINCCENT) havde udtalt, at han ville kunne
undvære den brigadegruppe, som ville blive resultatet af reduktionen af UKMF. CinC ville
have styrken "dedicated" til vort område (uanset at dedication egentlig strider mod princippet
om flexible response) - og Carver syntes indforstået.
I slutningen af maj var der Commanders' Conference i AFNORTH, hvor CinC mødtes
med de tre Principal Subordinate Commanders (COMNON, COMSONOR og
COMBALTAP) og bl.a. drøftede følgende spørgsmål: Command Structure i Nordregionen,
training commitments, status for AIRBALTAP og external air reinforcements. Under
drøftelsen af AIRBALT APs relationer til mig og til AFNORTH i forbindelsen med revisionen
afMC 68/3 fandt jeg det rigtigt og fair at forklare min air commanders syn på sagen, uanset at
jeg ikke selv havde akcepteret det. Dette syn deltes heller ikke af CinC og hans rådgivere.
Nu måtte man afvente den nationale reaktion i Danmark. Under opholdet boede min kone og
jeg hos CinC og Lady Sharp, som var perfekte værter!
Den I 7' juni fløj jeg over London til Andrews Air Force Base udenfor Washington
D.C. for at deltage i Exercise Sea Link 75, som i mangt og meget lignede sidste års Sea Link
One, og som beskæftigede sig med Søretsproblemer, Verdenshandelen og Søfarten,
olieproblemer, NATOs muligheder for at bekæmpe truslen, anvendt sømagt etc. Prominente
foredragsholdere var bl.a. den tidligere norske forsvarsminister Grieg Tidemann og
Admiralerne Kidd, Sir Terence Lewin og Sir Peter Hill-Norton. Det var tre dage mættet med
interessante oplysninger og diskussioner. Turen hjem i en VC-10 var min 28' crossing ofthe
Atlantic!
Efter sommerferien var jeg på Torpedostationen Kongsøre for at blive orienteret om
flådens nye T61-torpedoer, hvor udviklingen var gået tilfredsstillende. 45 knob, rækkevidde
10 sømil, intet kølvand, drivmiddel koncentreret brintoverilte. De var allerede operative i et
antal enheder med anvendte skudafstande på 6-8 Sømil.
Blev også orienteret om
frømandskorpset af Orlogskaptajn Volke. Senere ombord i Søulven, hvor jeg mødte
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Kommandør Thiede. Vi sejlede til Hundested og derefter til MOBA OPS. Middag i Thiedes
caravan. Derefter flere torpedoskud og på siden af Peder Skram - og flere torpedoskud. Der
var optimisme m.h.t. den nye torpedos muligheder. Næste dag orienterede Chefen for
Søværnets Materielkommando mig om udviklingen m.h.t. missiler samt om de nye korvetter.
Den 9' September kom General Schwietahl til drøftelser i hovedkvarteret bl.a. om
VLKs NATO status, hvor jeg lovede ham, at han ville blive konsulteret, inden der blev taget
afgørelse i sagen. Nogle dage senere var jeg i Fredericia sammen med ham og CinC, hvor vi
overværede dele af Exercise Boundary Force 75, og hvor bl.a. 17' tyske brigade præsenterede
sin plan. Der blev også drøftet betimeligheden af at have hele sin styrke fremme, og ingen
reserver, således som tyskerne fremstillede det, idet de henviste til det nye tyske reglement.
CinC derimod holdt stærkt på reserver i alle led. Efter frokost rundtur i Fredericia med
redegørelse for Fæstningens historie. Derefter i region III, hvor Oberst Gothardsen
redegjorde for opgaverne - samt for problemerne vedrørende Lillebæltsbroen. Derefter i
helikopter over øvelsesområdet. Jeg benyttede også lejligheden til at blive orienteret om den
britiske brigadegruppes organisation - og eventuelle "dedication" til vort område.
Et par dage senere var min kone og jeg i Kiel til Admiral Langes middag for Admiral
Hartwig og frue. Der var også general Schwietahls og admiralerne Klausen og Klose.
Sidstnævnte orienterede mig om Exercise Botany Bay, der afvikledes i de dage - og hvor jeg
senere var i Grossenbrode, hvor jeg drøftede baseringen af de tyske amfibiestyrker med
Captain Elf, som var chef for disse, og som fandt den aktuelle basering alt for vestlig! Han
var i gang med at tage 3-400 "green jackets" (fra den britiske Berlin-garnison) om bord.
Ved denne tid havde vi også afskedsparty på Tyrrestrup for adjudanten,
kaptajnløjtnant Bindner, som havde tjent mig tro i min meget urolige og omskiftelige
tilværelse, og med hvem jeg også havde oplevet interessante ting og mødt mange mennesker.
Han skulle, såvidt jeg erindrer være næstkommanderence i en minelægger. Hans afløser var
udpeget i samråd med General Vegger som skulle afløse mig ved årsskiftet. Det var kaptajn
Ernsted, som altså efter min afgang skulle fortsætte som Veggers adjudant.
Også Admiral Hartwig måtte vi tage afsked med. Han skulle gå på pension og afløses
af Admiral Klose. Med Hartwig havde jeg hele tiden haft det bedst tænkelige samarbejde som end ikke COMNAVBALTAP-krisen kunne ødelægge - og en ret nær personlig kontakt, i
bevidstheden om, at vi så ens på mange ting, deriblandt lidt "gammeldags" krav til
orlogsmæssig stil og optræden. Det var måske typisk, at han ved sin afskedsvisit i
hovedkvarteret gav mig en bog med personlig dedikation om den kejserlige marine! Efter det
officielle afskedsbesøg i Karup fløj vi i helikopter til Tyrrestrup, hvor vi holdt afskedsfrokost
for Admiral og fru Hartwig med deltagelse af nærtstående chefer - incl. Flag Officer
Denmark - med damer. Men også tyskerne skulle tage værdig afsked med deres afgående
flådechef, så den 30' september fløj jeg med General Mehlen til Flensborg til Admiral Luthers
reception for Hartwigs med tilhørende Tapfenstreich. I sin tale omtalte Admiral Hartwig sine
danske kolleger pænt - og han gjorde en bemærkning om min stillingtagen, da nationale og
allierede synspunkter kolliderede! Efter Tapfenstreich'en fløj Mehlen og jeg i helikopter til
Værløse, for næste dag at deltage i Flyvevåbnets 25 års jubilæumsfestivitas på flyvestation
Værløse. Her fik jeg lejlighed til at forestille General Mehlen for H.M. Dronningen. Da jeg
hilste på Dronningen sagde hun: "Jeg har skrevet under i dag" - d.v.s. på min afgang ved
årets udgang og min ansættelse i Bruxelles. Efter at have været til middag hos den tyske
ambassadør om aftenen fløj jeg næste dag i helikopter til Jyske Divisions hovedkvarter i
felten under en stor øvelse, hvor samtlige brigadehovedkvarterer blev besøgt - og en mønstret
ingeniørbataljon inspiceret.
Den 7' oktober tog jeg afsked med Oberstløjtnant Gundorf, som i små 5 år havde ledet
CH/FOS' planlægningsgruppe, hvor han havde gjort god fyldest. Han blev afløst af
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Oberstløjtnant Geldorf, som gjorde et vældig godt indtryk i den korte tid jeg havde tilbage i
jobbet.
Den følgende dag var jeg med Oberstløjtnant Geldorf og Major Pretzmann i Jyske
Divisionskommandos hovedkvarter i Fredericia, hvor vi hele dagen med General Thorsen
gennemgik divisionens organisation, øvelsesvirksomhed, sammendragning samt forlægning
syd på. Vi drøftede indgående forlægningstiden, som vanskeligt kunne opstilles i skematisk
form p.g.a. mange ubekendte i ligningen. Vi kom frem til at 90 timer var nogenlunde det
bedste skøn over varigheden fra alarmering til divisionen var nogenlunde på plads. Det var en
vel tilbragt dag, som jeg tror, vi alle havde glæde af, og hvor vi også fik drøftet det dansktyske forhold - og de forskelligheder i concepten, som existerede mellem de to nationers
hærstyrker.
Disse blev, blandt meget andet, også berørt under en meget interessant CPX efter
Exercise Brave Gambit 75 i Odense den 14' oktober, særdeles velorganiseret og fortræffeligt
ledet af CO:MLANDJUTs stabschef, Oberst Asmussen. General Schwietal tog meget
realistisk på disse problemer.
På et møde med General Lind i Forsvarskommandoen den 21' oktober havde vi på ny
en indgående drøftelse om VLK-sagens status. Jeg fremførte de sædvanlige argumenter, bl.a.
at det af det operative planlægningsgrundlag klart fremgik at en militær region ville komme
under operativ kontrol af den allierede korpschef, når regionens geografiske område erklæres
for land combat zone. Altså måtte meningen være, at den allierede korpschef måtte have
ansvaret for at forsvare de pågældende regioner mod et angreb. D.v.s. at COMLANDJUT
havde ansvaret, hvis regionerne I eller II blev angrebet. Dette måtte Lind erkende - og han
ville arbejde videre med sagen med det udgangspunkt. Ved samme lejlighed drøftede vi de
nye tanker om Nordsø-kommandoorganisationen, som Admiral Lange havde orienteret mig
om under et besøg i Karup ugen før. Officielt havde jeg ikke faet noget at vide om det.
Rygterne svirrede, og Lind var heller ikke fuldt orienteret om sagen udover at admiral Lewin
havde skrevet til Forsvarschefen om det. Denne mente, at sagen foreløbig var en ren NATO
sag, som antagelig via militærkomiteen til sin tid ville komme til de nationale myndigheder.
Den 27' oktober fløj jeg i en C-47 sammen med Oberst Skydsbjerg og adjudanten til
Wildenrath til møde med Chefen for Second Allied Tactical Airforce (COMTWOAT AF), Air
Marsha! Sir Nigel Maynard. Min kone var også inviteret med af Maynards. Nigel og jeg
havde først en snak under fire øjne, hvor han bl.a. fortalte mig i fortrolighed, at han ved
årsskiftet skulle overtage embedet som Chef for Strike Command. Under selve mødet, hvori
også hans stabschef, General Cescotti, en belgisk general og Oberst Skydsbjerg deltog,
drøftedes først rekognosceringsproblemerne. Her fremgik det, at TWOATAFs recce
capability ville blive reduceret, når Phantoms blev udskiftet med Jaguar'en. Planllæggeme
havde udregnet, at der ville mangle ca. 5 sorties pr. dag. Kunne AJRBALTAP dække dette
behov? Skydsbjerg kommenterede dette positivt og enden på diskussionen blev, at vi ville se
positivt på spørgsmålet, når det kom op officielt. Så drøftede vi Safe Passage Procedures,
hvor vore interesser var sammenfaldende og hvor AJRBALTAP ville blive inviteret til at
deltage. Vi drøftede også visse nucleare problemer. Om eftermiddagen var vi i Maastricht i
Joint Operations Centre til briefing og rundgang. Om aftenen til middag hos Maynards.
Næste dag i Koln om formiddagen, hvor vi var i Domkirken, som jeg første gang havde
besøgt 48 år tidligere! Kl. 1230 i Wiedenrath, hvor vi sammen med Maynards gik om bord i
hans Andover og startede med kurs mod Berlin!
Vi kunne ikke lande på Gatow i den britiske zone, men kom ned på Tempelhof Så
fulgte en interessant - og lejlighedsvis deprimerende - rundtur i Vestberlin, hvor vi så
Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor, den franske zone, Rigsdagsbygningen,
Kurfiirstendam. Adskillige gange var vi oppe og se ud over muren. Og så til "High House",
COMTWOATAFs Berlin-residens til te og omklædning til middag. Det blev et højst
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interessant middagsselskab, væsentligst bestående af kendere af Berlin og Østtyskland. Der
var den britiske Ambassadør i Østtyskland, Chefen for den britiske militærmission i Berlin og
Frau Spitzer, som jeg havde til bords, og som var Times' korrespondent i Berlin! Det var en
højst interessant dag! Næste morgen tidligt op, pakke og afsted til Tempelhof, hvor vi fik at
vide, at starten var udsat i I ½ time p.g.a. tæt tåge! Fik morgenmad, blev vist rundt, bl.a. i
Operationsrummet, hvorfra de tre luftkorridorer til Berlin holdtes under observation. Startede
kl. 1030 mod Wildenrath, hvor vi landede ved 12-tiden, tog afsked med Maynards, som havde
været strålende værter for os, og startede i min tjenestevogn (med Jespersen ved rattet) mod
Bruxelles, hvor vi ved 16-tiden nåede frem til Skriver Jensens lejlighed i Avenue d'ltalie.
Drak te med dem sammen med en ejendomsmægler, med hvem vi kørte ud og så på et hus,
som dog ikke var godt nok. Om aftenen middag med Skriver Jensens og Villadsens. Næste
morgen tog jeg med Skriver Jensen ud til NATO-hovedkvarteret (mens min kone mødte fru
Svart og en ejendomsmægler) og så det danske set-up og hilste på medarbejderne. Efter
frokost mere house-hunting, hvor fru Martin var behjælpelig. Fik Jespersen i kontakt med
Oberstløjtnant Krogen med henblik på hans ansættelse i delegationen som afløser for en
korporal fra Flyvevåbnet. Om aftenen middag hos Ambassadør og fru Svart, hvor også NielsJørgen Haagerup var gæst, og med hvem jeg aftalte, at vi ved et snarligt møde skulle afslutte
vor diskussion om COMNAVBALTAP-sagen. Næste morgen startede vi mod Danmark.
Efter denne tur - med house hunting og ejendomsmæglere - var det som om man
allerede var på vej ind i det nye job - og nu nærmede sig også tiden, hvor jeg skulle på
afskedsbesøg mange forskellige steder. Men jobbet skulle jo stadig passes:
Den 5' og 6' november var jeg på Sjælland til Exercise Ridder Absalon og havde et
par dage med General Andreassen og hans folk. Besøgte I' Sjællandske brigade (Rye
Andersen), frokost med Andreassen og Forsvarschefen, derefter 2' sjællandske brigade
(Havning). Livgarden (Nordentoft) og bornholmerne (Fait-Hansen). Om aftenen til Reersø,
hvor livgarden gik om bord i tyske landgangsfartøjer. Næste dag tåge - ingen flyvning . Til
HJV-distrikt, Vemmelev, 2' sjællandske brigade og artilleristerne. En ugestid senere kom
General Andreassen til Karup til videre drøftelse af COMLANDZEALANDs problemer.
Travlheden fortsatte:
Den 17' november var den britiske ambassadør på et vellykket besøg i
Hovedkvarteret. Den 18' til General Schwietahls middag i Rendsborg. Den 19' november på
Bornholm, ledsaget af såvel NATO- som planlægningsgruppens folk. Besøgte samtlige
enheder og installationer. Næste dag til København og i Søe-Lieutenant-Selskabet, hvor
Kommandørkaptajn Bork og Arne Christiansen talte om Crisis Management. Den 24'
november i audiens hos Dronningen (hvor emnerne var: Enhedskommandoen, Bruxelles,
Tyrrestrup og- sprogundervisning!)
Den 26' november fløj jeg til Oslo til AFNORTH Commanders Conference. Boede
hos CinC og Lady Sharp. Havde efter ankomsten en samtale med CinC: (1) mit brev vedr.
videreførelse af COMNAVBALTAP-sagen. CinC var glad for initiativet. (2) VLK sagen.
CinC enig i at sagen droppes. (3) Militærkomiteen: Norge foreslår General ZeinerGundersen som ny chairman. En mulig konkurrent: Admiral Zimmermann. (4) CinC
spurgte, hvem jeg tippede som Blix's efterfølger som Forsvarschef Mit svar: General Lind i enhver henseende velegnet! Ved middagen om aftenen var de øvrige gæster General TufteJohnsen og frue, General Hamre og Brigadier Fletcher med fruer. En meget hyggelig aften!
Næste morgen kørte jeg med CinC til hovedkvarteret. I mødet deltog CinC, Gen Hudson,
Admiral Rau samt de tre Principal Subordinate Commanders. Jeg har i min dagbog nærmere
beskrevet de behandlede emner. Her skal kun nævnes dagsordenens punkter: forstærkninger
til AFNORTH, Infrastructure funding, Interoperability, vor deltagelse i Able Archer-serien,
amphibious operations og French Liaison Officer to AFNORTH. Dermed slut på agendaen.
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CinC afsluttede mødet med nogle pæne ord til mig! Derefter drinks, lunch og afgang til
Fornebu.
Den 2' og 3' december holdt vi en afsluttende Commanders Conference i Karup, hvor
mine fire subordinate Commanders samt chefen for territorialkommandoen i Slesvig-Holsten
deltog og præsenterede deres problemer. Det var også en god lejlighed for mig til - inden
mine afskedsbesøg hos de fire kommandoer og en række andre myndigheder - over for dem
alle samlet, at kunne understrege karakteren af vort job: "joint business". Jeg havde inviteret
min efterfølger, General Vegger med til konferencen for at præsentere ham for staben - og
give ham et aktuelt indtryk af tingenes tilstand.
Den 4' december var jeg på afskedsvisit i Kiel. Først hos Indenrigsministeren, Herr
Tietzck, hos hvem jeg tilbragte en halv time med en - lidt tung - snak om NATO, efter at
artighederne var udvekslet. Derefter til Territorialkommandoen (hvor både NATO-flaget og
Dannebrog vajede) hos Admiral Benzino - og så til COMNAVBALT APs hovedkvarter, hvor
Admiral Lange tog imod. Lidt tjenstlig snak om Nordsøkonferencen og Nordsøens status,
derefter "drinks topside" og så frokost i Bismarck Allee, hvor Admiral og fru Lange var
værter. Derefter med helikopter til Karup. Den 9' december var der afskedsmiddag hos
Mehlens, hvor Stabschefen, Brodersens, Rudats og Zerlings var med. Næste morgen i
helikopter fra Tyrrestrup med adjudanten til Rendsborg, hvor General Schwiethal tog imod i
øsende regn. Til hovedkvarteret, hvor en vagt var formeret. Snak med General Schwiethal og
hans nærmeste medarbejdere over en kop kaffe - derefter i helikopter til Neumiinster, hvor
General Poppel tog imod. Foran hovedkvarteret spillede 6' Divisions band bl.a. en dansk
honnørmarch. En god og animeret snak med Poppel og hans nærmeste medarbejdere over en
drink, og derefter tilbage til Kiel, hvortil min kone lidt senere ankom i tjenestevognen med
Jespersen. Om aftenen middag hos Langes, hvor de andre gæster var Schwietahls, Hartwigs,
Klausens samt HM. Petersen og frue - men ikke Klose (FOG), som var syg. En hyggelig og
god aften!
Næste morgen til Hamborg. Udenfor byen blev jeg modtaget af byens kommandant,
Kapitan zur See Laurentz, som ledsagede mig til Borgmesterens stedfortræder, Hr.
Dahlendorff, med hvem jeg i en halv times tid talte om mange ting, bl.a. truslen, som
Dahrendorff - til Laurentz' fortrydelse - ikke vurderede højt nok! Kørte derefter til
Oldenburg, hvor min kone og Jespersen spiste frokost, medens Oberstløjtnant Brach,
adjudanten og jeg kørte til Wilhelmshafen, hvor Admiral Klausen tog imod. Efter en snak på
hans kontor, mødte jeg den samlede stab, som jeg - efter Klausens tale - talte til. Derefter
tilbage til Oldenburg, mødte tjenestevognen, sagde farvel til Brach og adjudanten, og startede
ved 17-tiden mod Bruxelles med Jespersen - afløst af mig - ved rattet. Kom ved 23-tiden til
Skriver Jensens i Avenue d'Italie. Så fulgte et par travle og nyttige dage i Bruxelles, hvor det
lykkedes at få tilsagn om en dejlig lejlighed, 38 Boulevard St. Michel. Søndag den 14'
december kørte vi efter frokost fra Skriver Jensens til Melsbroek lufthavn, hvortil vor C-47
var ankommet med adjudanten, Oberstløjtnanterne Brach og von Ungern-Sternberg med frue.
Vi startede ved 15-tiden mod Bonn og landede en time efter på den militære flyveplads
Køln/Bonn. Blev modtaget af Flotilleadmiral Klaus Thater, en protokolofficer og den danske
forsvarsattache. Kørte til Hotel Bristol, hvor Captain Lipps og frue var mødt op. Jeg
inviterede hele selskabet til en kop te i restauranten. Da vi kom op på værelset stod der
blomster fra familien Lipps - meget rørende! Middag om aftenen hos Zimmermanns i deres
hjem. Det tredie par var Ambassadør Oldenburg og frue. Vi havde en usædvanlig hyggelig
og hjertelig aften!
Blev hentet næste morgen, mandag den 15' december, af Admiral Thater. (Samtidig
kom Frau Zimmermann og hentede min kone til køretur og frokost i Køln). Vi kørte til
Hardthohe, hvor jeg blev modtaget af Admiral Zimmermann. Nationalmelodierne blev
spillet. Jeg blev forestillet for hans nærmeste medarbejdere - og inspicerede et fint
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æreskompagni fra marinen. Derefter til Zimmermanns kontor, hvor vi snakkede en times tid:
om von Schroter, om de nye tyske missilfregatter, om kommandoorganisationen i Nordsøen
(hvor det tyske standpunkt nu var, at man først skal have "the hardware" før man stiller
krav!), om COMNAV/COMAIRBALTAP sagens videreførelse (som Z. var enig i - men
foreløbig ville Herr Leber holde sig til Jagel-aftalen) og om de britiske nedskæringer, som
bekymrede tyskerne. Derefter gik vi over til forsvarsminister Leber, med hvem jeg talte i en
halv time. Admiral Zimmermann og en tolk var også til stede. Leber var venlig og stillede
mange direkte spørgsmål. Vi talte om de britiske nedskæringer, om nødvenligheden af
rettidige beslutninger, hvis forsvaret skal virke, om Jyske Divisions rettidige forlægning - og
han spurgte mig, om der var nogen Oberstleutnant/Fregattenkapitan, jeg ville trække frem
foran de andre? Jeg svarede, at når jeg kun kendte en så beskeden del af de tyske officerer,
ville det ikke være fair at pege på nogen bestemt. Han smilede og bad mig; hvis jeg kom i
tanker om nogen, da at nævnte dem for Zimmermann! Han sagde, at jeg i Bonn blev anset for
at være "europæer". Til slut takkede Minister Leber mig for, hvad han kaldte, mit "arbejde
for den allierede sag". Tog derefter afsked med Leber, og gik sammen med Zimmermann til
frokost i Messen sammen med en del af hans medarbejdere. Korte taler - og derefter afsked
med Admiral Z og besøg hos de tre Værnsinspektører, hvor von Schroter, som repræsenterede
den fraværende Luther, sagde noget pænt til mig på den tyske marines vegne! Derefter fra
Hardthohe til Ambassadør Oldenburg, hvor mine ledsagere og min kone var mødt. Drinks og
pindemadder - og derefter afsted til flyvepladsen, hvorfra vi startede mod Karup
Den 16' december var jeg i København til regeringens middag på Christiansborg i
anledning af Atlantsammenslutningens 25 års jubilæum, hvor jeg bl.a. talte med Dr. Luns.
Tilbage i Jylland aflagde jeg den 18' december afskedsbesøg i Søværnets Operative
Kommando, hvorefter jeg nåede tilbage til Karup og præsidere ved Vin d'honneur og frokost
for Deputy CINCCENT, Air Chief Marsha! Hodges, som var på afskedsvisit hos os. Om
aftenen havde vi middag på Tyrrestrup - velkomst til General Vegger og frue og afsked med
Command Group og de 4 afdelingschefer med fruer samt Frøken Sørensen, min trofaste
sekretær. Meget hyggeligt - men lidt vemodigt! Jeg fik en gave af afdelingscheferne - en
reproduktion af Canalettos maleri af Greenwich Hospital - senere Royal Naval College,
Greenwich, som jeg frekventerede under krigen, før jeg kom til Middelhavet.
Den 19' december: min farewell-speech, vin d'honneur og julefrokost - og den 22'
holdt vi en afskedsreception for hele staben med damer. Et - lidt vemodigt - punktum for
seks års arbejde i Karup "for den allierede sag"!
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