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OMKRING EN FORSVARSORDNING 

OMKRING EN 
FORSVARSORDNING 

af Orlogskaptajn S. S. Thostrup 

INDLEDNING 
På det forsvars- og sikkerhedspolitiske område har situatio
nen gennem de senere år været præget af store ændringer. 
Forholdet mellem USA og Sovjetunionen har udviklet sig 
overraskende - men glædeligt - positivt. Det har haft en gene
rel afsmittende effekt på øst-vest forholdet. I skærende kon
trast hertil er fronterne på den hjemlige arena trukket skarpt 
op. Som konsekvens har det blandt andet ikke været muligt at 
afslutte forhandlingerne vedrørende et nyt forsvarsforlig efter 
det, der udløb med udgangen af 1987. En anden konsekvens 
var vedtagelsen 14. april 1988 af den 23. sikkerhedspolitiske 
dagsorden om besøg af fremmede orlogsfartøjer og det efter
følgende valg. 
Man kunne undre sig over årsagerne til denne udvikling i Dan
mark, da en tilsvarende markant konfrontationsorienteret 
udvikling ikke har kunnet observeres på den internationale 
scene. Der er blot at håbe, at valget den 10. maj har renset luf
ten så meget, at der de kommende år vil kunne føres en poli
tik, som i højere grad ligger på linie med de andre vestlige lan
des og dermed vil kunne yde et mere realistisk og konstruktivt 
bidrag til at opnå det fælles ønske om størst mulig sikkerhed 
på det laveste mulige rustningsniveau. 
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INTERNATIONALE FORHOLD 
Der kan ikke være tvivl om, at Gorbatjov's ideer og tanker ef
terhånden har bibragt dele af det sovjetiske samfund og dets 
ledelse et ændret - og efter vestlig opfattelse - mere brugbart 
syn på den internationale situation. Det er imidlertid ikke ens
betydende med, at man har ændret sine fundamentale syns
punkter så radikalt, at ønsket om verdenskommunismens ud
bredelse er opgivet. Men man har nok erkendt, at en solid 
økonomisk basis er en forudsætning for gunstige resultater. 
I konsekvens heraf har det været naturligt at søge det sovjeti
ske samfund moderniseret og effektiviseret. De "uproduk
tive'' omkostninger må reduceres, og frigivne ressourcer tilde
les de reelle indtjeningssektorer. Forsvarsområdet, der beslag
lægger en meget stor del af det samlede bruttonationalpro
dukt, forekommer at være en indlysende sparekandidat. 
En sådan økonomisk omstillingsproces, der uden tvivl vil 
kræve betragtelige reduktioner i det samlede forsvar, lader sig 
imidlertid på ingen måde gennemføre fra dag til dag. Gennem 
århundreder har de russiske og efter dem de sovjetiske ledere 
næret mistro til omkringliggende landes intentioner. Man har 
derfor søgt at opretholde et forsvar, der kunne imødegå en
hver trussel mod landets sikkerhed og samtidig varetage lan
dets mere udadvendte interesser. Det kan konstateres, at Sov
jetunionens - og Warszawa-pagtens - væbnede styrker siden 
50'erne har haft en størrelse og en offensivt orienteret struk
tur og udrustning, der langt har oversteget det egentlige for
svarsbehov. Man har åbenbart prioriteret de udadvendte inte
resser højt. 
For at give sig i kast med nedrustningsforhandlinger forekom
mer 2 forudsætninger naturlige for de sovjetiske ledere: 

- Et forbedret og mere tillidsfuldt forhold til først og frem
mest USA, men også til de øvrige NATO-lande og til Kina. 

Eventuelle nedskæringer må modsvares af tilsvarende -
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relative - reduktioner hos modparten. 

Forløbet ved indgåelse af traktat om eliminering af INF-syste
mer med rækkevidder mellem 500 og 5500 km, illustrerer på 
udmærket måde mange af problemstillingens aspekter. 
Hvis der ikke havde udviklet sig et positivt forhold mellem Re
agan og Gorbatjov og deres respektive forhandlere, var for
handlingerne næppe blevet afsluttet så hurtigt - hvis i det hele 
taget. Havde vesten ikke holdt fast ved dobbeltbeslutningen 
fra 1979 og indledt opstilling af nye INF-raketter som mod
træk mod SS-20 udstationeringen, er det lidet sandsynligt, at 
forhandlingerne var endt med et dobbelt nul. Ikke engang et 
enkelt og gensidigt nul havde man kunnet forvente. Man sæl
ger ikke sit produkt uden passende ydelse. 
INF-aftalen har skabt præcedens for 2 vigtige principper: 

- Asymmetriske reduktioner. 

- Verifikation. 

Asymmetrien er af største betydning i forbindelse med indgå
else af aftaler om konventionelle reduktioner på grund af 
Warszawa-pagtens overlegenhed. Verifikation er vigtig, fordi 
den imødegår eventuel mistillid til de øvrige aftalepartneres 
vilje til at efterleve traktatens bestemmelser. 
Halvering af supermagternes interkontinentale strategiske 
nukleare våbensystemer (START) forhandles der om i øjeblik
ket (medio 1988). Området er imidlertid overordentlig kom
pliceret, fordi der her ikke er tale om total eliminering af en 
komplet våbenkategori. Det giver definitionsproblemer og 
kræver et sæt af verifikationsregler, der er af et ganske andet 
og større omfang, end tilfældet har været ved INF-aftalen. 
Det er nødvendigt med mange og lange forhandlinger, før 
enighed kan opnås. Der er således ingen grund til at være be
kymret over, at en aftale ikke kunne undertegnes under top
mødet i juni i Moskva mellem Reagan og Gorbatjov; mødet 
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var betydningfuldt nok i sig selv, fordi det udbyggede og be
fæstede de 2 toplederes bekendtskab. En START-aftale vil 
nok ikke vente for længe på sig. 
Man kunne så spørge, om det ikke ville være fornuftigt at 
fortsætte forhandlingerne om yderligere reduktioner i de nu
kleare våbenarsenaler, nu hvor resultaterne efter INF og 
START har været/forventes at blive så gunstige. Svaret må 
imidlertid blive nej. Atomvåbnene har netop gennem mere 
end 40 år afskrækket fra krig i Europa. Derimod har den 
konventionelle ubalance mellem øst og vest båret kimen til 
ustabilitet mellem NATO og Warszawapagten. Dette har 
atomvåbnene kompenseret for. 
Reduceres antallet af atommagternes kernevåben derfor til 
et meget lavt niveau, uden der samtidig sker en udjævning 
i de konventionelle uligheder, vil disse få en relativt øget og 
eventuelt afgørende indflydelse på den sikkerhedspolitiske si
tuation i Europa. 
Af tilsvarende grund vil forhandlinger om regionale atom
våbenfrie zoner, der føres uden sammenhæng med en gene
rel løsning på atomvåbenspørgsmålet, i sidste instans kunne 
resultere i uønsket regional ustabilitet. Så længe der ikke er 
opnået en afgørende udligning i de konventionelle skævhe
der, må den nuværende dansk-norske atomvåbenpolitik fort
sættes. Forbud mod stationering af atomvåben på landenes 
territorier under de nuværende omstændigheder sikrer om
rådet en relativ lavspænding i fred samtidig med, at atomaf
skrækkelsen fortsat er gældende i andre situationer. I øvrigt 
kan der nok sættes spørgsmålstegn ved formålet med dekla
rerede zoner. Bidrager de reelt til at øge sikkerheden? Atom
våben og deres fremføringsmidler er mobile og vil let kunne 
tilføres udefra. Det, det fundamentalt gælder om i dette 
spørgsmål, er at få reduceret antallet af sprænghoveder til 
det lavest mulige og ikke blot at flytte dem til andre områ
der. Realistisk må man i den forbindelse erkende, at våbnet 
er opfundet, er simpelt at konstruere og derfor ikke lader sig 
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eliminere totalt. Efter en forventet START-aftale må kræf
terne koncentreres om at løse det konventionelle problem, 
inden yderligere atomnedrustning kan finde sted. Af flere år
sager vil den konventionelle nedrustning imidlertid være langt 
vanskeligere at opnå end de tilsvarende nukleare. 
For det første er afgrænsningsproblemet væsentligt mere 
kompliceret. Hvilke våbentyper skal inkluderes, skal perso
nel medinddrages, og hvilket geografisk område skal være 
omfattet af aftalen, for blot at nævne nogle faktorer. 
Et andet spørgsmål er data og i forbindelse hermed verifika
tion. Antal og mangfoldighed af våbensystemer, der kan 
komme på tale, er langt større end ved de nukleare aftaler. 
Det vil stille store krav til forudgående gensidig enighed om 
det udgangspunkt, hvorfra der forhandles - og til den efter
følgende kontrol efter indgåelse af en aftale. Et kontrolregi
me, der i omfang og omkostninger langt vil overstige, det 
man kender i dag for INF eller kan forudse for START. 
En tredie faktor, der ofte overses, men utvivlsomt vil være 
af stor betydning, er den sovjetiske militære ledelse stolthed 
over det konventionelle forsvar. Det er trods alt deres flag
skib. Ved en kraftanstrengelse, der gennem mange år har væ
ret en hård belastning for landets økonomi, er det lykkedes 
at hæve det teknologiske stade til et niveau, som inden for 
mange områder svarer til det vestlige. Denne kapacitet øn
skes nødigt beskåret og kun mod passende modydelser fra 
vestlig side. 
Eller med andre ord, vesten må forhandle ud fra en passen
de stærk position. En parellel til INF-aftalen er nærliggen
de. Resultater vil således kun kunne opnås, hvis 
NATO-landene optræder koordineret, og som et minimum 
opretholder den nuværende forsvarskapacitet relativt til 
Warszawa-pagten. Øget sikkerhed på et lavere styrkeniveau 
opnås ikke gennem ensidige tiltag eller løfter alene - kun hånd
faste; gensidige og verificerbare aftaler tæller. 
I den forbindelse kan det være nyttigt erindre sig, at trods 
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Gorbatjov's ofte udtalte gode intentioner har man ikke kun
net spore nogen form for tilbageholdenhed i Sovjetunionens 
løbende modernisering eller udbygning af de væbnede styr
ker, hverken hvad angår omfang, struktur, udrustning eller 
strategi. De er stadig i besiddelse af en overlegen offensiv ka
pacitet. 
Forhåbenlig får Gorbatjov lov til at forblive som leder af Sov
jetunionen, og forhåbenlig lykkes det ham at omsætte nogle 
af sine gode intentioner til mere konkrete handlinger. 

NATIONALE FORHOLD 
7. april 1987 udsendte den daværende firkløverregering for
slag til en forsvarsordning for perioden 1988-1992. Forslag
et indebar blandt andet en vis økonomisk realvækst, der sam
men med muligheden for at gennemføre en fortsat rationali
sering kunne have sikret den fortsatte beståen af et nærligt 
uændret forsvar. Men selv med vedtagelse af dette oplæg ville 
det formentlig være blevet nødvendigt af foretage visse mind
re justeringer/reduktioner, for at få de tilbageblevne enhe
der til at fungere effektivt og troværdigt sideløbende med 
opbygning af de udhulede lagre. 
Det lykkedes som bekendt ikke at afslutte forhandlingerne 
om en ny ordning til tiden. Dermed blev forsvaret stillet i den 
ubehagelige situation, at man for de kommende år ikke hav
de et sikkert grundlag at planlægge ud fra. 
Valget og den efterfølgende regeringsdannelse gav nok en vis 
politisk afklaring, men resulterede ikke i en forbedret øko
nomisk situation. 
I sin tiltrædelseserklæring i Folketinget 7. juni sagde Stats
minister Schliiter blandt andet: 

"Hovedopgaven for Danmarks udenrigs- og sikkerheds
politik er at virke for en mindskelse af de internationale 
spændinger mellem Øst og Vest, mellem Nord og Syd og 
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og 

de regionale spændinger, som vi oplever rundt omkring 
- under varetagelse af hensynet til Danmarks sikkerhed. 
Regeringen vil arbejde for konkrete, realistiske våben
kontrol- og nedrustningsaftaler, der kan skabe sikkerhed 
på et lavere rustningsniveau. Regeringen vil støtte alle be
stræbelser for at mindske atomvåbnenes antal og betyd
ning og vil virke for, at kemiske våben bliver forbudt. 
Regeringen vil yde en aktiv indsats for at øge respekten 
for menneskerettighederne. 
Disse mål skal vi først og fremmest forfølge gennem et 
aktivt medlemskab af FN, NATO og EF /EPS samt gen
nem det nordiske arbejde. 
Vi skal bygge på NATO's vilje og evne til at fremme af
spændingen mellem Vest og Øst og fremme danske syns
punkter ved at påvirke strategier og beslutninger indefra.'' 

"Regeringen agter at nedsætte en forsvarskommission. 
Den skal fremsætte forslag til forsvarets indretning, så det 
kan danne grundlag for beslutninger, der får virkning fra 
finansåret 1990. 
Indtil da holdes forsvarsudgifterne på det nu kendte ni
veau, reguleret i henhold til pris- og lønudviklingen m. v." 

Det er bemærkelsesværdigt, at Statsministeren ved omtalen 
af NATO-medlemskabet kun refererede til det ene element 
i Harmel-erklæringen fra 1967 - afspændings- og nedrust
ningsdelen. Det blev forbigået, at det grundlæggende formål 
med NATO-alliancens oprettelse og fortsatte beståen og til 
det danske medlemskab, først og fremmest er at sikre de al
lieredes fred og frihed, og dernæst at arbejde for størst mu
lig sikkerhed på det lavest mulige rustningsniveau. Med den 
offensive kapacitet Warszawa-pagten er i besiddelse af og til 
stadighed udbygger er Harmel-erklæringens prioritetsrække 
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ikke mindre relevant i dag, end den var i 1967. 
Muligheden for at påvirke NATO's strategier og beslutnin
ger indefra er - som ved medlemskab af enhver anden fore
ning - i vid udstrækning afhængig af den måde, hvorpå 
medlemskabet forvaltes. Det kan konstateres, at Danmark 
gennem firserne i stigende grad er blevet betragtet som en 
illoyal partner af de øvrige NATO-lande. 
Denne situation er ikke foranlediget af de mange dagsordens
vedtagelser i Folketinget og i konsekvens heraf NATO
fodnoterne. Det har kun været de sidste få dråber, der har 
fået bægret til at flyde over. Den virkelige årsag har været 
det ringe danske bidrag til det fælles forsvar. Vore partnere 
har simpelthen ikke kunnet forstå, at et af Alliancens rigeste 
lande ville være et af de, der gennem en årrække har ydet 
mindst. Dermed har Danmark været med til at opretholde 
betydningen af de nukleare våbens kompentationseffekt. 
Siden 1978 er det danske forsvarsbudget i faste priser kun 
steget mellem 3 og 4 OJo. Det er det laveste tal inden for NA
TO og helt utilstrækkeligt til blot at følge med i den generel
le teknologifordyrelse, som nyt materiel bliver udsat for. I 
procent af bruttonationalproduktet "undergås" størrelsen af 
det danske forsvarsbudget kun af et enkelt alliancemedlem 
samt Island, der ikke har eget forsvar. Det påfører de øvrige 
og ikke mindst de lande, som har indvilget i at sende for
stærkninger til området - ekstra byrder. 
Resultatet er, at Danmark i dag er et land, andre høfligt hø
rer på men næppe lytter til. Kun et mere solidarisk medlem
skab vil kunne ændre denne tilstand. 
Fortsætter Folketinget derimod den sikkerheds- og forsvars
politiske linie, der indledtes med regeringsskiftet i 1982, vil 
det næppe vare længe, før danske politikere mere eller mindre 
frivilligt tvinges til at overveje arten og omfanget af det fort
satte NATO-medlemskab. Nok er Danmarks deltagelse i det 
integrerede forsvarssamarbejde vigtigt for NATO, men det 
er ikke en forudsætning for Alliancens fortsatte beståen. 
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Folketingsbeslutning om en forsvarsordning blev på social
demokratisk initiativ vedtaget 30. juni 1988. Beslutningen 
havde følgende ordlyd: 

"Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af ok
tober måned 1988 at give tinget en redegørelse om rege
ringens politik for løsning af forsvarets opgaver i de 
nærmeste år. Redegørelsen skal indeholde regeringens for
slag til beslutning om bevillingsrammer, styrkemål, struk
turændringer, rationaliseringer og materielanskaffelser for 
finansårene 1989, 1990 og 1991. Forslagene skal kunne få 
virkning allerede i 1989. 
Der nedsættes en forsvarskommission, der senest inden 
udgangen af 1989 skal gennemføre en kulegravning af for
svarets opgaver i lyset af den teknologiske udvikling og 
forholdet mellem Øst og Vest, herunder de stedfindende 
nedrustningsbestræbelser. Kommissionens redegørelser 
skal kunne danne grundlag for en eventuel genforhand
ling af forsvarsbudgettet for 1991 samt indgåelse af et for
svarsforlig for de følgende år." 

Af udtalelser blandt andet til pressen fremgår det, at social
demokratiet m. fl. ikke vil acceptere bevillingsforslag, der 
rækker ud over en pristalsreguleret videreførelse af det nu
værende budget - altså en nulvækst. Det vedtages forment
lig som afslutning på regeringens redegørelse, og dermed vil 
socialdemokratiet have fået flertal for deres stædigt fastholdte 
politik vedrørende størrelsen af de kommende års forsvars
budgetter. 
Ved forelæggelse af forslag til forsvarets ordning frem til 
1991, må konsekvenserne af et uændret budget lægges klart 
frem. Der kan ikke ventes længere . Uanset hvor effektive ra
tionaliseringer, der foreslås - og forhåbentlig også accepte
res politisk - vil de udsparede ressourcer ikke kunne dække 
de behov, forsvaret har til materielinvesteringer, genopbyg-
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ning af lagre, uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt perso
neludgifter, hvis en uændret struktur ønskes opretholdt. Det 
har været dokumenteret blandt andet i Forsvarskommando
ens publikation Forsvarets Rolle. 
Den reduktion, der indledtes med udgangen af 1987 med op
lægningen af de to fregatter af PEDER SKRAM klassen, må 
derfor fortsættes også i andre grene af forsvaret. Søges den 
nuværende struktur opretholdt uden ekstra midler, vil det 
uundgåeligt medføre fortsat materiel- og personelmæssige ud
huling samt reduktioner i de uddannelses- og øvelsesmæssi
ge aktiviteter til et niveau, der kommer til at ligge under det 
forsvarlige. Forsvaret vil komme til at tabe sin sidste rest af 
troværdighed. 
Problemet er i al sin enkelthed, at uanset hvordan man søg
er at tilpasse forsvaret til et uændret budget, vil det resultere 
i et fald i evnen til at løse pålagte opgaver - enkelte må må
ske helt opgives. 
Men debatten om forsvarets ordning drejer sig ikke blot om 
dets sammensætning og omfang, men også om ledelsesstruk
turen. Den findes fra mange sider uhensigtsmæssig. 
Det er egentlig ikke underligt, når man tænker på, at om
lægningen i 1969 blev foretaget imod den daværende forsvars
styrelses råd. Både forsvarschef og værnschefer udtalte sig 
stærkt imod det forslag, som ministeriet havde ladet udar
bejde uden den ansvarlige sagkundskabs medvirken, og for
svarsstyrelsen advarede mod organisatoriske eksperimenter, 
der ikke var baseret på indgående, saglige undersøgelser. Men 
der blev ikke taget hensyn til disse indvendinger, og et skit
seret alternativ afvistes uden nærmere behandling. Modstan
den rettede sig især mod en stor forsvarsstab, der skulle 
behandle både værnsfælles og værnsspefikke sager, idet man 
frygtede udensigtsmæssigt bureaukrati, stort personalforbrug 
og uklare ansvarsforhold. 
Forsvarsstyrelsens synspunkter hvilede på erkendelsen af vær
nenes forskellighed. Den er betinget af de vidt forskellige ele-



OMKRING EN FORSVARSORDNING 11 

menter, hvori de optræder, og hvorfra der opstår særlige krav 
til struktur, uddannelse og beredskabsforhold samt til 
materiel- og våbensystemer. Det ansås derfor nødvendigt, at 
hvert værn beholdt en samlet, sagkyndig ledelse, som kunne 
disponere smidigt for at sikre optimal effektivitet. I særlig 
grad fandtes det uheldigt, hvis værnsspecifikke og ofte komp
licerede sager skulle grundbehandles i en treværns-organiseret 
stab, som ikke på alle trin kunne besidde kvalificeret sag
kundskab. 
I slutningen af ?O'erne kunne Forsvarskommandoen konsta
tere, at dens organisation måtte betegnes som mindre egnet 
til løsning af de opgaver, som påhvilede den øverste militæ
re ledelse. De uhensigstmæssige forhold blev tilskrevet uklar
hed over ansvarsfordelingen mellem Forsvarsstab og 
Værnsstabe. 
I stedet for at benytte lejligheden til en fordomsfri vurdering 
af ledelsesstrukturen - og trods modstand fra et flertal i for
svarsrådet og fra operative chefer - indførte man en forstærk
et centralisering i forsvarsstaben. Der taltes dog også om de
legering - og det gøres der stadig. 
Retrospektivt er der interessant at se udviklingen inden for 
store erhvervsvirksomheder gennem den seneste snes år. For 
at øge effektiviteten er man nået frem til en divisionaliseret 
organisationsform i stedet for en stærkt centralistisk ordning. 
Inden for en koncern dannes harmonisk sammensatte orga
nisatoriske enheder med udstrakt selvstændighed og ansvar, 
men under en overordnet ledelses planer, direktiver og 
kontrol. 
Til sammenligning kan man konstatere, at forsvaret er gået 
den modsatte vej. I 60'erne var man der nået frem til en ord
ning, med hver sit værn som en samlet forvaltningsenhed -
en slags divisionalisering. Denne ordning viste sig meget hen
sigtsmæssig ved at indebære en mere sikker og målrettet plan
lægning, en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og lovende 
perspektiver for yderligere decentralisering og effektivisering. 
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perspektiver for yderligere decentralisering og effektivisering. 
Som sagt afløstes denne ordning af en centralisering, hvis 
udvikling har mødt stærk kritik. 
Som forholdene er nu, forekommer det nærliggende at fore
slå tavlen visket ren og søge frem til en ordning, som kan 
sikre hvert værn en effektiv organisation under hensyn til dets 
særpræg, opgaver og behov, samtidig med at der skabes en 
hensigtmæssig overordnet direktion. 
Det må synes helt naturligt at begynde med toppen, det vil 
sige den centrale ledelse. Holdes dennes væsentligste opga
ver for øje: overordnet planlægning og koordinering, ressour
cetilvejebringelse og -fordeling, direktivgivning vedrørende 
opgaver, rets- og forvaltningsspørgsmål samt kontroludøv
else, er det nærliggende at pege på en fusionering af ministe
riet og forsvarstaben. Ministeriet kunne organiseres i to 
departementer, et juridisk-økonomisk og et militært depar
tement med forsvarschefen som militær departementschef og 
forsvarsstaben som afdeling i militærdepartementet. For
svarsministeren ville under en sådan ordning have sine to 
øverste rådgivere organisatorisk og fysisk ved hånden, og ind
enfor et ministerium af denne art må sagsbehandling med for
nøden grundighed såvel som hurtig beslutningsproces kunne 
forventes. Ydermere ville fusionen uden tvivl medføre frigø
relse af et betragteligt antal stabsofficerer. 
Organisationen udenfor ministeriet skulle omfatte dels for
nødne fælles institutioner m. v., dels værnene som styrke
producerende og executive myndigheder efter de linier, som 
forsvarsstyrelsen skitserede, idet der ved organisationens ud
formning iøvrigt bør tages hensyn til maksimal udnyttelse af 
størstebrugerprincippet. 
En struktur efter denne koncept vil minde om den smidige 
og effektive ordning, som gjaldt for Søværnet i perioden 1932 
- 1950. En tilsvarende koncept blev iøvrigt indgående over
vejet i Forsvarsstaben i 1950-erne, men da var man for tæt 
på de store ændringer, som iværksattes med 1950 - 51 lovene. 
Hvorfor ikke prøve igen? Det burde være et oplagt emne til 



OMKRING EN FORSVARSORDNING 13 

undersøgelse i den kommende forsvarskommmision. 
Kommissionen skal på grundlag af Folketingsbeslutning 
af 30. juni 1988 om en forsvarsordning overveje, hvor
vidt der bør foretages ændringer i den fremtidige målsæt
ning for og sammensætning af det danske forsvar i freds
og krigstid. 
Overvejelserne skal ske på grundlag af forudsætningen om 
fortsat danske medlemskab af NATO i overensstemmel
se med Alliancens defensive målsætning. Overvejelserne 
skal endvidere ske på baggrund af sagkyndige analyser af 
dansk sikkerhedspolitik, herunder fremgang i de øst/vest
lige bestræbelser for reduktion af nukleare og konventio
nelle våben, samt igangværende arbejde med at undersøge 
forudsætningerne for oprettelse af atomvåbenfri zoner, 
herunder en atomvåbenfri zone i nordisk område. 
Kommissionen skal overveje de fremsatte krav om ænd
ret byrdefordeling inden for NATO, herunder spørgsmå
let om bidrag til NATO's infrastrukturprogrammer, samt 
overveje mulighederne for styrkelse af det danske forsvar 
inden for Alliancen gennem øget national specialisering. 
Kommissionen skal desuden analysere og vurdere, hvil
ken betydning den våbenteknologiske udvikling har for 
forsvarets opgaver og struktur. 
Kommissionen skal vurdere fordelingen af forsvarsbud
gettet mellem personel- og materieludgifter og mellem vær
nene indbyrdes, herunder undersøge muligheden for 
fortsatte rationaliseringer og omprioriteringer inden for 
forsvaret med det sigte at forøge de egentlige kampstyr
ker. Kommissionen skal herunder overveje, om der kan 
gennemføres en redution af stabs- og støttestrukturen samt 
civile funktioner, således at de hermed frigjorte ressour
cer overføres til de kampafgørende enheder. 
Kommissionen kan tilkalde sagkyndige og afgive delind
stillinger i det omfang, det findes hensigtsmæssigt. Kom
missionen forudsættes at give de faglige organisationer 
mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i 
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mulighed for at fremsætte synspunkterkommissionens 
overvejelser. 
Kommissionen påbegynder sit arbejde i august 1988 og 
forudsættes at afslutte arbejdet inden udgangen af 1989.'' 

Med andre ord, man skal undersøge mål og midler. Ideelt 
bør målene fastsættes først, hvorefter de nødvendige midler 
til at opfylde målene beregnes. Gøres det rigtigt, vil man u
tvivlsomt erfare, at der ikke er råd til at afsætte tilstrækkeli
ge ressourcer. Målene må derefter reduceres, så der skabes 
overensstemmelse mellem mål og midler. En sådan overens
stemmelse har desværre ikke eksisteret i mange år. Men kun 
ved at overholde den beskrevne procedure, kan der skabes 
et troværdigt forsvar. 
Det nævnes klart, at forudsætningen for en fremtidig dansk 
forsvarsordning, er fortsat dansk medlemskab af NATO. 
Dermed må vore allieredes krav om en ændret og mere lige
lig byrdefordeling inden for Alliancen overvejes alvorligt og 
resultere i et øget dansk bidrag, hvis man ønsker at blive op
fattet som et seriøst medlem. 
I åbenbar erkendelse af, at dansk forsvarsbudget - selv efter 
en eventuel stigning - næppe vil kunne varetage alle nationa
le og allierede opgaver tilfredsstillende, anføres muligheden 
for national specialisering. Skal det gennemføres, vil det uvæ
gerligt medføre, at visse aspekter i den nationale suveræni
tets hævdelse må nedprioriteres eller helt opgives. 
Spørgsmålet vil derfor kun kunne overvejes i alliance- og for
stærkningssammenhæng. Eksterne flyforstærkninger vil hur
tigst kunne blive tilført. Det vil derfor være nærliggende, at 
undersøge konsekvenserne af ikke at anskaffe erstatningsfly 
for de to DRAKEN-eskadriller, der må udfases inden for det 
næste årti. 
Flyvevåbnet ville dermed komme til at bestå af de nuværen
de 4 F-16 eskadriller samt raketeskadriller m.v. Opgaverne 
i freds- og krisesituationer forventes fortsat at kunne hono-
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reres, hvorimod kapaciteten under krig vurderes utilstræk
kelig. Men der kommer forstærkningsflyene ind. Den skit
serede model ville udspare betragtelige midler, der kunne 
styrke hærens og søværnets kampkraft blandt andet med 
henblik på at forbedre støtten til overførsel og modtagelse 
af forstærkninger, samt til at øge evne til at samarbejde med 
disse styrker efter ankomst. 
Kommissoriet taler om en reduktion af stabs- og støttestruk
turerne. Ændringer i forsvarets øverste ledelse (strukturen) 
har været omtalt overfor, og skal derfor ikke kommenteres 
yderligere. 
Reduktion i og effektivisering af støttestrukturen har gen
nem årene været et populært emne at pege på, når man har 
ønsket at forbedre forsvarsindsatsen uden at tildele flere pen
ge. Oftest er de af forsvaret foreslåede tiltag imidlertid ble
vet ændret af lokalpolitiske årsager, og dermed gjort mindre 
optimale og ressourcebesparende. Efter nogle få år glemmes 
den politiske indblanding, og forsvaret bliver anklaget for 
ineffektivitet. Forhåbentligt er klimaet mere positivt stemt 
over for optimale løsninger også på dette område, efter kom
missionen har afsluttet sit arbejde. 
Man må ved en vurdering af dette spørgsmål imidlertid væ
re opmærksom på tre forhold : 

1. Dansk forsvars støttestruktur er i alliancesammenhæng 
betragtet som veltrimmet. 

2. Der er en nedre grænse for, hvor meget der kan reduce
res i støttestrukturen, uden det går ud over kampenhed
ernes effektivitet. 

3. Flytning og sammenlægning i forbindelse med effektivise
ring giver normalt først på lang sigt økonomiske besparel
ser. Derimod vil der indledningsvis ofte være behov for 
ekstra investeringer for få sammenlægningerne til at forlø-
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be gnidningsfrit. 
Når dette er sagt, må det erkendes, at der fortsat vil kunne 
opnås rationaliseringsgevinster i forsvaret. 
I Søværnet er det åbenlyst, at antallet af flådestationer må 
reduceres til to eller halvanden. Basen i Korsør forekommer 
overflødig i fredstid, men fortsat nødvendig i krise eller krig. 
Problemet kunne løses ved at lade statens civile skibe over
tage anvendelse og drift af havnen. Den ville så på mobilise
ringsbasis kunne stilles til rådighed for Søværnet i 
påkommende tilfælde. Om det herefter skal være Frederiks
havn eller Holmen, der bliver flådens hovedbase, eller der 
skal foretages en ligelig fordeling mellem de to, kan diskute
res længe og følelsesladet. Sikkert er det imidlertid, at der 
ud fra strategiske overvejelser er behov for begge. 
Ved en diskussion af Søværnets støttestruktur indtager Or
logsværftet en fremtrædende plads. Gennem mange år har 
værftet - delvist ufortjent - haft et dårligt omdømme. Gene
relt har det været hævdet, at Orlogsværftet har været ledet 
ineffektivt og kostbart, og at Søværnets vedligeholdelses- og 
nybygningsbehov kunne varetages mere tilfredsstillende af 
civile værfter. 
Værftsindustrien er imidlertid som anden privat virksomhed 
underkastet markedsmekanismerne for så vidt angår behov, 
efterspørgsel og rentabilitet; de senere års mange værftluk
ninger illustrerer desværre alt for tydeligt dette forhold. Det 
vil kunne give et beredskabs- og kapacitetsproblem. 
Dernæst må det konstateres, at Orlogsværftets ledelsesstruk
tur og organisation mildt sagt har været uhensigtsmæssig. 
Værftet er underlagt Søværnets Materielkommando - en ho
vedbruger - og samtidig har man ud over rene skibsværft
funktioner måttet påtage sig ansvaret for arbejde med 
våbenmekanik og -elektronik. 
Direkte sammenligning med civile værfter vil derfor være 
unfair. 
Der findes fortsat en ekspertise og kapacitet ved værftet, som 
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både Søværnet og de civile statsskibe vil kunne nyde godt 
af. Det forudsætter imidlertid, at værftet gøres til et egent
ligt selvstændigt resultatcenter, at aktiviteter, der er uvedkom
mende for værftdrift udskilles, og at ledelsen får 
budgetansvar og dispositionsret samt frie hænder til at or
ganisere arbejdet. 
Spørgsmålet er primært af politisk art. Ønsker man at opret
holde den beredskabmæssige fordel og prisstabiliserende ef
fekt, et Orlogsværft indebærer? Hvis ja, må værftet 
reorganiseres og ledelsen gives samme dispositionsret som ved 
civile værfter; hvis nej, må værftet nedlægges. Uanset hvil
ken løsning, der vælges, kræver det politisk mod. At placere 
sig mellem de to muligheder vil være spild af ressourcer. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNING 
Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation - på den in
ternationale scene - indebærer store muligheder. Forhand
linger mellem øst og vest foregår på mange niveauer og 
udsigterne til gunstige resultater er gode. Forstemmende er 
det derfor at se, i hvor ringe grad man fra dansk side forstår 
nødvendigheden af en optræden, der er koordineret og af
stemt med vore allierede. 
Forhåbentlig vil det kommende kommissionsarbejde bibrin
ge danske beslutningstagere en forståelse for, at man også 
på dette område må yde for at kunne nyde. Dermed vil også 
Danmark bidrage konstruktivt til det, det virkelig gælder: 
størst mulig sikkerhed på lavest muligt rustningsniveau. 
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DEN FLEKSIBLE FLÅDE - ÅR 2000 

af Orlogskaptajn N. C. Borck 

De politiske partier bag den indtil årsskiftet 87 /88 gældende 
aftale om forsvarets ordning har nu i en årrække debatteret de 
grundlæggende forhold vedrørende Dansk sikkerhedspolitik 
og en betydningsfuld meningsudveksling har fundet sted. På 
baggrund af de fremførte tanker omkring modernisering af 
forsvaret, er det nærliggende at vurdere, hvorledes fremtidens 
søforsvar kan udvikles bl.a med udgangspunkt i de mulighe
der, der eksisterer for videreudvikling af eksisterende koncep
ter. Udgangspunktet er her - hvis vi som militært faglige øn
sker at få politikerne i tale - at være realistiske omkring hvilke 
løsninger, der er mulige, samtidig med, at vi stræber mod at 
tilføre "driften" af forsvaret den nødvendige lønsomhed -
omend dette begreb kan være vanskeligt at definere i bred for
stand i en forsvarssammenhæng. Fælles for alle vurderinger, 
må balance mellem mål og midler fortsat fremhæves som et 
begreb, der har nøje sammenhæng med troværdighed og ef
fektivitet. 
Lad os derfor med udgangspunkt i ovenstående betragtninger 
se på hvilken bagage vi i flåden kunne ønske at medbringe ind 
i det næste årtusinde. Visionerne for den langsigtede udvik
ling må rimeligvis være beskrevet, før vi kan give os til at plan
lægge effektivt på en kortere horisont. Forsvarskommando
ens metodik er i så henseende et udtryk for denne erkendelse, 
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og en planlægning, der favner 10-20 år ind i fremtiden er bl.a. 
afhængig af et "idekatalog", hvor mulige udviklingstenden
ser beskrives. Mit indlæg kan betragtes som et sådan ideop
læg dækkende en mulig delstruktur for søværnets overflade
skibsmateriel omkring år 2000. For så vidt angår den totale 
struktur for flåden, henviser jeg til selskabets pjece "FLÅ
DENS FREMTID .. ", hvori de basale sikkerhedspolitiske for
hold og flådens opgavekompleks er beskrevet. 

DEN PERSISKE GOLF 
Begivenhederne i Den Persiske Golf tegner dog nye opgaver i 
international sammenhæng for den Danske Flåde. Der var 
næppe mange, som for blot få år siden, havde gennemtænkt 
tanken om at sende Danske orlogsfartøjer ud, for at støtte den 
store Danske handelsflåde, der i parantes bemærket besejler 
samtlige 7 oceaner med en årlig valutaindtjening på mere end 
1 ½ gang det nuværende forsvarsbudget. Dette genopdagne 
aspekt af Danmarks status som MARITIM NATION under
streger nødvendigheden af, i fremtiden som i fortiden at råde 
over en alsidig og fleksibelt sammensat flåde - og vi må fortsat 
undgå at fokusere på de sædvanlige af os selv valgte "lokale" 
opgaver - virkeligheden er ofte totalt overraskende og anderle
des end vi troede den ville blive. Den gode forsvarsplanlæg
ning tager netop højde for fremtidens uberegnelighed og 
fremtidssikrer de valgte løsninger bedst muligt. 

FREDSBEVARENDE OPGAVER 
Det er tankevækkende, at det overvejes, at tage "brødet ud af 
munden'' på en række - især mindre Danske coasterredere -
ved at forbyde dem at sejle med våben til krigsførende lande 
eller andre urohærgede områder på jorden. Det eneste resul
tat, der kommer ud af en sådan national lovgivning er for
mentlig, at andre nationers skibe overtager transporterne. 
En mere konstruktiv måde at opnå en standsning af sådanne 
våbentransporter over havet kunne være, at Danmark gennem 
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FN foreslog oprettelse af - og ydede bidrag til - en FN støttet 
flådeblokade mod våbentransporter til de mange urocentre 
rundt omkring på kloden. Den Danske hær har i mange år på 
fortræffelig vis bidraget med fredsbevarende styrker. En 
Dansk nytænkning for flådens sammensætning vil spille poli
tikerne tilsvarende stærke fredsbevarende kort i hænde og 
samtidig bidrage til styrkelse af NATO - alliancens fredsbeva
rende potentiel. Danmark kunne, ved at forelægge en sådan 
ide, komme til at indtage en historisk rolle omkring en inter
national standsning af uønskede våbentransporter. 

ET FREMTIDSSIKRET FLÅDEKONCEPT 
For flådens vedkommende tegner udviklingen af STAN
DARD FLEX koncepten et overraskende og fremtidssikret 
nyt udgangspunkt. Ingen andre nationer har formentligt så 
radikalt brudt med traditionel tænkning indenfor forsvars
planlægning, og med projektets fremdrift, ses da også en stor 
og stadig voksende interesse for vores tanker omkring opbyg
ning af en flexibel flåde. Fremtidssikring, stordrift, rationali
sering og standardisering er alle basale logistiske faktorer, der 
tilsammen indebærer mulighed for pæne gevinster i form af 
bedre balance mellem drift og investering. Samtidig tilføres 
styrkerne en større operativ kredit. Der er ganske enkelt tale 
om at overføre en række velkendte principper for godt køb
mandsskab til driften af flåden. 

STATUS FOR STANDARD FLEX KONCEPTEN 
Der er investeret betydelige midler i udvikling af konceptens 
systemgrundlag, herunder beskrivelse af en række ''feasible'' 
systemer, der indeholder nøglen til løsning af en række velde
finerede maritime opgaver. På baggrund af muligheden for at 
skifte mellem forskellige systemer, tilføres flåden en hidtil 
ukendt rollefleksibilitet med deraf større udnyttelsesgrad. 
STANDARD FLEX koncepten er tidligere udførligt beskrevet 
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FLYVEFISKEN på prøvetur (SVN Foto) 
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i tidsskriftet nr. 3/84. Den første enhed af skibsklassen har 
allerede gennemført de indledende prøveture med ombord
tagning af eksisterende moduler. Placering og fastspænding 
af modulerne gik glat og alt tyder dermed på fortsat positive 
erfaringer med modulariserede skibsbårne systemer. Alle 
grundenheder er ens og kan dermed modtage alle slags mo
duler afhængig af det ønskede præstationsniveau. Herved op
nås rollefleksibiliteten. 

UDBYGNING AF KONCEPTEN 
I det sidste ti-år inden årtusindeskiftet, vil en række af flå
dens skibe fortsat falde for aldersgrænsen og nye løsninger 
skal ligge klar. I den forbindelse er det nærliggende at spør
ge om, hvorledes det nyudviklede koncept bedst kan anven
des således, at de investerede midler udnyttes optimalt. 
En overordnet betragtning af de sandsynlige maritime opga
ver indikerer, at der udover standard enheden på ca. 300 tons, 
er behov for en mindre, men hurtigere gerne ukonventionel 
(Hoover-craft) enhed på ca. 200 tons samt en storebror, der 
især kan løse mineringsopgaverne samtidig med, at evnen til 
at holde søen i længere tid er til stede. Specielt opgaverne 
i "den grå periode" kræver fortsat sådanne enheder - her
ved undgås den ellers uomgængelige nedslidning af de mindre 
enheder. Evnen til selvforsvar og gode kommunikations- og 
varslings-systemer bør kendetegne enhederne, der som fæl
les argument har de modulariserede systemer, der flexibelt 
passer i samtlige forberedte positioner ombord. 
Flådens deltagelse i fredsbevarende aktioner kan på baggrund 
af en sådan fleksibelt opbygget flådestyrke, præcis skræd
dersys til den aktuelle opgave, både hvad angår skibenes ev
ne til at holde søen, men også hvad angår deres bestykning 
og udrustning. 
Figurerne side 23 og 24 indikerer familieskabet og tegner sam
tidig visionen om en FLEXIBEL FLÅDE FAMILIE. Løn
somhed og præcision i evnen til at løse en lang række 
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STANDARD FLEX KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 

SKIBSTYPE ► ...... Ja- ... 
SF 300 

STANDARD Fart 40 knob Fart 30 knob Fart 30 knob 

MODUL/ DATA CA. ► 
30m 54 m 90m 
ca.200 tons ca. 300 tons ca.1.900 tons 

SYSTEM 10 mand 25 mand 50 n'Ulnd 

KANON 

~ ANTI SKIB 76mm 1 1 
ANTI FLY/MISSIL 

KANON ~ 30-40mm t (ti 2 ANTI FLY /MISSIL 

MISSIL ti Overflade- t t 1 
ANTI FLY/MISSIL kJttmissil 

KRAN e Kran t 1 

MISSIL ~ Overflade 1 batteri med 1 batteri med I batten med 
ANTI SKIB ovcr11ade missil 4 missiler 4 missiler 8mtSsiler 

TORPEDO - Ovctflade 1 balleri 1 batten 
Anlf ubåd 2 torpedoer 2 torpedoer 

MINER ...... Alle typer 10 stk 60 slk 200 stk DYBDEBOMBER 

H/C ~ 1 

Flåde H/C 
ubådsvåbe" 

ANTI MISSIL ModmkUer JA JA ANTI RADAR passive 
JA 

LYTTE Var~ing Niveau 2 Niveau 3 
UDSTYR passiv N iveau 1 ubådsjagt ubåds1agt 

RADAR Varsling 1 2 3 .ikliv 

FARTØJER <ca=, JA JA JA 
STOR/LILLE hllc s10, stor 

Evt Hovercraft OGSA Allemahve rO,)eor 
BEMÆRKNING ► Hydroloil MINEAYD-

Skoleskib Ovs Ukonv, NINGS Depotskib fartatef KAPACITET 

ORGANISERES I STYRKEMÅL ► ? 16 ? 
4 KAMPGRUPPER 
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forskelligartede opgaver kendetegner disse tanker for en del af 
flådens overfladeskibe omkring år 2000. Det er indlysende, at 
der kræves et nøje studie af den præcise sammensætning af 
flåden, men de grundlæggende ideer er bæredygtige og bør 
udnyttes. En "kalibrering" af flåden bør fortsat bero på en 
opgaveformulering relateret til geografi og sikkerhedspoliti
ske præmisser herunder NATO alliancens forventninger til 
DANSK forsvar, samt nationens evt. bidrag til fredsbevarende 
aktioner i FN-regie. 

STØTTESTRUKTUREN 
I forbindelse med de fremlagte visioner omkring flådens 
fremtid, ses der også mulighed og behov for en revision af 
støttestrukturen på land. 
Den aktuelle støttestruktur er ikke præcis tilpasset flådens 
størrelse, men forekommer overdimensioneret og derfor unø
dig belastende for budgettet. Harmoni mellem de sejlende en
heders behov og den landbaserede støttestruktur er en oplagt 
målsætning. Idegrundlaget kunne tænkes at basere sig bl. a. 
på følgende tanker: 

- Det stedbundne og sårbare erstattes af mobile støtteenhe
der, således at de stedbundne basefaciliteter i et vist om
fang erstattes af mobile hjælpebaser. 

Stordrift for vedligeholdelse, forsyning og uddannelse jfr. 
de mange fælles moduler. 

- Flådens hovedbase med Orlogsværftet bevares, idet lager
faciliteterne gøres mobile og dermed flytbare i en krisesi
tuation. 

- Øvrige flådestationer bevares som NATO anløbshavne, 
men med reduceret fredstidskapacitet. De mobile hjælpe-
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baser opererer ud fra disse stationer. 

AFSLUTNING 
Erfaringsmæssigt tager det mellem 5 til IO år at bevæge sig fra 
idestade til færdigt skib, når der er tale om moderne flådefar
tøjer. I skrivende stund er situationen for fregatterne uafkla
ret, men under alle omstændigheder må de påregnes udfaset 
inden årtusindeskiftet. Det samme gælder formentligt for mi
nelæggerne af FALSTER-klassen. Korvetterne af NIELS-JU
EL klassen står distancen ind i det næste årtusinde, men bør 
medtages i overvejelserne allerede nu. 
Det fremgår således, at der eksisterer en gruppe skibe på ialt 
9 enheder, der planlægningsmæssigt kommer i focus f.s.v.a. 
erstatning indenfor en tidshorisont på 10-15 år. 
Med de ovenfor beskrevne visioner om fælles systemgrundlag 
og logistik, er der således belæg for at hævde, at der foreligger 
gode muligheder for at udbygge det nu påbegyndte STAN
DARD FLEX koncept yderligere. 
Det vil tjene politikerne til hæder, hvis denne enestående mu
lighed for en strømlinet udvikling gribes, og implementeres i 
den langsigtede planlægning - i første omgang i form af en 
hensigtserklæring fra det forsvarspolitiske flertal, og når ti
dens fylde oprinder i begyndelsen af 90'erne, da at igangsætte 
projektering og bygning i god tid. Dette vil i sandhed skabe et 
helt nyt perspektiv for "FLÅDENS FREMTID", og perso
nellet vil vide, "HVOR VI STÆVNER HEN". 
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OFFENSIV FLÅDEPOLITIK 
af Orlogskaptajn N. Friis 

Forsker ved Center for Freds- og Konfliktforskning, Bjørn 
Møller, har tidligere gjort sig til talsmand for en defensiv flå
destruktur i Atlanten. 
I debatten påpeges det destabiliserende i at true de sovjetiske 
strategiske ubåde samt angrebsubåde i form af NATO's tilste
deværelse i Nordatlanten og fremhæver fordelen ved at etable
re to parallelle barrierer i Nordatlanten/Norskehavet, nemlig 
en til brug for Sovjetunionen nord for Island og en til brug for 
de vestlige flåder syd herfor og uden anvendelse af større skibe 
som hangarskibe og atomdrevne ubåde. 
I krig vil en garanti for at operere i et bestemt farvand næppe 
være gældende. Udbygningen af den russiske flåde i ?O'erne 
og 80'erne har heller ikke gjort det sovjetiske forsvar mindre 
offensivt, og idag er Sovjetunionen sågar i stand til fra flyba
ser i nærheden af Murmansk at angribe mål syd for Azorerne. 
Dette sammen med de sovjetiske angrebsubåde er en alvorlig 
trussel mod NATO's forbindelseslinier over Atlanten. Men 
hvor vigtigt er det for amerikanerne og deres allierede at kon
trollere Norskehavet i en given situation og ikke at overlade 
det til Sovjetunionen? Implikationerne af den sovjetiske er
kendelse af operationerne i den nordlige region ligger i deres 
egen sårbarhed: Både Norge og Østersøen ligger på den akse, 
hvad russerne betragter som den største trussel fra offensive 
flyoperationer og anvendelse af krydsermissiler. 
Det er derfor vigtigt for Sovjetunionen, at man er i stand til at 
forsvare sig mod fjendtlige fly og missiler og forhindre en 
modstander i at bruge Nordnorge som landområde til at true 
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russiske fly. Modsætningsvis vil et angreb på militære instal
lationer forhindre amerikanerne i at yde beskyttelse af Nord
norge og til skibe i Norskehavet, idet fly baseret på Island eller 
i Skotland ikke vil kunne yde effektiv beskyttelse p.g.a. for 
stor operationsradius. Mere præcist kan det udtrykkes, at den 
som kontrollerer Norskehavet, afhænger af hvem, som kont
rollerer de nordnorske flyvestationer; den, som kontrollerer 
disse flyvestationer, afhænger af hvem, der kommer først, og 
den, som kommer der først, afhænger af hvem der kontrolle
rer Norskehavet. Derfor vil en deployering af en hangar
skibsgruppe til Norskehavet tidlig i en konflikt være af afgø
rende betydning primært for at beskytte egne enheder og for 
at vise viljen til at forstærke Nordnorge. 
Sovjetunionens største mulighed for at splitte USA fra Euro
pa er ved at afbryde Atlantens forbindelseslinier. Samtidig vil 
den sovjetiske flåde have til opgave at sænke NATO's atom
drevne ubåde. Udsejlingen fra Nordkap-0mrådet til Atlanten 
spiller her en betydelig rolle, og betydningen af Norskehavet 
stiger jo længere krigen varer. Beliggenheden afMurmansk er 
endvidere yderst sårbar i tilfælde af en konflikt. Det antages, 
at Sovjetunionen for at kunne udføre et vellykket angreb på 
Nordnorge først må mobilisere, og at et lokalt angreb kun vil 
finde sted som en del af et større angreb. Selv i krigstid ville en 
erobring af Norge ikke garantere sikkerheden af den sovjeti
ske Nordflåde, men det ville stadig sikre de allieredes interesse 
i den Nordlige flanke og ville trække forstærkninger til områ
det fra Nordamerika samt Storbritannien. Her kunne de imid
lertid blive ødelagt af ubåde og fly, men værre kunne det stå 
til, hvis de forhindres i at blive anvendt i et område af større 
betydning. 
Operationer med en amerikansk hangarskibsstyrke i Norske
havet ville effektivt kunne blokere den sovjetiske flåde ved 
Nordkap. USA ville herved udøve søherredømme i klassisk 
forstand, men dette er ikke et mål i sig selv. Det overordnede 
mål er at sikre forbindelseslinierne over Atlanten, og den stør-
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ste trussel er den russiske ubådsflåde. Den mest effektive må
de at neutralisere ubådene på er dog ved at ødelægge ubådsba
serne ved Murmansk, således at russerne ikke er i stand til at 
genforsyne ubådene. Imidlertid er det tvivlsomt, om USA har 
kapacitet til at gøre det udelukkende ved at anvende konventi
onelle våben, idet strategiske mål samt anvendelse af nukleare 
våben undgås for at forhindre en eskalation. 
Det er almindeligt anerkendt, at Sovjetunionen i en konventi
onel konflikt vil tolerere nogen ødelæggelse af egne atomubå
de, uden at de selv bruger atomvåben som gengæld. Det kan 
dog ikke udelukkes, at intensive konventionelle operationer 
ved at true modstanderens strategiske styrker kan føre til eska
lation. Fra russisk side siges det, at det er uhyre vigtigt at øde
lægge NATO's atomstyrker i en konventionel krig. Derfor vil 
de amerikanske ubåde også blive angrebet, og russerne vil for
vente deres egne ubåde angrebet som gengæld: Sovjetunionen 
må nødvendigvis kalkulere med, at de kan tåle at miste nogle 
ubåde, da Moskva vil forsøge at holde en konflikt konventio
nel så længe som overhovedet mulig for at undgå et angreb 
med atomvåben på eget område. En russisk eskalation kunne 
føre til brug af taktiske atomvåben mod amerikanske ubåde 
og skibe eller affyring af et ballistisk kernevåbenmissil fra en 
ubåd (hellerebruge end miste missilerne). At russerne skulle 
anvende atomvåben synes imidlertid usandsynligt, idet NATO 
kan gengælde med de samme våben mod sø- eller landmål. 
Yderligere forventes den sovjetiske flåde ikke at anvende 
atomvåben til søs, hvis det ikke allerede er sket på land. Det sy
nes heller ikke realistisk at affyre et ballistisk kernevåbenmis
sil fra en ubåd, da alle strategiske ubåde antages at være en re
servestyrke med det formål at gengælde et angreb. 
Under alle omstændigheder er det vigtigt, at NATO's atom
drevne angrebsubåde ikke alene beskytter egne hangarskibs
styrker, men også binder et større potentiel af den sovjetiske 
Nordflåde. Hvis det ville være muligt at deployere de sovjeti
ske strategiske ubåde i Polarhavet for at skjule sig, ville det fri-
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gøre dele af den sovjetiske flåde til afskæringsopgaver mod 
forbindelseslinierne til Europa. Herved ville et af USA's mo
tiver til at operere fremskudt i Nordområdet være elimineret, 
men p.g.a. den sandsynligvis forøgede trussel mod forbindel
seslinierne kunne det tiltrække interessen i at kontrollere den 
sovjetiske Nordflådes bevægelser så tæt på baseområderne 
som muligt. I hvert fald har NATO ikke kapacitet til at forsva
re forbindelseslinierne over Atlanten uden et forsvar i dybden, 
d.v.s. med fremskudte enheder. Strategien bliver derfor mel
lem offensiv og defensiv: Hold en offensiv punch i reserve for 
at afskrække Sovjetunionen i at sende deres ubåde til at angri
be forbindelseslinierne i Atlanten. 
Måske er det en fordel at kæmpe i egen baghave for at opnå 
optimal beskyttelse af bl.a. hangarskibene og for at drage for
del af kendskabet til hjemlige farvande. Men den primære op
gave må være at neutralisere russernes konventionelle styrker 
i Norskehavet for at sikre Nordflanken og afskære dem fra At
lanten, selv om det er farligt at operere i deres baghave. Det er 
nu engang essentielt, at den sovjetiske flåde er under konstant 
pres ved at deployere egne styrker i dybden uden måske at have 
NATO-ubåde til at sejle rundt blandt russiske i Barentshavet. 
Offensiv flådepolitik? Jeg vil snarere kalde det et fremskudt 
forsvar med en defensiv strategi. 
Den nuværende strategi vil kun være destabiliserende, såfremt 
amerikanerne sænker så mange af de sovjetiske strategiske 
ubåde, at antallet er for lille til at virke som reservestyrke. Ind
til da vil begge partner søge at tilintetgøre hinandens konven
tionelle og nukleare styrker til søs. Det er yderst tvivlsomt, om 
der idag findes midler, der kan erstatte hangarskibenes og an
grebsubådenes rolle til at binde de sovjetiske ubåde, hvilket er 
så væsentligt for at kunne standse den nuværende russiske flå
de. Så længe en strategi synes at fungere, er der ingen grund til 
ændringer. Kun hvis en potentiel modstander ændrer karak
ter, er en justering nødvendig. 
Således vil hverken minelæggere eller fregatter alene være i 
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stand til at garantere en blokade af den sovjetiske flåde i Nor
skehavet. Til gengæld er der behov for minelæggere og fregat
ter i farvandsafsnit, hvor der er brug for dem, nemlig i de dan
ske farvande og i Nordsøen. 

MEDDELELSE 

Nærværende udgave af Tidsskrift for Søvæsen 1/88 udgives 
primo september 1988 med godt et halvt års forsinkelse. Det 
sene tidspunkt beklages. Til gengæld har det åbnet mulighed 
for behandling af aktuelle emner i forbindelse med og efter 
folketingsvalget 10. maj. Forsinkelsen søges indhentet gen
nem den kommende tid ved en månedlig udgivelse. 
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malerier i farver. 
For den, der interesserer sig for marinemalerier, er der her 
lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med den nyere ud
vikling indenfor genren, omend den her har en lidt dyster 
baggrund. 

Bernard Ireland: Warship Construction. Ian Allan, Ltd., 
London 1987. 
Det er ikke en egentlig bog om skibsbygning. Forfatteren søg
er at undersøge og diskutere de faktorer, der taler for at ha
ve overflade-krigsskibe, og da han kommer til et positivt 
resultat, ser han på, hvorfor overflade-krigsskibe ser ud som 
de gør i dag. De hastigt stigende byggeomkostninger har stillet 
konstruktørerne overfor store problemer, hvis løsninger of
te er kompromiset vej . Armeringen, fremdrivningssystemer, 
elektroniske installationer og skibets evne til at opretholde 
dets operationelle styrke, trods havarier, diskuteres i bogen. 

David Kahn: Kahn on Codes. Secrets of the New Crypto/o
gy. MacMillan Pub/. Co. , New York u. år (1983). 
Forfatteren til "The Codebreakers" og "Hitler's Spies" giver 
et indblik i den nye kryptografi. Kryptografi var tidligere for
beholdt regeringer (forsvaret), men anvendes nu i stigende 
omfang også af industrien, forretningsverdenen og den 
enkelte. 
I bogen omtales også Hans-Thilo Schmidt, som Kahn mener 
var den største spion i 2. verdenskrig, kodebrydning i de 2 
verdenskrige, forspillet til angrebet på Midway, koder og 
komputere, sovjetiske spionkoder, bl.a. anvendt af Rudolf 
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Abel, offentlig og privat krypyografering. 

John Prados: Presidents' Secret Wars. CIA and Pentagon 
Covert Operations since World War II. William Morrow and 
Co., Ine., New York 1986. 
Med de i sommeren 1987 foretagne senathøringer i USA om 
våbensalg til Iran, støtte til "kontraer" i Nicaragua m.m er 
nærværende bog højaktuel. 
Den "Nationale Sikkerheds lov" af 1947, som etablerede CIA 
(Central Intelligence Agency) omtaler ikke nogetsteds "hem
melige operationer'', men '' ... sådanne andre funktioner og 
opgaver .... , der vedrører den nationale sikkerhed som det Na
tionale Sikkerheds Råd fra tid til anden kan beordre". I bo
gen fremvises mange eksempler på, hvordan "sådanne andre 
funktioner" har udviklet sig til at omfatte en række halv
militære operationer, forbavsende i såvel størrelse som ræk
kevidde. 
Man kommer næsten hele jorden rundt, fra forsøg på parti
saner i Sovjetunionen og Kina kort tid efter 2. verdenskrig, 
Iran og Guatemala i 1950'erne, Cuba og Indonesien, Viet
nam og Cambodia, Mellemamerika of Afrika. Og endelig den 
måske mindst kendte: CIA's anstrengelser for at hjælpe ti
betanere i deres kamp med kineserne. 

Theodore Ropp: The Development of a Modern Navy. 
French Naval Policy 1871-1904. Naval Institute Press, An
napolis 1987. 
Bogen blev en klassiker længe før den blev udgivet. Ropp 
skrev den for 50 år siden, men ikke med henblik på udgivel
se; han koncentrerede sig i stedet for om en karriere ved Du
ke Universitetet. 
Bogen er nu udgivet med Stephen S. Roberts, specialist i 
fransk marinehistorie, som redaktør. 
Ropp nærmer sig sit emne - som også moderne historikere 
nu gør det - ved ikke blot at se på søslag og mændene bag 
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disse, men understreger de politiske, økonomiske, diploma
tiske og tekniske faktorer, der havde indflydelse på fransk 
Flådepolitik 1871-1904. Og heri indgår selvfølgelig forhol
dene til rivalerne: Italien og England. 
Også udviklingen af "strategy of the weak", som blev frem
ført af" Jeune Ecole" som alternativ til Mahan's argumen
ter for søherredømme ved en stor slagskibsflåde, berøres. 
Redaktøren er ansvarlig for en oversigt over fransk krigsskib
bygnings-program 1857-1900 og en emneinddelt bibliografi. 

Viktor Suvorov: Spetsnaz. The Story Behind the Soviet SAS. 
Hamish Rami/ton, London 1987. 
Forfatteren var selv i den sovjetiske hær og gjorde tjeneste 
i "Spetsnaz" styrkerne, indtil han hoppede af til vesten. 
"Spetsnaz" er ækvivalent til den engelske SAS (Special Air 
Service), men af naturlige grunde langt mindre kendt. 
I moderne krigsførelse er Spetsnaz-enhedernes primære mål 
ødelæggelsen af fjendtlige taktiske atomvåben, men trænin
gen af personellet forbereder det til en ubegrænset mængde 
af opgaver - fra hemmelig aktivitet som medlem af Sovjet
unionens olympiadehold, til at sejle med mini-ubåde og til 
at udføre alle opgaver med en ubegrænset variation af vol
delige midler. 
Som officer i den sovjetiske militære efterretningstjenste var 
Suvorov direkte impliceret i kontrollen med og planlægnin
gen af Spetsnaz. Han fortæller om sine egne erfaringer: Om 
den særlige militære kodeks, som tillader (påbyder?) drab 
på egne syge og sårede, om våben, taktik og træning. 
I sidste kapitel giver forfatteren en beskrivelse af, hvordan 
han kunne forestille sig, at Spetsnaz ville operere i begyndel
sen af en ny verdenskrig. 

Jack Sweetman: The Landing at Veracruz 1914. Naval Insti
tute Press, Annapo/is 1987. 
Forfatterens far var signalgast på slagskibet New Hampshi-



42 MARINENS BIBLIOTEK 

re, og var deltager i landgangsoperationen i Veracruz 1914. 
Bl.a. på baggrund af sin fars optegnelser har forfatteren, der 
er militærhistoriker og professor ved den amerikanske søof
ficersskole, set på denne hændelse, både fra amerikansk og 
fra mexikansk side. Hvad var baggrunden for, at præsident 
Wilson i april 1914 gav ordre til denne operation, som med
førte bemægtigelse af toldboden i Veracruz og senere 7 må
neders besættelse af byen? 
Efter revolutionen i Mexico i 1911 blev forholdet til USA dår
ligere og dårligere, og præsident Wilson ventede kun på en 
lejlighed til at kunne miskreditere den mexikanske præsident 
Huerta; og en sådan oprandt den 9. april 1914, da nogle ame
rikanske søfolk blev tilbageholdt i havnebyen Tampico. Che
fen for de amerikanske flådestyrker udfor Tarnpico fremsatte 
straks et ultimatum, der pålagde den mexikanske regering vis
se nærmere angivne "undskyldnings-handlinger", med en 21 
skuds salut som den formentlig enkleste. Alt blev opfyldt und
tagen salutten, som blev afslået med mindre man fik en skrift
lig erklæring om, at den ville blive besvaret. Dette var ikke 
acceptabelt for præsident Wilson, og da man lidt senere er
farede, at en damper var på vej med våben til Veracruz, blev 
operation mod toldboden iværksat. 

□ o □ 
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Traktater og Love. Kbh. 1949. 198 s. index. 

Bestammelser for utlannings och utlandskt fartygs uppehål 
inom skyddsområde och kontrollområde. Stockholm 1967. 20 
s. + bilag. kort. 

Bibliographie internationale d 'histoire militaire. Selection 
1983-1986. Septieme annee - Tome 7. Bern 1986-1987. 118 s. 
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1965:1). Stockholm 1965. 136 s.kort. 
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Stockholm 1986. 596 s. kort. index. 
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Halberstadt, Hans: USCG: Always Ready. Novato, Ca. 1986. 
130 s. ill. 

København før og nu-og aldrig. BD. I: Lund, Hakon: Slots
holmen. Kbh. 1987. 376 s. ill. kort. 

Parritt, Brian A.H (ed.): Violence at Sea. A Review of Terro
rism, Acts of War and Piracy, and Countermeasures to pre
vent Terrorism. Paris 1986. 262 s. index. 

KRIGSHISTORIE 
Hough, Richard: The Longest Battle. The war at Sea 1939-45. 
New York 1986. 372 s. ill. index. 

Nielsen, Johs.: 1864. Da Europa gik af lave. Odense 1987. 444 
s. ill. kort. index. bibl. 

Reynolds, Clark G.: The Fighting Lady. The New Yorktown in 
the Pacific War. Missoula 1986. 356 s. ill. kort. index. bibl. 4°. 

Vaux, Nick: Take that Hill! Royal Marines in the Falklands 
War. Washington 1987. 262 s. ill. index. 

PERSONALHISTORIE 
Harper, Kenn: Gi' mig min far igen. New York-eskimoen Mi
niks liv. (Oversat af-Vagn Steen). Frobisher Bay 1986. 274 s. ill. 
bibl. 

Hartmann, Godfred: Christian. En skitse til et portræt. Kbh. 
1977. 360 s. ill. bibl. 

Seager, Robert & Doris D Maguire (red.): Letters and Papers 
of Alfred Thayer Mahan. Vol. I: 1847-1889. Vol. II: 1890-1901. 
Vol. III: 1902-1914. Annapolis 1975. 718 + 746 + 874 s. ind
ex. bibl. 3 bd. 
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EFfERRETNINGSVÆSEN & POLITIK 
Beschloss, Michael R.: Mayday. Eisenhower, Krushchev and 
the U-2 Affair. New York 1986. 494 s. ill. kort. index. 

Dau, Mary: Sovjetunionen i dansk udenrigspolitik. 
UDENRIGSPOLITISKE SKRIFTER - JULI 1987. Kbh. 
1987. 28 s. bibl. 

Efter Reykjavik. Fra våbenkontrol til nedrustning? Kbh. 
1987. 238 s. ill. kort. bibl. 

Galster, K. H.: Sovjetunionens syn på Norden som kernevå
ben fri zone. (Hovedopgave ved FAK). Kbh. 1987. 27 + 7 s. 
bibl. 4°. 

Gorbachyov's Speech, Murmansk October 1 (1987). Presse
meddelelse fra Sovjetunionens Ambassade i Danmark. Kbh. 
1987. 24 s. 

Ha/loran Richard: To Arm a Nation. Rebuilding America's 
Endangered Defenses. New York 1986. 396 s. index. bibl. 

Jensen, Bent: Sovjetunionen og Danmark. UDENRIGSPO
LITISKE SKRIFTER - JULI 1987. Kbh. 1987. 48 s. bibl. 

Ke/strup, Morten: Fælles sikkerhed. Det tyske socialdemokra
tis opfattelse af sikkerhedspartnerskab. Kbh. 1987. 88s. bibl. 

Knightley, Phillip: The Second Oldest Profession. Spies and 
Spying in the Twentieth Century. New York 1987. 436 s. ill. 
index. bibl. 

Kristensen, V.: Sovjetunionen og Stillehavet. (Hovedopgave 
ved FAK). Kbh. 1987. 114 + 21 S. bibl. 4°. 
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Mellbin, Skjold G.: Stockholmkonferencen. Foranstaltninger 
til fremme af tillid og sikkerhed i Europa. Kbh. 1987. 70 s. 

Nielsen, Hans Jørgen: Sydnorges betydning for forsvaret af 
BALTAP området. (Hovedopgave ved FAK). Kbh. 1987. 8 + 
51 s. kort. bibl. 4°. 

Richelson, Jeffrey: Sword and Shield. The Soviet Intelligence 
and Security Apparatus. Cambridge, Massachussetts 1986. 
280 s. ill. index. 

Rosenfeldt, Niels Erik: Sovjetisk Udenrigspolitik - og russisk 
historie. UDENRIGSPOLITISKE SKRIFTER- JULI 1987. 
Kbh. 1987. 64 s. bibl. 

"Stjernekrig". Strategisk forsvar i rummet. Kbh. 1985. 26 s. 
ill. bibl. 

Watson, Bruce W. & Peter M. Dunn (eds.): The Future of the 
Soviet Navy. An Assessment to the Year 2000. Boulder 1986. 
158 s. ill. kort. index. 

Wright, Peter & Paul Greengrass: Spycatcher. Spionen der 
sladrede. Kbh. 1987. 414 s. 

SKIBE, SKIBBYGNING m.v. 
Cressman, Robert: That Gallant Ship U.S.S. Yorktown 
(CV-5). Missaula 1985. 184 s. ill. kort. bibl. 4°. 

Gay, Franco & Valerio Gay: The Cruiser BARTOLOMEO 
COLLEONI. Anatomy of the Ship. London 1987. 120 s. ill. 

Hudson, J. Ed: A History of the USS Cabot (CV1.r28): A Fast 
Carrier in World War II. u. sted 1986. 180 s. ill. kort. bibl. 4°. 
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Putz, George: Eagle. America's Sailing Square Rigger. Che
ster, Connecticut 1986. 136 s. ill. index. bibl. 4°. 

Winton, John: Carrier Glorious. The Life and Death of an 
Aircraft Carrier. London 1986. 254 s. ill. index. bibl. 

VÅBENTEKNISKE o.a. HÅNDBØGER m.v. 
Bonds, Ray (ed.): The Illustrated Directory ofModern Ameri
can Weapons. New York 1986. 480 s. ill. 

Coastal Water Pollution, No. 1: Pollution of the Sea by Oil 
Spills. (Colloquium). Bruxelles 1970. forsk. pag. ill. dupl. 4°. 

Flådens 75 mm A.B.K. L/55 og 57 mm A.B.K. L/44. KBH. 
1918. 78 s. + 3 plancher. 

Moore, John E. & Richard Compton-Ha/1: Submarine Warfa
re. Today and Tomorrow. Bethesda, USA 1986. 308 s. ill. ind
ex. bibl. 

Skydetabeller for Flaadens Kanoner. Kbh. 1863. 40 + 4 s. 

GRØNLAND 
Betænkning vedr. Redningstjenesten Grønland. u.sted 
(Kbh.) 1962. 33 s. + bilag. dupl.4°. 

Carlson, William S.: Luftbro over Indlandsisen. Kbh. 1987. 
120 s. ill. kort. bibl. 

Crawley, Tony: The Sailing Quiz Book. London 1986. 70 s. 

Muncaster, Martin: The Yachtman's Quiz Book. London 
1982. 126 s. 
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ROMANER 
Callison, Brian: Spearfish. London 1983. 222 s. 

Coward, Barry: Target Battleship. London 1986. 268 s. 

Kommentarer til nyanskaffelser 

Michael R. Beschloss: MAYDAY. Eisenhower, Khrushchev 
and the U-2 Affair. Harper & Row, New York 1986. 
1. Maj 1960 blev det amerikanske U-2 luftfartøj skudt ned på 
dets vej over Sovjetunionen fra Pakistan mod Norge, kun 2 
uger før et planlagt topmøde mellem præsident Eisenhower 
og generalsekretær Khrushchev. 
Der har længe været uklarhed om denne U-2 affære, men for
fatteren mener nu, efter 4 års ihærdige studier af hidtil ikke til
gængelige dagbøger, breve og andre dokumenter, interviews 
m.m., at kunne bringe den første beskrivelse af sandheden om 
U-2, om de mærkelige bånd mellem kold krigs-diplomati og 
kold krigs-spionage og om præsident Eisenhower's valg mel
lem offentligt at tilstå, at han gavde givet ordre til flyvningen 
eller at indrømme, at CIA kunne handle selvstændigt uden 
præsidentens tilladelse eller viden. 

Brian Callison: Spearjish. Collins, London 1983. 
En rigtig "thriller", hvor helten bliver ked af at være lejesol
dat i Angola, smider sin maskinpistol væk og tager tilbage til 
England. Her indvikles han efterhånden i et lyssky foretagen
de og hjælper - uvidende herom - den sovjetiske efterret
ningstjeneste med at få fingre i en ny engelsk torpedo 
"Sværdfisk". 
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Da han af andre årsager er på flugt fra politiet, og da også den 
engelske efterretningstjeneste (selvfølgelig!) er inddraget, er 
der lagt op til en forrygende historie med mange forviklinger. 
Bogen er en gave- sammen med flere andre - fra orlogskaptajn 
Dahlerup Koch. 

William S. Carlson: Luftbro over Indlandsisen. Forlaget 
Komma, København 1987. 
Der er tale om en oversættelse af forfatterens bog fra 1982 
"Lifeline through the Arctic". 
Den 12. april 1942 satte en amerikansk B-24 bombemaskine 
hjulene ned på en primitiv flyvebase "Bluie West One" i det 
sydvestlige Grønland, nuværende Narsarsuaq. Hermed var en 
ny flyverute fra USA via Grønland til de europæiske slagmar
ker åbnet. 
Bogen er historien om denne del af 2. verdenskrig, men også 
om hvad der gik forud, om denne nordlige flyverutes pionerer, 
om de enorme vanskeligheder i de vidtstrakte ødemarker og 
isfyldte have, som piloterne blev konfronteret med. 
Også den vestgående ''transport'' af amerikanske luftfartøj er 
( mere end 7000 stk.) over Alaska og Sibirien til Sovjetunionen 
er der nærmere redegjort for. 
Forfatteren slutter med en kort omtale af militære operationer 
og ekspeditioner i Grønland i årene 1945-1954. 
Bogen afsluttes af oversætterens omtale af baserne idag og 
hans betragtninger over krigens betydning for Grønland. 

Barry Coward· Target Battleship. William Kimber, London 
1986. 
Forfatteren er commander i Royal Navy og har her bevæget 
sig fra faglitteraturen til romanen. 
Det alderstegne slagskib skal ledsage en konvoj til Malta i 
1941, hvor Middelhavet er domineret af fjendtlige styrker, u
både og Stuka's. 
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Gennem otte dages sejlads oplever man spillet mellem de to 
modstandere og (jeg havde nær sagt: selvfølgelig) romantiske 
affærer, hvor både engelske og tyske mænd og kvinder er in
volveret. 

Kenn Harper: Gi' mig min far igen. New York-eskimoen Mi
niks liv. Black/ead Books, Frobisher Bay 1986. Oversat af 
Vagn Steen. 
Det er den tragiske fortælling om Minik Wallace, en polar
eskimo fra Nordvest-Grønland, som i 1897 - som 6-årig - blev 
ført til New York af den amerikanske opdagelsesrejsende Ro
bert Peary. I 12 år boede han i USA og oplevede landet på godt 
og ondt. Et stort slag for ham var det, da han så sin fars skelet 
udstillet på American Museum of National History. Da Mi
nik i 1907 kom tilbage til Grønland, måtte han lære sit mo
dersmål igen, og han måtte blive en god fanger for at overleve. 
Han klarede omstillingen, hvilket ses af hans arbejde som tolk 
og guide for ekspeditioner. I 1916 tog han tilbage til Amerika, 
hvor han i 1918 blev offer for den spanske syge. 
Fortællingen om denne unge Grønlænder, der forsøgte at 
skræve over to modsatte kulturer, med omtale af mange ud
forskere af Arktis, er et godt bidrag til arktisk historie. 

Richard Hough: The Longes! Batt/e. The War at Sea 1939-45. 
William Morrow and Co., Ine., New York 1986. 
Den fra mange andre bøger kendte forfatter har her i eet bind 
fortalt den 2. verdenskrigs søkrig i kronologisk orden. Med 
mange gengivelser af besætningsmedlemmers beskrivelser af 
de enkelte aktioner har forfatteren søgt at beskrive søkrigen 
set fra de deltagendes side; og det er med til at gøre bogen let
læselig og fortrinlig for den, der første gang vil sætte sig ind 
i emnet. 
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Bo Johnson Theutenberg: Folkriitt och siikerhetspolitik. Nor
stedts Forlag i samarbejde med Kungl. Krigsvetenskapsaka
demien, Stockholm 1986. 
Bogen sammenfatter meget af forfatterens tidligere udgivne 
bøger om folkeret og sikkerhedspolitik. Nogle vigtige studier 
er her, tilligemed nybearbejdede kommentarer, sammen
arbejdet til en helhed. Fremstillingen, som belyser det for 
svensk sikkerhed så væsentlige spørgsmål om og i hvilket om
fang, folkeretten kan bidrage til at beskytte et lille neutralt 
land, kommer langt omkring. 
Udover at se på folkerettens historiske udvikling berøres den 
ny havret med den seneste udvikling, Østersøen og Sundet 
med grænsedragninger (bl.a. Hesseløkonflikten), det arktiske 
og antarktiske område og svensk polarpolitik, forsvaret af det 
svenske territorium i fred og under neutralitet og U-137. 
De sidste knap 100 sider behandler den islamiske opfattelse af 
folkeretten og forholdene i mellemøsten. 

Bruce W. Watson & Peter M . Dunn (red.): The Future of the 
Soviet Navy. An Assessment to the Year 2000. Westview press, 
Boulder 1986. 
Sovjetunionens evne til siden 1950'erne at fremstå som en sø
magt har i dag udviklet sig til, at det besidder een af de stærke
ste flåder i verden; men udviklingen har ikke været uden store 
omkostninger. Konstruktionen af teknisk vanskelige u-både, 
overfladeskibe og luftfartøjer har krævet betydelige investe
ringer både på det menneskelige, på det materielle og på det 
økonomiske plan. Men hvordan vil denne udvikling fort
sætte? Det prøver 7 kendte skribenter - bl.a. John Jordan, 
Norman Friedman, Norman Polmar, Frank Uhlig og Bruce 
W. Watson - at redegøre for. Emnerne er: Den fremtidige linie 
i sovjetisk u-bådsudvikling, sovjetiske hangarskibe, overfla
deskibe og operationer i 1980'erne og 1990'erne, mindre over
fladeskibe, amfibiestyrker, minekrigsførelse og endelig den 
sovjetiske flådestrategis udvikling. A.H. 
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FALKLANDSKRIGENS 
FREGATTER 

OG FLYVEMASKINER 

En analyse af Falklandskrigens duelsituationer 
mellem skibe og flyvemaskiner. 

af Orlogskaptajn K.T. Madsen 
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blev orlogskaptajn Madsen belønnet med 1000 kr. og samti
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RESUME 
Efter Falklandskrigens afslutning er der offentliggjort til
strækkeligt materiale til, at krigens forløb kan beskrives med 
en stor grad af nøjagtighed. 
Dette materiale har vist, at Argentina startede krigen med 
færre fly end oprindeligt antaget, ligesom de argentinske tab 
var mindre end anslået af briterne. Samtidig viser materialet, 
at der skulle planlægges og gennemføres et stort antal sorties, 
før et fjendtligt skib blev sænket. Materialet viser også, at de 
britiske skibes luftværn ikke skød så mange fly ned som op
rindeligt påstået. Alligevel må det fastholdes, at skibenes luft
værn løste deres opgave. Krigen viste, at der krævedes langt 
færre sorties for at sænke skibe uden luftværn end skibe med 
luftværn. Hvis angriberne anvendte "Stand-off" våben, 
krævedes ligeledes færre sorties for at opnå sænkningen af et 
skib. Men også missilerne ramte forbi. Forbruget af missiler 
under krigen viste sig at være langt større en forudset. 
Mange af de argentinske bomber virkede ikke; men selv hvis 
de havde virket, ville argentinerne ikke have været i stand til at 
opretholde flyangrebene. Selv om tabene af flyvemaskiner ik
ke var så store, som briterne oprindeligt påstod, ville argenti
nerne være "løbet tør" for fly og piloter, før Royal Navy var 
"løbet tør" for skibe. 
Falklandskrigen viste klart to forhold. For det første må det 
fastslås, at der ikke er sket signifikante ændringer i duelsitua
tionen mellem skibe og fly. Flyvemaskiner kan som tidligere 
sænke skibe, men prisen for en sådan sænkning er ikke kun ta
bet af et antal fly. Prisen er også "produktionen" af et til
strækkeligt stort antal fly i målområdet, før en sænkning kan 
forventes. Falklandskrigens anden erfaring er, at tiltrods de 
britiske tab lykkedes luftforsvaret. Ingen af hangarskibene 
blev truffet, og kun et handelsskib blev sænket. 
Situationen fra Falklandskrigen kan dog ikke overføres direk
te til danske forhold. Adskillige omstændigheder og forhold 
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er så forskellige, at en ukritisk overførsel af erfaringerne 
fra Sydatlanten må frarådes. 

INDLEDNING 
Luftforsvar af skibe er ofte diskuteret blandt officerer. Ofte er 
meningerne om dette emne meget delte; nogle mener, at skibe 
er indhentet af teknologien, og at deres overlevelsesevne un
der fly- og missilangreb er yderst minimal. Andre er af den 
stik modsatte overbevisning, og føler sig overbevist om, at en 
flådestyrke bestående af en fregat og et par korvetter er i stand. 
til at overleve selv de største missilangreb. 
For en udenforstående, der hverken er major i Flyvevåbnet el
ler har en glorværdig fregattid bag sig, kan det være vanskeligt 
at finde sandheden. 
Den tidligere engelske Admiral of the Fleet, Lord Fisher, har 
engang udtalt: "The best scale for an experiment is 12 inch to 
the foot.'' Derfor synes Falklandskrigen velegnet til at vurdere 
duelsituationerne mellem skibe og fly. Men uheldigvis er 
vurderingerne af duelsituationerne under denne konflikt lige
så delte, som meningerne om skibes overlevelsesevne. 
Efterhånden er der dog offentliggjort tilstrækkeligt materiale 
om Falklandskrigen, til at begivenhederne kan beskrives med 
en meget stor grad af sikkerhed. Ud fra denne beskrivelse kan 
så foretages en analyse af duelsituationerne. Dette vil blive 
forsøgt i den følgende afhandling, der er delt i tre dele: 

- En beskrivelse af begivenhederne, med hovedvægt 
på skib/fly duelsituationerne. 

- En analyse af duelsituationerne. 
- En vurdering af analysens værdi for danske for-

hold. 
Den tredie del af analysen er medtaget for at undgå, at analy
sen eller dele heraf tages til indtægt for en beskæring af Sø
værnet. Lad det være sagt med det samme. Forholdene under 
Falklandskrigen kan ikke umiddelbart sammenlignes med 
danske forhold. 
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DEL I. HVAD DER SKETE 

KLARGØRING TIL KAMP 

57 

Argentinske styrker foretog den 2. april 19~2 en invasion af 
Falklandsøerne. Tre dage senere sejlede den britiske task force 
fra England. Denne styrke, der var begynqelsen til en langt 
større styrke, bestod af to hangarskibe, et landgang~skib, ni 
destroyere og fregatter samt forsyningsskibe. 
Fra argentinsk side var man, sidst i april, klar over, hvad der 
kunne ventes. Det argentinske flyvevåben (Fuerza Aerea Ar
gentina) qeployerede sine flyvemaskiner såled~s, at de kunne 
deltage i forsvaret af øerne. Denne deployring fremgår af fig. 
nr. 2 og tab nr. i. De viste oversigter viser kun operative takti
ske fly. 

Enhed Fly Base under krigen Bemærkninger 

I Brigada 2KC 130H Comondore Thnkfly 
Aerea (BA) Rivadavia 

II BA 6 Canberra B62 Trelew og Rio Bombefly 
4 Learjet 35A Gallegos Foto-& radarrecce 

III BA 25 Pucaras Port Stanley, Maksimalt antal 
Green og Peeple propel jagerbom-
Island er på øerne 

IVBA 20 A-4C Rio Gallegos Jagerbomber 
Skyhawks 

VBA 26 A-4B Santa Cruz og Jagerbomber 
Skyhawks Rio Gallegos 

VIBA 34 Daggers San Julian, Jagerbomber 
Rio Gallegos 
Rio Grande 

VIIII BA 11 Mirage III Comodoro Ri- Jagerfly 
vada, Rio Galle-
gos 

Tab nr. 1. Flyvevåbnets (Fuerza Afea Argentina) operative 
taktiske fly til rådighed under krigen. Data for de enkelte fly
typer fremgår af bilag nr. 12 • 
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Fra argentinsk side oplyses, at 82 Skyhawks (A-4), Daggers, 
Canberras og Pucaras fra flyvevåbnet var deployeret til de 
nærmeste flyvepladser og baser i Argentina. Generelt var flye
ne, ifølge samme kilde, operationsklare undtagen Skyhawks, 
der under krigen havde 30-40% af flyene "grounded" på 
grund af mangel på reservedele 1• 

Enhed Fly Base under krigen Bemærkninger 

1 a Esquadrilla 5 Aermacchi Port Stanley Maks. antal let 
Aeronava de 339 AA angrebsfly på 
Ataque (EA) øerne 

2EA 4 Super Rio Grande Jagerbomber, 
Etendard udstyret med 

Exocet. 

3 EA li A-4Q Hangarskib 25de 8 fly opererede 
Skyhawks Mayo, Rio Grande først fra hangar-

skib 

4 EA 4 Turbo- Peeple Island Maks. antal pro-
mentor peljagerbomber 

på F.I. 

Tab nr. 2. Flådeflyvevåbnets operative taktiske fly 2• 

Ud over de i tab. nr. 2 omtalte fly rådede flådeflyvevåbnet ind
til den 15. maj 1982 over 2 stk SP-2H Neptunepatruljefly. Dis
se fly, der var tilknyttet 1 J Exploration Escuadrilla, blev 
brugt til overvågning og måludpegning for 2 EA. 
Den 12. april ankom den første britiske enhed, atomubåden 
Spartan til Falklandsøerne3• Samme dag erklærede Storbri
tannien en 200 miles "Wartime Exclusion Zone" rundt om 
øerne. I London ønskede den politiske ledelse imidlertid, at 
understøtte den diplomatiske aktivitet med en synlig magtde
monstration, hvorfor tre destroyer og to fregatter en 14. april 
blev sendt til en position 1000 miles fra Buenos Aires4• Den 
britiske hovedstyrke med hangarskibene forlod derimod først 
Ascension Island tre dage senere5 • 
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II B.A , 7 
6 

ARC,C:NTINA. 

ft. 

Aermacchi 339 AA 

Fig. nr. 2. Kort over deployerede operative taktiske fly. 
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Den 30. april opgav den amerikanske udenrigsminister, Gene
ral Haig, sit penduldiplomati mellem Argentina og Storbri
tannien. Samme dag havde Storbritannien tilstrækkelige styr
ker i området til at erklære en "Total Exclusive Zone" om
kring øerne. Næste dag sejlede destroyerne Coventry, som det 
første overfladeskib ind i zonen. Den britiske styrkes sam
mensætning den 1. maj fremgår af tab. nr. 3. 

Skibstype Navn Klasse Luftforsvar 

Hangarskib Hermes Hermes 12 Sea Harrier (800 Sq) 
2 Sea Cat GWS 22 

Invincible Invicible 8 Sea Harrier (801 Sq) 
I Sea Dart 

Destroyer Sheffield 1ype 42 I Sea Dart 
Glasgow I 4'5 Mk. 8 kanon 
Coventry 2 20 mm Oerlikon 

Antrim County I Seaslug Mk.2.2Sea Cat GWS 22 
Glamorgan I 4'5 Mk.6 Kanon. 2 20mm Oerlik 

Fregat Brilliant Type 22 2 Sea Wolf 
Broadsword 2 40 mm Bofors 

Arrow 1ype 21 I Sea Cat GWS 24 
Alacrity I 4'5 Mk.8. 2 20 mm Oerlikon 

Yarmouth 1ype 12 I Sea Cat GWS 20 
Plymouth (mod) I 4'5 Mk.6. 2 20 mm Oerlikon 

Tub. nr. 3. Sammensætningen afTask Force 317 den 1. maj 82. 
Data for luftværn fremgår af bilag 2 og tab nr. 14. 

KAMPHANDLINGERNE INDLEDES 
Med politisk tilladelse til at begynde fjendtlighederne, angreb 
et Vulcan bombefly den 1. maj 82 landingsbanen ved Port 
Stanley. Chefen for Task-Forcen, Kontreadmiral J. F. Wood
ward, sejlede sin styrke til en position ca. 60 sømil fra Port 
Stanley, hvorfra 12 Sea Harriers angreb flyvepladserne ved 
Goose Green og Port Stanley samt radar og luftforsvar ved 
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Port Stanley 6
• Da alle fly var returneret til hangarskibene, 

trak disse sig væk fra øerne, medens 3 skibe, destroyeren Gla
morgan samt fregatterne Arrow og Alacrity, fortsatte ind 
mod kysten for "shore-bombardement". 
Medens hangarskibene var tæt ved kysten havde 6 argentinske 
Mirage III jagerfly (VIII BA) opereret i området. Jagerne for
blev dog i stor højde (35.000 fod) og undgik at møde Sea Har
riers, der opererede i 15.000 fod7• Da shore-bombardment 
gruppen nærmede sig kysten, startede 3 Turbo-Mentors (4 
EA) fra en flyveplads på øerne for at angribe skibene. Angri
berne blev imidlertid ''intercepted'' af 2 Sea Harriers, hvorfor 
piloterne i de langsomme propelfly valgte at kaste deres bom
belast og undvige i skylaget 8

• 

Glarmorgan fik lidt efter kl. 16.oo lokal tid radarkontakt med 
2 Mirage jagerfly (VIII BA). Denne gang lod jagerne sig lokke 
til "Dog-fight" med 2 Sea Harriers. Et af de argentinske fly 
blev skudt ned, medens det andet blev beskadiget og senere 
fejlagtigt skudt ned af det argentinske luftforsvar ved Port 
Stanley. 
Ti minutter efter luftkampen angreb 3 Dagger jagerbomber 
(VI BA) de tre skibe med ialt 6 stk. 1000 Ibs bomber og 30 mm 
maskinkanoner. Flyene havde overrasket skibene og observe
rede ikke noget luftforsvar 9, selvom Glarmorgan nåede at 
anvende sin ene 20 mm Oerlikon maskinkanon 10• Glarmor
gan affyrede desuden alle sine 16 Chaff-launchers for at for
virre flyene. Alle skibe fik mindre skader, men ingen større 
end, at de samme nat kunne genoptage "shore-bombard
ment" af Port Stanley. Samtidigt med flyangrebet blev en 
Dagger (VI BA) skudt ned af en Sea Harri er. Dette fly operere
de ikke i sin sædvanlige rolle som jagerbomber, men som jager 
li 

På nogenlunde samme tid var fregatterne Yarmouth og Brilli
ant sammen med 3 Sea King helikoptere på anti-ubådsopera
tioner (ASW) nord for Falklandsøerne, 160 sømil fra hangar
skibene. Argentinske kilder påstår, at ubåden San Luis opere
rede i dette område, og at den på denne dato affyrede en 
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torpedo mod et mål 12 km. borte. Ubåden blev derefter jagtet 
i 20 timer af tre fregatter og to helikoptere uden at blive beska
diget 12 • Under ASW operationerne observeredes 2 Canberra 
bombefly, der fra stor højde dykkede mod havoverfladen for 
at komme i radarlæ for styrken øst for øerne. Disse fly var 
sammen med 4 andre Canberra bombefly (Il BA) på vej fra 
fastlandet for at angribe skibene. Flyene blev "intercepted" 
af 2 Sea Harriers, der skød 1 fly ned, medens de øvrige retur
nerede uden at angribe. 
lait havde argentinerne den 1 maj afsendt 56 sorties fra fast
landet (10 Mirage (VIII BA) jager-, 12 Dagger (VI BA) jager
og jagerbomber-, 12 Skyhawks A-4B (V BA) og 16 Skyhawks 
A-4C (IV BA) jagerbomber- samt 6 Canberra (Il BA) bombe
sorties). Af disse havde 35 sorties nået målområdet 13 • Tre ski
be var blevet lettere beskadiget for tabet af 4 fly (2 Mirage, 1 
Dagger og 1 Canberra) 14• 

De første kampe havde lært briterne, at deres skibsradar ikke 
var gode over land. Argentinerne havde lært, at Storbritanni
en havde kapacitet til at bombe øerne med bombefly, og der
med også flyvepladserne i Argentina. Mirage jagerfly'ene 
(VIII BA) blev derfor næsten trukket ud af kampen, for at 
kunne udgøre luftforsvaret over selve Argentina. 

KAMPEN OM SØ- OG LUFTHERREDØMMET 
I løbet af de næste par dage blev den argentinske krydser Ge
neral Belgrano og en patruljebåd sænket, medens en anden 
patruljebåd blev beskadiget. 
Allerede den 2. maj havde 2 Super Etendard (2 EA) flådeja
gerbomber forsøgt et missilangreb på skibene, men problemer 
med lufttankningsudstyret havde tvunget flyene til at afbryde 
missionen 15 • Den 4. maj forsøgte samme enhed igen et missi
langreb på skibene. Et SP-2H Neptune (I EE) patruljefly hav
de rapporteret en koncentration af skibe ca. 90 sømil syd for 
Port Stanley. To Super Etendard med hvert et Exocet (AM 39) 
missil startede fra Rio Grande og lufttankede fra et KC 130 
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Hercules (I BA) tankfly, før de i 50 fods højde nærmede sig 
målene. Neptune patruljeflyet vedblev med at opdatere måle
nes position, indtil de to angribere steg til mellem 120 og 500 
fod, tændte deres radar et øjeblik og affyrede deres missiler 23 
sømil fra målene. Ingen af piloterne vidste hvilke skibe, de 
havde beskudt 16 • Meget er skrevet om den manglende vars
ling på destroyerne Sheffield, der var et af målene. Sheffield 
var sammen med søsterskibet Glasgow "radarpicket" ca. 20 
sømil foran hovedstyrken. Sheffield havde ikke slået "Klart 
skib", havaritjenesten var ikke etableret, ventilationssystemet 
kørte og vandtætte døre var åbne 17 • Skibet havde kortvarigt 
observeret et fly på radaren, men observationen af missilet 
blev først foretaget 4-5 sek. før Sheffield blev ramt 18 • Det an
det missil ramte tilsyneladende 300 meter agter for fregatten 
Yarmouth, der befandt sig ca. 18 sømil nærmere hangarskibe
ne sammen med fregatten Arrow 19• Missilet, der ramte Shef
field, eksploderede tilsyneladende ikke da det traf skibet 20 • 

På grund af den kraftige brand i skibet som missilets resteren
de brændstof forårsagede, gik destroyeren tabt. 
I de næste dage forsøgte den britiske styrke at fastslå sammen
sætningen og fordelingen af det argentinske forsvar på øerne, 
ligesom flåden forsøgte at tilkæmpe sig sø- og luftherredøm
met i området. De argentinske styrkers sammensætning og 
positioner fremgår af fig. nr. 3. Vejret i hele perioden frem til 
den 12. maj var dog meget dårligt med næsten konstant tåge 
og sigt ned til nogle få hundrede meter. Tiltrods for vejret ud
førtes "shore-bombardment" og sænkninger af argentinske 
skibe. 
Den 12. maj var vejret koldt, men tørt og klart med vind fra 
vest (styrke 3-4) 21 • Netop den dag var destroyeren Glasgow 
og fregatten Brilliant beordret til at udføre "shore-bombard
ment" ved Port Stanley. 22 • Argentinerne sendte lige over 
middag 2 flights hver på 4 A-4B Skyhawks (V BA) fra Rio Gal
legos mod de to britiske skibe, 23 • Brilliant, der var et af de få 
skibe med en moderne varslingsradar, var imidlertid klar. 
Af den første flight blev 2 fly skudt ned af Sea Wolf missiler, 
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medens et tredie fly ramte havoverfladen, idet piloten prøvede 
at undgå et missil. I missilsystemet opstod imidlertid en fejl, 
da den anden flight angreb, og selv om det øvrige luftværn 
prøvede at engagere flyene, blev ingen skudt ned. Et af flyene 
ramte Glasgow med en 1000 Lbs bombe, der dog først eksplo
derede, efter den var passeret gennem skibet 24 • Glasgow blev 
dog ikke mere beskadiget, end at destroyeren tre dage senere 
igen var tilbage på "Air-defence station" 25 • Enkelte kilder 
angiver, at en tredie flight på 4 Skyhawks undlod at angribe 
26 , men argentinerne fastholder, at der kun var afsendt 8 fly. 
Til gengæld indrømmer de, at det fly, der ramte Glasgow, blev 
skudt ned under returflyvningen af deres eget luftværn ved 
Goose Green 27 • 

Formodentlig var det ved denne lejlighed, at tre bomber ramte 
havet tæt ved Brilliant og slog smut hen over skibet uden at 
eksplodere28 • Kontreadmiral J.F. Woodward beordrede 
ihvertfald, at fremtidig "shore-bombardements" kun skulle 
udføres om natten 29 • 

Fra den 15. maj havde argentinerne ikke længere patruljefly 
til rådighed, idet det sidste Neptune fly var blevet' 'grounded'' 
p.g.a. fejl i "avionic". Argentinerne havde nu ikke mere en 
langtrækkende rekognoscerings- og måludpegningskapaci
tet, så Super Etendard flyene blev afhængige af måloplysnin
ger fra radarerne ved Port Stanley 30• Et nyt angreb, baseret 
på oplysninger fra disse radarer, forsøgtes den 17. maj, men 
flyene måtte returnere, da de ikke fandt noget mål i det udpeg
ede målområde 31 • 

Det argentinske luftvåben planlagde 85 sorties i tiden fra den 
1. maj til den 20. maj, men kun 16 nåede målområdet, medens 
resten blev aflyst eller måtte returnere 32 • 

LANDGANGEN VED SAN CARLOS WATER 
Den britiske flåde havde på dette tidspunkt løst to af sine ho
vedopgaver. Den havde etableret et næsten ubestridt søherre
dømme omkring øerne, og den havde beskyttet landgangs
styrken under dennes sejlads frem til øerne. 
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Ligeledes havde flåden landsat mindre styrker, der bl.a. havde 
været i stand til at udføre rekognoscering, generobre South 
Georgia og udføre angrebet på Peeble Island. 
Medens landgangsstyrken den 20. maj nærmede sig øerne fra 
nordøst, bombede flyene Port Stanley, Goose Green og Fox 
Bay, og 2-3 fregatter og destroyere beskød Port Stanley og 
Port Louis JJ . 

Skibstype Navn Luftforsvar 

Destroyer Antrim I Seaslug Mk.2, 2 Seacat GWS 22 
I 4'5 Mk.6 kanon, 2 20 mm Oerlikon 

Fregat Broadsword 2 Sea Wol f, 2 40 mm Mk. 7 Bofors 
Brilliant 

Ardent I Seacat GWS 24, I 4'5 Mk. 8. 
2 20 mm Oerlikon 

Argonaut 3 Seacat GWS 22, I 40 mm Mk.7. 

Yarmouth I Seacat GWS 20, I 4'5 Mk.6. 
Plymouth 2 20 mm Oerlikon 

Landgangsskib Fearless 4 Seacat GWS 20,240 mm Mk. 7. 
Intrepid 

Sir Percival Kun Sir Tristram var udrustet med 
Sir Tristram I 40 mm Mk. 7. Bofors. 
Sir Geraint 
Sir Galahad 
Sir Lancelot 

Forsyningsskib Fort Austin 
Stromness 

Passagerskib Canberra 
Norland 

Tab. nr. 4. Den britiske eskorte og landgangsstyrke natten 
mellem den 20. og 21. maj 1982. 
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Sammensætningen af eskorten og landgangsstyrken, der den 
20. maj udnyttede den dårlige sigt og det overskyede vejr 34 • 

fremgår af tab. nr. 4. 
Natlandingen den 21. maj opnåede en total taktisk overraskel
se med tab af kun to helikoptere og deres besætninger. Så selv 
om fredag d. 21. maj blev en dag med klar blå himmel, havde 
landgangsstyrken fået nogle få timers relativ ro til at komme 
i land og etablere en forsvarsperimeter. Op ad formiddagen 
begyndte de argentinske fly imidlertid deres angreb. Det første 
fly i området var en propeldrevet Pucara (III BA), der udførte 
daggrys rekognoscering. Uheldigvis, for piloten, blev flyet 
skudt ned af et Stinger missil 35 • Det første angreb blev udført 
af et andet fly fra øerne, idet et enkelt Aermacchi 339 (I EA) 
kl. 10.05 lokal tid udførte et angreb med 4 stk. 5' raketter og 
30 mm. maskinkanoner mod fregatten Argonaut 36• Skibet 
blev dog kun lettere beskadiget og 3 mand såret. 
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En halv time senere kom det første angreb fra det argentinske 
fastland. Dette angreb bestod af 6 Daggers (VI BA), hver med 
2 stk. 1000 Ibs. bomber. Et af flyene angreb Broadsword, der 
fik 4 sårede, 2 fly angreb Argonaut, der ikke blev truffet. Med
ens 3 fly angreb Antrim, der blev ramt i hækken af en bombe, 
der ikke eksploderede, samt af ca. 40 stk 30 mm granater, der 
sårede 2 mand alvorligt 38 • Angr~bet blev imødegået af et Sea 
Slug missil fra Antrim og Sea Cats fra Argonaut og Ply
mouth, der skød et af flyene ned. Desuden beskød fregatten 
Ardent flyene med et Sea Cat missil, ligesom alle skibene i om
rådet anvendte deres luftværnsartilleri. 
An trim sejlede derefter ind i San Carlos Water, for at bomben 
kunne demonteres. Samtidigt sejlede Argonaut, Brilliant og 
Broadsword nærmede indsejlingen, for at de kunne give hin
anden gensidig støtte i luftforsvaret af området. 
Men argentinerne blev ved med at komme. 2 Pucaras (IIIBA) 
angreb kl. 12.10. Et af flyene blev skudt ned af et Sea Harrier 
fly, men først efter, at de havde forsøgt at angribe fregatten 
Ardent, der beskød dem med 190 skud fra 4' 5 kanonen, 5 Sea 
Cat missiler samt 20 mm maskinkanoner 39 • 

Næste angreb skulle have bestået af 4A-4B Skyhawks (V BA), 
men flyene havde problemer (et kunne ikke lufttanke, et kun
ne ikke anvende brændstoffet i droptankene og et fly angreb 
fejlagtigt et vrag (Rio Carcarna) i den sydlige ende af Falkland 
Sound). Kun et fly angreb Ardent, der blev overrasket og kun 
beskød flyet med 20 mm maskinkanon. Flyet ramte dog ikke 
skibet, der p.g.a. sin opgave (shore-bombardment fra Gran
tham Sound) lå meget isoleret og udsat sydligst af alle skibe. 
To Sea Harriers forsøgte efter angrebet at "intercepte" den 
enlige Skyhawk, men opdagede under denne flyvning 4 A-4C 
Skyhawks (IV BA) på vej mod skibene. Jagerpiloterne glemte 
naturligvis alt om flyet på vej væk og engagerede de fire argen
tinske jagerebombere, hvoraf to blev skudt ned kl. 13.04. 
Den britiske flåde vidste nu, at det argentinske flyvevåben 
kendte landsgangsflådens position, og indsatte 3 par Sea Har
ries hver time, så skibene havde jagerdækning (CAP) i ca. 
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50% af tiden. De britiske jagere skulle stadig komme fra han
garskibene langt øst for øerne, så den tid de kunne tilbringe på 
patrulje var meget kort ( ca. 10 min.). Alligevel gav denne dis
position bonus, idet 4 Daggers (VI BA) var blevet observeret 
på radar, inden de dykkede mod havoverfladen for at komme 
i radar læ. Et af flyene blev skudt ned kl. 14.20 af en Sea Harri
er med Sidewinder, medens de øvrige fly angreb fregatten Ar
dent. Sea Cat missilsystemet virkede ikke, og da flyene kom 
ind agten fra, kunne kun en 20 mm maskinkanon og maskin
gerværer beskyde flyene 40 • Skibet blev ramt ved hangaren af 
en bombe, der eksploderede, medens en anden bombe ramte 
agterskibet uden at eksplodere. 

Næsten samtidigt fløj en større styrke Skyhawks (måske 10 til 
12 A-4) 41 rundt nord om øerne og angreb skibene. Seks af 
flyene angreb fregatten Argonaut, der blev ramt af to 1000 Ibs 
bomber. Bomberne eksploderede ikke, men forårsagede en 
eksplosion i noget af skibets ammunition. Fregatten Ply
mouth måtte slæbe Argonaut ind i San Carlos Water, hvor ski
bet lå otte dage, inden det var i stand til at forlade området for 
yderligere reparationer 42 • 

Kl. 14.40 fik Broadsword mindre skader og kl. 14.45 blev Bril
lant ramt af 20 mm granater 43 • Samtidigt angreb 5 Skyhawks 
(VBA) i San Carlos Water, hvor flyene forsøgte at ramme de 
skibe, der var ved at losse. Tre eller fire A-4B Skyhawks (V BA) 
angreb fregatten Ardent, der var på vej ud af Grantham 
Sound. Fregattens eneste luftværn var 20 mm maskinkanoner 
og -geværer, så skibet var næsten prisgivet og blev truffet af 
mindst 2 stk. 1000 Ibs. bomber, der begge eksploderede. 
Næsten samtidigt (kl. 14.53) skød 2 Sea Harriers tre argentin
ske Daggers (VI BA) ned over West Falklands 44 • Tre af flå
dens Skyhawks (3 EA) angreb lidt efter kl. 15 .00 den svært be
skadigede Ardent. Flyene ramte med 2 stk. 500 Ibs. Snakeye 
bomber 45

, men blev indhentet af Sea Harriers under retur
flyvningen og alle blev skudet ned. Et af flyene, der var ramt 
af maskingeværkugler fra skibet, blev skudt ned med Sea 
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Harrierens 30 mm. maskinkanoner, medens de to øvrige blev 
ramt af enten 30 mm. eller Sidevinder missiler 46 • Fregatten 
Yarmouth tog Ardents besætning ombord, inden skibet sank. 
Tre andre skyhawks A-4Q (3 EA) var de sidste fly, der angreb 
den 21 maj (kl. 15.30). 
Argentinerne havde den 21. maj planlagt 72 sorties mod 
skibene47 • Selv om flere af flyene var blevet intercepted af Sea 
Harriers, var det lykkedes 12 gange for flyene at komme forbi 
de britiske CAP's og frem til skibene48

• Under angrebene på 
skibene var 1 Pucara, 5 Skyhawks og 5 Daggers skudt ned49 • 

Tabene på britisk side var sænkningen af Ardent, medens An
trim og Argonaut var svært beskadiget af bomber, der ikke de
tonerede. Endelig havde både Broadsword og Brilliant mindre 
skader, hovedsaglig fra strafing50

• 

Formodentlig er det en fejl, når en af efterretningsofficerne i 
Task Force'en i en senere artikel skriver, at fregatten Yarmouth 
var det eneste ubeskadiget eskorteskib ved landgangsstyrken 
efter den første dag51 • Ihvertfald har det ikke været muligt at 
finde nogen angivelse af skader på fregatten Plymouth, så det 
må formodes, at også dette skib var ubeskadiget. 

Men eskorteskibene havde løst deres opgave. Mere en 3000 
mand og næsten 1000 tons udstyr og forsyninger var kommet 
i land, næsten uden tab. Eskorteskibene sejlede om natten ind 
i San Carlos Water, parat til at modtage luftangrebene den 22. 
maj. Alle skibene i San Carlos Water skiftede ligeledes an
kerplads for at undgå, at argentinerne kunne pin-pointe nogle 
af skibene52 • Men på grund af dårligt vejr over flyvebaserne i 
Argentina udeblev luftangrebene indtil sidst på dagen, hvor 2 
Skyhawks kom igennem til landgangsområdet uden at blive 
ramt, men også uden at ramme noget. 
Samme dag langt nord for øerne anvendte destroyerne Bristol 
og Cardiff Sea Darts mod en Boeing 707 fra I Brigada Aerea. 
Skibene engagarede på ekstra stor afstand, så flyet kunne 
dykke uskadt væk fra missilerne53 • 

Den 23. maj kort før kl. 14.00 angreb små formationer af Sky-
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hawks (A-4) skibene. Et af flyene, ført af løjtnant Filipini (V 
BA) ramte fregatten Antelopes mast, da flyet efter at have 
bombet skibet strøg hen over det i lav højde. Tilsyneladende 
slap både pilot og fly fra hændelsen uden alvorlige skader54. 
En anden k:ilde angiver dog, at Antelope blev ramt af en 1000 
lbs. bombe, men at det angribende fly blev ramt af skibets 20 
mm. maskinkanon, før det ramte masten og blev slået i små 
stykker55 . Antelope blev derefter angrebet af to fly, der blev 
skræmt væk af Sea Cats og 4' 5 kanonen. Derefter blev skibet 
angrebet igen og truffet af en bombe, der ikke eksploderede. 
Samme kilde nævner dog, at et Mirage fly (Dagger?) blev 
ramt af et Sea Wolf missil fra Broadsword, efter at det havde 
kastet sine bomber, men inden flyet ramte Antelopes mast56. 
Det er til gengæld sikkert, at et A-4B (V BA) med Lt. Guadaj
nini som pilot blev skudt ned. Hvem, der skød dette fly ned, 
er usikkert, idet Broadsword også påstod at have skudt et fly 
ned med 40 mm kanon. Antelope påstod at have skudt et fly 
ned med Sea Cat, medens Rapier SAM batterierne påstod, at 
de havde skudt 3 fly ned og Blowpipe SAM missiler yderligere 
fly57. 
Kort tid efter angreb et andet Skyhawk fra samme enhed igen 
Ardent, men dette fly blev ramt af et missil fra Broadsword og 
muligvis også af et Rapier missil58• 

Tre A-4Q (3 EA) angreb derefter og slap væk uskadt, men ef
terlod Antelope med to ueksploderede bomber i skroget. Un
der landingen skred form~tionsførerens fly af landingsbanen 
og piloten blev dræbt. Desværre sank fregatten, da en bombe 
eksploderede under demonteringen. 
Samme dag skød et Sea Harrier fly et argentinsk Dagger fly 
(VI BA) ned med Sidewinder, efter at flyet uden held havde 
bombet skibene. Også denne dag forsøgte Super Etendards (2 
EA) et angreb, men fandt heller ikke denne gang mål i mål
området59. 

Den 24. maj kl. 11.00 angreb først 4 Daggers (VI BA) fra nord, 
hvoraf tre blev skudt ned med Sidewinders fra Sea Harriers. 
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Men samtidigt angreb fire andre Daggers fra samme enhed fra 
syd. Senere blev tre A-4C(IV BA) ligesom tre af Dagger-flyene 
ramt af håndvåben. Men kun et A-4 Skyhawk gik tabt60 • 

De eneste skibe, der var blevet ramt var landgangsskibet Sir 
Bedivere, hvor en bombe rev en antenne af skibet, inden bom
ben slog smut på havoverfladen og ramte søsterskibet Sir Ga
lahad, der lå 400 yds fra Sir Bevidere. Landgangsskibet Sir 
Lancelot blev ligeledes ramt af en bombe, der heller ikke eks
ploderede. 
Om natten udførte Canberra bombefly (Il BA) bombeangreb, 
enten fra 500 ft. eller fra 40.000 ft. Disse angreb ramte dog 
sjældent noget af betydning, og forårsagede ikke tab af men
neskeliv. 

Den 25. maj, der var den argentinske nationaldag, forventede 
briterne kraftige flyangreb. Kontreadmiral Woodward beord
rede derfor hangarskibene til at operere 115 sømil fra land
gangsområdet, så Sea Harriers kunne tilbringe en større del af 
deres flyvetid i patruljeområderne. Ligeledes blev destroyerne 
Coventry og fregatten Broadsword beordret til at operere nord 
for Peeple Island, således at skibene kunne varsle om flyan
greb kommende nord om West Falkland. 
Om morgenen udførte et argentinsk Learjet (militær recceud
gave af VIP jetfly tilknyttet II BA) fotorekognoscering fra 
40.000 ft. over San Carlos Water. I løbet af formiddagen og 
om middagen angreb små styrker Skyhawks igen. To A-4C 
Skyhawks (IV BA) blev skudt ned af en kombination af vå
ben, fregatten Yarmouth krævede 1 fly med Sea Cat, Rapier 3 
fly, ligesom Blowpipe skytterne påstod at have skudt fly ned. 
Argentinerne indrømmer dog kun nedskydningen af to fly, 
men indrømmer til gengæld selv at have skudt et af deres egne 
fly ned over Goose Green61 • 

Næste angreb skulle have bestået at 6 A-4B (V BA), men to af 
flyene havde problemer undervejs og måtte returnere. De fire 
øvrige fly observerede de to skibe nord for Peeble Island og 
angreb dem. De to første fly angreb Broadsword. Skibets mis-
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silradar mistede imidlertid "lock-on", så flyene kunne næ
sten uforstyrret kaste 4 bomber mod skibet. Tre af dem ramte 
forbi, medens den fjerde ramte først havoverfladen, for deref
ter at slå et smut og ramme skibets helikopterdæk nedefra. 
Bomben fortsatte gennem dækket, rev næsen af skibets Lynx 
helikopter, og faldt tilbage i havet uden at eksplodere62• 

De andre to fly angreb Coventry, der affyrede et Sea Dart mis
sil og skød med kanonen uden at ramme. Uheldigvis manøv
rerede Coventry ind imellem flyene og Broadsword, der der
ved ikke kunne anvende sine Sea Wolf missiler. Tre af bomber
ne ramte Coventry og eksploderede, hvorefter skibet gik 
tabt63

• 

Lidt over en time senere angreb to Super Etendard. Disse fly 
havde tanket i luften inden de fløj ind i målområdet, hvor de 
fortsatte efter ESM pejlinger. Disse pejlinger kom fra radarer
ne på de britiske skibe, der nærmede sig øerne. Det første skib, 
der observerede faren, var fregatten Ambuscade, der lå i den 
nordlige del af eskorten. I centret af formationen lå hangar
skibet Hermes, med hangarskibet Invinciple en anelse foran 
og til bagbord, medens handelsskibet Atlantic Conveyor lå ca. 
2 sømil foran Hermes. Selv om begge hangarskibe afsendte 
Lynx helikoptere med radarjammere og alle skibe affyrede 
chaff, ramte et af de to Exocet missiler Atlantic Conveyor, der 
senere sank64 • 

Det argentinske flyvevåben og flådeflyvevåben planlagde i da
gene 21.-25. maj (incl.) 180 sorties med Skyhawks (A-4), Dag
gers, Canberras og Super Etendards fra det argentinske fast
land, af hvilke 117 sorties nåede målområdet. Af disse sorties 
skulle 167 være planlagt udført af flyvevåbnet (106 nåede må
lområdet), medens resten udførtes af flådevåbnet66 • Tabene 
under disse angreb var 10 Skyhawks og 9 Daggers, medens 1 
destroyer, 2 fregatter og et handelsskib blev sænket og 1 de
stroyer, 2 fregatter og 2 landgangsskibe blev beskadiget af 
bomber, der ikke exploderede67• 

Den 27. maj angreb to bølger Skyhawks (V BA) BLUE BE-
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ACH (40 Cdo) og et område ved kølehuset i Ajax Bay med 12 
franske 400 kg. retarderende bomber. Fire af bomberne eks
ploderede og forårsagede store tab både i personel og i 
ammunition68 • 

Et af de angrebende fly blev skudt ned af en 40 mm Bofors ka
non på enten Fearless eller lntrepid69 • 

KAMPEN UD AF BROHOVEDET 
Samme dag var 45 Cdo påbegyndt sin march fra San Carlos 
brohovedet til Douglas, ligesom 3 PARA var påbegyndt mar
chen mod Teal Inclet. Dagen efter startede 2 PARA sit angreb 
på Goose Green. 
Den 30. maj udførtes det sidste angreb med den farlige Super 
Etendard/Exocet kombination. Argentinerne havde kun et 
missil tilbage, men lod angrebet efterfølge af et angreb med 4 
Skyhawks A-4C (IV BA). Kl. 14.30 affyredes det sidste missil, 
og A-4 flyene fulgte efter missilets røgstribe frem mod målet. 
To af de argentinske Skyhawks blev skudt ned afSea Dart mis
siler fra destroyeren Exeter, der sammen med fregatten Aven
ger var ca. 18 sømil syd for hovedstyrken. Avenger påstod si
den, at fregatten havde skudt Exocet missilet ned med 4'5 ka
nonen på ca. 13 km. afstand. Hvorvidt dette er tilfældet eller 
missilet blev snydt af ECM kan ikke afgøres med sikkerhed, 
men ingen britiske skibe (heller ikke vraget af Atlantic Conve
yor) blev truffet7°. 
Sammen dag sikrede 45 Cdo Douglas Settlement, 3 PARA 
erobrede Teal Inlet, medens 42 Cdo rykkede frem mod Mount 
Kent og Mount Challenger. Dagen efter påbegyndtes land
sætningen af 5. Brigade (5 Bde) i San Carlos. Chefen for 
landsstyrkerne besluttede at vedblive med at presse argenti
nerne, og valgte at indsætte 5 Bd på den sydlige flanke. Tabet 
af helikopterne, der havde været med Atlantic Conveyor, 
umuliggjorde at flyve 5 Bde frem, hvorfor det blev besluttet at 
sejle brigaden til Fitzroy. 

• 
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Den 5. juni var der etableret en interimistisk landingsbane ved 
Port San Carlos. Sea Harriers, der har en sortielængde på ca. 
75 min, havde tidligere fløjet 65 min på transit og 10 min på 
CAP. Disse fly kunne med den nye bane flyve 33 min på transit 
fra hangarskibene til CAP-stationerne, 37 min på cap og 
derefter 5 min på transit til landingsbanen. Her kunne flyene 
tankes, inden de fløj retur til hangarskibene i omvendt orden 
af, hvad der er beskrevet ovenfor71 • 

Den 7. juni skød destroyeren Exeter et Learjet reccefly ned 
med et Sea Dart missil, medens skibet lå i San Carlos 
Water72 • 

NYE ANGREB PÅ SKIBENE 
Den 8. juni kom det store tilbageslag for briterne. Uheldigvis 
havde et Harrier fly motorhavari under landingen på den in
termistiske bane ved Port Carlos. Flyet styrtede ned og øde
lagde banen, der ikke kunne bruges i flere timer73 • Samtidig 
var udladningen af 5 Bde påbegyndt ved Fitzroy: fuldt synligt 
fra de argentinske stillinger. Dele af brigaden var transporte
ret til området af landgangsskibet Sir Galahad, medens et sø
sterskib Sir Tristham lossede ammunition til brigadens forsy
ningsområde (BMA) ved Bluff Cove ca. 5 km fra skibene. 4 
Rapier SAM missilenheder var blevet losset, men var blevet 
indsat ved BMA. 74

• 

Argentinerne reagerede ved at sende to formationer (beståen
de af 6 Daggers (VI BA) og 8 Skyhawks A-4B (V BA)) mod ski
bene. Et Dagger fly og tre Skyhawks måtte returnere p.g.a. 
tekniske problemer. De to formationer havde planlagt at an
gribe uafhængigt af hinanden. VI BA flyene skulle angribe 
fra vest via Grantham Sound, medens flyene fra V BA plan
lagde at angribe fra sydvest. Idet Dagger formationen, der 
havde fløj et nord over langs Falkland Sounds vestside, drej ede 
mod Grantham Sound mødte den fregatten Plymouth, der 
netop var kommet ud fra San Carlos Water. Argentinerne 
mente, at overraskelsen var gået tabt, og valgte lidt over kl. 
14.00 at angribe fregatten. 
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Flyene blev beskudt af Sea Cat, 20 mm maskinkanon og ma
skingeværer. En af bomberne fra det første fly gik gennem 
skorstenen. lait ramte fire bomber fregatten uden at eksplode
re, men en af bomberne fik en af skibets dybdebomber til at 
eksplodere. Denne eksplosion resulterede i en større brand i 
skibet. 
Sea Harriers prøvede forgæves at indhente og nedskyde Dag
ger flyene. Otte minutter senere angreb 5 Skyhawks de to land
gangsskibe ved Fritzroy, der uden luftværn var prisgivet og 
blev ramt af flere bomber, der alle eksploderede. Sea Harriers 
patruljerede derefter over de to brændende skibe, så da fire 
Skyhawks (V BA) senere sænkede en landgangsbåd fra Fear
less, skød de britiske fly kl. 16.47 tre af angriberne ned. Lidt 
efter kl. 17 .00 prøvede fire Skyhawks A-4C (IV BA) igen at an
gribe landgangsskibene, men 6 missiler og ilden fra håndvå
den standsede angrebet, og tvang flyene til at returnere med 
gennemhullede tanke. 75. 

Samtidig med disse angreb udførte Mirage jager (VIII BA) 
topdækning over jagerbomberne. Da jagerflyene også denne 
gang forblev i 35.000 ft., kom der ingen luftkamp i gang. 

KAMPEN OM PORT STANLEY 
Den sidste bemærkelsesværdige hændelse, mant1mt set, 
fandt sted tidligt morgen den 12. juni, da et landbaseret Exo
cet missil ramte destroyeren Glarmorgan. Destroyerne var, da 
den blev ramt, på vej væk fra øerne efter shore-bombardment 
ved Port Stanley. Heller ikke dette missils krigshoved eksplo
derede, men forårsagede alligevel 13 dræbte og adskillige 
sårede. 
Glarmorgans shore-bombardment var et led i det endelige an
greb på Port Stanley, der var blevet indledt den 11. juni. De bri
tiske styrker nedkæmpede enkeltvis de argentinske forsvars
positioner i bjergene vest for byen. Forsvarerne vedblev at fal
de tilbage, indtil de overgav sig den 14. juni76• 
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DEL II. ANALYSE 

SORTIES, SKADER OG SÆNKNINGER 
Ifølge officielle britiske kilder havde det argentinske flyvevå
ben 200 frontlinie fly før Falklandskrigen 1. Samme kilde an
giver, at de britiske styrker ødelagde 117 argentinske fly under 
krigen. Heraf er 72 fly' 'confirmed'' nedskudte, medens yder
ligere 14 fly anses for' 'probable' '. lait anslår U.K. officielt, at 
de argentinske tab var følgende: 45 A-4 Skyhawks, 27 Mirage 
og 3 Canberras (ialt 75 fly)2 • 

De britiske angivelser af Argentinas "Air Order of Battle" 
(AOB) må anses for at være alt for høje, idet tallene baserer sig 
på det antal fly, der blev leveret årtier tidligere uden at tage 
højde for tab og afskrivninger. 3. Den argentinske AOB an
givet i tabel nr. 1. og 2. må anses for mere korrekt. Brigadege
neral Basilio Lami Dozo, CINC Fuerza Aerea Argentina, an
gav efter krigen, at det argentinske flyvevåben startede krigen 
med 82 operative kampfly (excl. flyene på Falklandsøerne, der 
kun bestod af propelfly og få afvæbnede træningsfly)4• Hvis 
dette tal kun formodes at omfatte "moderne" jagerbombere, 
kan tallet findes ved at addere antallet af Canberra bombefly 
og antallet af flådeflyvevåbnets fly. 
"Claims" syntes, ligesom i alle tidligere krige, at være stærkt 
overdreven. For yderligere detaljer vedrørende AOB og tab 
henvises til bogen "Air War South Atlantic"5• Forfatterne til 
denne bog betragter f.eks. en cirkel med 10 miles radius cen
treret i San Carlos Water. I dette område er ca. halvdelen vand, 
og ca. halvdelen land. Statistisk skulle halvdelen af de ned
skudte fly ramme landjorden. Men der var næsten ingen vrag 
af nedskudte fly i området. 
Desuden må det forventes, at nogle af de argentinske piloter 
ville have reddet sig med katapultsæde og faldskærm. Men 
kun en pilot blev taget til fange i området. Argentinerne har 
desuden opgivet navnene på deres "missing" og døde piloter. 
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Det er ikke lykkedes briterne, at finde en levende eller død ar
gentinsk pilot, hvis navn ikke har været opgivet af argen
tinerne. 
De argentinske tab af Daggers, Mirage, Skyhawks og Canber
ras anslås derfor til 37 fly, som angivet i tabel nr. 5. 

Enhed AOB Tab AOB Planlagte Bemærkn. 
I 5 1982 1/5-14 / 6 14/ 6 sorties 1/ 5-14/ 6 

li BA 6 Canberra B62 2 4 54 

IVBA 20 Skyhawk A4C 9 9 106 Note I og2 

VBA 26 Skyhawk A4B IO 16 149 Note 2 

VIBA 34 Daggers li 23 145 Note2 

VIII 13A 11 Mirage III 2 9 45 

2EA 4 Super Etend. 0 4 IO 

3 EA li Skyhawk A4Q 3 7 9+ Note2og3 

lait 112 ny 37 72 518+ 

Tabel nr. 5. AOB, tab og planlagte sorties for det argentinske 
flyvevåben og flådeflyvevåben 6

• 

Note. 1. Yderligere 2 A-4C blev efter landing afskrevet p.g.a. 
skader. 

Note 2. Der er indikationer på, at yderligere 6 Daggers og 
et tilsvarende antal Skyhawks blev afskrevet efter 
krigen, som "Damaged beyond Repair". 

Note 3. I tiden fra midten af april til krigsafslutningen udførte 
3 EA mere end 30 sorties. Et A-4Q skred af landings 
banen (piloten dræbt), men kunne senere repareres. 
En forfatter angiver kun 8 eller 10 operative fly 
I maj 827• 
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Ifølge tabel nr. 5 planlagde det argentinske flyvevåben under 
krigen 499 sorties med jet-kampfly fra det argentinske fast
land. Desuden blev der planlagt 6 sortier fra fastlandet med 
Pucara propel-kampfly, formodentlig fra III BA. 8• 

Fase af krigen Dato Planlagte Antal sorties Fly tab 
antal sorties i målområdet 

Ind!. 
britisk angreb 1/ 5 56 35 4 

Kamp om sø-
og lufther. 2/5-20/ 5 85 16 6 

Landgangen 
iS.C.W. 21 / 5-25/ 6 167 106 19 

Kamp ud af 
brohovedet 26/ 5-7/ 6 110 57 4 

Nye angreb på 
skibene 8/ 6 37 31 3 

Kampen om 
Port Stanley 9/ 6-14/ 6 65 27 I 

lait 1/ 5-14/ 6 520 272 37 

Tabel nr. 6. Det argentinske flyvevåbens operationer med 
kampfly fra fastlandet9• 
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Betragtes tabel nr. 6, der angiver flyvevåbnets flyoperationer 
fra fastlandet under krigens forskellige faser, fås et lidt større 
antal sorties end i tabel nr. 5. Hvis de 6 sorties med Pucara in
cluderes i tabel nr. 5, fås et samlet antal sorties på 505, hvilket 
er 15 under tallet i tabel nr. 6. Differencen mellem 505 og 520 
planlagte sorties kan ikke forklares, men skønnes af mindre 
betydning. 
Ifølge en anden kilde planlagde det argentinske luftvåben 505 
sorties fra fastlandet, forsøgte at udføre 445, men kun 302 
sorties blev gennemførtw. 
Til tallene i tabel nr. 6 skal adderes de planlagte og udførte sor
ties, der blev gennemført af flådeflyvevåbnet. Disse tal frem
går af tabel nr. 7. 

Enhed Dato Planlagte Antal sorties Bemærkninger 
anal sorties i målområdet 

2EA 2maj 2 0 Afbrudt. Tekniske 
vanskeligheder 

2EA 4maj 2 2 Sheffield sænket 

2EA 17 maj 2 2 ingen mål i målom. 

3EA 21 maj 6+? 6 3 fly skudt ned 

3EA 23 maj 3+? 3 I fly kørt af banen 

2EA 25 mai 2 2 At!. Convevor sænk. 

2EA 30maj 2 2 ingen træffer 

Tabel nr. 7. Identificerede argentinske flådefly's sorties. 

I selve landgangsfasen 21.-25. maj havde argentinerne ialt 
planlagt 180 sorties, hvoraf 117 nåede målområdet 11 • Af disse 
kan 11 identificeres, som udført af flådefly, men sandsynligvis 
er yderligere 2 sorties planlagt af 3 EA. Ingen af de to sorties 
formodes dog at have nået målområdet, hvorved der er over
ensstemmelse mellem tabel. nr. 6 og de 180 sorties. 
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Det skal desuden påpeges, at ovennævnte tal ikke omfatter 
sorties fra Falklandsøerne. Af disse vurderes dog kun, at et en
kelt, udført af et Macchi 339 let angrebsfly (I EA), den 21. maj 
kl. 10.06 beskadigede HMS Argonaut med raketter, medens 
de øvrige ikke ramte deres mål12

• 

Skaderne på og sænkningerne af de britiske skibe fremgår af 
tabel nr. 8. 

Dato Type Navn Sænket Skader Bemærkninger 

Svære Moder. Mindre 

1/ 5 Fregat Arrow X Strafing 

Destroyer 
Glamorgan X BorQbe splint 

4/ 5 Destroyer 
Sheffield X Exocet 

12/5 Destroyer 
Glasgow X Uekspl. bombe 

21/5 Fregat Argonaut X 2 Uekspl. bombe 

Destroyer 
Antrim X Uekspl. bombe 

Fregat 
Broadsword X Strafing 

Fregat Ardent X 7 Bomber 

Fregat Brilliant X Strafing 

23 / 5 Fregat Antelope X 2 Uekspl. bombe 
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Dato Type Navn Sænket Skader Bemærkninger 
Svære Moder. Mindre 

24/ 5 Landg. sk. 
Sir Galah. X Uekspl. bombe 

Landg. sk. 
Sir Lance. X Uekspl. bombe 

Landg. sk. 
Sir Bcdiv. X Uekspl. bombe 

25/ 5 Fregat 
Broadsword X Uekspl. bombe 

Destroyer 
Coventry X 3 bomber 

Containersk. 
All.Con. X Exocet 

8/ 6 Fregat Plymouth X 4 Uekspl. bombe 

Landg. sk. 
Sir Galah. X Sænket af R.N. 

Landg. sk. 
Sir Trist. X Næsten udbr. 

LCU Foxtrot 4 X Bomber 

Tabel nr. 8. Skader på britiske skibe p.g.a. flyangreb fra det 
argentinske fastland. 

Som det fremgår af tabel. nr. 8. blev 2 destroyere, 2 fregatter, 
I handelsskib (containerskibet Atlantic Conveyor) og l land
gangsbåd sænket. I Destroyer, I fregat og 2 landgangsskibe 
fik svære skader. I Destroyer, 2 fregatter og 2 landgangsskibe 
fik moderate skader ( I af landgangsskibene fik senere svære 
skader), medens I destroyer, 3 fregatter og I landgangsskib fik 
mindre skader. Følgende oversigt kan gives: 
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Antal sænkede skibe/ både ....................... 6. 
Antal skibe med svære skader .................... 4. 
Antal skibe med moderate skader .. . . . ............ 5. 
Antal skibe med mindre skader ................... 5. 

Betragtes det argentinske flyvevåbens angreb på de britiske 
skibe, skal ikke alle 520 planlagte argentinske sorties vurderes, 
idet: 

- Nogle sorties blev ikke fløjet. 
- Nogle sorties nåede ikke målområdet. 
- Nogle sorties var CAP-sorties (jagereskorte). 
- Nogle sorties havde ikke skibe som mål. 
- Flådeflyvevåbnets sorties ikke inkluderet i tabel nr. 6. 

Indtil den 26. maj var alle sorties rettet mod skibe. Følgende 
tal skal derfor anvendes ved en vurdering af flyangrebs virk
ning på skibe: 

- Antal sorties i målområdet (1.-25. maj) ..... . . . .. 157 
- Antal (planlagte) CAP-sorties ....... .. ........ - 10 
- Antal Super Entendard ( 2 EA) sorties ......... + 8 
- Antal flåde Skyhawk (3 EA) sorties ............ + 9 
- Antal udførte sorties mod skibe d. 8 juni ....... + 18 

- Samlet antal sorties i målområdet mod skibe ..... 182 

Hvis vi i analysen ser bort fra skibene med mindre skader (ski
bene kunne stort set fortsætte deres missioner), opnås følgen
de resultater: 
For 182 (jager) bomber sorties og med tabet af 30 fly blev: 

- 6 skibe sænket, 
- 4 skibe alvorligt skadet, og 
- 5 skibe moderat skadet. 
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Eller groft sagt. Et skib blev sænket og 1 1/2 beskadiget for 
hver gennemførte 30 sorties - og med tabet af 5 fly. 
Denne grove analyse kan dog ikke anvendes uden nærmere 
kommentarer, idet omstændighederne under de forskellige 
angreb ikke var ens - og heller ikke resultatet. De to landgangs
skibe og landgangsbåden var ikke udrustet med luftværnsvå
ben under angrebet den 8 juni. Ligeledes udgør Super Enten
dard/ Exocet sorties ikke traditionelle flyangreb, hvorfor de 
ikke bør medtages i denne del af analysen. 
Betragtes først angreb på forsvarede skibe ( eller mere præsis 
skibe med organisk luftværn: fregatter/ destroyer) ses, at ar
gentinerne anvendte 161 sorties (157 sort. -10 sort. (CAO) + 9 
sort. (3 EA) + 5 sort. (VI BA den 8 juni)) for at sænke 3 skibe, 
give 2 skibe alvorlige skader og 5 skibe moderate skader; for 
tabet af 27 fly. Eller groft sagt: 54 gennemførte jagerbomber 
sorties for at sænke et skib og beskadige to; for tabet af 9 fly. 
I denne del af analysen skal det desuden påpeges, at argenti
nerne, for at få et antal sorties til målområdet måtte planlæg
ge det dobbelte antal. Og desuden skulle der flyves recce og 
CAP sorties. 

Super Entendard/Exocet angrebene viser, at i denne krig 
kunne 10 sorties og 5 missiler sænke to skibe. Eller groft sagt: 
5 sorties pr. skib; eller måske mere korrekt ramte 40% af mis
silerne deres mål, der derefter sank. Der er tvivl om handels
skibet Atlantic Conveyor blev truffet af et eller to missiler, 
men da øjenvidner i deres beretninger kun nævner et missil, 
antages dette at være korrekt 13• Efter sænkningen af destroy
eren Sheffield lykkedes forsvaret af de britiske krigsskibe ved 
hjælp af Soft-Kills. Atlantic Conveyor havde desværre intet 
forsvar, hvorfor skibet blev truffet. 
En sammenligning mellem Exocet missilet og Sea Skua missi
let er vanskelig, idet Sea Skua kun blev anvendt mod mål helt 
uden forsvar. Desuden findes ingen sikre oplysninger om an
tallet af affyrede Sea Skua missiler. Ifølge en officiel kilde er 
der affyret 8 missiler, der alle ramte 14 • Men kun 4 måske 5 
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missilaffyringer/træffere kan identificeres15 • 

Hvis de argentinske angreb deles op efter våben og luftforsvar, 
fås den i tabel nr. 9 viste oversigt. 

Angrebets Planlagte Sorties i 
Thb Sænkede svært/ middel målom-

art antal sorties rådet af fly skibe beskadig. sk. 

Konventionelt 
angreb på 
DD/ FF 

313 161 27 3 7 

Konventionelt 
angreb på 16 13 3 I 2 
skibe uden 
luftforsvar. 

Super Eten-
dard / Exocet 10 8 0 2 0 
angreb 

Tabel nr. 9. Oversigt over de argentinske flyangreb på skibe. 
Bemærk, at tabene af fly under angreb på skibe uden luftfor
svar skyldes, at angriberne blev "intercepted" af Sea 
Harriers. 

Som bekendt eksploderede mange af de argentinske bomber 
ikke. Hvis vi anvender den tommelfingerregel, at 2 eksplode
rende 1000 Ibs. bomber sænker et skib af fregat-størrelse, ville 
tabene under angrebene på disse skibe have været 5 sænkede 
skibe og 5 beskadigede (hvis altså bomberne havde virket), 
idet Argonaut blev ramt af 2 bomber og Plymouth af 4. 
Anses en bombe for tilstrækkelig, og hvis det formodes, at alle 
havde virket, ville tabet selvfølgelig have været 10 skibe. 
Tilsyneladende virkede 75 f1/o af de argentinske bomber 
ikke16 • Til sammenligning kan anføres, at under anden ver
denskrig var gennemsnittet af ueksploderede bomber 15 OJo 17 • 

Den manglende funktionering af de argentinske bomber skyl
des ikke bombernes alder (bl.a. blev Mk. 83 anvendt), men at 
de blev kastet fra for lav højdeis. Argentinerne havde desu
den moderne amerikanske og franske retarderende bomber til 
deres rådighed 19 • 
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Betragtes de argentinske tabstal, ses det, at selv med de redu
cerede tal, er tabsprocenten alt for stor til, at flyoperationerne 
kunne fortsætte. Ud af de samlede 520 planlagte sorties udgør 
tabet af 37 fly lidt over 70"/o. Hvis vi kun betragter de sorties, 
der nåede målområdet, er tabsprocenten 13,60"/o. 
Betragtes tabene for angreb med konventionelle bomber på 
skibe med luftforsvar (FF/DD) er tabsprocenten 8,60"/o af de 
planlagte og 16,80"/o af de udførte sorties. 
Betragtes tabsprocenten pr. planlagt sortie for de forskellige 
argentinske enheder, fås følgende oversigt: 

II BA: 3.70/o 
IV BA: 8,50/o 
V BA: 6,70/o 
VI BA: 7,60"/o 
VIIII BA: 4,40/o 
2EA: 00/o 
3EA: Mindst 10% 

Det argentinske flyvevåben og flådeflyvevåben ville ikke være 
i stand til i gennem længere tid, at have tab i denne størrelses
orden. Og især ikke, da hverken fly eller piloter umiddelbart 
kunne erstattes. Liddell Rart skriver om en fase af den anden 
verdenskrig, hvor RAF havde haft store tab: "Only the high 
morale of the crews, and continual reinforcements, made it 
possible for Bomber Command "to take" such losses, which 
approaching <langer level.'' Tabene for de omtalte angreb hav
de været 4,2% 20 • 

Ved krigsafslutningen rådede det argentinske flyvevåben og 
flådeflyvevåbnet ifølge tabel nr. 6. over 32 A-4 Skyhawks 
(hvoraf 6 formodedes "damaged beyound repair"), samt 23 
Daggers ( med ligeledes 6 fly formodet "damaged beyound 
repair"). 
Super Entendard flyene havde ikke flere Exocet missiler, og 
var ikke færdiguddannet til almindelige bombekast. Samtidig 
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med at Canberra bombeflyene ikke havde haft den store suc
ces mod skibe. 
De argentinske styrker rådede altså over maksimalt 43 opera
tive jagerbombere. Hvis krigen var fortsat, skulle disse fly, 
ifølge tidligere erfaringer, gennemføre 54 sorties ( planlægge 
det dobbelte) og miste 9 fly for hvert skib, som de kunne på
regne at sænke. 
Argentina ville løbe tør for fly og piloter, før Storbritannien 
ville løbe tør for skibe. 

LUFTVÆRNS (SURFACE TO AIR) 
MISSILSYSTEMERS EFFEKTIVITET 
Fra officiel britisk side angives antallet af nedskudte argentin
ske fly for de enkelte våbensystemer21 • Sammenlignes disse 
tal med senere undersøgelser22 , ses at de officielle tal er 
stærkt overdrevne. Tallene fremgår af tabel nr. 10 

Våbensystem "Air War South "The Falklands 
Atlantic" Campaign" 

Sea Dart 5 8 

Sea Wolf 3 5 

Sea Cat I 8 

Rapier I 14 

Blowpipe 2 9 

Stinger I I 

Kanoner (og håndvåben) 3 7 

Flere våbensystemer 4 -

lait 20 52 

Tabel nr. 10. Antallet af nedskudte argentinske fly fordelt på 
de forskellige våbensystemer. 
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Effektiviteten af de enkelte luftværnssystemer kan dog kun 
fås ved også at betragte antallet af affyrede missiler. Tekniske 
data for de enkelte luftværnssystemer fremgår af bilag nr. 2. 

SEADART 
Tilsyneladende blev Sea Dart missilet først anvendt af 
destroyeren Coventry, der den 9. maj beskød 5 fly på vej med 
forsyninger til Port Stanley. Skibet affyrede et missil, der tilsy
neladende skød to af flyene ned, medens de resterende retur
nerede. Nedskydningen af de to fly kan dog ikke bekræftes, 
men to timer senere blev en af den argentinske hærs Puma he
likoptere skudt ned af et Sea Dart missil fra Coventry23 . 
Den 22. maj beskød destroyerne Cardiff og Bristol et argen
tinsk Boeing 707 fly uden resultat24 . Den 25. maj skød han
garskibet lnvincible 6 Sea Darts på mindre end et minut25 • 

Destroyeren Coventry beskød, kort tid før skibet blev sænket, 
2 Skyhawks under deres returflyvning væk fra øerne. Skibet 
beskød, ligeledes med Sea Darts, den anden bølge af de fly, 
der sænkede skibet. I tidligere analyser af krigen regnede man 
med, at Coventry havde nedskudt 5 argentinske jagerbom
bere26. 
Destroyeren Exeter nedskød den 30. maj to Skyhawks under 
det kombinerede Exocet/Skyhawks angreb27 • Samme destro
yers Sea Darts våbensystem skød desuden den 6. juni et Lear
jet recce-fly ned 28 . Destroyeren skød desuden den 13. juni et 
Canberra bombefly ned29

• 

Uden at påstå, at have kendskab til alle affyrede Sea Darts 
missiler, kan det siges, at mindst 19 er affyret. Nogle Sea Darts 
blev affyret på maksimal skudafstand for at skræmme en 
modstander væk30. På denne måde kan missilerne fra Bristol 
og Cardiff og måske et af de seks fra Invinciple betragtes, 
hvorefter antallet af "affyrede" missiler er reduceret til 16. 
Men selv med det officielle antal nedskudte fly er træfsand
synligheden kun 50%. Hvis vi betragter det reelle antal ned
skudte fly er træfsandsynligheden under 33%. 
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SEASLUG 
Tilsyneladende affyrede destroyeren Antrim krigens eneste 
Sea Slug, idet skibet den 21. maj ved 11 tiden beskød en Dag
ger (VI BA). Missilet ramte ikke målet31 • 

SEA WOLF 
Sea Wolf våbensystemet er fra officiel britisk side krediteret 
med 5 nedskudte fly32 • Tilsynladende er dog kun tre fly skudt 
ned af dette våbensystem, idet fregatten Brilliant nedskød 2 
fly den 12. maj, medens et tredie fly fløj i havet under undvige
manøvrer. Desuden må Sea Wolf våbensystemet formodes at 
have del i nedskydningen den 23. maj af en Skyhawk (V 
BA)JJ . 
Fregatten Broadsword mente desuden, at have nedskudt et fly 
den første dag i San Carlos Water34 • Denne nedskydning kan 
dog ikke bekræftes. 
Som et minimum er afskudt 5 Sea Wolfmissiler. Hvor mange 
flere der er afskudt, er svært at vurdere, men Broadsword var 
i San Carlos Water som Escort Commander i tiden 21.-26. 
maj, hvor luftaktiviteten må betragtes som værende yderst 
kraftig. Brilliant opererede ligeledes først i dette område, og 
siden som eskorteskib for Atlantic Conveyor35 • Brilliant hav
de dog allerede den 21. maj under strafing fået ødelagt elektri
ske kabler, incl. nogle tilhørende Sea Wolf våbensystemet, 
hvorfor dette skib måske ikke har haft større muligheder for 
at beskyde fly i San Carlos Water. 
Hvis kun 5 missiler er affyret, og hvis det fly, der fløj i havet, 
ligesom det nedskudte fly, der blev ramt af flere våbensyste
mer, regnes for halvt nedskudt af Sea Wolf, er våbensystemets 
effektivitet 600/o. Er der afskudt flere missiler, hvad man må 
formode, er effektiviteten lavere. Eller måske var våbensyste
met, der officielt betegnes som det bedste, ikke i stand til at en
gagere fly i et område tæt ved en kyststrækning. 
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SEA CAT 
Det er vanskeligt at anslå effektiviteten af Sea Cat våbensyste
met, idet kun følgende missilaffyringer er kendte: 36 

Plymouth .. .. . . . . 9 Sea Cat 
Ambuscade ... . ... 1 Sea Cat 
Ardent . . .. . .. . . .. 5 Sea Cat 
Antelope .. . ...... 2 Sea Cat 
Glamorgan . . .. . . . 1 Sea Cat 
Argonaut ......... 2 Sea Cat 
Fearless ... .. . .... 1 Sea Cat 
Yarmouth ..... . .. 1 Sea Cat 
Penelope ....... . . 1 Sea Cat 
Intrepid ...... .... 1 Sea Cat 

lalt ... . .. .. . ... . 24 Sea Cat 

At disse kendte missilaffyringer ikke dækker alle affyrede 
missiler forstås, når f.eks . besætningsmedlemmer fra land
gangsskibet Fearless påstår, at der fra skibet blev skudt et hav 
af missiler37

• Ligesom Plymouth, der var i San Carlos Water 
i 9 dage, affyrede ialt 9 missiler, medens søsterskibet Yar
mouth, der også var i San Carlos Water i 9 dage, næsten sam
menfaldende i tid, kun har affyret et missil - tilsyneladende. 
Officielt har Sea Cat nedskudt 8 fly og 2 sandsynlige, hvilket 
giver en træfprocent på 370/o. Hvis der blev afskudt flere mis
siler, end de ovenfor omtalte 24, falder træfprocenten natur
ligvis. Mest sandsynligt skød Sea Cats kun 1 fly ned, og havde 
måske del i nedskydningen af tre andre fly. Derved opnås en 
træfning på omkring 100/o. 
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SAMLET VURDERING AF SAM-VÅBENSYSTEMERNE 
Effektiviteten af skibsbaseret SAM-systemer fremgår af tabel 
nr. 11. 

Våbensystem Antallet af Maks. Anslået Minimal 
afskudte SAi\ Træfprocent Træfprocent Træfprocent 

Sea Dart 19 50 33 26 

Sea Slug I 0 0 0 

Sea Wolf 5 100 60 50 

Sea Cat 24 37 IO 4 

Tabel nr. 11. Effektiviteten af skibsbaseret SAM-systemer, 
vurderet ud fra antallet af kendte affyringer. 

Tilsvarende er træfprocenten for landbaseret SAM lille. 

Våbensystem Antallet af kendte aff. SAM Maks. træfp. Min træfp. 

Stinger 4 25 25 

Blowpipe li 90 05 

Rapier 50-100 34 Ol 

Roland 8 50 12 

Tigercat 3 0 0 

Tabel nr. 12. Effektiviteten af landsbaseret SAM-systemer38• 

Det skal bemærkes, at der ved beregningerne er beregnet et 
halvt nedskudt fly for hvert fly, der er nedskudt af flere for
skellige systemer, ligesom sandsynlige beregnes som halvt 
nedskudte fly. 
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Til sammenligning kan anføres, at (Sea) Harriers under hele 
krigen nedskød 24 argentinske fly, samt deltog i nedskydnin
gen af et allerede truffet argentinsk fly39 • Dette blev opnået 
under mere end llOO jagersorties40

• I den vigtige fase af kri
gen, landgangen ved San Carlos Water, fra den 21 til 25. maj, 
havde briterne 30 fly, der fløj ca. 300 sorties, medens argenti
nerne kun planlagde 180 sorties41 • Endelig skal det påpeges, 
at de argentinske fly, der blev intercepted, ofte opgav deres 
forehavende, kastede deres bomber og returnerede. 

EFFEKTEN AF LUFTVÆRNSARTILLERI 
Fra officiel side angives, at 7 argentinske fly blev skudt ned 
med 4' 5 kanon, 20, 30 og 40 mm maskinkanon samt håndvå
ben. Desuden angives, at sandsynligvis (probable) er yderlige
re et fly skudt ned af disse våben42 • Den nærmere analyse af 
de nedskudte argentinske fly angiver dog kun, at 3 fly blev 
skudt ned af disse våben, medens 4 sandsynligvis blev ramt og 
skudt ned af en kombination af våben43 • 

De britiske jager/ jagerpiloter tab på grund af argentinske 
luftværnssystemer fremgår af tabel nr. 13. 

Våbensystem Antal fly Dato Bemærkninger 

Roland SAM 1 1 juni Sea Harrier (801 Sqn) 

35 mm GDF-001 2 4maj Sea Harrier (800 Sqn) 

27 maj Harrier Gr. 3. (I Sqn) 

20 mm RH 202 1 21 maj Harrier Gr. 3. (I Sqn) 

Håndvåben 1 30maj Harrier Gr. 3. (1 Sqn) 

Tabel nr. 13 Nedskudte britiske kampfly. 

Da det er umuligt at angive præcis hvilke våben og hvilken ild
ledelse, der blev anvendt mod det enkelte fly, vil denne del af 
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analysen kun beskæftige sig med den relative effekt af forskel
lige luftværnssystemer. 
Hvis man sammenligner forskellige kanonluftværnssystemer, 
kan ildkraften bruges som måleenhed for systemernes effek
tivitet. Ildkraft, her beregnet som en effekt udtrykt i HK 
(Hestekraft), forstået som en funktion af projektilvægt, mun
dingshastighed og skudkadance. Det erkendes dog, at denne 
effekt kun er til stede ved løbets munding. Granaternes energi 
mindskes hurtigt, på grund af luftmodstanden, og dette gør 
sig især gældende for mindre kalibre. Denne beregningsform 
er tidligere anvendt for at vurdere et våbensystems effekti
vitet44. 

Våbensystem Skudkadan- Projektil- v O ft / sec Ild kraft i HK 
ce r/ min. vægt Ibs. 

UK. 

4'5 Mk. 6 2 x 20 56 2790 8218 

4'5 Mk. 8 25 56 2790 5136 

40mm Mk. 7 300 2,11 3280 3209 

20 mm Oerlikon 800 0,30 2740 848 

7, 62mm MG 1000 0.02 2800 81 

Argentina. 

35 mm GDF-001 2 X 550 1,21 3855 9333 

20 mm RH 202 1000 0,27 3445 1509 

Tabel nr. 14. Forskellige våbensystemers ildkraft i HK. 30 
mm Raden kanon er ikke medtaget, da Kanonen kun fandtes 
i panserkøretøjer. 

Da adskillige fly blev ramt af håndvåben, 20 mm granater, ja 
endog 35 mm granater uden at gå tabt, erkendes det, at denne 
analyse kun kan have relativ værdi. Dog kan den samlede ild
kraft i et område give et fingerpeg om, hvor farligt området 
var for flyvemaskinerne. 
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Våbensystemer Antal Samlet ildkraft i HK 

4'5 Mk. 6. 3 24.654 

4'5 Mk. 8. I 5.136 

40mm Mk. 7. IO 32.090 

20 mm Oerlikon 8 6.784 

Tabel nr. 15. Samlet kanonildkraft ved San Carlos Water 21. 
maj 82 - ialt 68.646 HK. 

Ud over det i tabel nr. 15 nævnet luftværn fandtes den 21. maj 
om morgenen maskingeværer og følgende SAM-systemer i 
San Carlos Water: 

l Sea Slug Mk. 2. 
4 Sea Wolf 

16 Sea Cat (IO CWS 20, 5 CWS 22 og 1 CWS 24) 
IO Rapier (senere blev yderligere 2 FU sat i land) 
? Blowpipe 

Det må desuden påpeges, at tiltrods for at 4'5 kanonen blev 
betragtet som uundværlig i krigen, skød ingen af dem et fly 
ned. 
Til sammenligning med San Carlos Water kan tages Port 
Stanley area, hvor de britiske hangarskibsfly efter den 12. maj 
overgik til at kaste bomber ind i området (loft-bombing) i 
stedet for at bombe området på traditionel vis45 • 

Våbensystemer Antal Samlet ildkraft i HK 

35 mm GDF-001 6 55.998 

20 mm RH 202 23 34.707 

Tabel nr. 16. Samlet kanonildkraft ved Port Stanley Primo 
maj 82 - ialt 90.705 HK. 

Ud over de i tabel nr. 16 omtalte kanonsystemer fandtes føl
gende SAM-systemer ved Port Stanley primo maj 82: 
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I Roland. 
3 Tigercat. 
? Blowpipe. 
? SA-7 Grail. 
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Håndvåben og 20 mm maskinkanoner skød ikke mange jetfly 
ned (2 britiske og medvirkende højst ved nedskydningen af et 
par argentinske fly)46 • Dette tiltrods det store ammunitions
forbrug; f.eks. bortskød The Scots Guard (En af de tre batal
joner i 5. brigade) 18.600 skud 7,62 mm (svarende til 440 kg. 
ammunition) under luftangreb, uden at skyde et fly ned, 47 • 

Dog skal de mindre skader på flyene, samt moralen ved både 
piloter og ved dem, der bliver angrebet ikke undervurderes. 
Tilsyneladende vurderes det lette luftværnsartilleri som væ
rende mindre betydningsfuld i dag end lige efter krigen, idet 
Royal Navy's ordre på såvel Goalkeeper systemet som 30 mm 
luftværnskanoner tilsyneladende er stærkt reduceret48 • 

KONKLUSION 
Falklandskrigen i 1982 viste status for duelsituationen mellem 
skibe og fly på det givne tidspunkt, under de givne omstæn
digheder og med de givne styrker. Men en analyse af duelsitu
ationen kan aldrig give et helt præcis billede; dels på grund af 
tilfældighedernes spil, dels på grund af det begrænsede antal 
hændelser (rent statistisk) og ikke mindst på grund af stadig 
uoplyste forhold under krigen. 
Krigen viste, at en flådestyrkes bedste luftforsvar (til at skyde 
fjendtlige fly ned) er styrkens egne jagerfly (CAP). Den 
manglende britiske luftbårne varsling (AEW) fik især betyd
ning for bekæmpelsen af fly med "Stand-off" våben. 
Det må ligeledes konstateres, at overflade-til-luft missiler 
(SAM's) ikke havde den høje træfprocent, som mange havde 
ventet. 32 af de fly, som fra officiel britisk hold blev betragtet 
som nedskudte (ikke kun fra SAM's) overlevede beskydnin
gen, selv om flyene ofte fik skader. Den lave træf-
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procent gjorde, at forbruget af missiler blev meget stort. Flå
den blev tidligt klar over dette og måtte allerede den 24 maj 
sende forsyningsskibet Ressource til San Carlos Water med 
Sea Dart, Sea Cat og Sea Wolf missiler49

• 

De overdrevne ''claims'' på nedskudte fly er nemme at forstå, 
når man tænker på, at et stort antal forskellige våbensystemer 
samtidigt i løbet af en kort, meget intens periode beskyder ad
skillige fly, der i lav højde passerer gennem området. Hvem 
der ramte hvem, og hvornår, er yderst vanskeligt at afgøre. 
Generelt må det dog fastholdes, at det britiske luftforsvar lyk
kedes. Hangaskibene blev ikke truffet og ingen af forsynings
eller landgangskibene i San Carlos Water blev sænket. Da 
luftforsvaret manglede ved Fitzroy, var resultatet til gengæld 
katastrofalt. 
Betragtes krigen fra flyenes side, ses det, at ligesom under tid
ligere krige kan skibe sænkes af flyvemaskiner. Men har ski
bene et luftforsvar bliver opgaven vanskeligere og kræver 
langt flere sorties for at opnå samme effekt. Grunden til de 
overdrevne argentinske "claims" af sænkede britiske skibe 
skyldes ikke kun propagandaen, men også, at det er uhyre 
svært for piloten i et fly, der flyver i få meters højde, at se virk
ningerne af sine bomber. 
Ligesom luftværnsmissilerne ikke var vidundervåben, så var 
luft-til-overflade missilerne (ASM'S) det heller ikke. Træf
procenten var lav, og blev forringet, da flåden havde lært at ta
ge sine forholdsregler. Selv om argentinerne havde luftbåren 
overvågning i begyndelsen af krigen, lykkedes det dem ikke at 
løse problemet med "over-the-horizon targeting" (OTHT). 
Men ingen kan vel rigtig siges, at have løst dette problem. 
I bedømmelsen af den argentinske indsats skal det inkluderes, 
at intet angreb blev fortaget mod flyvepladserne i Argentina. 
Mange af de argentinske fly var oprindeligt hangarskibsfly, 
der er bygget til at operere fra korte startbaner, men alligevel 
kunne Port Stanley landingsbanen, der var 1250 m. lang, kun 
anvendes aftransportfly, bevæbnede trænings fly og langsom
me propeljagerbombere. Inden startbanen blev bombet, var 
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den blevet afprøvet af flådeflyvevåbnet og fundet for kort bå
de til Skyhawks og Super Etendards50

• Var de argentinske 
flyvestationer blevet bombet, så de anvendelige dele af start
banen havde fået samme eller kortere længde end startbanen 
i Port Stanley, ville det have været særdeles vanskeligt at flyve 
bare en brøkdel af de gennemførte sorties. 
I bedømmelsen skal også medtages de mange svigtende bom
ber, og nogle af piloternes manglende træning i bombning af 
sømål. Mange bomber ramte agten for skibene, der blev 
bombet51 • 

Sammenfattende kan det siges, at krigen ikke viste signifikan
te ændringer i den allerede kendte fly/skib duelsituation. Mis
silerne har ikke medført, hvad mange forventede, at en af par
terne i duelsituationen er blevet overlegen. Missilerne har 
gjort det farligere for begge parter, men også medført et langt 
større forbrug af den medførte "dyre" ammunition. 
Endelig skal det påpeges - endnu en gang - det britiske luftfor
svar af skibene lykkedes, selv om det kun skød få fly ned. 
Luftforsvarets opgave er ikke at skyde fly ned, men at beskytte 
skibene. 

DEL. III EN VURDERING 

AF ANALYSENS VÆRDI FOR DANSKE FORHOLD 
En analyse af Falklandskrigen bør nødvendigvis følges op af 
en vurdering af analysens værdi for danske forhold. Foretages 
denne analyse ikke, kan dele af analysen tages til indtægt for 
både det ene eller andet synspunkt, alt efter hvilken del af ana
lysen, der citeres. 
Umiddelbart spiller de geografiske forhold ind, øerne ligger 
mere en 12.000 km fra England og ca. 500 km fra Argentina. 
Den påvirkning, som operationerne vil få fra disse afstande, 
findes ikke i det syd-danske operationsområde. Vejret er lige-
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ledes en væsentlig faktor under alle operationer. Da hangar
skibet Invinciple returnerede til Storbritanien, havde det til
bragt 150Jo af tiden i tåge og 310Jo af tiden i søstyrke 5 eller 
derover1• Det sydlige Atlanterhav kan ikke sammenlignes 
med Østersøen eller Nordsøen. 
Der findes desuden adskillige taktiske grunde til at sammen
ligningen ikke kan finde sted. F.eks. havde Royal Navy ingen 
overfladetrussel efter sænkningen af General Belgrano. Det 
begrænsede antal jagerfly hos begge parter i krigen, samt di
stancerne fra flyvestationerne og hangarskibene til øerne 
gjorde jagerdækningen (Escort fighters og CAPs) sporadisk. 
Elektronisk krigsførelse blev kun anvendt i begrænset omfang 
af argentinerne. Endelig skal det påpeges, at de argentinske 
flyvestationer ikke blev angrebet, hvilket må forventes vil ske 
med vore flyvestationer under en krig i vort område. 
Styrkeforholdet kan heller ikke overføres til danske forhold. 
Ligeledes kan antallet af køretøjer og soldater i den britiske 
landgangsstyrke ikke sammenlignes med størrelsen af en sov
jetisk landgangsstyrke. 
Til trods for færre skibe, kan den danske flåde hurtigt samle 
en styrke, der har mindst samme effekt i kanoner, som den bri
tiske flåde havde i San Carlos Water. Men desværre kan antal
let af SAM-systemer ikke sammenlignes. Og slet ikke antallet 
af missiler ombord. Desuden er de danske skibe generelt af 
mindre størrelse, hvilket gør dem til vanskeligere mål, og sam
tidigt giver dem mulighed for at gå tættere ind under en kyst 
(radar og missillæ). 
I en krig i vort område, må det forventes, at begge parter, 
ihverfald indledningsvis vil have rådighed over varslingsfly 
(AEW OG MPA), hvilket næsten ikke fandtes under Falk
landskrigen. 
Falklandskrigens vigtigste lektie kan dog overføres. Styrke
forholdet mellem fly og skibe er ikke ændret væsentligt siden 
anden verdenskrig. Begge våbensystemer er nødvendige i en 
krig om et ø-rige, men begge våbensystemer vil i en sådan krig 
lide kraftige tab. 
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Bilag nr. 1 

FLY DATA 

Navn Type Max/ march 
fart (kn.) 

A-4B/ C/ Q Jagerbomber 587/ 450 
Skyhawk 

Learjet 35A Foto-recce 490/440 

C- 1 Dagger Jager-/ 740/-
jagerbomber 

Super Jagerbomber 645/-
Etendard 

Canberra B 62 Bombefly 450/350 

Aermacchi Træner/ let 485/-
339AA angrebsfly 

T34Cl Propel træner 215/180 
Turbo Mentor (angrebsfly) 

FMA IA58 Propel 285/230 
Pucara angrebsfly 

Mirage III EA Jager 1204/515 

SP-2H Neptune MPA 310/ 175 

KC 130H Tankfly 330/ 310 

Harrier Gr. 3 Jagerbomber 625/ -

Sea Harrier Jager/ jager- 625/ -
bomber 

* Combat radius er, som de øvrige oplysninger fra årbøgerne 
Observer's Book of Aircraft, fabrikantoplysninger (uden 
flyveprofil og bombelast). 
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'ombat radius* Våbenlast Normal våbenlast 
-Ii-Lo-Hi)(nm) 

295 2 20 mm mask. 4 5000 Ibs eller 
Max. 5000 Ibs. 2 1000 Ibs 

1241 

650 2 30mm mask. 2 1000 Ibs 
Max 8820 Ibs 

350 2 30 mm mask. I Exocet 
Max 3000 Ibs 

695 Max 8000 Ibs 

475 2 30 mm mask. 4'5 raketter 
Max 4000 Ibs 

240 Max 1200 Ibs 

380 2 20 mm+4 7,62 mm 
Max 3560 Ibs 

325 2 30 mm mask. 
Max 4000 Ibs 

950 Max 8000 Ibs 

2050 

225 2 30 mm mask. 

390 Max 5000 Ibs. Sidewinder 
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Bilag nr. 2 

MISSIL DATA 

Type Navn Vægt Højde 
(kg) (m) 

max/ min 
Skibs Sea Dart 550 -/ -

SAM Sea Slug c.2000 c.15000/ -

Sea Wolf 80 -/ -

Sea Cat 60 -/-

Land Rapier 65 5000/ 50 

SAM Blowpipe 12,7 1500/ -

Stinger 15,1 -/ -

Roland 63 6500/ 50 

Tigercat 60 -150 

ASM Exocet 650 -

Sea Skua 210 -

Forkortelser: 

AHR: 
ASM: 
Aut: 
BR: 
CG: 
IR: 
0: 
SAHR: 
SAM: 
TV: 

Active Homing Radar 
Air-to-Surface Missile 
Automatic 
Beam Rider 
Command Guidance 
lnfra Red 
Optical 
Semi-Active Homing Radar 
Surface-to-Air Missile 
Television 

Rækning 
(km) 

30+ 

C. 58 

-
3,5 

3,5 

3,0 

-
6,5 

3,5 

50-70 

-

Kilder: Jane's Weapon Systems 1979-80. 
The Military Balance 1978-79. 

Styring 

SAHR 

BR 

Aut/ radar 

CG/ 0/ TV 

CG/ TV 

CG/ 0 

IR 

Aut/ radar/ 0 

CG/ 0/ TV 

AHR 

SAHR 
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MARITIM DEBAT 

KARRIEREPLAN I 
INSPEKTIONSSKIBSESKADREN 

af Kaptajnløjtnant N. C. Wang 

Efter at have været tilknyttet inspektionsskibseskadren (ISE) 
igennem 5 år på såvel subalternt- som chefniveau, føler jeg 
mig foranlediget til, at give udtryk for min holdning til de for
hold, der tilbydes eskadrens unge officerer samt fremkomme 
med forslag til, hvorledes disse kan forbedres. 
Da jeg i 1982, som nyudnævnt premierløjtnant, blev konfron
teret med eskadreledelsen i forbindelse med den såkaldte 
eskadreorientering, spurgte jeg, om ISE kunne tilbyde en kar
riereplan i lighed med de øvrige eskadrer. Det kunne ISE ikke, 
thi efter et par år i eskadren var meningen den, at den unge of
ficer skulle tilbage til det "rigtige søværn", som det blev sagt. 
Det var en temmelig trist meddelelse, idet jeg, efter at have til
bragt det meste af ''langt togt'' på Grønland, var blevet meget 
interesseret i fiskeriinspektionstjenesten. Som våbenofficer i 
INGOLF fik jeg lejlighed til at gentage mit spørgsmål. Svaret 
var det samme, og jeg måtte konkludere, at det faktisk var 
"det rigtige søværns" officielle holdning, jeg var blevet præ
senteret for. 
Bortset fra at en sådan modtagelse på det første egentlige tje
nestested frarøver entusiasmen hos de fleste, tilgodeser den 
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nuværende tjenesteturnus en alsidighed, der på længere sigt 
er sund for både søværnet samt for den enkelte officer. Men 
dette princip forudsætter, at der er et antal operative kamp
enheder, der kan sikre den unge officer en relevant uddannelse 
og tjeneste. Efter de senere års reduktion i antallet af operative 
kampskibe er der, efter min bedst overbevisning, ikke længere 
grundlag for et sådant alsidighedsprincip. Det er endvidere 
mit indtryk, at der er en stigende interesse for ISE blandt de 
helt unge officerer. De kan som kadetter dårligt undgå at 
komme om bord i ISE-enheder og opdager herved, at også in
spektionsskibe og inspektionskuttere udfører et fornuftigt og 
nødvendigt stykke arbejde. Denne interesse kvæles dog i no
gen grad af frygten for at havne på et sidespor. Og ISE ved
bliver at være et sidespor, sålænge der ikke er nogen sammen
hæng mellem de stillinger ISE råder over samt nogle langsig
tede mål med den enkeltes uddannelsesforløb. Hvis man 
kunne opnå noget sådant, ville langt flere satse på ISE og der
med øge professionalismen i en eskadre, hvor professionalis
me redder menneskeliv også i fredstid. 
Det er i skrivende stund afgjort, at søværnet i de kommende 
år modtager 4 nye inspektionsskibe til en samlet værdi af 1400 
mil. kr. Jeg finder det decideret uklogt, såfremt en sådan inve
stering ikke følges op med en karriereplan. Med de 4 nye in
spektionsskibe råder ISE ikke blot over 200J'o af flådens opera
tive enheder, men også over de 4 største. Dette må i sig selv 
kunne berettige en ligestilling med de øvrige eskadrer rent kar
rieremæssigt. 
Hvis ISE til stadighed rådede over en erfaren grundstamme af 
officerer, der kunne give deres viden videre til de nye, ville man 
kunne undgå, at skulle sende skibe til Grønland, hvor ingen i 
skibsledelsen er i besiddelse af grønlandserfaring. Dette har 
fundet sted, og et sådant forhold er utilfredsstillende for alle, 
men en naturlig følge af den tilfældige måde besætningerne 
bliver sammensat på. 
På figuren har jeg forsøgt, at skitse et karriereforløb, som 
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jeg kunne forestille mig det. Den skulle gerne anskueliggøre, 
at et kontinuert og afvekslende tjenesteforløb i ISE kan tilret
telægges. 
Den på figuren skitserede plan er tilpasset den nye uddannel
sesstruktur og forudsætter naturligvis, at der rekruteres det 
nødvendige antal officerer med officersgrunduddannelse 
(OGU) hvert år. 
Efter endt OGU skal den unge officer på et våbenkursus, der 
sætter ham i stand til at varetage jobbet som våbenofficer 
(VBO) i et inspektionsskib. Endvidere skal fiskeriofficerskur
sus gennemgås, idet han allerede på første togt skal følge fi
skeriofficeren (FIO) som elev, når tjenesten ombord tillader 
dette. 
Der lægges stor vægt på uddannelse af FIO såvel teoretisk 
som praktisk, idet hele inspektionstjenesten's omdømme af
hænger af FIO'ens effektivitet og professionalisme. 
Efter endt togt skal uddannelsen som kommunikationsofficer 
(KKO) gennemgås. Andet og tredie togt bliver som KKO/ 
FIO. 
Officeren har nu erhvervet stor rutine som navigatør og FIO, 
så jobbet som næstkommanderende (NK) i en inspektions
kutter umiddelbart kan bestrides. Efter et års tjeneste som NK 
i en kutter har officeren forrettet sejlende tjeneste i ca. 3 år, og 
skal herefter, såfremt han vurderes egnet, gennemgå videre
gående officersuddannelse (VOU), samt i forlængelse heraf 
operationsofficerskursus. 
Herefter skal jobbene som operationsofficer (OPO) i et in
spektionsskib og chef for en inspektionskutter bestrides 
afhængig af det aktuelle behov. Dette vil naturligvis være be
stemmende for hvilke funktionsuddannelser, der skal er
hverves i forlængelse af OPO-kursus. 
Efter endt OPO-kursus bør der lægges stor vægt på udveks
ling med andre eskadrer under øvelser, så den teoretiske ope
rative viden prøves i praksis og åjourføres. Dette kan også 
fremmes ved, i højere grad end tidligere, at inddrage inspek-
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tionsskibe på sejlende forskole i hjemlige øvelser. Endvidere 
bør inspektionsskibene i videst muligt omfang søge samarbej
de med MPA-fly og lignende under patrulje ved Færøerne 
samt østkysten af Grønland. Tjenesten som OPO skal vare i to 
år. 
Kuttertjenesten skal være delt op, så det første år bliver som 
fungerende chef og det sidste år som chef. 
Denne opdeling tager udgangspunkt i den nuværende tilde
ling af ferie og frihed i disse skibe. 
Der vil herefter være gået ca. 9 år siden udnævnelse til premi
erløjtnant, og stabskursus II bør tilbydes. 
Efter stabskurserne kan officeren, såfremt han ønsker at fort
sætte i eskadren, forrette tjeneste som NK i et inspektionsskib 
i en 2 års periode. Officeren skal herpå forrettestabstjeneste i 
4-5 år. Denne periode bør deles i to, hvor han i den ene periode 
sidder i en ISE-, GLK-, FRK-stab. Det vil herefter være natur
ligt, at afslutte forløbet som chef for et inspektionsskib. 
Det bør tilstræbes, at to-årsperioderne til søs foregår på sam
me besætning, så der opnås en kontinuitet, der optimerer ud
byttet af de foresatte 's erfaringer. 
Med henblik på at tilgodese eskadrens samt den enkeltes be
hov mest muligt, bør administratonen af ISE's officerer fore
tages af eskadrepersonelofficeren i lighed med de øvrige 
eskadrer. 
Jeg har i det foregående undladt, at berøre de økonomiske 
aspekter ved indførelse af en karriereplan. Jeg skal derfor af
slutningsvis gøre opmærksom på, at der kan spares mange 
penge på vedligeholdelse og reparationer ved at øge kontinui
teten samt hæve erfaringsgrundlaget i inspektionsskibe og 
kuttere. En ikke uvæsentlig betragtning i en tid, hvor riget fat
tes penge. 
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ET PAR KOMMENTARER TIL 
KAPTAJNLØJTNANT N.C. WANGS 

FORSLAG TIL EN KARRIEREPLAN 
I INSPEKTIONSSKIBSESKADREN 

Af Kommandørkaptajn IR. Miche/sen 

lnspektionsskibseskadren (ISE) har i det forholdsvis korte 
tidsrum eskadren har eksisteret, udviklet sig stærkt og posi
tivt i mange henseender. En af de positive udviklinger har i de 
seneste år været, at et stigende antal unge søofficerer helhjer
tet er gået ind for tjenesten i eskadren, og ønsker at skabe sig 
en fremtid her, hvor tendensen tidligere har været, at inspekti
onstjeneste kun var noget en søofficer lavede lejlighedsvis, 
eller når han var tvunget til det. 
Forståeligt nok vil disse unge officerer have en karriereplan. 
Vi har lejlighedsvis drøftet dette i eskadren og specielt, hvor
ledes en sådan plan kunne indpasses i Søværnets generelle 
personelpolitik. Jeg hilser derfor med glæde, at Kaptajnløjt
nant (KL) N .C. Wang nu inviterer til en almindelig drøftelse af 
emnet, og skynder mig med at komme med følgende kom
mentarer af hans artikel: 

"Jeg synes artiklen omhandler nogle særdeles relevante 
spørgsmål, og anfører mange gode synspunkter og forslag, 
som jeg ganske kan tilslutte mig. Jeg er dog ikke enig i hans 
ide om en eksklusiv ISE-karriereplan". 
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Karrierepolitik er efter min opfattelse som al anden politik 
"det muliges kunst", og må derfor tilpasses de vilkår og hold
ninger, der er gældende i tiden. For KL Wangs hidtidige karri
ere - som det også blev sagt i de orienteringer, jeg har givet 
ham og andre A-officerer for ca. 5 år siden - var det ikke mu
ligt at lave en karriereplan, hvor den overvejende del af den 
sejlende tjeneste foregik i ISE. 
Jeg tror ej heller det var ønskeligt for personelforvaltningen, 
eller for flertallet af A-liniens officerer. For de nye OGU-offi
cerer er det derimod muligt, og jeg har derfor i mine oriente
ringer de sidste par år på Søværnets Officersskole (SOS) skit
seret en karriereplan centreret om ISE, noget i retning af KL 
N.C. Wangs forslag. 
Forskellen er imidlertid, at jeg mener, en vekselvirkning mel
lem de egentlige kampenheder og ISE er en bedre løsning, og 
at der bør arbejdes betydeligt mere end sket er, for en sådan 
løsning. 
Med det efterhånden generelt stærkt begrænsede aktivitets
niveau i flåden og deraf følgende væsentligt mindre sejlende 
tjeneste risikerer vi i de kommende år, at den enkelte officer 
for overhovedet at få den nødvendige rutine, og for at kunne 
"vokse op i jobbet", må forblive i eet speciale. Det vil sige, at 
vi vil kunne få et søværn, hvor den enkelte kun har sejlet med 
enten ubåde, torpedobåde, STANDARDFLEX, korvetter, el
ler ISE, eller at han kun har fløjet helikopter. En sådan udvik
ling vil være uheldig, og forøge et problem, som for længe har 
påvirket Søværnets personelpolitik, været til nogen irritation 
for ISE, og skadet vore muligheder for at føre en konstruktiv 
personelpolitik i ISE. 
Dette er, at tjeneste i ISE af mange officerer har været betrag
tet som noget andenrangs og hæmmende for karrieren, sam
menlignet med de smarte job i torpedobåds- og fregateskadre
ne, hvilket har medført, at de fleste "gulddrengeaspiranter" 
har søgt de smarte job i kampeskadrene. Fordelene herved er, 
at der tilsikres den nødvendige kvalitet i disse eskadrer, og at 
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der her bliver mere konkurrence og bedre muligheder for ud
vælgelse af de virkeligt egnede. Men der er også ulemper der
ved, at man danner en slags "forening til gensidig ros og be
rømmelse", som gør det meget svært for officerer, der har 
valgt anden tjeneste, at opnå samme karrieremuligheder. 
Som omtalt er det imidlertid glædeligt, at ISE gennem de se
nere år har fået et stigende antal unge officerer, der ikke be
tragter inspektionstjenesten som noget andenrangs, men som 
en i disse tider måske vigtigere opgave for søværnet, og videre, 
at disse unge officerer arbejder dygtigt og målrettet, og har en 
væsentlig andel i, at inspektionstjenesten idag professionelt 
er fuldt på højde med resten af søværnet. På visse områder at 
vi endda er mere professionelle, på grund af det højere aktivi
tetsniveau. 
Inspektionstjenestens opgaver og vilkår er væsentsforskellige 
fra de andre eskadrer. Østersøproblematikken, en kompleks 
og sammentrængt kampsituation, kræver overblik, en indgå
ende viden, og hurtige beslutninger, men den enkelte officer 
indgår i en fast struktureret og kompleks organisation, med 
forholdsvis faste procedurer og ringe valgmuligheder. ISE by
der på meget større valgmuligheder i det daglige, og krav om 
beslutninger af ofte vidtrækkende betydning for indsatsen i 
Nordatlanten; måske tunge beslutninger om liv og død. 
Begge dele er efter min mening nødvendige at kunne for en sø
officer. Vi må kunne håndtere såvel det "smarte" men discip
linerede Østersøproblem, som Nordatlantens måske mere 
enkle, men også mere selvstændige og krævende beslutninger. 
Det er på tide, at dette accepteres, og at ISE accepteres som en 
lige så nødvendig og kvalificerende karrierevej som kamp
eskadrenes, men jeg kan ikke være enig i KL N .C. Wangs mo
del med udelukkende tjeneste i ISE, og lejlighedsvis deltagelse 
i øvelser i de andre eskadrer. Der må være en passende vekslen 
mellem tjeneste i ISE og tjeneste i andre eskadrer. 
I forbindelse hermed er det vel også på tide, at man ved be
dømmelsen af kvalifikationer · bevæger sig lidt væk fra den 
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store vægt på det "håndværksmæssige". For en skibschef, en 
divisionschef og en styrkechef er det selvfølgelig nødvendigt 
med et indgående kendskab til området, taktiske procedurer 
og våben m.v., men en flådefører må være mere end en hånd
værker, der kan sit kram tilbunds. Han må være en leder, der 
kan bedømme en situation præcist, træffe de rigtige beslut
ninger, og bringe dem til udførelse. Hvad dette angår er ISE 
måske en bedre læreplads end kampeskadrene. 
Hertil kommer så udviklingen i de kommende år. Ikke blot 
har den manglende politiske forståelse for forsvaret og speci
elt søværnet medført nedskæringer af kampflåden og dennes 
aktivitetsniveau, således at ISE forholdsmæssigt udgør en 
stadig større del af den samlede aktivitet. Op mod 400Jo af det 
sejlende personel vil findes i ISE. Udviklingen har også med
ført, at kampflåden overvejende vil komme til at bestå af 
mindre enheder, med deraf følgende kortere karrierebaner i 
kampeskadrene, man bliver hurtigt for gammel til at sejle. 
Samtidig sker der også det, at de nye inspektionsskibe i kraft 
af bedre udstyr og våben vil kunne spille en større rolle i spæn
dingsperioder, og at de følgelig må indgå i øvelser for at træne 
disse aspekter. 
Efter min opfattelse vil ISE i de kommende år være engageret 
i en stadig større del af søværnets opgaver og af aktiviteterne. 
Men ISE vil også i højere grad komme til at være en integreret 
del hvad angår løsning af det fælles opgavekompleks. 
Der er derfor rigeligt belæg for at gøre tjenesten i ISE til en 
fuldt ligeværdig karrierevej for vore officerer, og der bør der
for udarbejdes en karriereplan for tjeneste i ISE. Den bedste 
løsning er imidlertid ikke en eksklusiv tjeneste i Nordatlanten, 
som foreslået af KL N .C. Wang, men en passende vekslen mel
lem ISE og en, måske to af de andre eskadrer. 
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ROMANER 
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TIDSSKRIFTER 
FOV Nyhedsbrev nr. 1/1987 ff. Kbh. 1987. 16 s. ill. dup!. 4°. 

KOMMENTARER 
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Afskrækkelse. En studie fra FN Det Sikkerheds- og Nedrust
ningspolitiske Udvalg, Kbh. 1987. 
FN's generalforsamling besluttede i 1984 at anmode general
sekretæren om at lade udarbejde en studie under overskriften 
''Afskrækkelse: dens betydning for nedrustning og rustnings
kapløbet, nedrustningsforhandlinger og international sikker
hed og andre beslægtede emner". 
Studien skulle søges tilvejebragt på et objektivt grundlag, der 
skulle afspejle alle tankeretninger og synspunkter og således 
give udtryk for de forskellige herskende opfattelser og dertil 
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knyttede argumenter, uden forsøg på at nå til fælles konklu
sioner og anbefalinger. 
Derfor blev studien udarbejdet af repræsentanter for de tre, i 
denne henseende, mest relevante grupperinger inden for FN, 
nemlig de alliancefrie lande, Atlantpagtlandene og Warsza
wapagt-landene. 
Studien indeholder de enkelte eksperters individuelle bidrag, 
de tre grupperingers argumenter, modargumenter og kom
mentarer og endelig en sammenfatning af eksperternes syns
punkter, som formuleret af dem selv. 

John Bach: The Australian Station. A History of the Royal 
Navy in the South West Pacific, 1821-1913. New South Wales 
University Press, Kensington 1986. 
Professor Bach har i 15 kapitler præsteret en fyldig gennem
gang af den engelske marines tilstedeværelse i den sydvestlige 
del af Stillehavet fra 1821 og indtil den autralske flåde overtog 
forpligtelserne. 
Særlig interessant er samspillet mellem missionering, handel 
og flådediplomati i den engelsk/franske kappestrid i det syd
lige Stillehav. 

Eric 1 Collenette: Seere! of the Kara Sea. William Kimber, 
London 1987. 
Forfatter har som baggrund for denne roman sin tid i Royal 
Navy, specielt u-bådstjeneste under 2. verdenskrig. 
Emnet er her den klassiske konvojtjeneste på Murmansk
ruten, men den engelske u-bådschef har sine personlige inte
resser og sit specielle mystiske mål. 

FOV Nyhedsbrev. Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjene
ste, Kbh. 1987. 
4. december 1987 udkom det første FOV Nyhedsbrev, som 
fremover vil bringe informationer om forsvaret, der er af al
men interesse, og nyheder som ikke har fundet vej til andre 
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medier. Nyhedsbrevet vil også indeholde en oversigt over pres
sens behandling af forsvars- og sikkerhedspolitiske emner 
med direkte tilknytning til dansk forsvar. 
En af redaktørerne er kaptajnløjtnant i Søværnet Per Her
holdt Jensen. 

Bent Jensen: Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark 
siden 2. verdenskrig. Gyldendal, Kbh. 1987. 
Dr. Phil Bent Jensens nyeste bog beskriver forholdet mellem 
Sovjetunionen og de små nordiske lande siden Anden Ver
denskrig på baggrund af Sovjetunionens globale politik i 
samme tidsrum. 
Som forfatteren skriver i sit forord, er meget få vist klar over 
omfanget af den sovjetiske opmærksomhed om og interesse 
for Danmark, som bl.a. kommer til udtryk i talrige officielle 
sovjetiske tilkendegivelser. Forfatteren finder det vigtigt, at 
den danske offentlighed får kendskab til omfanget, arten og 
indholdet af disse tilkendegivelser. Bogen er da også helt over
vejende bygget på et autentisk russisksproget kildemateriale 
og sovjetiske politiske og strategiske analyser fra perioden 
1945-1987. 
Først i anden række kommer bogen ind på skiftende danske 
og nordiske reaktioner på og opfattelse af Sovjetunionens po
litik. Den interessante og letlæselige bog er en udmærket 
"fortsættelse" af Mary Daus bog "Danmark og Sovjetunio
nen 1944-49" fra 1969. 

Monica Kristensen: Mod 90° Syd. Oversat fra norsk af Palle 
Koch. Gyldendal, Kbh. 1987. 
Det er Monica Kristensens egen beretning om den engelsk
norske slædehundeekspedition til Antarktis i 1986/87, i hvil
ken 2 af de 4 deltagere var tidligere medlemmer af Siriuspa
truljen. 
Under uhyre fysiske anstrengelser nåede ekspeditionen til 86° 
sydlig bredde - kun 444 km fra deres mål: Sydpolen. Her 
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måtte man træffe det svære valg: Enten at fortsætte mod po
len og der anmode den amerikanske base om evakuering 
(uden hundene) eller at returnere med hundene, og de indtil da 
opnåede videnskabelige resultater. 
Man valgte det sidste og kæmpede sig tilbage i temperaturer, 
der nu faldt til minus 30-36°. 
Bogen er i meget fint udstyr med pragtfulde fotografier i 
farver. 

Verner Madsen: Peder Hansen - en dansk koloniembeds
mands historie. Odense Universitetsforlag, Odense 1984. 
Bogen fortæller om juristen Peder Hansen (1798-1880), der 
gennem en menneskealder tjente den danske stat, dels i Ostin
dien, hvor han blev koloniens sidste danske guvenør, dels i 
Vestindien, hvor han fra 1848-1851 var det unge folkestyres 
første generalguvenør. Opgaverne var vidt forskellige. I Ostin
dien skulle han - under enevælden - afhænde de danske besid
delser, i Vestindien skulle han bevare de dansk/ vestindiske øer 
for moderlandet. 
Gennem mange private breve og indberetninger får man et 
levende billede af en ung koloniembedsmands hverdag i Tran
kebar, hans forhandlinger med engelsk/ostindisk handels
kompagni og hans mission til Kina i sommeren 1845, hvor han 
fik underskrevet en handelsaftale og indsat konsuler i de vig
tigste havnebyer. 
Bogen slutter med en omtale af Peder Hansen som danskrigs
dagsmand i årene 1854-1861. 

John Fitzhugh Mil/ar: Early American Ships. Thirteen Co/o
nies Press, Williamsburg, Va., 1986. 
Der er tale om amerikanske skibe fra koloni- og revolutions
tiden 1607 til 1790. I første del af bogen gennemgår forfatte
ren de grundlæggende træk, -tegning, konstruktion, rigning 
m.v. - der var almindelige for skibe i denne periode, og den 
amerikanske påvirkning på udviklingen. Resten af bogen 
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indeholder en alfabetisk liste over mere end 200 amerikanske 
skibe af alle størrelser, med angivelse af hvert skibs historie og 
karakteristika. 
Mange planer, farvetavler med 64 flag i forbindelse med den 
amerikanske marines historie og en kort beskrivelse af den 
amerikanske flådes "fødsel" i 1775 afrunder værket, som må 
interessere såvel marinehistorikere som modelbyggere. 

Ole Mortensøn: Sej/skibssøfolk - fra Det sydfynske Øhav. 
Lange/ands Museum, Rudkøbing 1987. 
Et pragtværk, som direktøren for langelands Museum er me
ster for. Han har inddraget mange gamle søfolk fra Marstal, 
Turø, Svendborg og andre havne i arbejdet med bogen, som 
ved en blanding af almindelig tekst og direkte citater fra op
tagne interviews med gamle sejlskibsfolk, giver en beskrivelse 
af de store og små sejlskibe, der med udgangspunkt i det syd
fynske øhav besejlede jordkloden. 
Man får indblik i sejlskibsnæringen, skibstyper, deres indret
ning, besætningens sociale forhold og rekruttering, deres for
hold om bord og deres indbyrdes samarbejde og konflikter. 
Bogen er rigt illustreret og forsynet med en uddybende ordfor
klaring og et både sag - sted - og navneregister. 

The Naval Arms race. United Nations, New York 1986. 
Et FN studie, udfærdiget af en ekspertgruppe, som blev ned
sat på bl.a. Sveriges initiativ, og hvori Sverige deltog. 
Studien giver en udmærket baggrund for den videre under
søgelse af maritime våbensystemer i de senere år og er også en 
god basis for det fortsatte arbejde i FN og bilateralt med hen
blik på at udvikle regler for at undgå ulykkelige hændelser til 
søs og for en modernisering af søkrigsregler. 

Kenth Olsson: Catalinaaffiiren. Nytt !jus over svenskarnas 
forsvinnande. Frank Stenval/s Forlag, Malmø 1987. 
Den 13/61952 forsvandt et svensk militært luftfartøj af typen 
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DC-3 sporløst over Østersøen. Hverken besætning eller flyet 
blev fundet. Det eneste spor var en redningsflåde - fundet et 
par dage efter - med spor af, hvad der med stor sandsynlighed 
var sovjetiske projektiler. 
Et svensk Catalinafly, som deltog i eftersøgningen, blev den 
16/6 skudt ned af sovjetiske jagere over internationalt far
vand. Det lykkedes piloten at nødlande, Catalinaen sank, 
men besætningen blev reddet af et tysk skib. 
Affæren medførte den gang omfattende noteudvekslinger 
mellem Sverige og Sovjetunionen og megen debat i Sverige. 
I dag er DC-3 'erens skæbne stadig et stort mysterium, men i 
efteråret 1983 besluttede den svenske regering at frigøre en del 
hidtil hemmeligholdte akter vedrørende affæren. 
Derfor har forfatteren nu forsøgt at give en samlet fremstilling 
af DC-3'erens baggrund, virksomhed og skæbne. Særlig inte
ressant er reflektionerne - på baggrund af diverse vidneud
sagn - om hvorvidt besætningen på DC-3 'eren overlevede og 
ført til Sovjetunionen, hvor de senere blev idømt mange års 
fængsel for spionage. 

William N. Still: Confederate Shipbuilding. University of 
South Carolina Press, Athens 1987. 
At Sydstaterne under den amerikanske borgerkrig ikke havde 
en effektiv flåde skyldtes - efter forfatterens opfattelse - ikke 
manglende ressourcer, men havde sin baggrund i militære, ge
ografiske og politiske forhold, og det var medvirkende til 
Konføderationens nederlag overfor Unionen. 
For dem, der interesserer sig for den amerikanske borgerkrig 
1961-65, er bogen et udmærket supplement. 
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Ernle Bradford: The Great Ship. Hamish Hamilton, London 
1986. 
Bradford afgik ved døden i 1986, kort tid efter at have færdig
gjort denne bog. Han var kendt som en søhistoriker med sær
lige evner til at gøre sit emne levende for læserne. 
I nærværende bog fortæller han om linieskibet/slagskibet fra 
det 16. til det 20. århundrede, fra venetianernes store "galej
er", der som de første mobile kanon-platforme bl.a. optrådte 
i slagene ved Preveza 1538 og ved Lepanto 1571, over Henrik 
VIII's Royal Navy, hvis Great Harry slog Frankrig ved Port
mouth i 1545, Nelson's linieskibe og Amerikas monitorer til 1. 
og 2. verdenskrigs slagskibe. 
Med mange eksempler fra 400 års krigshistorie får læseren en 
både saglig og let læselig beskrivelse af "The Great Ship". 

William W. Kaufmann: A Thoroughly Efficient Navy. The 
Brookings Institution, Washington, D.C. 1987. 
Forfatteren er professor emeritus og forelæser jævnligt på 
Harvard Universitet. Han belyser den amerikanske flådes øn
ske fra 1974 om en styrke på ialt 600 enheder, som man mente 
kunne opnås i 1989. Nylige nedskæringer gør det dog nødven
digt at revurdere denne plan. 
Kaufmann giver en analyse af den maritime strategi og den 
amerikanske flådes rolle i atomalderen. 
Han konkluderer, at en amerikansk flåde på 570 enheder, med 
12 hangarskibe, 220 andre overfladekrigsskibe, en amfibie
styrke, der kan overføre 1 "Marine Amphibious Force" og 
96 angrebs-u-både, til fulde vil dække Amerikas behov i 
fremtiden. 
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Maritim Kontakt 12, Kbh. 1988. 
Det 12. i rækken "Maritim Kontakt", der udgives af "kon
taktudvalget for dansk maritim historie og samfundsforsk
ning" er et festskrift til marinehistorikeren m.m.m. Jørgen 
Barfod, som den 2. marts 1988 fyldte 70 år. Det har da også 
fået titlen: "Maritim Kontakt til Jørgen H.P. Barfod". 
Festskriftet indeholder som sædvanligt mange interessante 
artikler, af hvilke her blot skal nævnes: 
Dr. Phil. Henning Henningsen har skrevet om "Søens para
denumre'' - om forskellige luksusskibe gennem tiderne, cha
lup-roere m.m. 
Niels Probst har i en stor artikel vurderet samtidens billede
materiale om den Skånske Krigs orlogsskibe. 
Hans Jeppesen og Jens Lorenzen har omtale af de to brødre, 
søofficererne H.H. og A.H. Stibolt, og gengivelse af deres 
godt 50 tegninger af forskellige skibstyper. 
Den optiske telegrafs historie i Danmark fremgår af Erik 
Housted artikel: "Sorte tavler og stum tale". 
Et glimt fra besættelsesårene findes i Henrik Dethlefsens 
"Øernes hjælpetjeneste - et søstykke fra besættelsesårene", i 
hvilken bl.a. senere orlogskaptajn E. Stærmoses indsats i den 
illegale forbindelse mellem Danmark og Sverige belyses. 

Morris, Eric: Churchill's Private Armies. London 1986. 254 s. 
ill. kort. index. bibl. 
Endnu en bog om de engelske special-styrker under 2. ver
denskrig, der efter den engelske premierministers ønske skulle 
sætte Europa i flammer efter nederlaget på fastlandet i 1940. 
Baseret på nye undersøgels~r, upublicerede dagbøger og delta
geres erindringer, giver forfatteren spredte træk af denne sær
lige form for krigsførelse, sluttende med angrebet på St. Naza
ire i marts 1942. 
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Gert Normann: Skibsvrag ved Vestkysten. Ringkøbing Amt. 
Bind 1: Fra Thyborøn til Fjaltring. Ballerup Boghandel, Ring
købing 1987. 
Dykkeren Gert Normann har berettet om sit arbejde med at 
lokalisere og undersøge vrag på vestkysten. Af særlig interesse 
for tidsskriftets læsere er hans omtale af S/S Hermod, som 
blev bygget på orlogsværftet i 1922 som kultransportdamper 
til Marinen, men som allerede et par år efter blev chartret ud 
til rederiet Dannebrog. Hermod sank i Oktober 1927, og blev 
først fundet sommeren 1987, godt 21 sømil NW for det områ
de, hvor man i 1927 eftersøgte det. Det var fundet af skibs
klokken, der var den første identifikation. 
Normann fortæller blandt mange andre ting også om dykning 
på vraget af det gamle russiske linieskib Alexandre Newsky og 
om den tyske undervandsbåd, U 20, der i 1915 sænkede lineren 
Lusitania, og som selv strandede på vestkysten i 1916. 

Peder Hansen Resen: Groenlandia. Det grønlandske Selskab 
1987. 
I 300 år har Peder Resens grundige beskrivelse af Grønland 
ligget upåagtet hen på det Kgl. Bibliotek. Med fondsstøtte er 
det nu lykkedes Det grønlandske Selskab at få den oversat fra 
latin og forsyne den med billeder og kommentarer. 
Beskrivelsen er en enestående objektiv sammenfatning af den 
viden, man sidst i 1600-tallet i Europa havde om grønlænder
ne og deres sprog og skikke, om Grønlands dyr, geografi, mi
neraler og historie, herunder om nordboerne og deres vin
landsrejser. 
Resen levede 1625-88 og var både historiker og jurist, og hans 
hovedværk ATLAS DANICUS indeholdt nærværende grøn
landske beskrivelse. 
Kommentarerne og en snes biografier er udarbejdet af J. Kis
bye Møller, som 1950-1959 var dommer ved Grønlands lands
ret. 
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Søren Thirslund: Træk af Navigations historie. Fra oldtiden 
til 1530. Maritema I. Handels- og Søfartsmuseet på Kron
borg, Helsingør 1987. 
Skibsfører Søren Thirslund har i de senere år været medarbej
der på Handels- og Søfartsmuseet og bl.a. beskæftiget sig 
med sit fags historie, som er en blanding af praktiske erfaring 
og teoretisk videnskab, eventyr og dagligt slid, nye opdagelser 
og lån fra andre kulturer. 
De to næste bøger i serien Maritema forventes at udkomme 
ultimo 1988 og 1989 og vil afslutte emnet. 

A.H. 
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Professionel elektronik 
rygraden i et stærkt forsvar. 

En af de store producenter af forsv,nsmatenel , PhiUpskoncemcn 
er Phdips Elektroniklndustrter AB der har 2400 ansatte. 900 arbej
der med system- og P<odukludvklong. Forsvarselektmnlk div se
nen har 1400 ansatte. Focsvarselektronikken udvikfes generelt 1 
samarbejde med det svenske forsvar. Phrlips Elektronlk111dustne, AB 
hor folgende områder som hovedekttviteter. 

Kamplnfarmatlona· ag Udllldall ... ysltmor Ul! OOYllfflot. 
Philips Elektronlklndustrier AB har el omlattende program af for
svarselektronik bl sovæmeL bl.a. ildladelsessysfemet 9LV 200 til 
mAlsogmng for kanoner og somAlsmlssner og 9KA 400 - ol ildled
els.ssysfem til kystartile<I. 

Lan-• lldlodeluuyotomer. Phllrps 8f hovedloverandor 
al ild~sescompulers og automat.sko kanonstgtemidler Ul det 
svenske forsvars fettartillerlenheder Ph -,ps udvikler rk:lledebessy-

stemer til luftværnskanoner. For tden arbetcfer Philips også med 
et Cll•system til feltarteUerr. 

Førin-119ffl. STINA er el komplet C'l·syslem fil både ovlfe og 
mlfilære foon.AI. Systemet er I operatrv drltt sAvel i Sverige som 
andre lnnde. 

l!"~f~n,:d~~~;t:;.,~rr:.; =•~°P::':!1Wt.l;~~- ~f.~te~~~ 
baseret på eoen udv1khng af hopfrekvensmegnetfoner 

Eloktn>nlsk latgofø-. HovedPfodukterne p6 dette område er 
flybåme og lartOjSl)aserede systemer med stnmmel- og lakkeIkas• 
te,e, som elværgemldler mod radar- og IR mAlsogende våben. I de 
seneste 1 O år har Pllilips Eleklroniklndusfrter AB udvrklef sig til den 
lorende europærske fabfk til lromslilfong af flybårne systemer al 
denne type og levererer sådanne som standardudrus1ning på 
I.eks. Vlggen, Jaguar, Mirage og Tornado 

Philips A/S Philips Elektronikindustrier AB 
Phlllpa Førsv■t'MYllemer FilrsvarMlekbonlk 
Prags Boulevard 80, 2300 Kobenhavn S. s-Øsfia Jarliilla, Sverige. 
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SALGSKONSULENT 
Søopmålings systemer 

Jobbet: 
Du skal indgå i vort salgsteam, der via et verdensomspændende 
agent- og forhandlernet forestår salget af vort sortiment af udstyr og 
systemer til professionel anvendelse i den hydrografiske branche. 

Dine opgaver vil spænde fra daglig kontakt med, og rådgivning af 
forhandlere, til udarbejdelse af oplæg til komplette systemløsninger, 
præsentation af disse for kunderne, og forhandling af kontrakter. 
Der vil derfor blive tale om nogen rejseaktivitet. 

Du er: 
En yngre, udadvendt person, der har et godt kendskab til gennem
førelse af søopmåling, og herigennem har opnået en viden der sæt
ter dig i stand til, efter en grundig introduktion til vore produkter og 
systemer, at rådgive såvel vore forhandlere som vore eksisterende 
og fremtidige kunder. 

Vi tilbyder: 
Et spændende job med gode muligheder for såvel faglig som per
sonlig udvikling i et team af dygtige og seriøst arbejdende medarbej
dere i et firma, der er inde i en spændende udvikling. 

Gage og ansættelsesvilk(lr vil iøvrigt også være på et attraktivt ni
veau. 

Ansøgning: 
Kunne ovenstående være en interessant fremtidsstilling for dig, be
des du sende en ansøgning Att. Salgschef Karsten Bønding. 

Har du spørgsmål er du også velkommen til at ringe på tlf. 
06-141300 

~~~~:I~~/~~~;= 
MARSELIS BOULEVARD 175 
DK-8000 AARHUS C, DENMARK 
PHONE: 06-141300. TELEFAX• 06-117017 
TELEX 66728 

NAVITRONIC NS er en dansk niche-virksomhed, der er førende på verdensmarke
det for hydrografisk udstyr (søopmållng). Vi har siden -1973 leveret komplette sy
stemer til udrustning af hydrografiske undersøgelsesfartøjer. Vi beskæftiger i dag 
knap 30 personer og er rnde i en kontrolleret vækst. 
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Professionel elektronik 
rygraden i et stærkt forsvar. 

En al de stoce producenter af IOJsvarsmateriel i PhtWpskoncemen 
er Philips Elektronikindustrier AB der har 2400 ansane. 900 arbej
der med system- og produktudvikhng. Forsvarselektronik divisio
nen har 1400 ansatte. Forsvarselektronikken udvikles generelt 1 
sama1be}de med del svenske forsvar. PhiWps Elektronikindustrier AB 
har folgende områder som hovedaktMteter. 

KamplnformalloM- og lldled11-1- 1111 ........ L 
PhUips Eleklronikindustrfer AS har et omfattende p,ogram af fm
svarselaktrooik Id savæmeL bl.a rldledelscssystemet 9LV 200 til 
målsagning for kanoner og somålsmtssder og 9KA 400 - et lldled· 
els.assystem tll kystartlllerl. 

L.andbueredo lldled1toeuyst■m1r. Phi~ps er hovedleveramler 
ef lldledetsescomputers og outomat.ske kanonsigtemidler tM det 
svenske tmsvars fettartitlerlenheder. Phttløs udvtkfer 1ldledelsessy-

stemor rn lultvæmskanoner. Fol tiden arbejder PhiHps også med 
Bl C'J-system In lallarteltori. 

Forlnguystem. STINA er et komplet C'l,system til både civWe og 
ml~tære formål. Systemet er 1 operativ d"rt såvel i Sverige som 
andre lande. 

l!'"m'1:;;,. 8f=)~t~~~ ::it.~=tWt.::',~~ ~fe~i,;:k. 
baserat på egan udvikling af hoplrekvensmagnetrooer. 

Elektronfak krlgslarelM. Hovedprodukterne på dette område er 
flybårne og fartojsbaserede systemer med.strimmel-og fakkelkas
teIe, som afværgemidler mod radar~ og IR målsogcndc våben. I de 
seneste 10 år har Philips ElektronikJndustrler AB udv klel sig til den 
forende europæiske fabrik til fremstlHing af ftybåme systemer af 
denne type og ævererer sådanne som standccdudrustning på 
f.eks. V,ggen, Jaguar, Mirage og 1<,rnado. 

Philips A/S Philips Elektronikindustrier AB 
Phflfps Forsvarøystemer Flll'IIYanselekllonlk 
Prags Boulevard 80, 2300 K-nhovn S. 5-17588 Jartalla, Sverige. 



BOFORS 

Hamnaroch basområden, 
strategiske farlecler och inlopp 
och sårskilt kånsliga kust
stråckor behover basta moj
liga fOrsvar. 
FOrutom artilleri behovs miner, 
kustrobotar och luftvårn får att 
stoppa angripande fartyg och 
flyg. Det pnmåra i invasions
forsvaret år emellertid en 
blandning av mobilt och sta
tionårt artilleri med lång råck-

Kustforsvar 
vidd och hOgeffektiv ammuni
tion. 
Bofors kustforsvarssystem 
har 
• stor eldkraft 
• hOg precision 
• god uthållighet 

De fasta batterierna har ex
trem overlevnadslormåga 
genom avancerad teknik och 
modernaskyddssystem. 

I nåra samarbete med Sven
ska Forsvaret - samt eldled
nings- och robottillverkare -
utvecklar och levererar Bofors 
kompletta system anpassade 
till kustfårsvarets uppgifter. 

I· B · I !!?~2!!.! 
AB BOFORS,691 80 BOFORS 
TelefonOSØ&-810 DO. Telex73210 

DANSK REPRÆSENTATION: Arne Hansen ApS, Stationsvaj B, Postbox 54, 2791 Dragør. Tlf. 01 53 79 00 
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EN ESSAY OM 

MARITIME PRESSIONSFORMER 
OG ASPEKTER 

VED KRISESTYRING 

af Kommandør S. Kieler 

OM KRISESTYRING 
Krisestyring er et vanskeligt emne at belyse ud fra en militær 
synsvinkel alene, fordi det er et politisk virkefelt, hvor militæ
re tiltag kan komme på tale, men kun vil være en del af de mu
lige virkemidler. 
Betegnelsen krisestyring* er ret ny, omend begrebet historisk 
set har været håndteret nok så ofte. De, som har forsket i em
net, har haft besvær med at definere begrebet eksakt. Krise 
forekommer at være et noget misbrugt ord, og nogle finder til
føjelsen "styring" misvisende, fordi det ofte er mislykkedes 
at kontrollere udviklingen af en krise. 
Men der er blandt en række nutidige forskere ret stor enighed 
om, at der ved krisestyring i sikkerhedspolitisk forstand skal 
forstås statslederes eller regeringers forholdsregler til at imø
degå en mod deres nation rettet latent trussel af vital - og ofte 
uventet - karakter. 

*) Engelsk "Crisis Magnement" 
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Krisestyring er et forsømt - ja måske endog undertrykt - emne 
i den danske sikkerheds- og forsvarspolitiske debat. I de mili
tære udredninger skelner man mellem fred, spænding og krig, 
hvor spændingssituationen almindeligvis betragtes som et 
overgangsstade mellem fred og krig. Sjældent ser man den be
tragtning gjort gældende, at hensigtsmæssige militære skridt 
i krisesituationer kan medvirke til at forbygge eller begrænse 
krigeriske forviklinger. 
Kriser opstår ikke "ud af den blå luft". Der vil altid være en 
initiativtager, en part som foretager handlinger, respektive 
fremsætter krav - eventuelt i forbindelse med pression - for at 
opnå en hurtig og markant fordel overfor en anden part eller 
på bekostning af denne. Der tales derfor i denne essay om hen
holdsvis den truende og den truede part. 
Krisestyring - mener man - har til hovedformål at søge at af
værge større krigsmæssige handlinger, uden at den truede 
part bliver tvunget til at kapitulere overfor den trussel, som 
har skabt krisen. Det vil ikke sige, at kriser ikke kan løses ved 
aftaler, som indebærer, at begge parter gør indrømmelser. 
Tværtimod; ved såkaldte positive udfald af krisestyringsfor
søg har det været typisk, at den truende part opgav sine oprin
delige ultimative hensigter mod visse garantier fra den part, 
som har følt sig truet. Men det har også været sådan, at der for 
den truede part qar været bestemte grænser, som den truende 
part ikke kunne overskride uden de alvorligste konsekvenser. 
Det hænder, at udenforstående påtager sig en krisestyrings
rolle, d.v.s. at en ikke direkte truet regering - eller en internati
onal eller regional organisation - forsøger sig som mægler i 
en krisesituation opstået mellem to eller flere nationer. Be
stræbelser på at styre en kriseudvikling og løse de hermed for
bundne problemer, inden de udvikler sig til en storkrig, er ble
vet stormagternes statsledere mere magtpåliggende i atom
våbnenes tidsalder, end de var tidligere. 
Nyere forskning i emnet peger på, at særlige karakteristika i 
en krisestyringssituation er, at beslutningsprocessen hos den 



KRISESTYRING 139 

truede part vanskeliggøres, fordi man føler sig under et alvor
ligt pres, både som følge af tidsnød og som følge af de mulige 
konsekvenser af de beslutninger, man overvejer at føre ud i liv
et. Der er ingen tvivl om, at virkningsfuld krisestyring kræver 
en høj grad af statsmandskunst, hvad angår forudseenhed, 
psykologisk bedømmelse af modparten, og utvetydig og retti
dig handling. Her er ikke blot tale om en høj grad af ansvarlig
hed, men også om det nødvendige mod til at træffe afgørelser, 
der indebærer risici. 
Kriser kan opstå som følge af en tilkendegivet pression eller et 
handlingsmønster, der opfattes som en akut og alvorlig trus
sel. Man taler om politiske og militære former for pression, 
selvom sidstnævnte også er udtryk for politik. Her skal pri
mært omtales militære pressionsformer, og man må gøre sig 
klart, at disse kan spænde over et meget vidt spektrum fra 
simple krænkelser af en nations højhedsret, over iværksættel
se af uvenlige handlinger, til et ultimatum understøttet af en 
militær opmarch. Man må også være opmærksom på, at pres
sionsformerne kan være åbne eller fordækte. De sidstnævnte 
er karakteriseret ved, at de ikke er ledsaget af hensigtstilken
degivelser fra den truende parts side, men alene er blevet kon
stateret gennem den eller de truede parters efterretningsvirk
somhed. Det var tilfældet ved den hidtil største stormagts
krise i atomalderen, Cuba krisen i 1962. 
Militære tiltag til støtte for en krisestyring har sjældent stået 
alene. De har som oftest været ledsaget af politiske tiltag, så
som diplomatiske henvendelser til og forhandlinger med den 
udfordrende part (eventuelt via trediepart), inddragelse af 
verdensopinionen gennem presse medierne og internationale 
fora, orientering af og eventuel rådslagning med allierede sta
ter samt orientering af og appeller til egen nations befolkning. 

HISTORISK TILBAGEBLIK 
For imidlertid at få lidt hold på sagen, og se på under hvilke 
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omstændigheder maritime krisestyringstiltag kan komme på 
tale fra dansk side, er det værd at tage et historisk tilbageblik. 
Hvad er det for maritime pressionsformer Danmark tidligere 
har været ude for? Og hvordan søgte man at styre udviklingen 
i krisesituationer? 
Overgreb mod vor søhandel fik regeringen til som modtræk at 
sende orlogsskibe til Middelhavet flere gange i sidste halvdel 
af 1700-tallet dels på konvojtjeneste, dels for aktivt at demon
strere mod Marokko i 1753, mod Algier i 1770 og mod Tripoli 
i 1797. 
Da Rusland i 1762 truede Danmark ved militær opmarch, 
gjorde den danske beredskabs-eskadre i Østersøen et stærkt 
indtryk. 
Danmarks flådeudrustninger under den preussiske syvårs
krig, den nordamerikanske frihedskrig og revolutionskrigene, 
Krimkrigen samt den japansk-russiske krig havde alle krise
styringspræg. 
I 1844 sendtes en dansk eskadre til marokkanske farvande og 
Middelhavet for sammen med en svensk- norsk flådestyrke at 
støtte forhandlinger om afskaffelse af den årlige tribut. 
I marts 1801 sendte England en større flåde mod Danmark 
som et pressionsmiddel i forbindelse med igangværende dip
lomatisk aktivitet, for at få Danmark-Norge ud af det "Væb
nede Neutralitetsforbund", som var indgået kort forinden 
med Rusland, Sverige og Preussen. Formålet med dette for
bund var under den igangværende krig mellem England og 
Frankrig at beskytte de neutrale forbundsstaters søfart mod 
det engelske krav om visitationsret. Fra engelsk side havde 
man længe presset på for at få denne ret anerkendt af de neu
trale, da den fra et engelske synspunkt var et uundværligt led 
i den engelske blokadestrategi (imod Frankerig). Men bag de 
engelske forholdsregler lå også en frygt for at kunne blive 
spærret ude af Østersøen af forbundsstaternes samlede flåde
styrker. Da mulighederne for en engelsk aktion blev erkendt, 
tog Danmark sine forholdsregler til et søforsvar af hovedsta-
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den, der også var rigets orlogsbase. Det skete som bekendt ved 
at bemande og udlægge en kampklar defensionsline af blok
skibe, støttet af enkelte udrustede orlogsskibe, idet tiden ikke 
tillod udrustning af hele flåden, som iøvrigt ville have været 
den engelsek flåde stærkt underlegen. Når man fra engelsk si
de tabte tålmodigheden og afbrød de diplomatiske forhand
linger og valgte en afklaring af situationen ved kamp, var det 
ikke mindst, fordi Danmark-Norges forbundsfæller ikke var 
rede til at yde militær hjælp. Og når Danmark valgte at tage 
kampen op, skyldtes det også hensynet til unionen med Nor
ge. Et dansk frafald kunne have medført russisk støtte til sven
ske ambitioner til erobring af Norge. Resultatet af '' Slaget på 
Reden" blev et dansk nederlag, som dog åbnede mulighed for 
forhandling. Danmark gik ind på at udtræde af det russisk 
dominerede væbnede neutralitetsforbund (som iøvrigt oplø
ste sig selv efter den russiske kejsers død) mod engelske ind
rømmelser til den dansk- norske søhandel. 
Begivenhederne i 1801 er ikke omtalt som et fra dansk side 
mislykket krisestyringsforsøg, for den ydede kamp til søs af
tvang stor respekt hos vore modstandere og førte til akcepta
ble fredsbetingelser. Det var i 1807, at alt gik så galt for Dan
mark-Norge på grund af fejlbedømmelser og mislykket diplo
mati kombineret med forsømt maritimt beredskab. 
1801 er taget op som et eksempel på sømilitær pression efter
fulgt af en begrænset militær aktion, som skulle tvinge Dan
mark ud af en alliance. Danmarks strategiske beliggenhed og 
adgangen til hovedstaden ad søvejen var det, som gjorde en 
sådan aktion mulig. Om lignende pressionsformer kunne 
tænkes i Danmarks nuværende alliancesituation kan vel dis
kuteres, men er ingenlunde utænkelige. Meget vil afhænge 
af, hvordan den internationale situation udvikler sig, og hvor
dan Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik former sig i 
fremtiden. Vil alliancebåndene løsnes? Vil Danmark bede om 
militær hjælp i en krisesituation, og vil den kunne nå frem i ti
de? Er forsvarsberedskabet godt nok, og er viljen til at bruge 
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de militære midler tilstede? Der er sådanne spørgsmål en 
modpart vil vurdere i forbindelse med overvejelser om militær 
pression specielt rettet mod Danmark. 

1. VERDENSKRIG 
Mest omtalt herhjemme i forbindelse med begrebet krisesty
ring er imidlertid den danske mineudlægning i Sundet og 
Bælterne efter første verdenskrigs udbrud i 1914. Minelæg
ningen - som iøvrigt til dels var et forberedt led i det sømilitære 
forsvar af landet - skete efter krav fra tysk side, idet Tyskland 
følte sig såbar overfor en mulig engelsk flådeaktion mod 
Østersøen gennem de danske stræder. Mens Tyskland gik i 
gang med at lægge miner ud i Østersøen udfor Storebælt og 
Sundet, blev der sat en tidsfrist for et dansk svar. Blev svaret 
negativt kunne man ikke udelukke en tysk besættelse af hele 
eller dele af Danmark. Tyskland erklærede at ville respektere 
dansk neutralitet, hvis Tysklands modstandere også gjorde 
det. England havde en strategisk interesse i at trænge ind i 
Østersøen for at kunne forene kræfter med det allierede Rus
land. Krisesituationen havde set fra dansk side alle dens ka
rakteristika af pres mod vitale danske interesser og at beslut
ningsmæssig tidsnød. Samspillet mellem viceadmiral Ko
foed-Hansen og den siddende regering er et spændende 
kapitel i dansk krisestyringshistorie. Som bekendt vandt Ko
foed-Hansens ønske om, at Danmark selv måtte kontrollere 
udviklingen ved at udlægge, bevogte og om fornødent forsva
re effektive minespærringer, genklang på regeringsplan, og 
det er den almindelige opfattelse, at denne krisestyringsbe
slutning og sømilitære aktion i høj grad var medvirkende år
sag til, at dansk område ikke blev inddraget i egentlige krigs
handlinger under første verdenskrig. I løbet af de fire krigsår 
forekom deriøvrigt mere end 70 overtrædelser af danske neu
tralitetsbestemmelser på søterritoriet, og så godt som alle 
disse af vistes ved flådens indgriben. 
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I dag er det næppe tænkeligt, at den dominerende Østersø
nation, Sovjetunionen, eller nogen af dens allierede ville 
fremsætte et tilsvarende krav om minelægning i en spændt si
tuation, da det ville stride mod deres strategiske interesser i 
den herskende verdenssituation. Derimod kan en østmagt 
blokade med det formål at sikre kontrol over "Fredens Hav" 
meget vel tænkes. 
I en spændt situation kunne man måske forestille sig en op
fordring til Danmark fra dets allierede om at udlægge defen
sive minefelter, men nogen form for pression ville være utæn
kelig henset til NATO alliancens karakter. Minelægning, som 
et separat led i dansk krisestyring i en spændt situation og 
primært i Danmarks egen interesse, er imidlertid en tænkelig 
handling, som skal uddybes senere. 

2. VERDENSKRIG 
Som det sidste historiske eksempel fra nyere tid på en militær 
pression mod Danmark bør man ikke undlade at omtale be
givenhederne omkring den tyske besættelse af Danmark un
der anden verdenskrig, selvom den var af særlig karakter. Det 
stærkt nedrustede og neutrale Danmark blev ved krigsud
bruddet i 1939 ikke udsat for krav fra de krigsførendes side. 
Tyskland følte ikke samme trussel om engelsk flådeindtræn
gen i Østersøen som i 1914, dels på grund af den militærtekni
ske udvikling. (Luftvåbnets indflydelse på maritime operatio
ner var stærkt forøget, og Tyskland var luftmilitært overlegen 
i 1939). 
Nogle måneder før krigsudbruddet havde Danmark indgået 
en "Ikke Angrebs Pagt" med Tyskland. Ved krigsudbruddet 
blev indkaldt en sikringsstyrke til hær og flåde, og man lod 
udlægge kontrollerede miner udfor København. Senere kom 
en tysk henstilling om at lægge ubådsnetspærringer ud i stræ
derne, men Danmark svarede med i stedet at lægge miner, da 
man ikke rådede over omtalte net. Sikringsstyrken var ikke af 
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nær samme gode kvalitet og omfang som i 1914- numerisk var 
flåden ca. halvt så stor - og det øgede militære beredskab blev 
delvis ophævet efter det tyske polensfelttog. I første verdens
krig havde Danmark holdt et højt beredskab i sikringsstyrken 
i alle de fire år, krigen varede. De i 1939 udlagte minespærrin
ger var ikke så omfattende og vel bevogtede, som under første 
verdenskrig. Desuden gjorde den strenge isvinter i 1940 sit til, 
at spærringerne, der bestod af forankrede miner, ikke var ef
fektive ved den tyske invasion i april måned. 
Den danske regerings erkendelse af den konkrete trussel skete 
først dagen før aktionen den 9. april. Den kom så sent, at den 
tyske besættelse af Danmark og Norge allerede var sat igang, 
da de ledende politikere trådte sammen for at drøfte mulige 
modforholdsregler. Man havde nok tidligere fået et praj fra 
forskellige kilder om, hvad der forestod, men regeringen af
viste advarslerne, tog ingen militære modforholdsregler, men 
håbede blot på, at krisen ville drive over. 
Her udsattes Danmark så for en overordentlig kraftig tysk 
militær pression med fordækt opmarch, som gik direkte over 
i kupagtig besættelse af hele landet uden andre forudgående 
erklæringer, end den misvisende, at Tyskland ikke havde "no
gen militær interesse i Danmark". Tysk krav om øjeblikkelig 
indstilling af dansk militær modstand, blev afleveret til rege
ringen, samtidig med at tyske tropper blev udskibet i Køben
havns havn, mens tyske bombemaskiner cirklede over hoved
staden. 
De danske tiltag omkring den 9. april 1940 har ikke meget med 
krisestyring at gøre. Der blev ikke rettet diplomatiske henven
delser til Tyskland, da truslen erkendtes, og ikke givet nogen 
orientering til befolkningen før efter kapitulationen. Regerin
gens afvisning af at tage militære modforholdsregler inden 
angrebet, blev af udenrigsministeren begrundet med, at "det 
kunne provokere Tyskland til militære overgreb mod Dan
mark". De regeringsansvarlige forsvarede sig efter krigen 
med, at der i den givne situation ikke kunne være gjort noget, 
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som kunne have afværget den tyske besættelse, militær svagt 
og isoleret, som nationen stod. Det danske handlingsmønster 
omkring den 9. april 1940 blev som bekendt efter krigen gjort 
til genstand for en parlamentarisk undersøgelse. Selvom man 
kan undre sig over, hvor godtroende og uforberedte på, hvad 
der kunne ske, ansvarlige politikere og visse militære chefer 
havde været, er kommissionsberetningen nyttig læsning for 
enhver, der interesserer sig for krisestyringsproblemer. 
Det er værd at bemærke sig, at der fra officiøs tysk militær si
de i denne sammenhæng er tilkendegivet, at havde Danmark 
og Norge opretholdt et militært forsvar af samme standard 
som i 1914 til at værne neutraliteten, og havde man mobiliseret 
i tide og tilkendegivet sin forsvarsvilje, kunne det have bety
det, at Tyskland havde skrinlagt sine planer for det skandina
viske felttog. Tyskland forberedte sig i vinteren 1939/ 40 på sin 
forårsoffensiv mod Vesteuropa, som havde en klar første prio
ritet. Det var den tyske marine, som ønskede skandinaviens
felttoget iværksat, for at forbedre Tysklands søstrategiske stil
ling overfor England/Frankrig. Og det var udsigterne til et 
hurtigt resultat uden væsentlige tab, som fik Hitler til at god
kende planen. Ellers havde han ikke megen sans for de mariti
me aspekter ved den krig, han havde startet. 

NUTIDEN 
Et kupangreb fra en stor, militært stærk nation mod en lille, 
militært svag nabonation, vil naturligvis altid være vanskeligt 
at imødegå. Stor årvågenhed i krisetider, fornøden mistænk
somhed samt vilje og evne til etablere og opretholde et godt 
forsvarsberedskab er noget af svaret på en afværgelse. Norge 
og Danmark søgte efter anden verdenskrig øget sikkerhed 
mod dens slags overfald gennem deres tilslutning til NATO al
liancen. 
Selvom der kan vindes nyttig generel lærdom af de omtalte hi
storiske hændelser, er det et spørgsmål, hvor relevante de er i 
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Danmarks nuværende situation. I de hidtil omtalte situatio
ner havde Danmark erklæret sin neutralitet i krige, som fore
gik udenom os. Som nævnt, vil der i dag fra stormagternes si
de være stor tilbageholdenhed med at starte noget, som kan 
indebære kimen til en tredie verdenskrig. Men der er desværre 
ikke noget i historien, som indikerer, at eksisterende stabile til
stande vil vare ved; tværtimod er der meget efter anden ver
denskrig - trods skabelsen af De forenede Nationers organisa
tion-, der tyder på, at i atomalderen har begrænsede militære 
aktioner fået større tiltrækningskraft og udbredelse hos man
ge nationer. Og forskellige former for militær pression, ser 
man stadig udøvet verden over. 
Danmarks alliancemedlemskab er ikke nogen garanti for, at 
der ikke opstår kriser, som direkte eller indirekte berører lan
det. Skulle der opstå en krise foranlediget af militære pressi
onsformer, vil der formentlig blive dannet en allieret krise
stab, som vil rådgive medlemsstaterne med hensyn til eventu
elle militære modforholdsregler, og alliancen som sådan vil 
måske også kunne offentliggøre fælles hensigtserklæringer 
overfor den truende part. Men tidsfaktoren vil kunne umuli
gøre rettidige allierede forholdsregler, så ihvertfald på det tid
lige stade af en kriseudvikling må handlinger nødvendigvis 
besluttes i nationalt regi. 
På grund af Danmarks geografi og afhængighed af havet, 
som omgiver landet, er det især på søen, at kriseproblemer 
kan opstå. Vor strategiske position medfører, at en Østersø
magts maritime ambitioner kan udløse pression med Dan
mark. I denne forbindelse er det værd at tage i betragtning, at 
krænkelse af vesttysk område er mindre sandsynligt henset til 
den umiddelbare fare for en storkonflikt. 
Den civile luftfart og militær flyvning over havet vil naturlig
vis ikke være upåvirket af, at der opstår kriseproblemer til søs, 
men denne essay vil nu koncentrere sig om de maritime aspek
ter ved krisestyring med særlig blik på Danmarks situation. 
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MARITIME KRISEASPEKTER 
Uden at give det ud for at være en udtømmende emneliste, kan 
de maritime aspekter ved krisestyring være affødt af og om
fatte forholdsregler mod følgende: 
- Krænkelser af søterritoriet, herunder illegal trafik på 

kysten, 
- Restriktioner mod den fri sejlads, herunder overgreb mod 

den civile skibsfart, 
- Deployering, koncentration eller tilstedeværelse af flåde

styrker, herunder brug af våben eller trussel herom, 
- Ultimative krav rettet mod landets territorium, dets for-

svarsforanstaltninger eller anden vital interesse. 
Det efterfølgende er en uddybning af de omtalte emner, både 
hvad angår mulige behandlinger foretaget af den stat - eller 
gruppe af stater - som skaber en krisesituation, og hvad angår 
de modforholdsregler, der kan komme på tale for den eller de 
truede stater indenfor det maritime område. 
Det må først understreges, at de mulige modforanstaltningers 
egnethed må gøres til genstand for en nøje vurdering i en aktu
el krisesituation. Selvom der kan være planer forberedt for 
visse tilfælde, kan man generelt ikke basere sig på såkaldte 
"skuffeløsninger" på krisestyringsproblemer. Men det bety
der på den anden side ikke, at man ikke kan forberede sig både 
mentalt og praktisk på kriseproblematikken og vinde indsigt, 
som kan blive nyttig i en aktuel krisesituation. At basere sig på 
at kunne handle på intuition og hastebeslutninger vil være let
sindigt. 
Som indledningsvis anført vil al krisestyring ideelt indebære 
diplomatiske skridt, som kan ledsages af militære forholds
regler, hvis situationens alvor eller tidsramme tilsiger sådanne 
skridt. Der er en hel del eksempler på, at truende labile situati
oner hurtigt er bragt under kontrol ved at tage drastiske for
holdsregler, ja selv sådanne som kan siges at true modparten 
eller være en form for gengæld for allerede tilføjede krænkel
ser. For at virke krisedæmpende bør sådanne skridt normalt 
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ledsages af hensigtserklæringer. Den potentielle modstander 
må gives en klar opfattelse af meningen med trufne modfor
holdsregler, og således sættes i stand til at vurdere konsekven
serne af at fortsætte et handlingsmønster, som vil uddybe en 
krise. Men som nævnt er der også mange eksempler på, at ud
viklingen af en krise er blevet ignoreret og har fået den truende 
part til at gå så vidt, at det har udviklet sig til egentlige krigs
handlinger. De internationale krisesituationer, der har været 
siden 1945, har vist vigtigheden af at holde kommunikations
kanalerne til modparten åbne for at muliggøre en forhand
lingsløsning eller få genoprettet "status quo ante". 
Ihvorvel, der i krisestyringssituationer er tale om politiske be
slutninger, kan militær rådgivning udmærket komme på tale, 
ja kan være afgørende nødvendig, før der træffes politiske be
slutninger, både når det drejer sig om at handle eller eventuelt 
at undlade at handle i en given situation. Under de spændte 
forhold i Europa i forbindelse med påskekrisen 1948, Un
garnkrisen 1956 og invasionen af Tjekkoslovakiet i 1968 var 
der således nær kontakt mellem den danske regering og for
svarsstyrelse. 
To ting kan fastslås som forudsætninger for vellykket krise
styring. Man må først og fremmest besidde de nødvendige 
midler til både at observere og søge at få bekræftet på stedet, 
hvad der er under opsejling og til at iværksætte de valgte mod
foranstaltninger. Og når der træffes modforholdsregler, må 
disse være underkastet proportionalitetens begræsninger, 
d.v.s. at der bør være et rimeligt forhold mellem det, man op
fatter som en kriseskabende handling, og de modforholdsreg
ler, man selv vælger. 

SØTERRITORIET 
En krænkelse af en stats søterritoriun vil være tilfældet, hvis 
en fremmed magts militære fartøjer tager ophold eller udøver 
militær virksomhed - herunder øvelser - indenfor territorial-
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grænsen. Dette medmindre vedkommende stats tilladelse 
foreligger eller fartøjerne ligefrem er inviteret til at opholde 
sig her. De senest vedtagne internationale konventioner tilla
der imidlertid skibe på overfladen- altså også militære fartøj
er - at passere gennem en fremmed stats ydre søterritorium, 
når der er tale om såkaldt ''uskadelig gennemfart''. Der synes 
dog at være nogen uenighed om, hvor frit stillet fremmede far
tøjer er med hensyn til valg af rute. Blandt andre har Sovjet
unionen påberåbt sig ret til at påbyde specielle sejlruter benyt
tet af fremmede skibe indenfor også også dens ydre søterrito
rium. Forsøg på at håndhæve en sådan påberåbt ret har ført til 
handlinger af kriseagtig karrakter - bl.a. provokerede kollisio
ner, for at hindre fremmede fartøjer i at fortsætte deres sejlads 
- men det har indtil videre været muligt at opbløde de her 
opståede kritiske situationer ad diplomatisk vej. 
For militære fartøjers optræden på dansk søterritorium, er 
der, som sagkyndige vil vide, særlige internationalt akceptere
de begrænsninger i form af adgangsregler, der blandt andet 
fastslår, at der ikke samtidig må befinde sig mere end tre or
logsskibe fra en og samme fremmede stat på dansk søterritori
um uden forudgående opnået tilladelse. 
Neddykket sejlads med ubåde og anden undervandsvirksom
hed på et fremmed søterritorium er efter international opfat
telse en grov krænkelse, og de fleste stater forbeholder sig ret 
til at tvinge en fremmed neddykket ubåd til overfladen med 
magtmidler. Selvom de danske gennemsejlingsfarvande visse 
steder har karakteren af "internationale stræder", er neddyk
ket ubådspassage her ikke tilladt indenfor dansk søterri
torium. 
Aktivitet fra, hvad man kalder "ikke egentlige krigsskibe", 
kan skabe særlige problemer for den truede part i en krisesitu
ation, hvorfor der kan blive behov for at erklære sådanne far
tøjer for uønskede på eget søterritorium. Danmark har f.eks. 
aftaler med visse fremmede stater, som giver disse tilladelse til 
på dansk søterritorium at foretage bjergning af grundstødte 
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eller havarerede skibe fra vedkommende stat, og sådanne afta
ler vil kunne misbruges i en krisesituation. Det vil i den givne 
situation være karakteren af omtalte skibes aktivitet, som må 
være bestemmende for, hvilke restriktioner en truet part kan 
indføre. Men ofte kan karakteren af en sådan aktivitet ikke 
konstateres, uden at man går ombord og undersøger sagen. 
Entring af fremmede skibe er derfor en sømilitær diciplin, 
som der kan blive stor brug for i en krisesituation. 
Enhver form for krænkelse af søterritoriet giver den krænke
de stat ret til at afvise - eventuelt arrestere - vedkommende far
tøjer om nødvendigt med våbenmagt, hvis behørig afvisning 
ikke efterkommes. I krisesituationer kan bevidste krænkelser 
af den truede parts søterritorium meget vel tænkes benyttet 
som et militærpolitisk pressionsmiddel af den truende part. 
Især stater, som mangler tilstrækkelige midler til konstatering 
og afvisning af krænkelser, vil være udsat for sådanne pressi
onsformer, der kan have til formål at ''udmatte'' de militære 
styrker, som indsættes for at håndhæve suveræniteten. Frem
med undervandsaktivitet på en stats søterritorium vil være 
særlig kriseskabende, fordi der er tale om en fordækt hand
ling, jævnfør de senere års undervandskrænkelser af svensk 
territorialfarvand. 
Bevidste krænkelser kan være optakt til mulige militære akti
oner, hvor for eksempel specialenheder sættes ind mod kysten 
for at spionere eller forberede mulige senere militære aktivite
ter under en kriseudvikling. Endelig må man ikke være blind 
for, at krænkelser kan foretages for at skabe en episode, som 
kan bruges af den truende part til mere vidtgående pressions
former. 
Hvilke krisestyringstiltag, man fra dansk side kan tænkes 
at ville iværksætte overfor krænkelser af søterritoriet, vil 
vel helt afhænge af situationens alvor. Som et minimum i en 
krisesituation må simple krænkelser af adgangsreglerne til 
dansk søterritorium føre til afvisning på stedet og opfølges af 
diplomatisk protest. I en meget spændt situation må eventuel 
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våbenanvendelse være en følge af, at meget grove eller gentag
ne krænkelser, der er behørig afvist - og eventuelt tydeliggjort 
ved anvendelse af varselsskud - ikke efterkommes. Men andre 
former for imødegåelse eller begrænsninger af alvorlige 
krænkelser af dansk søterritorium kan komme på tale, for 
eksempel en udvidelse af territorialgrænsen til de internatio
nalt tilladte 12 sømil (eller midtfarvandslinien til fremmed 
kyst, hvor farvandet er mindre end 24 sømil bredt) eventuelt i 
forbindelse med udlægning af defensive og erklærede mine
felter på søterritoriet samt indførelse af tvangslods gennem 
specificerede sejlruter i strædeområdet. Restriktioner eller 
spærringer af den karakter er en form for det internationalt 
anerkendte princip om nødværge. Grundigt forberedte og ret
tidigt implimenterede ville sådanne foranstaltninger af den al
mindelige skibsfart blive opfattet som en øgelse af sikker sej
lads i et kriseramt område, vel at mærke, hvis man fornemmer, 
at den iværksættende part har "situationen under kontrol". 
Emnet krænkelse af territorialfarvandet og ingreb mod uøn
sket eller illegal trafik på en stats kyster er så omfattende, at 
det har stof til en særlig afhandling, og emnet vil ikke blive ud
dybet nærmere i denne essay. 

SKIBSFARTEN 
Restriktioner mod den fri sejlads eller deciderede overgreb 
mod den civile skibsfart har historisk set ofte givet anledning 
til konflikter, også når det har drejet sig om skibe, som ikke til
hører en krigsførende stat, nærmere betegnet det man kalder 
den neutrale skibsfart. Egentlige blokadeforanstaltninger kan 
i henhold til international ret kun iværksættes af stater, der er 
i krig, men andre former for restriktioner kan tænkes iværk
sat af ikke egentlig krigsførende stater, enten som et pressions
middel eller en forsvarsforanstaltning. 
Og selvom de senest vedtagne internationale havretsregler, 
som fastsætter skibes ret til sejlads og aktivitet både i inter-
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nationalt og territorialt farvand og som stadfæster kyststaters 
eksklusive ret til fiskeri og udnyttelse af ressourser på havbun
den i de nyligt indførte udvidede økonomiske zoner, skulle til
sige retstilstande til søs, som ikke er konfliktfyldte, må man 
imidlertid se i øjnene, at restriktioner og overgreb mod den 
civile skibsfart også i fremtiden meget vel kan tænkes anvendt 
som pressionsmiddel af den truende part i en krisesituation. 
Dette er en naturlig følge af, at handels- og fiskerierhvervet er 
en betydningsfuld både national og international virksomhed 
kombineret med, at de skibe, der udfører denne virksomhed 
ikke i sig selv har mange muligheder for at modsætte sig over
greb, det være sig i form at visitation, opbringelse, konfiskati
on af last og udstyr eller beslaglæggelse af skib. Og de har in
gen muligheder for at forsvare sig mod våbenanvendelse. 
Selv stater, som har ratificeret de internationale havretskon
ventioner, vil i krisetilfælde kunne føle sig fristet til at iværk
sætte restriktioner overfor skibsfart og anden civil virksom
hed i farvandsområder, hvori de har en vis jurisdiktion eller en 
særlig strategiske interesse. Der vil nemt kunne findes påskud 
for sådanne handlinger, selvom de ikke måtte være internatio
nalt juridisk akceptable. Og den eller de truede parter i en 
pludselig opstået krise kan føle sig så presset, at vedkommen
de regering som et krisestyringstiltag vil overveje at iværksæt
te modforholdsregler overfor modpartens skibsfart. Det af
gørende her vil være de praktiske muligheder samt en bedøm
melse af, hvor stærkt sådanne forholdsregler vil influere på 
modpartens vitale interesser. I krisesituationer vil der foregå 
overvejelser om, hvorvidt tænkte modforholdsregler vil skær
pe en krise eller medvirke til at bringe en krise under kontrol 
med udsigt til en forhandlingsløsning, men skibstrafikken vil 
næsten altid være det, der først kommer i fokus i en krise
situation. 
Det nyeste eksempel på restriktioner og voldelige overgreb 
mod skibsfarten er tilstandene i 80'erne i Den Persiske Hav
bugt, hvor begge de krigsførende parter - Iran og Irak - erklæ-
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rede havområder i bugten for spærret for fremmede skibe, 
som anløb modpartens havne (såkaldte "exclusion zones"). 
Disse områder overlappede til en vis grad hinanden, og virke
de stærkt restriktive på handelsskibstrafikken - især de store 
tankskibes. Efter gentagne tilfælde af voldelige overgreb mod 
den civile skibsfart i Persergolfen, der er et såkaldt internatio
nalt stræde, så de større ikke krigsførende flådenationer sig 
nødsaget til at eskortere deres handelsskibe og på anden vis 
sikre sejlruterne i dette farvand ved hjælp af orlogsskibe af 
forskellig art. 
Beskyttende foranstaltninger som overvågning til søs, eskor
tering og minerydning i internationalt besejlede farvande er 
givet de, som mindst kan give anledning til, at en krisesituati
on udvikler sig ukontrollabel. Men midlerne til at udføre så
danne beskyttende handlinger effektivt og gennem længere 
tid må naturligvis være til stede i ganske anseeligt omfang, 
hvis det skal have den tilsigtede virkning. Det er ikke gjort 
med en sporadisk indsats. 
Overfor overlagte angreb med våbenmagt mod den civile 
skibsfart har den angrebne part ret til at svare igen med våben
magt, når en sådan begrænses til at være rettet mod de vå
benplatforme - det være sig skibe, fly eller andet - som optræ
der agressivt i internationalt farvand. Undladelse af at imø
degå sådan magtanvendelse vil blot få den agressive part til at 
fremture med sin magtanvendelse og forværre en krisesituati
on. Alternativet er at opgive skibsfart på det pågældende om
råde, men det vil sjældent være en tilfredsstillende løsning på 
en krisesituation for en søfartsnation. 
Når man beslutter at optræde beskyttende overfor overgreb 
med våbenmagt til søs, må der naturligvis være et rimeligt 
styrkeforhold mellem de parter, som står overfor hinanden på 
et krisested, om ikke skib for skib, så i de våben, som kan brin
ges i anvendelse på stedet og som kan få den truende part til at 
afstå fra eller begrænse fortsat våbenanvendelse. 
Ser man på Danmarks situation og specielt på Østersøen er 
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der tale om et område, hvor det ikke er usandsynligt, at der fra 
østmagtside i en krisesituation kan blive foretaget restriktio
ner for eller endda overgreb mod vestlig skibstrafik og fiskeri 
m.v. Ihvorvel det fra dansk side i en krisesituation må være 
vigtigt at hævde retten til uhindret sejlads, således som den er 
hjemlet i de internationale havretskonventioner, er det næppe 
realistisk at tænke sig, at Danmark alene vil kunne hindre 
overgreb eller formå modparten til at afstå fra sådanne. Som 
et minimum må man imidlertid fra dansk side kunne yde be
skyttelse til livsnødvendig skibstrafik, og her tænkes bl.a. på 
trafikken på Bornholm. Permanent overvågning og patrulje
ring ved orlogsskibe og fly i interesseområdet samt institue
ring af eskortering i særlige situationer, må være minumum
krav for at kunne kontrollere udviklingen i en krisesituation 
af nævnte art. 
Optrappes en krise på dette område, må andre modforholds
regler fornuftigvis overvejes. Tilsvarende indgreb overfor 
modpartens handels- og fiskefartøjer er en mulighed, men 
kan nationalt kun tænkes praktiseret i farvandsområder, hvor 
Danmark har mulighed for at øve en høj grad af kontrol over 
skibstrafikken. I de indre danske farvande vanskeliggøres de 
hermed forbundne problemer yderligere, eftersom de danske 
stræder er betegnet som internationale stræder, hvor Dan
mark kun som nødværge har ret til at foretage indgreb overfor 
den passerende skibstrafik. Mens en deklareret spærring af 
Sund og Bælter, håndhævet med magtmidler, formentlig vil 
være et skridt, man fra dansk side kun ville tage i en stærkt op
trappet krisesituation, kunne det som nævnt være et skridt, 
man kunne finde påkrævet at tage, hvis overgreb mod dansk 
skibsfart var et led i flere - og især militært truende - pressi
onsmetoder overfor en dansk regering. 
Som omtalt ville den praktiske gennemførelse af en styring af 
skibstrafikken i stræderne nødvendigvis kræve udlægning af 
visse minefelter. At der herigennem måtte være passager, hvor 
man kunne tillade visse skibe at passere, mod at de nøje fulgte 
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nogle offentliggjorte krav og eventuelt måtte lade sig ledsage 
eller benytte dansk tvangslods, er en naturlig følge af at tage 
et sådant skridt. Skulle en krisesituation af den karakter træk
ke i langdrag, ville der blive behov for en betydelig sømilitær 
indsats, ikke blot i forbindelse med mineudlægning, men også 
til bevogtning og tilsyn med udlagte minefelter og ikke mindst 
til kontrollen med den skibsfart, som ville ønske passagemu
lighed. Oprettelse af særlige ankerpladser, hvor sådanne skibe 
midlertidigt kunne anvises ophold for at blive kontaktet og 
eventuelt anvist passage eller blive afvist som uønskede, vil 
stille krav om et ikke ringe antal visitations-, lods- og ledsage
fartøjer. Og skulle en betingelse for at opbløde en krisesituati
on fra modpartens side være fjernelse af udlagte minefelter -
naturligvis mod akceptable mod ydelser - må man fra dansk si
de råde over et tilstrækkeligt minerydningsmateriel og uddan
net mandskab, der kan træde hurtigt i funktion. En mineryd
ning kunne måske under visse omstændigheder foretages med 
assistance fra allierede stater, men at måtte overlade det til 
modparten at rydde ens egne minefelter, ville være et svaghed
stegn i forbindelse med en krisestyring*. 
Overgreb mod skibsfart og krænkelse af fiskeri- og ressource
rettigheder i de økonomiske zoner omkring Grønland og Fær
øerne samt i Nordsøen vil naturligvis også kunne afstedkom
me krisestiuationer, som kræver en ekstra indsats af de mili
tære maritime enheder. Danmark har en lang historisk 
tradition for at håndhæve rigsfællesskabets interesser i det 
nordlige Atlanterhav i fredstid med marinens inspektions
skibe, som i de senere år er blevet udstyret med helikoptere, og 
hvis virke er blevet suppleret med flypatruljer udført af flyve
våbnet over de stærkt udvidede økonomiske zoner omkring 
Grønland og Færøerne. Og Nordsøen er som bekendt blevet et 

*) Behovet for at kunne rydde miner er naturligvis først og fremmest begrun
det i, at en modpart i en spændt situation kunne tænkes at lægge miner- even
tuelt fordækt - i danske farvande. 
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vigtigt dansk ressourceområde for olie og gas ved siden af 
fiskeriet. Om de maritime midler vil være tilstrækkelige til løs
ning af krisestyringsopgaver, vil bl.a. afhænge af, at man kan 
udruste enhederne med de nødvendige våben, thi ubevæbnede 
enheder vil være lige så forsvarsløse overfor trusler om brug af 
magt, som de handels- og fiskefartøjer, de skal beskytte. 
Det ville føre for vidt at udrede dette specielle problem i denne 
essay. Medmindre overgreb i de her omtalte farvande skulle 
være et led i andre militært betonedepressionsformer overfor 
Danmark, vil en dansk regering nok gøre sit yderste for at søge 
opståede problemer løst på diplomatisk plan. Sådanne pro
cesser kan være tidskrævende og medføre ekstra belastning 
for de enheder, som skal håndhæve danske interesser i de øko
nomiske zoner i en krisesituation, så også på dette felt er der 
behov for ikke at være underdimensioneret. 

FLÅDEDEPWYERING 
Udsendelse af flådeenheder fjernt fra hjemmebaser og længe
re tids tilstedeværelse udfor fremmede kyster har historisk set 
været et led i de store flådenationers strategi, og i sådanne til
fælde har disse flådestyrker i opståede krisesituationer kun
net optræde som et pressionsmiddel, uden nødvendigvis at 
krænke fremmed territorium. Man ser undertiden denne for
holdsregel kaldt "kanonbådsdiplomati"*, men man må gøre 
sig klart, at udsendte flådestyrker deployeret i fremmed far
vand kan være der for at varetage helt legale interesser eller 
opgaver. 
Efter anden verdenskrig er hyppige deployeringer af orlogs
skibe og afholdelse af større flådeøvelser i nationalt eller alli
ancemæssigt regi udenfor hjemlige farvande blevet en almin
delig foreteelse. Der har udviklet sig mønstre af aktivitet på 

• Ordet "kanonbådsdiplomati" stammer fra kolonitiden, hvor kolonimag
terne ofte brugte kanonbåde til at dæmpe eller nedkæmpe lokale oprør. 
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både vestligt og østligt hold, aktiviteter som modparten søger 
at overvåge for at konstatere karakteren af denne optræden og 
dens mulige strategiske implikationer. 
I krisesituationer vil der også for mindre kyststater være et ty
delig øget behov for at overvåge flådedeployeringer og -øvel
ser i eget interesseområde. En sådan overvågning kræver til
stedeværelse på søen og kan ikke tilgodeses fyldestgørende af 
fly- eller radarovervågning fra land. Det kan især være vigtigt 
at have enheder til søs, som kan træde i direkte kontakt med 
modparten, d.v.s. signalere eller kommunikere på prajehold 
eller eventuelt gå ombord med meddelelser eller for at få af
klaret en situation ved mundtlig forhandling og selvsyn. 
Man har hørt det synspunkt fremført, at udsendelse af orlogs
skibe udenfor eget territorialfarvand i en krisesituation i sig 
selv vil være et eskalerende træk. Det behøver det ikke at være; 
det er alene et spørgsmål om, hvordan man optræder. Orlogs
skibe fra forskellige nationer er fra gammel tid vant til at mø
des i internationalt farvand og har udviklet deres egne særlige 
metoder, hvorpå de kan tilkendegive overfor hinanden, at de 
ikke har fjendtlige hensigter. Desuden har moderne teknik 
øget mulighederne for at konstatere, om fremmede orlogs
skibe forbereder sig overfald. Hertil kommer, at det i dag er 
muligt for en regering, at komme i direkte telefonikontakt 
med dens udsendte orlogsskibe og endog modtage videoopta
gelser fra disse og derigennem måske påvirke udviklingen på 
et lokalt krisested til søs. 
Set i en alliancesammenhæng er det overvågningsmæssige 
område et felt, hvor der i højeste grad kan blive taget skridt til 
en koordineret fællesindsats. Mere aktive handlinger for at få 
afklaret en "ulden" situation vil imidlertid være et nationalt 
anliggende. 
Hvorledes kan da den udfordrende part i en krisesituation ud
nytte sine flådestyrker som et pressionsmiddel? Bevidste 
krænkelser af den truede parts søterritorium og chikane eller 
overgreb mod dens skibsfart er allerede nævnt. Men det er 
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ikke nødvendigvis formålet med en usædvanlig deployering 
eller koncentration af den udfordrende parts flådestyrker. De 
kan være deployeret på synlig vis for at "vise muskler", men 
de kan også være deployeret til fordelagtige positioner for 
hurtigt at kunne angribe og nedkæmpe modpartens flådestyr
ker, hvis en krisesituation skulle ende i krigshandlinger. 
Bombardement fra søen kunne tidligere være et formål med 
en deployering udfor en fremmede by eller kyst, men en egent
lig bombardementsrolle er i nyere tid overgået til luft- og raket
våbnene. Indførelse af de såkaldte krydserraketter ombord i 
orlogsskibe kan i fremtiden gengive flådestyrker en bombar
dementsrolle, så en trussel om bombardement fra søen i en 
krisesituation kan ikke udelukkes, selv fra flådestyrker, som 
ikke indeholder egentlige hangarskibe med bombefly 
ombord. 
På stormagtsplan vil en unormal deployering af ubåde i sig 
selv være kriseskabende. Ubåde har i højere grad end overfla
deskibe mulighed for skjult deployering. Detektionsvanske
lighederne betyder, at den truende part er henvist til at reagere 
på vagere indikationer, og det forhold har en kriseforstærken
de virkning. 
Men ubåde kan også, som et modtræk mod en truende udvik
ling, deployeres åbent- det vil sige lejlighedsvis vise sig uddyk
ket - for tydeligt at tilkendegive overfor en modpart, som op
træder udfordrende eller truende i et farvand, hvor ubåde fra 
den truende part i givet fald vil kunne operere neddykket, at 
den truende part betragter situationen med alvor. På det sømi
litære plan vil en latent ubådstrussel i kriseperioder altid blive 
betragtet med alvor, og må som konsekvens føre til en mere 
vagtsom og forsigtig optræden på overfladen. En ubådsde
ployering som modtræk mod en alvorlig militær pression er 
derfor ikke nødvendigvis kriseforøgende. 
Når det gælder de indre danske farvande generelt, er disse 
mindre egnede til neddykkede ubådsoperationer, men der er 
dog mange steder i farvandene omkring Danmark, hvor kyst-
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ubåde vil kunne vise sig og i givet fald optræde neddykket. 
Miniubåde vil i fremtiden kunne betyde øgede muligheder for 
ubådsoptræden i læge farvande, og nogle af de kriseaspekter, 
dette vil kunne medføre, er allerede omtalt i afsnittet om 
krænkelser af søterritoriet. 

ULTIMATA 
Den mest truende pressionssituation for en kyststat som Dan
mark er, hvis modpartens deployerede flådestyrker medfører 
eller eskorterer skibe med landgangsstyrker, der med kort var
sel vil kunne vil kunne sættes i land på vore kyster. En krisesi
tuations alvor og tidspres vil i høj grad afhænge af, om der er 
tegn på en sådan handlingsmulighed fra modpartens side. 
Mens en underlegen flåde, der er konfronteret med en over
legen flåde udsendt af modparten i en krisesituation, for
mentlig qua sin mobilitet og varslingsevne vil kunne deploy
eres på en sådan måde, at den truende part ikke har mulighed 
for en overraskende og hurtig nedkæmpelse uden selv at lide 
tab, er det jo ikke muligt at flytte en truet kyststrækning. Og 
derfor må en latent landgangstrussel altid betragtes med den 
største alvor af den truede part og kræve hurtigvirkende 
modtræk, hvilket man som omtalt ikke gjorde eller foretog 
omkring situationen den 9. april 1940. 
Men også hvor der er tale om en konfrontation mellem flåde
enheder, hvor en landgangstrussel ikke er tilstede, kan der op
stå situationer, hvor den underlegne part nødvendigvis må vi
se modparten, at den er parat til at møde magtanvendelse med 
magt, selvom styrkeforholdet er til egen ugunst. Det kan være 
tilfældet, hvis andre allerede iværksatte krisestyringsforan
staltninger eller hensigtserklæringer overfor modparten skal 
have den tilsigtede effekt. 
I sådanne situationer er det naturligvis vigtigt, at den truede 
parts orlogsskibe er bemyndiget til at bruge deres våben i selv
forsvar, hvis de bliver udsat for angreb, thi hvis det er klart 
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for den truende part, at den truede parts enheder skal bruge 
tid på at indhente forholdsordre i hver enkel situation, vil 
førstnævnte få alt for let spil. Den "Kongelige Forholdsord
re'' til de danske militære enheder i tilfælde af angreb indehol
der en bemyndigelse for danske orlogsskibe til at handle i selv
forsvar i nødstilfælde, og her er der altså tale om en klar hen
sigtserklæring overfor en potentiel modstander udstedt af de 
ansvarlig dansk myndigheder allerede i fredstid. 
Som den historisk kyndige ved, har der været tilfælde, hvor en 
konfrontation mellem flådeenheder på et krisested til søs har 
ført til episoder med skududveksling. Og der kan trods alle 
forsigtighedsregler ske fejltagelser med hensyn til brug af vå
ben. Hvor gerne den truede part i en krisesituation end ser så
danne episoder undgået, er de en del af den risiko, man må 
være parat til at løbe. Fortilfælde godtgør, at selvom sådanne 
episoder kan føre til et yderligere ophedet forhold mellem par
terne i en krisesituation, fører de ikke til en egentlig krigsop
trapning, medmindre en eller begge parter ønsker sådan 
udvikling og kan bruge episoden som et påskud til at begynde 
egentlige krigshandlinger. 
Når der er tale om en konfrontation mellem flådestyrker i en 
krisesituation, er det værd at understrege, at det ikke på for
hånd er muligt at afgøre, hvilket handlingsmønster, som er 
bedst egnet til at styre udviklingen i ønsket retning. Årsagen til 
omstændighederne ved en konfrontation kan som belyst i det 
foregående være af højst forskelligartet karakter. Der vil være 
mange faktorer, som må tages i betragtning og vægtes, før 
man træffer beslutninger en given krisesituation. 
Men når flådestyrker ofte ses betegnet som egnede krisesty
ringsinstrumenter, er det på grund af den fleksibilitet, man 
besidder med hensyn til at kunne sende dem ud eller trække 
dem tilbage sammenholdt med deres evne til at kunne ophol
de sig i længere tid på et krisested til søs, hvis skibene da ellers 
er bygget med den fornødne sødygtighed og udrustning. Men 
er de det, vil de kunne være beredt på at udføre mange for-
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skelligartede handlinger, som de måtte blive beordret til at ud
føre af de krisestyrende myndigheder. 
Det kan være observationstjeneste eller afvisning eller ledsa
getjeneste. Det kan være at "lægge sig imellem" en modpart 
og et skib, som trues, eller det kan være at gå ombord i et 
suspekt fremmed skib for visitation. Det kan være at lægge el
ler stryge miner, og det kan være at sætte magt mod magt, for 
her blot at nævne nogle af de konkrete opgaver, som kan tæn
kes at skulle udføres som led i en krisestyring. I alvorlige krise
situationer gøres det naturligvis ikke, uden at de således ud
sendte enheder udsættes for risici for at blive beskudt, men 
det er, hvad orlogsskibe og deres mandskab i spændte uden
rigspolitiske situationer må være forberedt på. At være passiv 
overfor en kriseudvikling kan betyde en større fare for hele na
tionen, end den man løber ved at udsende orlogsskibe til at 
varetage krisestyringsopgaver af den art, som her er omtalt. 
De alvorligste pressionsmidler er naturligvis de, som manife
sterer sig som ultimative krav med trussel om magtanvendelse. 
Den i nyere historie mest anvendte trusselsformulering af den 
karakter har været, at hvis vedkommende navngivne stat ikke 
handlede sådan eller sådan, måtte den "selv tage konsekven
serne" heraf. 
Ultimata kan jo være mangeartede -fra krav om rådighed over 
militære støttepunkter, ændring i udenrigspolitiske relatio
ner, opgivelse af forsvarsforanstaltninger (demilitarisering) 
eller indstilling af nærmere specificerede aktiviteter til krav 
om passage- eller opholdsret for den truende parts militære 
enheder. Mest kriseskabende bliver ultimata med en kort 
tidsfrist til opfyldelse af det stillede krav. 
Hvis den truede part ikke ønsker at bøje sig for kravet, eller er 
ude af stand til at få det afvist eller modificeret mod passende 
modydelser eller garantier opnået gennem diplomatiske for
handlinger, har den kun en handlemulighed tilbage, og det er 
at være bedst muligt beredt på at sætte magt mod magt. Her 
er det værd at notere sig, at også efterkommelse af et krav kan 
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betyde, at man må gribe til militære forholdsregler, jævnfør 
situationen omkring det tyske krav om dansk minelægning i 
1914. 
Ser man på det rent maritime område, kunne ultimative krav 
til en dansk regering i en skærpet situation være krav om ret til 
ubegrænset passage af de danske stræder, d.v.s. ophævelse af 
de særlige danske adgangsregler. Det kunne også være krav 
om ret til at benytte visse ankerpladser med dertil hørende 
forsynings- og bevogtningsaktivitet m.v. på dansk søterritori
um eller dansk sokkelområde. Eller et krav om at udstede og 
opretholde forbud mod at fremmede orlogsskibe opholder sig 
på dansk søterritorium inklusive havn og red. Det kunne være 
krav om spærring for al skibstrafik i visse specificerede gen
nemsejlingsfarvande eller krav om rydning af udlagte danske 
minefelter på dansk søterritorium, hvor modparten truer med 
selv at ville iværksætte en rydning med magt*. Og det kunne 
være erklæringer om, at man med magt vil modsætte sig visse 
danske maritime forsvarsforanstaltninger, såsom minelæg
ning, eskortering af eller indgreb mod skibsfarten. Det kunne 
også være ultimative krav om at ophæve restriktioner mod 
modpartens skibsfart, indført af en dansk regering i krisesty
ringsøjemed. Mulighederne for at fremsætte trusler af ulti
mativ karakter på det maritime område overfor Danmark i en 
krisesituation er, som man vil se, legio. Der kunne opstilles 
mange flere hypotetiske ultimata. 

VÅBEN 
Selvom hovedformålet med at anvende orlogsskibe i krisesty
ringsøjemed for den truede parts vedkommende er at fore
bygge krænkelser og overgreb ved skibenes blotte tilstedevæ
relse og beredskab til hurtig handling, må en fyldestgørende 

• I fredstid ville en sådan selvbestaltet rydning være en grov krænkelse af 
dansk højhedsret. 
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omtale af de maritime aspekter ved krisestyring også indehol
de noget om de forskellige våbentypers betydning, egnethed 
og anvendelsesmuligheder i en krisesituation. Ikke alle typer 
våben er lige egnede, fordi nogle er mere ultimative end andre. 
Skibsartilleri er et egnet ''krisestyringsvåben' ', fordi man her
med på nært hold kan afgive varselsskud. Og hvis sådanne ik
ke skulle have den tilsigtede virkning, kan man hurtigt overgå 
til virkningsskydning foretaget på en sådan vis, at modparten 
ikke lider vital skade ved at blive truffet, f. eks ved brug af pro
jektiler uden spængladning og ved at træffe dele af et skib, 
hvor der ikke opholder sig mennesker. Endelig kan der så fore
tages virkningsskydning, der forårsager vital skade på skibet. 
Her er der altså tale om en våbentype, som muliggør en grad
vis optrappet effekt, som kan tilkendegive overfor et mod
partskib, at hvis det ikke retter sig efter en given anvisning, vil 
det, der følger efter, kunne blive værre og værre. 
Torpedoer - for slet ikke at tale om moderne målsøgende sø
målsmissiler - er mindre egnede som aktive krisestyringsvå
ben. Disse våben er nemlig ultimative i den forstand, at en en
kelt træffer kan tilføje modparten vital skade. Naturligvis 
kunne man dirigere en styret torpedo på en måde, der kunne 
markere et varselsskud, og man kunne også som en optrappe
lig advarsel affyre en målsøgende torpedo eller et missil uden 
sprængladning (krigshoved), som ved træfning næppe ville 
tilføje et skib vital skade. Men dels er der ikke hævd for en så
dan anvendelse, dels er de omtalte våben meget dyre og dels 
ville en anvendelse af omtalte art, alt for nemt af modparten 
blive opfattet som forsagere eller forbiere og få denne til at gri
be til våbenanvendelse i selvforsvar. Men på grund af torpedo
ers og missilers ultimative karakter, kan det blive nyttigt på et 
krisested til søs at vise, at man råder over sådanne våben, som 
har en betydelig afskrækkende effekt selv overfor en mod
parts større orlogsskibe. Man kan i krisestyringsøjemed ikke 
basere sig på udelukkende at anvende skibe, som blot er 
kanonbevæbnede. 
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Små dybdebomer kastet med hensigt omkring en neddykket 
ubåd, vil blive opfattet som et varelsskud i modsætning til an
vendelse af antiubådsraketter eller torpedoer, der, hvis de 
træffer, har ultimativ virkning på ubåden. Med dybdebomber 
har man derfor også en mulighed for at give et advis til en 
fremmed ubåd om at uddykke og forsvinde fra et krisested, 
hvis ubåden vil undgå at risikere, at ultimative våben tages i 
brug, som det næste skridt. 
Som nævnt vil en minetrusel altid blive betragtet med den 
størst alvor af alle parter, der besejler vedkommende farvand, 
hvor der er konstateret udlagt miner. Miner, der kan udlægges 
fordækt og uerklæret, vil som sådanne være et særligt snedigt 
pressionsmiddel, for kun den, der lader sådanne miner ud
lægge vil vide at undgå dem. Og før man har bjerget, under
søgt og konstateret oprindelsen af en sådan mine, vil det ikke 
med sikkerhed være muligt at fastslå, hvem den udfordrende 
part er. Mens en minelægning på en fremmed stats søterritori
um i fredstid vil være i højeste grad kriseskabende, vil defen
sive minefelter udlagt på eget søterritorium og erklæret of
fentligt meget vel kunne være krisedæmpende i og med, at de 
begrænser den truende parts muligheder for at optræde med 
sine orlogsskibe. De såkaldte kontrollerede minetyper er sær
lig egnede krisestyringsvåben, fordi et udlagt felt af denne 
type miner kan armeres eller desarmeres spontant og altså til
passes en krisesituations udvikling. 
Er våbensystemer opstillet eller baseret på land da ikke af be
tydning i en krisesituation, vil mange spørge? De kan jo nok 
have en vis afskrækkende effekt i en meget spændt situation 
med militær opmarch fra den truende parts side. Men man 
har hverken med fly eller kystbatterier samme mulighed for at 
vise synlige magtmidler, der kan forblive i længere tid på et 
krisested, som med orlogsskibe. Hensigtsmæssigt deployere
de orlogsskibe evner at følge en udvikling på nærmeste hold. 
De kan optræde som en slags ambassadører til søs ved at over
bringe modparten meddelelser eller krav, og de vil øjeblikke-
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lig kunne markere hensigter eller forsvare rettigheder i tilfæl
de af krænkelser eller overgreb. I ultimative pressionssituatio
ner kan anvendelse af orlogsskibe ikke ske uden risiko for at 
miste skibe, men som allerede antydet besidder moderne flå
destyrker evne til at sikre sig mod overraskende udslettelse. 
Anvendt til at løse konkrete foreliggende opgaver i en krisesi
tuation vil de være en magtfaktor, som modparten ikke kan se 
bort fra. Og de kunne også blive den faktor, som fik den tru
ende part til at opgive sine ultimative hensigter. Nyere historie 
har flere eksempler herpå. Der tænkes f.eks. på den norsk 
svenske flådekonfrontation under unionskrisen i 1905. Og en
delig er det værd at bemærke sig, at kan man begrænse en kri
sesituation til havet, er der større mulighed for at styre krisen, 
end hvis landterritoriet også blev involveret. 
I denne sammenhæng kan nævnes, at man i NATO alliancen 
er enedes om visse fælles restriktioner - som kan varieres af
hængig af situationen - vedrørende optræden til søs, herunder 
brug af våben i en spændingssituation. Disse "regler" kan 
hurtigt kommunikeres til egne orlogsskibe involveret i krise
opgaver såvel generelt som lokalt. Hensigten med sådanne 
regler er naturligvis af politisk krisestyringsmæssig karakter. 
Men det er iøvrigt et område, hvor sømilitær rådgivning af de 
politiske beslutningstagere er uomgængelig nødvendig henset 
til emnets komplicerede natur. 

TERRORISTAKTIONER 
Til sidst bør omtales, at de i de senere år hyppigt forekommen
de terroristaktioner også har et kriseaspekt, for selvom terro
ristgrupper sjældent optræder på vegne af en truende stat, vil 
den truede stat ofte føle sig udsat for pression på grund af krav 
fremsat i forbindelse med trusler om drab af gidsler eller øde
læggelse af store materielle værdier. Det er især indenfor luft
farten, at disse aktioner har fundet sted, men der er også eks
empler på, at passagerskibe er mål for terroristaktioner, og 
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man kan vel ikke udelukke, at f.eks. olieboreplatforme kan 
blive mål for sådanne aktioner. 
I tilfælde af terroristaktioner til søs vil der også være behov 
for orlogsskibe til at holde terrorister i skak, skabe kommuni
kationskontakt med dem og til at deltage i de redningsaktio
ner, der måtte blive en følge af terroristaktionen. At være pa
rat på et krisested til at yde redningshjælp og frelse menneske
liv uanset situationens karakter vil iøvrigt altid være en 
opgave for udsendte orlogsskibe i fredstid. 

AFSLUTNING 
Som afslutning på denne essay skal fremhæves, at Danmarks 
nuværende alliancetilhørsforhold er det, der måske allermest 
kan medvirke til, at riget ikke isoleret bliver stillet overfor mi
litære pressioner af den art, det har oplevet tidligere i histori
en. Men det er også påpeget, at NATO medlemskabet ikke kan 
udelukke, at Danmark kan komme i en situation, hvor det må 
tage selvstændige krisestyringstil tag og beslutninger, der også 
kan indebære brug af militær midler. For Danmarks vedkom
mende vil der på grund af landets geografi og strategiske pla
cering ved vandvejen mellem Østersøen og verdenshavene, 
samt placeringen af de atlantiske dele af riget specielt kunne 
opstå problemer, som kræver indsats af sømilitære midler i 
krisestyringsøjemed. 
Det er et grundlæggende træk ved dansk udenrigspolitik, at 
Danmark i vor tid ikke kan tænkes at ville optræde som den 
truende part og tage ensidigt initiativ til nogen form for mili
tær pression rettet mod en anden stat i en krisesituation. Kun 
som modtræk mod vitale trusler og pressioner, kan de sømili
tære tiltag, som her er omtalt, komme på tale. Besiddelse af 
fyldestgørende instrumenter til at foretage hensigtsmæssige 
krisestyringstiltag er - sammen med fornøden politisk årvå
genhed og beslutsomhed - det, som under alle forhold bedst 
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kan sikre vort land mod forsøg på maritim pression fra en 
fremmed magts side. 
De, som udformer Danmarks kommende forsvarspolitik bør 
være opmærksomme på de her omtalte maritime aspekter ved 
krisestyring og sikre sig, at den danske orlogsflåde kan videre
føres og bemandes også med henblik på at kunne løse opgaver 
af krisestyringsmæssig karakter. Det bør ske - ikke for flådens 
skyld - men for det danske rigsfællesskabs skyld. 
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ISÆR OM 
MARINEHJEMMEVÆRNET 

af Kommandør C. K. Simonsen 
Marinehjemmeværnsinspektør 

Kommandør Simonsen, der tiltrådte som Marinehjemme
værnsinspektør (MHI) 1 JAN 1986, blev udnævnt til søløjt
nant i 1955. Han gjorde i de følgende 9 år sejlende tjeneste i 
minelæggere, minestrygere og inspektionsskibe. 1964-67 ved 
Søminevæsenet, derefter mineofficer i Søværnets Operative 
Kommando og senere i NAVBALTAP frem til 1975. Herefter 
chef for inspektionsskibene Ingolf og Fylla, og fra 1977 sekti
onschef i Søværnets Materielkommando. 1980-82 afdelings
chef i Søværnets Operative Kommando og 1982-83 afdelings
chef i Søværnets Materielkommando og 1983-1985 Chef for 
Flådestation Korsør og Store Bælts Marinedistrikt. 

Artiklen er skrevet i november 1988 

BEGYNDELSEN OG ORGANISATIONSUDVIKLINGEN 
Da Hjemmeværnet oprettedes ved "Lov om Hjemmeværnet 
af 1948" blev dette fra nogle sider betegnet som en politisk ge
nistreg. Regeringen bragte dermed de mange illegale våben fra 
modstandsbevægelsen under en statslig kontrol, og samtidig 
blev det muligt at give økonomisk støtte til hjemmeværnsfore
ningerne, der var blevet dannet i de første efterkrigsår. Nogle 
politikere forventede i øvrigt ikke, at Hjemmeværnet ville få 
nogen lang levetid. Modstandsbevægelsens folk dannede ker-
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nen i hjemmeværnsforeningerne, som i årene 1945-1946, hvor 
der ikke var nogen militær trussel mod Danmark, fastholdt 
ønsket om at have et militært forsvar på egne præmisser ved 
at danne disse foreninger. Hjemmeværnsloven af 1948, der 
trådte i kraft 1 APR 1949, gav de rammer som stadig er gæl
dende, og derfor fejres Hjemmeværnets 40-års jubilæum den 
1 APR 1989. 
Allerede i 1934 dannedes den frivillige luftmeldetjeneste 
(LMT) som en del af Københavns forsvar. LMT voksede op 
igennem 30'erne og bestod fortsat under 2. Verdenskrig. I 
1952 skiftede LMT navn til Luftmeldekorpset og indgik da i 
Hjemmeværnet. 
Kvindeligt Marinekorps (KMK) blev stiftet i 1946 efter det en
gelske forbillede "Women's Royal Naval Service" som 
Hjemmeværnsforeningen Kvindelige Marinere. Samarbejdet 
med Søværnet var med det samme fortrinligt og på et tidligt 
tidspunkt fik enhver kvindelig mariner en mobiliseringsplace
ring. KMK 7 kompagnier, der i dag findes på Søværnets tjene
stesteder og i Forsvarskommandoen, omfatter ca. halvdelen 
af de kvindelige marinere, mens den anden halvdel er placeret 
i Marinehjemmeværnets (MHV) flotiller. 
For MHV vedkommende var starten mere tornestrøet. For det 
første var der tale om udbrydergrupper fra Hjemmeværnet -
altså fra Hærhjemmeværnet. For det andet var Søværnskom
mandoen ikke overbevist om, at en frivillig organisation vir
kelig kunne assistere Søværnet med opgaveløsningen på søen, 
så det var med ringe begejstring Søværnet hilste MHV vel
komment i 1952. Det er derfor forståeligt, at MHV fik en ten
dens til at leve i sig selv. Med den vurdering søger jeg ikke at 
forklejne den tids MHV-folk, som i opbygningsfasen løste 
massevis af problemer og gjorde MHV levedygtigt. Tendensen 
holdt sig mere eller mindre udtalt til midt i halvfjerdserne, 
hvor den neden for omtalte organisationsændring blev gen
nemført. MHV blev nemlig da i organisatorisk henseende 
decentraliseret med deraf følgende bedre muligheder for bl.a. 
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øvelsesplanlægning sammen med Søværnet. Udviklingen 
med at gennemføre forskellige aktiviteter med Søværnet er i 
de seneste år taget stærkt til. Eksempelvis er det ved at være al
mindeligt, at eskadrerne eller enkeltskibe tager kontakt til et 
af marinehjemmeværnsdistrikterne for ved et havneanløb at 
få planlagt en øvelse med en hjemmeværnsflotille. I konse
kvens af det seneste Forsvarskommando-direktiv for hjemme
værnets anvendelse etableres under øvelser og i en beredskabs
situation et operativt element fra marinehjemmeværnsdi
striktet ved marinedistrikterne. Igen et forhold, der 
naturligvis er fremmende for samarbejdsrelationerne. 
MHV har som andre organisationer gennemløbet en udvik
ling. Kort beskrevet tager den sig sådan ud: 

1952 
MHV oprettedes med selvstændig chef og stab, der etable
redes i Overgaden oven Vandet. I alt ca. 15 personer. Der 
udstationeredes 6 distriktsofficerer ude omkring i landet 
til at varetage forbindelsen til de enkelte flotiller. For så 
vidt angår uddannelsen fandt størstedelen sted på Marine
station Slipshavn, som blev overtaget fra Søværnet i 1957. 

1973 
I løbet af 1973 gennemførtes en reorganisering af Hjem
meværnets ledelse. Inspektørerne for alle hjemmeværns
grene flyttede til Generalstok i Kastellet, hvor også Hjem
meværnsstaben (HJS) fik til huse. MHV tidligere stab og 
distriktsofficererne fordeltes til HJS og til de 3 marine
hjemmeværnsdistrikter, der blev oprettet i Århus, Korsør 
og på Holmen. MHV fik dermed en organisation, der var 
parallel med Søværnets, og med den tiltagende virksom
hed, der blev udfoldet for af få aktiviteter sammen med 
Søværnet, skulle den efterhånden vise sig at være en fin ba
sis for udbygning af dette samarbejde. 
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1986 
Endelig skete der i 1986 på Bornholm en lille organisati
onskrølle, der er den indtil videre sidste ændring. Forhol
det var det, at flotillen på Bornholm, der indgik i Marine
hjemmeværnsdistrikt 3 (Holmen), efter nogle interne 
problemer nedlagde sig selv i 1975. Søværnets Operative 
Kommando fremførte i de følgende år, stærkt opfordret af 
Bornholms Marinedistrikt, flere gange ønsket om atter at 
få en flotille på Bornholm, og Hjemmeværnskommando
en genoprettede i 1986 Flotille 471 Bornholm. 
På blandt andet min anbefaling blev det besluttet, at Born
holms-flotillen administrativt skulle underlægges Born
holms Hjemmeværn. Det er en ordning, jeg kan gå ind for, 
fordi de frivillige bedst betjenes af Hjemmeværnets faste 
system, når det er lige i nærheden. Med hensyn til de ud
dannelsesmæssige og maritimt faglige forhold er der ud
givet et særligt direktiv for flotillen på Bornholm. For så 
vidt angår opgaveløsningen er der ingen ændringer, fordi 
flotillen naturligvis arbejder for Bornholms Marinedi
strikt som tidligere. Den afgørende forudsætning for, at 
denne organisationsmodel kan køre er, at der findes en fast 
organiseret marinehjemmeværnsstruktur, som kan træde 
til med råd og dåd. Selv om det ikke var marinehjemme
værnsdistriktschefens livret at se flotillen blive underlagt 
Bornholms Hjemmeværn, så er alle gået ind for sagen. 
Bornholms Hjemmeværn kunne netop 1 SEP 1988 melde 
fartøjet BRIGADEN (MHV 91) operationsklart. Jeg kan 
ikke dele det synspunkt, som nogle i MHV har fremsat, at 
Bornholms modellen kun er starten på det regionale 
hjemmværn på landsbasis, idet Bornholms beliggenhed og 
særlige forhold gør den til et særtilfælde. 

MATERIALEUDVIKLINGEN 
Ved starten sejlede MHV med udlånte, privatejede fartøjer og 
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efterhånden overtog man nogle af Søværnets udrangerede P
kuttere. 
I slutningen af 50'erne blev de syv tidligere minestrygere af 0-
klassen overtaget, og samtidig blev de 3 første fartøjer bygget 
til MHV på Orlogsværftet. I 1973-1975 fulgte bygningen af 6 
stålfartøjer, der ligner en forkortet Barsø-klasse, og endelig 
kom i slutningen af ?O'erne 6 glasfiberfartøjer. Med hensyn til 
at fastsætte klassebetegnelse anvender Hjemmeværnet en ter
minologi, der angiver deplacementet i tons. En oversigt følger 
her: 

- 15 i kutterklassen (forskellige uensartede fartøjer) 
- 3 af 70-klassen 
- 7 af SO-klassen (de tidligere minestryger) 
- 6 af 90-klassen 
- 6 af 20-klassen 

Se side 173 for fartøjsnavne og tilhørsforhold. 
I 1986 gik Hjemmeværnskommandoen i gang med at udarbej
de de grundlæggende militære krav (GMK) til et nyt fartøj, og 
i samarbejde med Søværnets Materielkommando gennem
førtes i perioden fra MAR 1986 - OKT 1987 følgende akti
viteter: 

- Udarbejdelse af GMK 
- Udarbejdelse af skitseprojekt 
- Opstilling afmock-up samt indsamling og bearbejdelse 

af forslag i forbindelse hermed 
- Modelforsøg på Skibsteknisk Laboratorium 
- Udbudsforretning til skibsværfter 
- Evaluering af tilbud 

Det afsluttedes med afsendelse af Hjemmeværnskommando
ens indstilling til Forsvarministeriet om bygning af 12 fartøjer. 
MHV frivillige deltog i projektet på den måde, at der indgik 3 
frivillige i GMK projektgruppen, og endvidere blev der afgiv
et henved 400 forslag og ideer i forbindelse med MOCK 
UP'en, der stod opstillet i hangaren på SLIPSHAVN fra DEC 
1986 til OKT 1987. 
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NAVNEOVERSIGT 
SKROG NUMMER NAVN FWflLLE/ HJEMSTED 
KUTTER-KLASSEN 
MHVI ALDEBARAN HVF 364, Københavns Red 
MHV 15 ANDROMEDA HVF 365, Holmen 
MHV5I ANTARES HVF 133, Vejle 
MHV56 APOLLO HVF 253, Næstved 
MHV60 ARIES HVF 136, Sønderborg 
MHV6I BETELGEUSE HVF 254, Fakse Bugt 
MHV62 CARINA HVF 137, Åbenrå 
MHV63 CASSIOPEIA HVF245, Ærø 
MHV64 CRUX HVF 361, Isefjord 
MHV66 DUBHE HVF 251, Kalundborg 
MHV67 GEMINI HVF 282, Vordingborg 
MHV73 HERCULES HVF 283, Nakskov 
MHV74 JUPITER HVF 121, Hanstholm 
MHV75 LUNA HVF 284, Falster 
MHV76 LYRA HVF 111, Skagen 

70-KLASSEN 
MHV70 SATURN HVF 368, Køge 
MHV7I SCORPIUS HVF 112, Frederikshavn 

/ Hirtshals 
MHV72 SIRIUS HVF 122, Thyborøn 

20-KLASSEN 
MHV20 BAUNEN HVF 246, Nordvestfyn 
MHV2I BUDSTIKKEN HVF 363, København Nord 
MHV22 KUREREN HVF 252, Korsør 
MHV23 PARTISAN HVF 362, Helsingør 
MHV24 PATRIOTEN HVF 135, Kolding 
MHV25 SABOTØREN HVF 134, Fredericia 

80-KLASSEN 
MHV80 FÆNØ HVF 244, Svendborg 
MHV81 ASKØ HVF 241, Odense 
MHV82 ENØ HVF 366, Københavns Havn 
MHV83 MANØ HVF 123, Randers/Grenå 
MH\T 84 BAAGØ HVF 242, Nyborg 
MHV85 HJORTØ HVF 243, Fåborg 
MHV86 LYØ HVF 132, Horsens 

90-KLASSEN 
MHV90 BOPA HVF 367, Dragør 
MHV9I BRIGADEN HVF 471, Bornholm 
MHV92 HOLGER HVF 131, Esbjerg 

DANSKE 
MHV93 HVIDSTEN HVF 364, Københavns Red 
MHV94 RINGEN HVF 114, Ålborg/ Hals 
MHV95 SPEDITØREN HVF 124, Århus 
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KUTTER - KL 

• • • 
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KLASSE 
BYGGEÅR t9ea I 89 I 90 I 91 I 92 I 93 I 94 I 95 I 96 I 97 I 98 I 99 I 2000 

KUTTER - KL 
1922 - 49 15 I 13 I 11 I 9 I 1 I s I 3 I I I o I o I o I o I 0 

80 - KL 
1941 1 I 11111111111111 &I 41 21 01 0 

70 - KL 
1958 3 I li li 31 31 31 31 3\ 31 31 3 I 3 I 0 

90 - KL 
1973 - 75 6 \ 6I 6\ 616\ 6\ 6\ 6\ 616\ 6\ 6 I 6 

20 - KL 
1978 - 82 6 I 6 I 6 I 6 I &I &I &I &I &I 6I 61 6 I 6 

800 - KL o I 2 I 4 I 6 I 0 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20 I 22 I 25 

///////////////////////// IALT 37 FARTØJER ////////////////////// 
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De to seneste valg til Folketinget har betydet udsættelse af 
beslutningen om bevilling til fartøjsprojektet, ligesom for 
mange andre af Forsvarets projekter, men med regeringens 
forslag til forsvarsforlig af 31 OKT 1988 anes lys forude. 
Jeg håber, at den langsigtede udskiftningsplan for MHV far
tøjer, som Hjemmeværnskomandoens 6-års plan i øvrigt også 
skitserer, kan realiseres. Denne plan - der forhåbentligt ikke 
vil vise sig at være ønsketænkning - ser med enkelte justerin
ger fra min hånd ud, som vist side 174-175. 
Man bemærker, at det samlede antal fartøjer fastholdes på 
37, det sker bl.a. fordi Søværnets Operative Kommando i sin 
vurdering af Hjemmeværnets støtte til farvandsovervågnin
gen har udtalt, at der er et behov på mindst 37 fartøjer. 
Et par uddybende bemærkninger om det nye fartøjsprojekt: 
På baggrund af de indhentede tilbud er stykprisen på 
800-klassen ca. IO mio. kr. (efteråret 1987). Det er stålfartøjer, 
2 skruer (2x450 HK) med max. fart 12 knob, og et yderst sø
dygtigt fartøj. Klassebetegnelserne 20, 70, 80 og 90 for de nu
værende fartøjer angiver som ovenfor anført fartøjernes de
placement. Ihvorvel vi for 800-klassen har haft ønsket om 
"growth potential" for øje, er projektets deplacement dog 
kun 80 tons men vi undgår forveksling med den nuværende 
SO-klasse. 
Udgifterne til MHV drift og vedligeholdelse tog i 1987 17% af 
hele Hjemmeværnets materieldriftsbudget. Denne post er i 
løbet af de sidste 5 år steget med næsten et % point om året. 
En indiskutabelt uholdbar udvikling, som er en væsentlig år
sag til, at Hjemmeværnskommandoen er gået ind for et ny
bygningsprogram. Spørgsmålet om ligestilling kommer dog 
også ind her, idet kvinder endnu ikke indgår i fartøjsbesæt
ningerne. Hjemmeværnskommandoen ønsker, at der skal 
kunne etableres adskilt soverum i fartøjer med blandet besæt
ning - altså samme opfattelse, som man har i Søværnet - og 
dette lader sig ikke gøre i en del af de ældre fartøjer, mens det 
nye fartøjsprojekt naturligvis tager højde for det. 
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OM AKTIVITETERNE 
Den væsentligste af MHV opgaver i en beredskabssituation er 
deltagelsen i farvandsovervågningen. MHV bemander 30 ky
studkigsstationer, som sammen med fartøjerne kan give et be
tragteligt bidrag til denne overvågning og dermed spare på 
Søværnets ressourcer. Også for det fuldt operative FOD 
CCIS-system med dets automatiserede kystradarstationer el
ler en elektronisk flyovervågning gælder jo, at alle mål skal 
identificeres. Selv om infrarød/low light level-teknikken skri
der fremad, så kan det menneskelige øje inden for en 
overskuelig fremtid ikke undværes. 
De senere års inddragelse af fyrskibe har givet øget vægt på 
denne side afMHV bidrag til farvandsovervågningen. Udover 
identifikationen er evnen til at kunne foretage investigering af 
et mål, der opfører sig unormalt, et ubetinget krav til far
vandsovervågningen. Det er en opgave, der kræver tilstedevæ
relse, og som derfor ikke kan klares af kystradarstationer eller 
fly. Netop her vil MHV kunne aflaste SVN enheder og bl.a. 
med den situation for øje kan MHV fartøjer tillægges politi
myndighed på søen. 
Under fredsforhold er den væsentligste opgave deltagelsen i 
eftersøgnings- og redningstjenesten, hvor de tre marinedi
strikter indsætter MHV-fartøjerne. Der er tale om ca. 70 ud
rykninger om året, hvor MHV-fartøjet i de fleste tilfælde er på 
havet indenfor en time efter alarmering. Det er i øvrigt helt af
gørende for MHV dagligdag, at hver eneste gang et MHV-far
tøj forlader havn, er det direkte underlagt Søværnet - nemlig 
et marinedistrikt. Denne særlige tilknytning til moderværnet 
giver MHV sammenhold og dermed identitet. 
For Hærhjemmeværnet er bl.a. givet opgaverne ''angrebsvis 
indsats" og "modstand", hvor fjenden viser sig i området, 
altså en egentlig kampopgave. MHV har ikke egentlige kamp
opgaver, men alene opgaverne: 
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1. Farvandsovervågning 
2. Anløbskontrol 
3. Bevogtning og sikring 
4. Eftersøgnings- og redningstjeneste 
5. Specialopgaver 

- Assistance og støtte til skib i havn 
- Bistand til havnedemolering 
- ABC-rapportering 
- Feltsikkerhedstjeneste 

Imidlertid har tanken om kampopgaver været fremført ad
skillige gange, hyppigst under overskriften "små hurtige far
tøjer med hårdtslående våben". Idet jeg ser bort fra den helt 
hasarderede operation, som lader sig gøre med succes een 
gang ud af hundrede, er det min opfattelse, at MHV ikke har 
mulighed for at leve op til det krav om KONTROL med sådan
ne fartøjer, som stilles. En kontrol, der er nødvendig for at 
undgå forveksling med egne og allierede enheder. Det tager 
lang tid at indøve og vedligeholde disse færdigheder, der hører 
hjemme hos det professionelle søværn. MHV er allerede i dag 
på visse områder med de nuværende uddannelseskrav på 
grænsen af, hvad der kan kræves af en organisation af fri
villige. 
Med hensyn til NATO kommandoforhold gælder, at en 
MHV-enhed, der er underlagt en søværnsmyndighed, bevarer 
denne tilknytning, også hvis den pågældende søværnsenhed 
måtte blive underlagt en NATO-myndighed. Såfremt en flotil
le i en krisesituation ikke længere kan løse de af Søværnet 
stillede opgaver, går flotillen under operativ ledelse af det 
stedlige hærhjemmeværnskompagni. 
Marinehjemmeværnsinspektørembedet udfører ifølge gæl
dende tjenestebestemmelse rådgivningsfunktioner. Dog med 
et enkelt specifikt sagsområde nemlig sikkerhed til søs omfat
tende behandling af skades- og havarisager samt den indfly
delse, disse måtte have på undervisning og materiel. MHV har 
ca. 25 havarisager om året, hovedsageligt grundstødninger, 
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et tal der i de seneste år har været næsten kontant. Vore 37 far
tøjer sejler hver ca. 500 timer om året og det meste af tiden på 
meget lægt vand, så i betragtning af, at MHV-fartøjerne er be
mandet med ikke-professionelle, er havariantallet egentligt 
beskedent. 
Navigationsfejlene kan henføres under en af de tre kategorier: 

- Utilstrækkelig navigationsplanlægning 
- Manglende fornemmmelse af sammenhørende værdier 

af fart/tid/udsejlet distance 
- Undladelse af at nedsætte farten, når en navigatorisk 

usikkerhed er erkendt. 
Jeg tager så vidt muligt altid en samtale med fartøjsføreren for 
at få klaret eventuelle tvivlsspørgsmål i havarirapporten, og 
får da samtidig accept af den fejl, der måtte være begået. 
Blandt de mang discipliner, MHV-uddannelserne omfatter, 
indtager fjernkendingsuddannelsen den særstilling, at den 
holdes fælles med det øvrige forsvar. De frivillige hævder sig 
smukt ved kurserne, og på grund af fagets vigtighed for opga
ven "farvandsovervågning" er interessen for fjernkending 
lige så glædelig, som den er hensigtsmæssig. 

PERSONEL OG ØKONOMI 
Personelstyrken pr. 1. oktober 1988 (afrundede tal): 

Hær hjemmeværnet: 
Danmarks Lottekorps: 
Flyverhjemmeværnet: 
Kvindeligt Flyverkorps: 
Marinehjemmeværnet: 
Kvindeligt Marinekorps: 
I alt ca. 

48.600 
7.750 
9.400 
1.550 
3.450 
1.240 

72.000 frivillige 

Hertil kommer ca. 1.000 fastansatte, nemlig ca. 300 officerer 
og 700 civile. MHV 25 officerer har alle tidligere været office-
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rer i Søværnet. Alle MHV uddannelsesofficerer har skibs
fører- eller maskinmestereksamen. Denne ansættelsespolitik 
har afskåret eksempelvis eventuelle interesserede blandt Sø
værnets tidligere B-officerslinie fra at blive antaget som ud
dannelsesofficerer i MHV. Da ikke alle officersfunktioner i 
MHV forudsætter skibsføreruddannelse, ganske som tilfæl
det jo er i Søværnet, mener jeg, at denne ansættelsespolitik 
bør ændres. 
Vedrørende de frivilliges partipolitiske tilhørsforhold er den 
kendt fra to sociologiske undersøgelser, der gennemførtes i 
henholdsvis 1975 og 1987 - begge af sociologen dr. phil. Erik 
Høgh. De viser, at sammensætningen partimæssigt Jigger no
genlunde tæt på Folketingets med alle partier repræsenteret. 
Hjemmeværnsloven stiller ikke krav om, at medlemmerne 
skal være danske statsborger, men man skal have fast bopæl i 
landet. Ansøgninger om optagelse behandles af distriktsud
valgene, hvis godkendelse af ansøgerne er en forudsætning 
for optagelse i Hjemmeværnet. Der er 37 distriktsudvalg, hvis 
formænd udpeges af Forsvarsministeren mens de øvrige med
lemmer udpeges af de kommunale organisationer. Udvalge
ne, der står som garant for ansøgernes personlige integritet, 
arbejder helt uafhængigt af Hjemmeværnet. For så vidt angår 
udlændinge gælder, at de ud over behandling af distriktsud
valgene gennemgår en særlig godkendelsesprocedure. Der er 
p.t. nogle hundrede udlændinge i Hjemmeværnet. 
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HJEMMEVÆRNETS ØKONOMISKE FORHOLD: 

Driftsbudget (afrundede tal) Hele HJV HerafMHV 

Personelorienteret fast personel 200 mio. 7mio 
Personelorienteret 
frivilligt personel 100 mio. 6mio. 
Materielorienteret 100 mio. 17 mio. 
Kommandantskab m.v. 50 mio. 3 mio. 

Årligt 450 mio. 33 mio. 

Vedr. investeringerne, herunder bygge og anlæg, har det årli
ge beløb taget over en årrække ligget på ca. 25 mio/år. Det 
oven for skitserede nybygningsprogram med et årligt beløb 
på 20 mio. kr. kan således ikke indeholdes i det normale inve
steringsbeløb på 25 mio/ år. 

AFSLUTNING 
Hjemmeværnsloven angiver, at formålet med Hjemmevær
net er at støtte Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet med løsnin
gen af deres opgaver, og hertil kommer så den almindelige po
litiske opgave at styrke befolkningens forsvarsvilje. Dette 
sidste udfører det frivillige personel på lokalt plan ved den 
markering af en forsvarspositiv holdning, som et medlem
skab af Hjemmeværnet i sig selv er, ved at synliggøre for
svarsviljen ved øvelsesdeltagelse eller ved aktiv deltagelse i 
forsvarsdebatten. Jeg mener derfor også, at det er en naturlig 
ting for MHV frivillige at støtte Søe - Lieutenant - Selskabets 
igangværende initiativer med debataviser m.v. for forbed
ring af Søværnets vilkår. Hjemmeværnets egen imagekam
pagne, somløbiperioden28 SEP til29OKT 1988, var jo også 
rettet imod hele befolkningen, men med et mere bredt for
muleret sigte og den var centralt styret. Som jeg ser det, vil de 
to kampagne på allerbedste måde supplerer hinanden, også 
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selvom de i planlægningen er fremstået uafhængigt af 
hinanden. 
Måske det var en overvejelse værd ved fremtidige initiativer 
at søge koordination? Eventuelt skulle Forsvarskomman
doens informationselement og Forsvarets Oplysnings- og 
Velfærdstjeneste vel også med. 
I de senere år har MHV fået en del tilgang af pensionerede of
ficerer, som derved fortsat demonstrerer deres forsvarsvilje. 
For MHV er det et godt tilskud, f.eks. for oplysningsarbej
det, at få noget erfaring ind på denne måde. Aldersgrænsen 
for de frivillige befalingsmænd i Hjemmeværnet er principi
elt 60 år, så lad mig slutte med en opfordring til nuværende og 
kommende pensionister blandt selskabets medlemmer: 

Velkommen "på gulvet" i Marinehjemmeværnet! 
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KOMMENTARER 

TIL NYANSKAFFELSER. 

Jean Boudriot: John Paul Jones and the Bonhomme Richard. 
Naval Institute Press, Annapolis 1987 
Endnu en monografi af forfatteren til bl.a. '' Le vaisseau de 7 4 
Canons". Her beskrives den franske fregat "Bonhomme Ri
chard", bygget i 1765 til det franske Ostindiske Kompagni og 
i 1779 af Kong Louis XVI stillet til rådighed for den unge ame
rikanske marine, med kommandør John Paul Jones som chef. 
Bogen beskriver fregattens historie, som ostindiensfarer un
der navnet "Le Duc de Duran", og som krigsskib under nav
net "Bonhomme Richard". 
Som Boudriot's tidligere bøger er der beskrivelser/illustratio
ner af skrog, rigning, armering, besætning m.m. 
Et særligt afsnit omhandler fregattens kamp mod den engel
ske flåde ud for Flamborough Head, ved hvilken lejlighed den 
sank, men hvor til gengæld John Paul Jones kunne sejle den 
kaprede engelske "Serapis" til Holland for reparation. 

Hans Branner: 9. april 1940- et politisk lærestykke? En uden
rigspolitisk krises baggrund, indhold og perspektiver. Jurist
og Økonomforbundets Forlag, Kbh. 1987. 
Kan man bruge historien i den aktuelle politiske debat? Og 
hvis man kan, på hvilken måde og i hvilken udstrækning kan 
det så lade sig gøre? Det er nogle af de underliggende spørgs
mål i denne udtraditionelle analyse af vel nok den vigtigste be
givenhed i Danmarks nyere historie. 
Erfaringen fra 9. april har i efterkrigstiden været udnyttet po
litisk: En fordømmelse af 1930 'ernes politik og en retfærdig
gørelse af forsvars- og sikkerhedspolitikken efter 1949. 
Denne udnyttelse tager fortatteren op til en kritisk gen
nemgang. 
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David H. Graver: US. Army Ships and Watercraft of World 
War II. Naval lnstitute Press, Annapolis 1987. 
Egentlig forbavsende, men her læser man, at der i den ameri
kanske hær under 2. verdenskrig, var 127.793 fartøjer af alle 
størrelser i brug, heraf 1665 skibe over 1000 tons. Den ameri
kanske flåde bestod af 7 4. 708 enheder, hvoraf små landgangs
både udgjorde 60.974. 
Da der ikke har eksisteret en central registrering af hærens ski
be og fartøjer, har det været et omfattende arbejde for forfat
teren at finde frem til alle disse enheder, som har været under
lagt "Corps of Engineers", "Army Air Force", "Coast Artil
lery Corps", "Signal Corps" og de forskellige "Army 
Transportation Commands". 
Bogen giver kort angivelser af hver "klasse" og fotografier af 
alle typer skibe og fartøjer. 
Troppe - fragt - hospitals - og passagerskibe, tankere, bugser
både, minelæggere, uddybningsmaskiner, værkstedsskibe, 
landgangsskibe m.fl. er nogle af dem, der omtales i bogen. 

Arnfinn Haga: Da Stein-organisasjonen ble sprengt. J.W 
Cappelens forlag, Oslo 1987. 
Afsløringen af Stein-organisationen i Bergen i efteråret 1941 
er blevet kaldt den største kendte provokationssag i norsk hi
storie. 
Modstandsorganisationen, som talte godt 1500 mand, var en
gageret i trafikken mellem England og Norge, illegale blade, 
radiosendere, militære grupper, våbentransporter og 
spionage. 
I sommeren 1941 blev Stein opsøgt af en mand fra Ålesund, 
som desværre senere viste sig at være meddeler til Gestapo. 
Haga fortæller denne nervepirrende historie om en norsk 
provokatørs infiltration i modstandsbevægelsen. Forfatteren 
har tidligere udgivet bl.a. "Natt på norskekysten", "Kystens 
partisaner" og "Klar till storm" 
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Sverre Jerwe/1: Spillet om Norskehavet - eller hva skjer med 
Norge? Tiden Norsk Forlag, Oslo 1987. 
Hvad foregår der egentlig i Norskehavet? Hvad vil Sovjetuni
onen med den store militære opbygning på Kola med udbyg
ning af den sovjetiske nordflåde. At også interessen i Amerika 
er stor, vidner de 2 romaner "The Hunt for Red October" og 
"Red Storm rising" om. De har begge udgangspunkt i Nor
skehavet og er blevet best-sellers i Amerika. 
Bogen giver en grundig oversigt over udviklingen i Norge - og 
bygger på en rapport, som forfatteren skrev for Harvard Uni
versitetet i 1985 og som vandt en pris for den bedste udenrigs
politiske opgave. 

Richmond Pearson Hobson: The Sinking of the "Merrimac'~ 
Naval 1nstitute Press, Annapolis 1987. 
"Merrimac" var en engelskbygget kultlamper, der i 1898 blev 
overtaget af den amerikanske marine. Under blokaden af Ku
ba leverede den forsyninger til de blokerende orlogsskibe og 
blev under søløjtnant Hobson's kommando udset til at spær
re indløbet til Santiago ved at sætte den på grund. Forsøget 
mislykkedes på grund af spansk beskydning, ligesom det 
amerikanske fartøj, der lå klar til at optage Hobson og hans 
7 frivillige besætningsmedlemmer, blev drevet væk af beskyd
ningen. Amerikanerne blev krigsfanger, og året efter skrev 
Hobson nærværende nyudgivne bog om sine oplevelser. 

Konstantin Stanyukovich; Running to the Shrouds. Ninete
enth-century sea stories. Fores! Books, London 1986. 
Forfatteren blev født i 1843 som søn af en viceadmiral i den 
russiske flåde. Han blev mer eller mindre tvunget på kadetsko
le og tilbragte derefter 4 år til søs. Han forlod flåden og i 
1880'erne begyndte han at skrive disse "sea-stories", medens 
han var i eksil i Sibirien. Han er den første russer, der har skre
vet om livet til søs i skrue-sejlskibe på de lange togter og også 
en levende beskrivelse af det 19. århundredes Hang Kong. 
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I Politihistorisk Selskabs Årsskift 1988 - som er en gave fra 
selskabet - findes en interessant artikel af fhv. politimester 
Axel Sørensen: "Da hovedstaden havde flere slags politi. Hol
mens og Nyboders politi" 
Medens bevogtningen af Gammelholm havde været varetaget 
af militært personel (matroser, soldater, vægtere og opsyns
betjente ), blev kontrollen af orlogsværftet på Nyholm foreta
get af et særligt politikorps. Den 19. oktober 1866, da værft
koncentrationen var gennemført, approberede Marinemini
steriet en instruks vedrørende Orlogsværftets politi, og 
bestemte at politimandskab kunne antages, uniformeres og 
indøves så betids, at det nye politikorps kunne træde i kraft 1. 
december s.å. 
Men først i 1868 blev den første politibetjent ansat. 
Forfatteren redegør for korpsets instruks, daglige arbejde, 
normeringer og omtaler de forskellige personer, der havde le
dende poster i korpset indtil afviklingen fandt sted i 1937. 
Medens Holmen først fik et eget politikorps i 1868, var det 
gamle vægterkorps i Nyboder allerede i 1856 blevet omdannet 
til et egentligt politikorps, direkte under kommandanten i 
Nyboder. Forfatteren giver en morsom beskrivelse af livet i 
Nyboder indtil dette politikorps blev nedlagt i 1923. 

Biblioteket har som gave fra Dansk Politi-Idræts Forbund 
modtaget "Nordisk Kriminalreportage" 1982 og 1988, hvori 
findes 2 artikler af særlig interesse for Søværnet. 
I 1982-udgaven har vicepolitimester Søren Staun skrevet om 
"Torskekrigen". I de første måneder af 1980 blev flere vest
tyske trawlere opbragt ved Grønland i anledning af ulovligt 
fiskeri efter torsk til millionbeløb. Sagerne - i hvilke inspek
tionsskibene Beskytteren og Ingolf var involveret - vakte stor 
opsigt og fik megen omtale. I artiklen - som er skrevet af een 
af de daværende anklagere - skildres hvorledes disse store og 
betydelige sager blev optrevlet af de grønlandske myndig
heder. 
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I 1988-udgaven findes artiklen "Oprøret på Færøerne" og 
den refererer til den række af dramatiske og voldsomme be
givenheder på Færøerne, der var affødt af en strid om ansæt
telsen af en læge på sygehuset i Klaksvig. 
Situationen blev efterhånden så tilspidset med direkte volds
handlinger mod forskellige myndighedspersoner, at man fra 
regeringens side i Danmark i september 1955 sendte et udryk
ningsmandskab af politifolk med fregatten Rolf Krake til 
Færøerne for at bringe ro og orden til veje igen. 
Artiklens forfatter er den daværende landfoged (politimester) 
på Færøerne, J. Feilberg Jørgensen. 

A.H. 

Carla Rahn Phillips: Six Gal/eonsfor the King of Spain. The 
John Hopkins UniversitY. Press, Baltimore and London 1988. 
Forfatteren er professor i europæiske historie ved University 
of Minnesota. Hun redegør udfra studier af det stort set intak
te primærkildekompleks, der findes i spanske arkiver, for 
kontrahering og bygning af seks galleaner, der i 1628 leveredes 
til Kronen fra et privat baskisk værft. Videre behandles skibe
bes udrustning og bemanding, og deres tjenestekarriere der 
kulminerede i Slaget ved the Dawns i 1639. Her led den span
ske flåde, under admiral d'Oquendo, under fuldførelsen af sin 
primære opgave, forstærkningen af tropperne i Flandern, så 
store tab til hollænderne under Tramp, at udfaldet blev et af
gørende spansk nederlag. 
Bogen giver et yderst detaljeret indblik i traditionel spansk 
skibsbygningsteknik, det eneste engelsksprogede værk om 
dette emne; dens utraditionelle indfaldsvinkel resulterer også 
i en særdeles levende fortælling om hvorledes stormagten 
Spanien langsomt men uundgåeligt fravristedes sin europæi
ske dominans. 

NMP 
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NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

NATO's 
SYDØSTLIGE FLANKE 

af Orlogskaptajn K. B. Jensen 

193 

Orlogskaptajn K. B. Jensen udarbejdede i 1988 som hovedop
gave på Forsvarsakademiet, Stabskursus II omhandlende ar
tikel, som blev afsluttet for ca. 1 år siden. Artiklen afspejler 
således forholdene i området på daværende tidspunkt. Emnet 
var: 

"Redegør for forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet samt 
landenes bidrag til forsvaret af NATO's sydøstlige flanke. 
Analyser og vurder på baggrund heraf områdets strategiske 
betydning for alliancen'! 

"From the military viewpoint, it is impossible to overstate the 
importanceofthese two countries. Thefree nations which ha
vejoined together for mutua/ security would be strengthened 
considerably by their presence;·and their presence would /end 
stability to an area which we consider to be extremely vital. 
Greece and Turkey occupy strategic /ocations along one of the 
major east-west axes. They offer to the North Atlantic Treaty 
Organization large and capable military forces in being. Their 
territories are suitablefor the conduct of defensive operations 
essential in the event of an aggression. 
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Thrkey has a common boundary with Soviet Russia and her 
satellite state of Bulgaria. Greece is situated at the southern 
end of the Balkan Peninsula immediately adjacent to the sa
tellite state of A/bania. Therefore, both occupy key positions 
in a sound Atlantic defense system. 
Al/ied with thefree nations, they would compel a diversion of 
theforces of Soviet Russia and her satellites in any aggressive 
move against the West. 
Located as they are-and allied with thefree nations- theyser
ve as power/uf deterrents to any aggression directed toward 
southern Europe, the Midd/e Bast or North Africa. 
The successf uf defense of those areas - any one or all of them 
- is dependent upon control of the Mediterranean Sea. Greece 
and Tttrkey b/ock two avenues to the Mediterranean which an 
aggressor might endeavour to use should they decide upon a 
thrust there. 
Greece, as the map wi/1 show, presents a barrier along the 
overland route from the Balkan States /ocated to the north. 
Thrkey, astride the Bosporus and Dardanel/es, guards the ap
proach by water from the Black Sea to the Mediterranean and 
to the Suez Cana/ and Egypt farther south. 
Thrkey, too, flanks the land routesfrom, the North to the stra
tegical/y important oi/ Jields of the Midd/e Bast" 
(General Omar Brandley, chairman of the Joint Chiefs of 
Staf/, January 1952) 
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RESUME 

I KAPITEL (INDLEDNING) 
Opgavebesvarelsen afgrænses i tid og rum og nødvendige de
finitioner fastlægges. Der redegøres for den overordnede 
fremgangsmåde omfattende 3 niveauer. Som udgangspunkt 
redegøres for den geografiske og den sociologiske faktor. 

II KAPITEL (FORHOLDET MELLEM GRÆKENLAND 
OG TYRKIET) 

Den historiske baggrund rummer modsætningsforhold. Lan
denes økonomiske og politiske situation er forholdsvis stabil 
og landene yder store bidrag til deres militære forsvar. De eksi
sterende konfliktområder omfatter Cypern, uoverensstem
melser i Det Ægæiske Hav og relaterede problemområder. 
Modsætningsforholdene mellem landene er talrige og kan 
eventuelt udløse en væbnet konflikt, men topmøde giver an
ledning til optimisme. 

III KAPITEL (INTERNATIONALE RELATIONER) 
Forholdet mellem Grækenland og USA er præget af anti-vest
lig holdning i den græske befolkning. Grækenland er endnu 
ikke fuldt integreret i NATO-samarbejdet. Sovjetunionen har 
stor indflydelse i Grækenland på det økonomiske og det di
plomatiske område. Forholdet mellem USA og lyrkiet er for
bedret. Det tætte økonomiske og diplomatiske samarbejde 
mellem Sovjetunionen og Tyrkiet er afløst af et mere afdæm
pet forhold. Grækenlands NATO holdning svækker trovær
digheden til forsvaret af den sydøstlige flanke. 

IV KAPITEL (REGIONALE FORHOLD) 
lyrkiets forhold til Mellemøsten er præget af omfattende 
økonomisk samarbejde. Krigen mellem Iran og Irak kan få 
indflydelse på lyrkiets forhold til Mellemøsten. Også det kur-
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diske problem spiller ind. Den østlige del af Middelhavet har 
stor betydning. Sovjetunionens instrument i området er dets 
Middelhavseskadre, der dog opererer under store begræns
ninger. De to sandsynlige trusselsområder er præget af over
vægt til Warszawapagten. Den fundamentalistiske trussel an
erkendes ikke officielt i Tyrkiet, men en konsekvens af iransk 
sejr i Golfkrigen kan være en voksende trussel mod den tyrki
ske muslimske befolkning. 

V KAPITEL (VURDERING) 
Vurderingen af et områdes strategiske betydning afhænger af 
den geografiske faktor samt af de skiftende interne forhold, 
ændringer i de internationale relationer samt af den regionale 
omverden. Områdets betydning som barriere-, passage- og 
overvågningsområde fremhæves. Landene er præget af øko
nomiske begrænsninger, politisk stabilitet og militær formå
en. Landenes modsætninger og konflikter svækker 
troværdigheden til dette flankeområde. De to lande er vigtige 
for USA i udøvelse og fastholden af militær formåen i områ
det. NATO samarbejdet er afgørende svækket i området. Sov
jetunionen fastholder stor indflydelse i Grækenland. Tyrkiets 
økonomiske relationer til Mellemøsten er centrale. Krigen 
mellem Iran og Irak medvirker til at forstærke den strategiske 
betydning af lyrkiet. Tyrkiet kan på længere sigt blive påvir
kelig for fundamentalistisk indflydelse fra Iran. 

VI KAPITEL (KONKLUSJUN) 
Grækenlands og Tyrkiets geografiske betydning er usvækket 
siden deres intræden i NATO. Områdets geografiske betyd
ning som barriere-, passage- og overvågningsområde er sta
digvæk af vital betydning for alliancen. Landenes økono
miske udvikling har været gunstig, den politiske udvikling er 
stabil og de militære bidrag er væsentlige. Det græsk-tyrkiske 
forhold har svækket troværdigheden til forsvaret af dette 
flankeområde. Det nylige tøbrud mellem de to lande giver an-



200 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

ledning til behersket optimisme med hensyn til viljen til at for
bedre det indbyrdes forhold. Den sovjetiske indflydelse i 
Grækenland er af væsentligt omfang. Tyrkiets forhold til 
Mellemøsten har forøget den strategiske betydning af NA
TO's sydøstlige flanke. 'fyrkiets økonomiske relationer til 
Mellemøsten samt de regionale begivenheder har påvirket den 
regionale balance i området i en retning, der giver Tyrkiet en 
central placering. 
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I Kapitel: INDLEDNING 

I dette kapitel redegøres kort for opgavens afgrænsning, det 
nødvendige grundlag i form af definitioner samt den anvend
te metodik. Som udgangspunkt for den efterfølgende frem
stilling, analyse og vurdering skitseres den geografiske og den 
sociologiske faktor. 

AFGRÆNSNING I TID OG RUM. DEFINITIONER 
Opgavens redegørelse vil geografisk afgrænse sig til at be
handle forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet, der således 
i denne besvarelse betragtes som udgørende NATO's sydøstli
ge flanke. "Forholdet" afgrænses til at omfatte eksisterende 
uafklarede problemområder mellem de to lande. Som defini
tion på strategibegrebet anvendes den af Andre Beaufre fast
lagte underinddeling i politiske, økonomiske, diplomatiske og 
militære forhold, idet de politiske og de diplomatiske forhold 
behandles under et<ll . I tilknytning hertil afgrænses begrebet 
''bidrag" til at omfatte samme forhold. Tidsmæssigt afgræn
ses redegørelsen til at omfatte en kortfattet historisk gennem
gang op til landenes medlemskab af NATO i 1952, idet der 
lægges vægt på de forhold, der er af betydning for landenes 
aktuelle indbyrdes forhold samt forskellen i historieopfattel
se. Herudover tilstræber redegørelsen at give et aktuelt indblik 
i landenes situation. 
I opgavens analysedel udvides det geografiske område til at 
omfatte de lande og regioner, der skønnes at øve indflydelse 
på den strategiske situation i området. Tidsmæssigt vil de i a
nalysen behandlede forhold tage udgangspunkt i ticl,en efter 
1952. 
Endelig vil det traktatmæssige grundlag blive forudsat be
kendt, hvorfor det generelt kun vil blive anvendt notehenvis
ninger. 
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ANVENDT METODE 
Besvarelsen af opgaven er lagt således til rette, at der indledes 
med en redegørelse for den geografiske og den sociologiske 
faktor. 
Besvarelsen vil herefter være inddelt i tre niveauer. Det indle
dende niveau omfatter en redegørelse for den historiske bag
grund, landenes økonomiske, politiske og militære situation 
samt eksisterende problemområder mellem landene internt 
(li Kapitel). 
Det næste niveau omfatter en analyse af landenes bilaterale 
forhold til supermagterne og NATO (III Kapitel). Endelig 
omfatter det tredie niveau de regionale forholds indflydelse på 
området (IV Kapitel). 
I V Kapitel redegøres for det strategiske vurderingsgrundlag. 
Derefter foretages en vurdering af de interne, de internatio
nale samt de regionale forholds indflydelse på områdets stra
tegiske betydning for alliancen. 

DEN GEOGRAFISKE FAKTOR 
Grækenland er beliggende på den sydlige del af Balkanhalvø
en i det østlige Middelhavsområde. Mod nord grænser landet 
op til Albanien, Jugoslavien og Bulgarien. Grænserne mod 
Tyrkiet udgøres dels af en mindre landegrænse i Thrakien 
samt en meget lang søgrænse på over 1000 km i Det Ægæiske 
Hav. Mod vest på den anden side at Det Joniske Hav ligger Ita
lien og mod syd det afrikanske kontinent, hvor Libyen og 
Ægypten er de nærmeste stater. Grækenlands samlede areal 
på 132000 km 2 er fordelt med 800/o på Balkan og 200Jo på de 
mere end 2000 øer i Det Ægæiske Hav. Kreta indtager dog her 
en særstilling som den sydligste ø med et samlet areal på ca. 
8000 km 2

• Grækenlands beliggenhed betyder, at en stor del af 
de internationale transportveje på land, til søs og i luften pas
serer igennem eller tæt forbi græsk territorium. Det gælder 
således både jernbane- og landevejsforbindelserne mellem 
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Europa og Mellemøsten. Til søs er det den eneste adgang fra 
verdenshavene til Sortehavet og trafikken til Mellemøsten og 
ikke mindst Suez-kanalen passerer mindre end 100 km syd om 
Kreta. Luftrummet over Grækenland ~pærrer desuden for 
Sovjetunionens adgang til Middelhavet. De vigtigste nøgle
områder er koncentreret i de mindst bjergrige dele af landet, 
det vil sige langs den sydlige kyst af Thrakien og sydpå langs 
Makedonien, Thessalien og det centrale Grækenland til hov
edstaden Athen. 
Tyrkiet er beliggende både på Balkan og i Mellemøsten. Den 
europæiske del omfatter dog kun 3 % af det samlede landareal 
og grænser op til Grækenland og Bulgarien. Den asiatiske del, 
der adskilles fra den europæiske del ved Bosporusstrædet, 
Marmarahavet og Dardanellerne, omfatter Anatolien <i> og 
grænser op til Sovjetunionen, Iran, Irak og Syrien. Tyrkiet er 
mod nord omgivet af Sortehavet, mod syd af Middelhavet og 
mod vest af Det Ægæiske Hav. Tyrkiets samlede areal udgør 
ca. 780000 km 2

• Det geografiske nøgleområde er først og 
fremmest forbindelsen mellem Sortehavet og Det Ægæiske 
Hav. Østligst udgør Bosporus et 30 km langt stræde, hvis 
mindste bredde er 660 m. I midten ligger Marmarahavet med 
en udstrækning på ca. 11500 km 2 og mod vest udgør Darda
nellerne et ca. 60 km langt stræde, hvis mindste bredde er ca. 
I km. Det bør bemærkes, at 40% af Sovjetunionens eksport 
og 50% af dets import passere gennem dette nøgleområde<3>. 

DEN SOCIOWGISKE FAKTOR 
De sociologiske forhold i Tyrkiet er præget af den etniske op
deling af befolkningen i en række minoritetsgrupper. Den 
rent tyrkiske befolkningsgruppe udgør ialt 870/o af den totale 
befolkning på 52 millioner. Dep. største minoritetsgruppe ud
gøres af kurderne med 9,50/o <4>. Størstedelen af kurderne til
hører den sunnimuslimske trosretning medens resten tilhører 
den shiitiske trosretning, der i Tyrkiet benævnes alevisekten. 
Nylige oplysninger peger på, at kurdiske separatistbevægelser 
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siden 1984 har gennemført en forøget guerillaaktivitet, der 
har kostet ca. 700 dræbte i sammenstød med de tyrkiske 
sikkerhedsstyrker (5)_ Det arabiske mindretal udgør 1,7%, 
medens resterende minoritetsgrupper tilsammen udgør 1, 70Jo 
og fordeler sig mellem grækere, der udgør den størst~ ikke
muslimske minoritet, armenere, jøder og georgier <6,. Den 
geografiske fordeling af disse mindretal er skitseret på bilag 2. 
Gennem de seneste år er der opstået et nyt mindretal i Tyrkiet 
som en direkte følge af krigen mellem Iran og Irak. Det drejer 
sig om desertører og forfulgte grupper fra Iran, der søger til
flugt i nabolandet Tyrkiet. Der findes ingen officielle tal om 
disse flygtninge, men det skønnes, at mellem 1/2 og 1 million 
på nuværende tidspunkt befinder sig i Tyrkiet <7>. Tyrkiet har 
en meget høj befolkningstilvækst på 2,80/o om året. 
Tyrkiet er en sekulær stat. Der eksisterer ingen officiel religi
on, men 99,2% af befolkningen tilhører den sunnimuslimske 
trosretning <s,. Af ikke-muslimske mindretal i Tyrkiet skal 
kun nævnes den græsk-ortodokse trosretning <

9>. 
De sociologiske forhold i Grækenland er præget af en større 
grad af homogenitet. Den rent græske befolkningsgruppe ud
gør ca. 950/o. De eksisterende mindretal udgøres af makedo
niere, tyrkere, albanere og andre mindre grupper. Den samle
de befolkning udgør 10 millioner og befolkningstilvæksten er 
på 0,8. Der er religionsfrihed i Grækenland, men 97% af be
folkningen tilhører den græsk-ortodokse trosretning. Det tyr
kiske mindretal tilhører den muslimske trosretning, medens 
resten tilhører forskellige kristne sekter. Den græske folkeka
rakter er præget af, at grækerne er byzantinere, der er i besid
delse af stor tungefærdighed, de er listige og snu og ikke 
mindst stædige. Herudover er grækerne meget bevidst om den 
oldgræske filosofis betydning for Europas udvikling og de er 
udpræget nationalistiske. Heroverfor står tyrkerne som orien
talske, hårde, stille men tillige følsomme, stædige og nationa
listiske <

10>. 
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Noter 
( I) Lider p. 196. 
( 2) Tidligere benævnt Lilleasien. 
( 3) NATO's Sixteen Nations OKT 1986 p.83 . 
( 4) BRITANNICA p- 764. Kilden opgiver denne procentdel svarende 

til ca. 5 millioner kurdere i Tyrkiet, hvorimod KOMFLIKTERNES 
VERDEN p. 97 opgiver andel til 24% svarende til ca. 10 milioner. 
Sidstnævnte kilde indeholder iøvrigt en udførlig omtale af Kurdi
stan og det kurdiske problem. Vedrørende den geografiske fordeling 
af kurderne henvises til bilag 14. Endelig skal henvises til Weeken
davisen 31 DEC-7 JAN 1988, hvori det hævdes, at et af den tyrki
ske regerings midler til at undertrykke de kurdiske nationalisme har 
været at indnytte regeringstro befolkningsgrupper i den kurdiske 
dominerede del af landet. 

( 5) JYLLANDS-POSTEN 10 FEB 1988 (AP). 
( 6) BRITANNICA p. 764 samt COUNTRY STUDY p. 88. 
( 7) DR Nyhedsmagasinet 16 NOV 1987. 
( 8) BRITANNICA p. 764. 
( 9) CONFLICT STUDY 109pp. 9-10 opgiver det samlede antal sunni

tilhængere til 80%, medens den resterende del tilhører den shiitiske 
trosretning. Dette forhold er iøvrigt nærlig det modsatte af forhol
det i Iran, hvor den shiitiske retning er den klart dominerende. 

(10) CONFLICT STUDY 200 p. 27. 

II Kapitel: FORHOLDET MELLEM 
GRÆKENLAND OG TYRKIET 

Formålet med dette kapitel er at redegøre for den historiske 
baggrund, at redegøre for landenes økonomiske, politiske og 
militære situation samt at redegøre for eksisterende problem
områder mellem de to lande. 

HISTORISK BAGGRUND 
Grækenland har tilbragt over 350 år som provins under det 
Osmanniske Rige, nemlig fra Konstantinopels fald i 1453 til 
den succesrige revolte mod det osmanniske styre i 1821. Denne 



206 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

uafhængighedskrig ser grækerne naturligt som ikke blot den 
centrale begivenhed i deres egen historie, men også som en ka
talytisk begivenhed i udviklingen af det moderne Europa 0 >. 
Som et resultat af uafhængighedskrigen og efter den Russisk
Tyrkiske krig i 1877-1878 og konferencen i Konstantinopel i 
1881 kom næsten hele det centrale Grækenland under græsk 
flag. Men indtil Balkan-krigene i 1912-1913, der medførte 
fremgang for Grækenland, forblev den nordlige del af landet 
tyrkisk med en stor tyrkisk befolkning ligesom øerne i den 
østlige del af Det Ægæiske Hav. 
I denne periode var grækernes store problem de irredenta, der 
var beboet af græsk-ortodokse kristne. Begyndende i starten 
af I850'erne, medens Tyrkiet var i krig med Rusland, voksede 
stemningen for en delvis genfødsel af Det Byzantinske Rige, 
kendt som "The Great Idea' eller "The ldea of Greater Hel
las" eller "Megali Idea" (2). Denne stemning blev en national 
besættelse og nåede et klimaks efter Tyrkiets nederlag i 1. Ver
denskrig. I øvrigt er her igen en historisk diskrepans mellem de 
to lande, idet Grækenland var på de allieredes side medens 
Tyrkiet var allieret med de besejrede centralmagter. 
I 1919 gik græske tropper i land i Smyrna-regionen i Anatolien 
for at gennemtvinge et mandat givet af de sejrrige allierede om 
at besætte de områder af det vestlige Anatolien, som i hoved
sagen domineredes af græsk befolkning. Dermed startede 
imidlertid den uafhængighedskrig i Tyrkiet, som tyrkerne selv 
betragter som vendepunktet i deres historie og som blev anset 
som ligeså vigtig for den europæiske udvikling <3>. Denne uaf
hængighedskrig, som under Kemal Atatiirks ledelse indled
ningsvis var rettet mod sultanens svage regering, medførte det 
endelige nederlag for de invaderende grækere i 1922, efter at 
de iøvrigt var avanceret til en afstand af kun 100 km fra Anka
ra, der var Atatiirks støttepunkt. Disse begivenheder har ef
terladt et traume i begge lande og ikke mindst i Tyrkiet, hvor 
man selv i dag kan opleve at græske handlinger, der kan opfat
tes som fjendtlige overfor tyrkiske interesser, af tyrkerne op-
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fattes som en genfødsel af "Megali ldea" <4>. På den anden 
side var disse begivenheder også starten på en stabil periode i 
forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet, der kom til at vare 
indtil starten på Cypern-krisen. Baggrunden herfor var Lau
sannetraktaten underskrevet i 1923 mellem Grækenland, Tyr
kiet, England og Frankrig, hvorved landegrænserne mellem 
de to lande blev fastlagt. Som et udslag af grænsedragningen 
blev det endvidere bestemt at udveksle befolkningsgrupper. 
Den græske befolkning, der var tilbage i Anatolien, på nær de 
der befandt sig i lstanbul og på øerne Imbros og Tenedos, blev 
overført til Grækenland og det drejede sig om ikke mindre end 
1350000 mennesker. Tilsvarende blev den muslimske befolk
ningsgruppe i Grækenland overført til Tyrkiet. Denne omfat
tende folkeflytning blev overvåget af en international kom
mission og skønt der ikke blev taget de store hensyn til menne
skerettigheder betød overflytningen, at et århundredlangt 
spændt forhold mellem de to lande blev afløst af et rimeligt 
forhold t51 • 

En yderligere aftale, der danner grundlag for den nuværende 
grænsedragning mellem Grækenland og Tyrkiet, findes i 
Paris-traktaten af 1947. Dette var fredstraktaten mellem Itali
en og de allierede, herunder Grækenland, der efter 2. Verdens
krig fordelte Italiens oversøiske besiddelser. Blandt disse var 
de Dodekanesisker Øer 161 • Disse øer havde fortrinsvis været 
tyrkiske fra det 16. århundrede til 1912, hvor de blev erobret af 
Italien efter den italiensk-tyrkiske krig. Deres tilhørsforhold 
til Italien blev senest bekræftet i Lausanne-traktaten efter 1. 
verdenskrig. Skønt Tyrkiet opfatter det som et tegn på Græ
kenlands tilslutning til den vestlige alliance, så er den reelle år
sag til at disse øer tilfaldt Grækenland, at de med deres over
vejende græske befolkning blev givet som en slags kompensa
tion for lidelserne under italiensk og tysk besættelse. Tyrkiet, 
der var neutral under 2. Verdenskrig, kunne intet indvende 
herimod <7>. 
Under et besøg i Moskva i oktober 1944 havde Churchill fore-
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slået en opdeling af Østeuropa, der indebar at indflydelsen i 
Grækenland blev fordelt med 900Jo til England og lOOJo til Rus
land <8l. 

I slutningen af krigen var der store modsætninger mellem de 
højre- og venstreorienterede mostandsbevægelser, der kæm
pede mod de italienske og de tyske besættelsesstyrker. Dette 
fik England til at intervenere i december 1944. Disse modsæt
ninger førte til regulær borgerkrig i landet, hvor den kommu
nistisk ledede partisanorganisation ELAS gjorde sig specielt 
gældende i Nordgrækenland og fik støtte fra ligesindede regi
mer i Albanien, Jugoslavien og Bulgarien <

9l_ 

Samtidig viste Sovjetunionen en klar interesse for Tyrkiet ved 
i juni 1945 at foresla en revision af den tyrkisk-sovjetiske trak
tat med henblik på oprettelse af militærbaser ved de tyrkiske 
stræder og eventuel afstaclse af provinserne Kars og Ardaban, 
som Sovjetunionen havde mistet i 1920 °0>. 
Disse to problemer løb sammen i begyndelsen af 1947, da den 
engelske regering på grund af økonomiske vanskeligheder er
klærede, at den måtte indstille sin hjælp til Grækenland. USA 
var hermed stillet overfor et afgørende valg. Hidtil havde ame
rikanerne ikke vist tilbøjelighed til at patage sig noget engage
ment udenfor de områder, hvor USA havde forpligtet sig gen
nem aftaler fra krigens tid. Men faren for at kommunisterne 
skulle vinde den græske borgerkrig og Tyrkiet vige for det sov
jetiske pres var for stor til at Washington kunne sidde den 
overhørig. Derfor rettede præsident Truman den 12. marts 
1947 et budskab til kongressen, der fik skelsættende betyd
ning. Præsidenten anmodede om øjeblikkelig hjælp på 400 
millioner$ til Grækenland og Tyrkiet, idet som han udtrykte: 
" ... det må være USA's politik at understøtte frie folk, som gør 
modstand mod forsøg på undertrykkelse fra bevæbnede mi
noriteter eller ved ydre pres''. Denne såkaldte Truman-doktrin 
blev et vendepunkt i USA's udenrigspolitik 11 ll. I 1949 afslut
tedes borgerkrigen i Grækenland med sejr til regeringssiden. 
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Med indførelsen af Truman-doktrinen og den økonomiske 
hjælp til Grækenland og Tyrkiet var vejen banet til optagelse 
i NATO og den 18. februar 1952 blev begge lande optaget som 
medlemslande af alliancen. 

GRÆKENLANDS ØKONOMISKE, POLITISKE 
OG MILITÆRE SITUATION 
''Hellas og fattigdom har altid været tvillinger'' hævdede He
rodot allerede i det femte århundrede før Kristi fødsel 021 . 

Dette udsagn har imidlertid ikke altid haft den samme gyldig
hed for den græske økonomi. I perioden 1962-1978 oplevede 
grækerne en økonomisk vækst i bruttonationalprodukt på 
gennemsnitlig 6,6% om året samt en produktivitetsstigning 
på 7,311/o samtidig med at bruttonationalproduktet pr. capita 
nåede op over 3000$. Men fra 1980 var der tale om faldende 
stigningstakt og i 1982 endda et direkte fald i den økonomiske 
vækst 1131 • En oversigt over Grækenlands økonomi i nøgletal i 
perioden 1985-1988 er vedlagt som bilag 3. I 1986 var den øko
nomiske vækst den laveste i EF, hvilket hænger sammen med 
en meget lav produktivitet i det græske samfund. Handelsun
derskuddet er tyngende og voksende og landet er afhængig af 
tilførsel af udenlandsk kapital. Samtidig er inflationen for 
høj medens det er lykkedes at holde arbejdsløsheden på et ri
meligt niveau. For at rette op på den betrængte økonomi har 
den græske regering iværksat et to-årigt stabiliseringsprog
ram som skulle være udløbet med udgangen af 1987. Elemen
terne i dette stabiliseringsprogram var bl.a. et delvist lønstop, 
ophævelse af dyrtidsreguleringen samt forøgelse af skatterne 
og priserne på de offentlige ydelser. Resultaterne var i 1986 et 
fald i realindkomsterne på 80Jo og en lignende udvikling har 
tegnet sig i 1987. Dette medførte, at regeringen mistede kont
rollen med fagbevægelsen og en række strejker har yderligere 
medvirket til at forværre situationen. Selv om stabilisering
sprogrammet har bevirket et fald i inflationen samt en halve
ring af betalingsbalanceunderskuddet viser de seneste tal, at 
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man ikke har nået de planlagte mål for den økonomiske for
bedring. Problemet for PASOK regeringen er at en eventuel 
videreførelse af den stramme økonomiske politik kan vise sig 
at være nødvendig. Dette behager selvfølgelig ikke regeringen 
særlig godt, eftersom det var planen at løsne det hårde økono
miske greb i god tid før næste planlagte parlamentsvalg i 1989. 
Grækenlands vigtigste handelspartnere er Vesttyskland, Itali
en, USA, Saudi-Arabien, Frankrig, England, Japan, Holland 
og Sovjetunionen °41 • 

Efter afslutningen på militærdiktaturet i 1974 gennemlevede 
Grækenland i perioden op til 1980 en stabil politisk udvikling, 
som da også i 1979 medførte at landet blev optaget som med
lem af EF. Det afgørende vendpunkt i det græske politiske liv 
fandt imidlertid sted i 1981, da den Panhellinistiske Socialisti
ske Bevægelse (PASOK) kom til magten under ledelse af An
dreas Papandrcou. Efter partiets dannelse var programmet i 
årene 1974-1976 centreret om socialisering af store dele af 
økonomien samt uddannelses- og sundhedsvæsen. Udenrigs
politisk skulle Grækenland'' frigøre sig fra militære, politiske 
og økonomiske organisationer, der underminerer vores natio
nale uafhængighed", udtalte Papandreou, der yderligere i 
forholdet til USA krævede, at Grækenland skulle "nægte at 
anerkende militære aftaler specielt med amerikansk imperia
lisme". Mere direkte blev det fastslået, at disengagement fra 
NATO og USA var det første og umiddelbare mål for bevægel
sen. Efter et forholdsvis dårligt valg i 1974 påbegyndtes imid
lertid den proces, der gik i retning af moderering af denne po
litik og som et resultat opnåedes et godt valg i 1977. Forud for 
det følgende valg i 1981 var PASOK-politikken således baseret 
på, at Grækenland ikke skulle forlade EF, taktiske hensyn 
nødvendiggjorde at USA's baser ikke skulle rømmes og NA
TO medlemsskabet ikke opgives. Derudover ville man i alle 
sikkerhedsspørgsmål konsultere de militære ledere, vel viden
de at di~se var pro NATO og for fastholdelse af de amerikan
ske baser. Denne moderate linie bevirkede, at PASOK vandt 
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valget i 1981 med 48% af vælgerne mod Nyt Demokratis 
35,8%. Retfærdigvis skal dog nævnes, at det i høj grad var 
indenrigspolitiske emner, der dominerede valget, herunder 
specielt bekæmpelse af inflationen. I udenrigspolitisk hense
ende er der fire afgørende faktorer i PASOK's politik. Det 
drejer sig om indflydelsen fra PASOK-aktivisterne, det græ
ske Kommunistiske parti (KKE), nationalismen og realiteter
nes pres. Medens de tre førstnævnte afgjort trækker i retning 
af PASOK's oprindelige an ti-vestlige linie, bevirker presset fra 
realiteternes verden, at tiden endnu ikke er inde til at bryde 
med vesten. For det første betyder det anstrengte forhold til 
Tyrkiet, at Grækenland ikke kan undvære den nuværende 
støtte fra vesten til at fastholde en tilnærmelsesvis balance 
med hovedfjenden Tyrkiet. For det andet ville et eventuelt 
brud betyde yderligere økonomiske problemer i form af 
manglende investeringer i landet, samt gøre det vanskeligere 
for landet at sikre sig de nødvendige lån fra vestlige banker 
(15) 

Efter det seneste parlamentsvalg i 1985 fastholdt PASOK re
geringsmagten, idet parlamentet i øjeblikket har følgende 
sammensætning: PASOK 161 pladser, Nyt Demokrati 126 
pladser, Det Kommunistiske Parti 13 pladser og Euro-kom
m unisterne 1 plads 06,. De seneste opinionsundersøgelser 
peger imidlertid på vigende tilslutning til PASOK, således at 
Nyt Demkokrati tegner sig for den største tilslutning samtidig 
med, at venstrefløjen er blevet styrket og tilsammen kan på
regne tilslutning fra ca. 20% af vælgerne o7

,. Presset mod PA
SOK's venstrefløj er iøvrigt blevet forstærket efter dannelsen 
af to nye partieros,. 
Grækenland er det land i NATO, der har det største antal per
soner under våben, set i forhold til befolkningstallet, nemlig 
5,9%. Grækenland var i 1986 også det land i NATO, der an
vendte den største del af bruttonationalproduktet på forsva
ret, nemlig 7,2%. Det græske forsvar er traditionelt opdelt i 
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hær, flåde og flyvevåben samt de territoriale styrker. Oversigt 
over hærens personel- og materielmæssige sammensætning er 
vedlagt som bilag 4. Kommandostrukturen består af I. arme 
med 3 underlagte korps, der er placeret ved den nordlige 
grænse med tyngden mod øst, og indre kommando med de 
territoriale styrker underlagt. Flådens og flyvevåbnets 
personel- og materielmæssige sammensætning fremgår af bi
lag 5 og 6. De tre værnsstabe står under direkte kommando af 
forsvarsministeren i fredstid. Under sig har forsvarsministe
ren generalstaben, der i fredstid har koordineringsansvar de 
tre værn imellem. I krigstid overtager chefen for generalsta
ben automatisk kommandoen over de væbnede styrker. Svag
hederne i det gæske forsvar er manglen på moderne materiel. 
I hæren drejer det sig først og fremmest om den lave grad af 
pansring, i flåden er størstedelen af enhederne af ældre type 
og i flyvevåbnet er alle kampfly af typer, der er konstrueret for 
over 20 år siden. Et større moderniseringsprogram er iværk
sat, men skrider kun langsomt frem på grund af den økono
miske situation 1191• 

TYRKIETS ØKONOMISKE, POLITISKE OG MILITÆRE 
SITUATION 
Udgangspunktet for Tyrkiets økonomiske situation skal søges 
i den finanskrise landet befandt sig i perioden 1977-1979. Et 
stort handelsbalanceunderskud væsentligst forårsaget af de 
høje oliepriser forstærkedes af høj inflation, høj arbejdsløs
hed og ineffektivitet i de statsdrevne foretagender. Dette førte 
i 1980 til iværksættelsen af et større økonomisk spareprog
ram, der var tilrettelagt efter forhandling med den Internatio
nale Valutafond. Dette program blev iøvrigt varetaget af den 
daværende minister Turgut Ozal og havde som de væsentligste 
programpunkter forbedring af konkurrenceevnen, begræns
ning af den indenlandske efterspørgsel samt en gennemgri
bende decentralisering og privatisering af den offentlige sek-
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tor. Resultatet af disse bestræbelser viste sig i 1981, hvor infla
tionen faldt fra over lOOOJo til under 40%, væksten i bruttona
tionalprodukt steg til 4,30Jo efter adskillige år med nulvækst 
og omfanget og værdien af eksporten forbedredes kraftigt 
specielt til Mellemøsten og andre muslimske lande. Hertil 
kom kortsigtede fordele forårsaget af krigen mellem Iran og 
Irak, idet begge lande var afhængig af tyrkiske forsyninger af 
bl.a. fødevarer. Et væsentligt træk i ændringen af den tyrkiske 
økonomi var orienteringen mod det arabiske marked. Tyrkiet 
har behov for den arabiske olie og kan til gengæld tilbyde sine 
landbrugsprodukter, forarbejdede varer, bygge- og anlægsek
spertise samt arbejdskraft. Her skal specielt fremhæves Liby
en og Saudi-Arabien, der er nogle af de mest dominerende af
tagere af tyrkiske produkter. Tyrkiets vigtigste handelspartne
re var i 1985 EF, Iran, Irak, Libyen, USA, England og Italien 
(20) 

En oversigt over Tyrkiets økonomi nøgletal i perioden 
1985-1988 er vedlagt som bilag 7. Bruttonationalproduktet pr. 
capita er stigende, men stadig på et lavt niveau i forhold til de 
øvrige NATO-lande. Eksempelvis er Vesttysklands tilsvaren
de tal 9 gange større. Den økonomiske vækstrate har i 1986 
været blandt de højeste af OECD-landene. Inflationen er sta
dig meget høj og arbejdsløsheden er blandt de højeste i 
OECD.Udlandsgældener meget høj og er i 1986 opgjort til 
550Jo af bruttonationalproduktet. Til sammenligning kan op
lyses, at det tilsvarende tal for Danmark er 450Jo og for Græ
kenland 35%. 
Sammenfattende må man vurdere, at den tyrkiske økonomi 
befinder sig i en overgangsfase fra centralistisk styret økono
mi til fri markedsøkonomik. Der er som følge af det omfatten
de økonomiske reformprogram iværksat i 1980 opnået betyd
ningsfulde fremskridt og den økonomiske vækst er impone
rende høj. Denne vækst er imidlertid ledsaget dl en meget høj 
inflation samt en høj arbejdsløshed<211 • 



214 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

Udgangspunktet for den nuværende politiske situation i Tyr
kiet skal søges i den militære magtovertagelse den 12. septem
ber 1980. Forud herfor var den økonomiske krise i perioden 
1977-1979 blevet forstærket af en voksende politisk polarise
ring og radikalisering, der i 1978 alene kostede ca. 1000 men
nesker livet i form af terrordrab. I december 1978 erklærede 
ministerpræsident Biilent Ecevit undtagelsestilstand i 13 ud af 
de ialt 67 provinser i Tyrkiet. Dette skete efter væbnede sam
menstød mellem de venstreorienterede alevimuslimer og de 
højreorienterede sunnimuslimer. Hertil kom, at der var ten
dens til venstreorienteret radikalisme blandt de ca. IO millio
ner kurdere, der lever i det sydøstlige Tyrkiet. Det var med bag
grund i disse voldsomme begivenheder, at militæret intervene
rede og installerede en 6 mands junta under ledese af general
stabschef Kenan Evran. Detskaliøvrigt understreges, at den
ne intervention kom som en lettelse for størstedelen af den tyr
kiske befolkning samt at militæret forud for magtovertagel
sen havde udvist direkte uvilje mod at lade sig involvere(22>. 
Juntaen pålagde straks de politiske ledere, først og fremmest 
den konservative Siileyman Demirel og socialdemokraten Bii
lent Ecevit, der havde dominiret det politiske liv i Tyrkiet i pe
rioden 1973-1980, politisk karantæne samt iværksatte retsfor
følgning af ekstremistledererne Alparslan Turkes (Nationalist 
Action Party) og Necmettin Erbakan (National Salvation 
Party) . Herudover forsikredejuntaen ved sin magtovertagelse 
loyalitet mod NATO, støtte til de igangværende økonomiske 
reformer, en forfatningsreform samt en hurtig tilbagevenden 
til civilt styre. Den nye forfatning blev godkendt ved en folke
afstemning den 7. november 1982 med en overvældende til
slutning på 98%(23>. Denne republikkens 3. forfatning fast
slår i §2, at Tyrkiet er en demokratist, sekulær og social stat 
styret af retssikkerhed. Herudover genindførtes etkammersy
stemet med et parlament på 450 pladser, det parlamentatiske 
system blev strammet og præsidentens magt styrket. Et af de 
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mest kontroversielle elementer i den nye forfatning var, at Ke
nan Evren blev udnævnt til præsident. Det næste præsident
valg finder sted i 1989. I 1983 blev der afholdt et kontrolleret 
valg, hvor kun 3 partier fik tilladelse til at deltage. Vinderen af 
dette valg var det nyoprettede liberal-konservative Moder
landsparti under ledelse af den tidligere økonomiske minister 
Turgut C'.>zal, der således blev regerende ministerpræsident. 
Ved en folkeafstemning den 6. september 1987 blev den politi
ske karantæne mod de politiske ledere ophævet. Ved det sene
ste valg den 29. november 1987 blev Ozals magt styrket, idet 
hans parti opnåede 292 mandater. De to øvrige partier, der 
blev repræsenteret i parlamentet, er Det Socialdemokratiske 
Folkeparti (SHP) under ledelse af Erdal Inonti med 99 man
dater og det højreorientede Den Sande Vejs Parti under ledel
se af Stileyman Demirel, der opnåede 59 mandater. Kun de tre 
nævnte partier ud af ialt 7 opstillede opnåede repræsentation, 
hvilket understreger den meget restriktive valglov, der bl.a. 
indeholder en spærregrænse på lOOJo. Med det seneste valg er 
det vigtigt at notere sig, at Necmettin Erbakans muslimske 
højreparti, der flirter med fundamentalismen, og Alparslan 
Turkes, der flirter med facismen, blev sorteret effektivt fra. 
Medens de indenrigspolitiske mål for Tyrkiet har koncentreret 
sig om at fremme de økonomiske betingelser for vækst, her
under fortsættelse af decentraliseringsprogrammet og vide
reførelse 
udenrigspolitiske mål for Tyrkiet været at opnå medlemskab 
af EF <24>_ Tyrkiet har i 1987 ansøgt om optagelse i EF, men 
ansøgningen er endnu ikke behandlet i EF-kommissionen, 
hvilket er første skridt på vejen. Efter det seneste parlaments
valg har temaet ligeledes været gennemgående i presseomta
len af de tyrkiske forhold <25>. Det fremgår desuden, at det 
største problem i forbindelse med optagelse vil være et eventu
elt veto fra Grækenland, men at man i Tyrkiet sætter sin lid til 
støtte fra England <26> og fra Frankrig <27>. Det skal endvidere 
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bemærkes, at Ozal heller ikke selv er en mand uden ambitio
ner og at en af disse kunne være at J.r1øse Kenan Evren ved 
præsidentvalget i 1989 <28>. 
Tyrkiets forhold til det øvrige Vesteuropa har gennem de sene
ste år været præget af anklager om overtrædelser af menne
skerettighederne i Tyrkiet. De fortsatte forbud mod det kom
munistiske parti samt den seneste anholdelse af to kommu
nistledere i forbindelse med det seneste parlamentsvalg har 
bestyrket vesteuropæiske iagttagere i den antagelse, at der sta
digvæk er væsentlige demokratiske mangler i det tyrkiske po
litiske system. Dette forhold må antages at kunne få konse
kvenser for det væsentligste politiske mål - at opnå fuldt med
lemskab af EF. 
Den største ændring i Tyrkiets udenrigspolitik er imidlertid i 
forholdet til Mellemøsten. Der har her været tale om generelt 
forbedring i forholdet til visse arabiske nøglestater, væsent
ligst forårsaget af egoistiske økonomiske interesser, men også 
som et resultat af visse kulturelle realiteter i det tyrkiske folk 
samt en erkendelse at, at Tyrkiet vil kunne spille en større rolle 
for de vesteuropæiske lande i forholdet til bl. a. oliestaterne i 
Den Persiske Golf. 
Tyrkiet er et af de eneste lande, der har levet op til NATO-lan
denes målsætning, der i 1979 blev fastsat til en årlig forøgelse 
af forsvarsbudgettet med 3 %. Blandt NATO-landene toppede 
Tyrkiet i 1986 med en stigning i forsvarsudgifterne på mere 
end 10 %. Set i forhold til bruttonationalproduktet overgås 
man kun af USA, England og Grækenland <29>. Med bag
grund i landets store befolkning har Tyrkiet den næststørste 
stående styrke i NATO med over 800000 mand under våben. 
Hertil skal lægges, at den tyrkiske soldat har ry for at udvise 
mod og disciplin. Den store stående styrke skal ses i relation 
til, at Tyrkiet forsvarer ialt 27% af NATO's samlede lande
grænse mod Warszawapagten. Det tyrkiske forsvarsministeri
um er tæt knyttet til chefen for generalstaben. Forholdet mel-
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lem dem er reguleret i en særlig lov, hvoraf det fremgår, at che
fen for generalstaben er chef for de tyrkiske væbnede styrker 
i fred og krig. Chefen for generalstaben udpeges af præsiden
ten efter nominering af regeringen blandt de øverstkomman
derende fra de tre værn. Den tyrkiske hær er opdelt i 4 armeer, 
der er deployeret som skitseret i bilag 9. Den personel- og ma
terielmæssige sammensætning er vedlagt som bilag 8. Fra 2. 
arme er et korps bestående af 2 infanteridivisioner (ca. 23000 
mand) stationeret på Cypern. Endvidere er der en paramilitær 
gendarmstyrke på ca. 125000 mand fordelt over det ganske 
land til opretholdelse af den interne ro og orden. En stor del 
af hærens materiel er af ældre årgang og et igangværende mo
derniseringsprogram omfatter da også levering af et yderlige
re antal LEOPARD kampvogne fra Vesttyskland. Herudover 
søges en række øvrige anskaffelseprojekter indbygget i "joint 
venture" projekter, som en del af Tyrkiets langtidsplan om 
udvikling af sin egen militærindustri <30i. Den tyrkiske flådes 
personel- og materielmæssige sammensætning fremgår af bi
lag 10. Nybygningsprogram omfatter nye MEKO-fregatter, 
hvoraf 2 er bygget i Vesttyskland medens 2 yderligere bygges 
på egne værfter. Tilsvarende er 3 ubåde af type 209 bygget i 
Vesttyskland medens 3 bygges i Tyrkiet. Det tyrkiske flyvevå
bens personel- og materielmæssige sammensætning fremgår 
af bilag 11. Der er her oprettet kontrakt med General Dynamic 
om køb af 40 F-16 fly, medens der i 'fyrkiet oprettes produkti
onsfaciliteter til egenproduktion af 120 fly. 
Det indbyrdes forhold mellem Grækenland og Tyrkiet har på 
det seneste vist tegn på mulighed for forbedring efter at de to 
landes ministerpræsidenter i dagene 30-31 januar i 1988 mød
tes i Davos i Schweiz i forbindelse med et møde i Det Verdensø
konomiske Forum. Resultatet af mødet var, at der nu oprettes 
en direkte telefonledning mellem Athen og Ankara og at der 
skal afholdes mindst et møde mellem de to ministerpræsiden
ter hvert år. Herudover er det hensigten at oprette to komiteer. 
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Den ene skal fremme det økonomiske samarbejde, der gen
nem de seneste 10 år har ligget på under 1 % af landenes samle
de udenrigshandel. Den anden skal behandle de problemer, 
der skiller de to lande, herunder spørgsmålet om afgrænsnin
gen af kontinentalsoklen, minoritetsspørgsmål, den græske 
modstand mod Tyrkiets medlemskab af EF og Cypern <31 >. 

CYPERN 
"From the A merican point of view, the crucia/ thing about the 
quarrel was not the rights and wrongs of the two communities 
on the is/and, but the damage it did to relations between Gree
ce and 'Jurkey, both allies of the United States" r32J. 

På Cypern, der var britisk kronkoloni, blev årene umiddel
bart efter 2. Verdenskrigs afslutning præget af politisk uro. 
Græsk-cyprioterne, der udgør ca. 80% af øens befolkning, 
rejste med støtte fra Grækenland kravet om "enosis" (gen
forening) med Grækenland <33>_ Ved oprettelsen af republik
ken Cypern i 1960 blev der dog med baggrund i den såkaldte 
London-Ziirich aftale af 1959 mellem Storbritannien, 1yrkiet 
og Grækenland, taget hensyn til det tyrkisk-cypriotiske mind
retal. Fortsatte stridigheder mellem de to befolkningsgrupper 
førte i 1964 til oprettelse af en fredsbevarende FN-styrke 
UNFICYP. 
I juli 1974 gennemførte den græsk-cypriotiske guerillabevæ
gelse EOKA-B, som kæmpede for genforening med Græken
land, et kup mod præsident Makarios. Fra tyrkisk side frygte
de man, at der ville ske en indlemmelse af Cypern i Græken
land og man valgte at intervenere den 20. juli 1974 ved i 
henhold til London-Ziirich aftalen at overføre militære styr
ker til Cypern og besætte knap 400/o af øen. Tyrkiet lagde vægt 
på, at interventionen var i nøje overensstemmelse med garan
titraktaten og at den havde til formål at beskytte det tyrkiske
cypriotiske mindretal og bevare Cyperns uafhængighed <34>. 
Der har ikke siden den tyrkiske invasion været kamphandlin-
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ger af betydning, hvilket hovedsageligt skyldes opretholdel
sen af UNFICYP langs den 105 km lange linie, der skiller de 
to parter. Der er ca. 2300 FN-soldater fra Canada, Danmark, 
Storbritannien og Østrig, idet Sverige har trukket sig ud, dels 
på grund af manglende refusion at udgifterne og dels fordi 
styrken har antaget karakter af at være permanent. Forhand
lingerne mellem parterne på øen har hidtil været resultatløse 
og i februar 1975 dannedes et tyrkisk-cypriotisk parlament, 
der i november 1983 erklærede den tyrkisk besatte del for selv
stændig. Denne statsdannelse er ved resolution nr. 541 erklæ
ret illegal af FN's sikkerhedsråd og er i direkte modstrid med 
London-Ziirich aftalen. Den er da også indtil nu kun aner
kendt af 1yrkiet. Et kompromisforslag til løsning af Cypern
striden blev fremlagt af FN's generalsekretær de Cuellar ved 
årsskiftet 1984-1985. Ifølge dette skulle den tyrkiske-cyprioti
ske sektor reduceres til 290Jo og der skulle oprettes et parla
ment med to kamre, hvor de tyrkiske cyprioter skulle have 
300Jo af pladserne i underhuset og halvdelen i overhuset. En 
forbundsregering skulle have begrænsede magtbeføjelser, 
idet disse væsentligst skulle ligge i de to regioner. Derimod 
blev det overladt til yderligere forhandlinger at løse et antal 
væsentlige problemer <35>. 
Forhandlingssituationen er i øjeblikket fastlåst, idet græsk
cyprioterne insisterer på afklaring af de nævnte områder før 
rent forfatningsmæssige problemer kan søges løst. Herover
for har tyrkisk-cyprioterne med lederen Denktash i spidsen 
accepteret FN generalsekretærens udkast til rammeaftale af 
29. marts 1986, der overlader løsningen af samtlige detaljer til 
arbejdsgrupper <36>. Den officielle græske holdning er idag 
den, at det væsentligste problem er den tyrkiske besættelse og 
at det fremsatte rammeforslag er for pro-tyrkisk. Derimod 
fremhæves det af daværende præsident Spyros Kyprianou 
den 10. juni 1987 fremsatte forslag til drøftelse før rammeaf
talen kan forhandles <37>. Indtil videre er forholdet fremdeles 
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spændt og har været præget af græske anklager mod Tyrkiet 
for at forøge sin militære tilstedeværelse, således at den nuvæ
rende styrke skulle være på ca. 35000 soldater. Desuden er 
Tyrkiet under anklage for at ændre det tyrkisk-cypriotiske be
folkningsgrundlag på øen ved anbringelse af ca. 65000 tilflyt
tere fra det tyrkiske fastland, hvilket kan tages som udtryk for 
at man fra tyrkisk side søger at forbedre udgangspositionen 
før en eventuel fremtidig forhandlingsløsning c3si. 
Med valget af den kommunistisk støttede forretningsmand og 
millionær George Vassiliou til Cyperns nye præsident er der 
imidlertid opstået nyt håb om at bryde det 3 år lange dødvan
de i forhandlingsbestræbelserne. Vassiliou har under valg
kampen lovet at arbejde fordomsfrit for en forsoning og 
fredsløsning med den tykiske del af Cypern, ligesom Denk
tash har tilbudt at mødes med den nye præsident c39i. 

KONFLIKTER OMKRING DET ÆGÆISKE HAV 
De konfliktområder mellem Grækenland og Tyrkiet, der 
knytter sig til Det Ægæiske Hav er sammensat af en række 
del problemer. 
For det første drejer det sig om afgrænsningen af kontinental
soklen i området. Udgangspunktet er her FN's havretskon
vention af 1982, hvor der indrømmes kyststaten sokkelrettig
heder i hvert fald indenfor den økonomiske zone på maksi
malt 200 sømil og - hvis soklen fortsætter derudover - indtil 
350 sømil fra kysten eller indtil 100 sømil fra 2500 m dybde
kurven. Det er yderligere fastslået, at øer har ret til samme ma
ritime zoner som et fastland, men at klippeskær, som f.eks. 
Rockall, der ikke kan danne grundlag for eget økonomisk liv, 
alene har ret til et territorialfarvand på maksimalt 12 sømil 
<40>. Konventionen er underskrevet af Grækenland men ikke 
af Tyrkiet, og det er da også den græske holdning, at Det 
Ægæiske Hav er et "po/itical continuum" og at samtlige øer 
i Det Ægæiske Hav, i henhold til ovennævnte artikel, skal til-
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lægges fuld vægt. Heroverfor står den tyrkiske holdning, at 
netop Det Ægæiske Hav har en sådan speciel karakter, at det 
kræver en særlig afgørelse. Herunder bør det lægges til grund, 
at øerne ikke kan tillægges selvstændig vægt, men at der bør 
søges en afgrænsning af kontinentalsoklen efter midterlinie
princippet, hvor udgangspunktet er de to fastlande og hvor de 
græske øge indenfor den således definerede tyrkiske del af 
kontinentalsoklen beholder deres nuværende suverænitet 
indenfor 6 sømil. Grækenland har i 1976 indbragt sagen til af
gørelse ved den Internationale Domstol i Haag, men i decem
ber 1978 afviste domstolen behandling med den begrundelse, 
at sagen lå udenfor domstolens jurisdiktion. 
Hvorvidt Det Ægæiske Hav virkelig indeholder store råoliefo
rekomster og mineralrigdomme er tilsyneladende ikke fuldt 
belyst. Indtil nu drejer det sig kun om bekræftede oliefore
komster i den nordlige del og disse er endda begrænsede <41 >. 
At det derimod primært drejer sig om princippet om suveræ
nitet er blevet tydeligt illustreret ved flere lejligheder bl. a. i 
1974 og i 1976 <42>. Senest i marts 1987 var der et tilfælde i Det 
Ægæiske Hav, hvor de to landes flåder var tæt på et sammen
stød i det omdiskuterede område <43>. 
Det eneste reelle forsøg på løsning af kontinentalsokkelprob
lemet har været begge landes tilslutning til Bern-deklaratio
nen af 1976, der dog kun afstikker generelle retningslinier for 
bilæggelse af striden <44>. Ved undertegnelsen af FN's havrets
konvention den 10. december 1982 skabtes der endelig afkla
ring om en global økonomisk havreform. Konventionens ar
tikler om oprettelse af en havretsdomstol samt reglerne om af
grænsning af overlappende sokkelområder må forventes at 
kunne få betydning for en eventuel afklaring af sokkelproble
merne i Det Ægæiske Hav. Det fremgår således, at der både 
kan anlægges ''midterlinieprincipper'' og ''rimelighedsprin
cipper" i afgrænsningsspørgsmål <45>. Seneste afgørelse ved 
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den Internationale Domstol mellem Libyen og Malta har til
syneladende tillagt rimelighedsprincippet vægt i forholdet 
mellem kyststaten og en overfor liggende ø <46>. 
For det andet drejer det sig om afgrænsning af territorialfar
vand. I henhold til Lausanne-traktaten er bredden af det ydre 
territorialfarvand fastsat til 3 sømil. Denne grænse blev af 
Grækenland i 1936 og Tyrkiet i 1964 udvidet til 6 sømil. Efter 
underskrivelsen af FN's havretskonvention (se p. 220) blev der 
opnået tilslutning til en regel om maksimal bredde for søterri
toriet på 12 sømil, hvilket er en afspejling af reglerne i Geneve
konventionen af 1958 vedrørende territorialfarvand. Mange 
lande har da også udvidet til de 12 sømil, hvilket bl. a. også er 
tilfældet med Tyrkiet i Sortehavet. Grækenland har flere gan
ge fremhævet retten til at udvide sit territorialfarvand i Det 
Ægæiske Hav til 12 sømil, hvilket er blevet kraftigt imødegået 
fra tyrkisk side. Det fremhæves således at med de nuværende 
6 sømil er ca. 350Jo af området græsk territorialfarvand og 
8,80Jo tyrkisk. Såfremt grækerne udvidede til 12 sømil ville det 
betyde, at græsk territorialfarvand ville omfatte 640Jo mod 
kun IOOJo til Tyrkiet. Den resterende del, nemlig det åbne hav, 
ville dermed indskrænkes fra 560Jo til 260Jo. En sådan udvik
ling ville medføre, at skibe fra de tyrkiske havne mod Det 
Ægæiske Hav ville være tvunget til at passere græsk territori
alfarvand i transit mod Middelhavet. Efter tyrkisk opfattelse 
vil området således blive omdannet til et græsk domineret om
råde og man ser med en sådan alvor på problemet, at man har 
gjort det klart overfor den græske regering, at en eventuel ud
videlse vil blive betragtet som casus bel/i <47>. 
For det tredie drejer det sig om kontrol med luftrummet over 
Det Ægæiske Hav. I 1952 blev det i en regional ICAO konven
tion fastlagt, at det internationale luftrum over dette område, 
med undtagelse af luftrummet over tyrkisk territorialfarvand, 
skulle indgå som en del af Athen FIR. Hertil kommer, at Græ
kenland siden 1932 har fastholdt en IO sømil grænse for sit ter-
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ritoriale luftrum. Som en direkte følge af begivenhederne i 
forbindelse med Cypern i 1974 (se p. 218) blev dette forhold 
imidlertid også inddraget som et stridsemne mellem de to lan
de. 4. august 1974 udsendte de tyrkiske luftfartsmundigheder 
NOTAM 714, der krævede, at alle fly, der nærmede sig tyrkisk 
luftrum skulle rapportere position og flyveplan ved passage af 
medianlinien i Det Ægæiske Hav. Grækenland anerkendte ik
ke denne NOTAM, men udsendte derimod NOTAM 1157, der 
erklærede de ægæiske luftkorridorer til Tyrkiet for usikre på 
grund af risikoen for forskellige kontrolordrer. Som en konse
kvens heraf ophørte den direkte lufttrafik mellem de to lande. 
I februar 1980 normaliseredes forholdene, idet de tyrkiske 
myndigheder trak deres krav om kontrol med luftrummet over 
den østlige del af området tilbage, hvorefter luftkorridorerne 
blev genåbnet <48>. Problemet med lufttrafikken i området giv
er imidlertid stadig anledning til stridigheder landene imel
lem. Fra græsk side hævdes det at tyrkiske kampfly jævnligt 
krænker den græske 10 sømil grænse omkring de græske øer. 
Man lægger i denne forbindelse vægt på, at denne grænse var 
almindelig anerkendt fra sin indførelse i 1932 til 1975, samt at 
man fralægger sig ansvaret i forbindelse med konsekvenserne 
af fremtidige krænkelser <49>. 
Militariseringen af øerne i den østlige del af Det Ægæiske Hav 
er ligeledes blevet inddraget som et stridsemne mellem Græ
kenland og Tyrkiet. Øerne Lemnos og Samotrake skal i hen
hold til Lausanne-traktatens §4, stk 3 være demilitariserede. 
Denne traktat afløstes i 1936 af Montreux-traktaten, der er 
underskrevet af både Grækenland og Tyrkiet. Grækenland 
har efter den tyrkiske militære intervention på Cypern (se p. 
218) militariseret Lemnos, idet de henholder sig til, at den de
militariserede status ophørte med ikrafttræden af Montreux
traktaten <50>. Fra tyrkisk side hævdes det, at den demilitarise
rede status i henhold til Lausanne-traktaten stadigvæk er i 
kraft <s1>. 
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De Dodekanesisker Øer skal i henhold til Paris-traktaten af 
1947 ligeledes være demilitariserede. Dog omfatter denne de
militarisering ikke stationering af interne sikkerhedsstyrker. 
Men siden 1974 har Grækenland benyttet sig af denne undta
gelse på en sådan måde, at den nuværende gendarmstyrke på 
øerne mere har karakter af en regulær hærenhed. Tyrkiet har 
protesteret overfor Grækenland, der imidlertid henholder sig 
til, at Tyrkiet ikke har mulighed for at gøre indsigelse, efter
som man ikke er medunderskriver af Paris-traktaten <52>. 
Sammenfattende vedrørende problemerne i forbindelse med 
militariseringen af øerne i den østlige del af Det Ægæiske Hav 
må man vurdere, at disse stadigvæk er kilde til diskussion lan
dene imellem. Som et håndgribeligt bevis på problemets om
fang var ovennævnte militarisering den direkte anledning til 
oprettelsen af den tyrkiske ægæiske arme (se bilag 9) <53>_ Det 
er imidlertid væsentligt at notere sig, at dette stridsemne, der 
fra tyrkisk side hævdes at være traktatbrud, aldrig har været 
indbragt for den Internationale Domstol, endsige optaget 
som emne under de bilaterale samtaler, der har fundet sted 
(S4J 

RELATEREDE PROBLEMOMRÅDER 
Blandt de mindre fremtrædende problemområder mellem 
Grækenland og Tyrkiet skal nævnes minoritetsproblemet. 
Det drejer sig her mere om religiøse mindretal end det drejer 
sig om nationale. Det græsk-ortodokse mindretal i Tyrkiet 
skønnes kun at omfatte ca. 10-20000, der hovedsagelig er bo
siddende i Istanbul samt på øerne lmbros og Tenedos tæt ved 
Dardanellerne. Dette mindretal er dog stadigvæk det største 
ikke-muslimske mindretal i Tyrkiet <55>_ Det muslimske mind
retal i den græske del af Thrakien omfatter ca. 100000. Så sent 
som i januar i år gav dette mindretal anledning til sammen
stød mellem grækere og muslimer. Den direkte anledning blev 
oplyst at være et græsk forbud mod at muslimer måtte anven-
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de betegnelsen tyrkisk i deres organisation <56>. 
Spørgsmålet om forholdet til den internationale terrorisme er 
ligeledes et prekært emne i forholdet mellem de to lande. Tyr
kiet har nemlig Grækenland under anklage for at skjule eller 
støtte armenske terrorister i deres bestræbelser på at destabili
sere Tyrkiet. Spørgsmålet om Armenien går tilbage til Det Os
manniske Rige, hvorunder armenerne startede deres kamp for 
uafhængighed. Det hævdes, at mellem 100000 og 1 million ar
menere blev dræbt i kampe i 1894-1896 i den østlige del at Tyr
kiet. I 1915 besluttedes det at deportere de resterende ca. 1,8 
millioner armenere til Syrien og Mesopotamien, men om
kring 1 million blev dræbt eller døde under deportationen, 
medens ca. 1/2 million flygtede til Rusland. Armenerne er i 
dag fordelt med 50-80000 i Tyrkiet, 2-3 millioner i Sovjetunio
nen og ca. 1,4 millioner andre steder. Der findes flere armen
ske terroristgrupper, hvis mål alle er det samme - at hævne det 
armenske folkedrab samt befri og genforene de armenske om
råder i Tyrkiet og Sovjetunionen i en socialistisk stat. En del af 
disse terrorister opholdt sig oprindelig i PLO baser i Libanon, 
men efter 1982 blev de tvunget væk og nogle hævdes fra tyr
kisk side, at have oprettet baser i den sydlige del af Cypern 
<S7). Det hævdes endvidere med kilde i det tyrkiske efterret
ningsvæsen, at der er konstateret relationer mellem de armen
ske terroristbevægelser og KGB <58>. Tyrkiets anklage mod 
Grækenland for at huse terrorister fik yderligere næring i juni 
og oktober 1986 da 2 PLO repræsentanter blev dræbt i Athen 
(59)_ 

DELKONKLUSION 
Det er ikke nogen vanskelig opgave, at finde mulige årsager til 
et modsætningsforhold mellem Grækenland og Tyrkiet. Man 
kan dårligt forestille sig to nabolande, der i den grad er for
skellige med hensyn til geografi, sociologi og historie. 
Grækenland udgør en del af Balkan og er i kraft af sin lange 
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kystlinie samt de mere end 2000 øer i Det Ægæiske Hav et 
land, hvis udvikling i stor udstrækning har været dikteret af 
tilknytningen til det maritime miljø. Landets geografiske be
tydning er således også først og fremmest knyttet til den cent
rale placering i det østlige Middelhav. Tyrkiet udgør en del af 
Asien, dog med et lille fodfæste i Europa. Det store landmas
siv har et areal, der er 6 gange større end Grækenland. Lan
dets geografiske betydning er tæt knyttet til kontrollen med 
forbindelsen mellem Sortehavet og Middelhavet samt til 
funktionen som barriereområde mod ekspansion fra nord. 
Grækerne er traditionelt et folk af søfarere. Befolkningen på 
ca. IO millioner er etnisk homogen og tilhængere af den 
græsk-ortodokse tro. Grækerne er af byzantinsk oprindelse, 
veltalende og stædige. Tyrkerne har aldrig følt sig tiltrukket af 
havet. Befolkningen, der er på 52 millioner, er religiøst set ho
mogen og tilhængere af den islamiske tro. Etnisk er befolk
ningen derimod af en sammensat karakter med et stort islæt 
af minoriteter, først og fremmest kurdere. Tyrkerne er orien
talske, stille og mindst ligeså stædige som grækerne. 
Historisk har Tyrkiet været kolonimagten medens Græken
land har været den kolonialiserede, der har tilbragt ikke mind
re end 350 år under osmannisk herredømme. Ikke underligt 
tager grækerne historisk udgangspunkt i uafhængighedskri
gen mod dette herredømme, medens tyrkerne tager udgang
spunkt i opgøret med den græske invasion efter 1. Verdensk
rig. Under 2. Verdenskrig var Tyrkiet neutral medens Græken
land deltog på de allieredes side. Efter krigen førte den fælles 
frygt for ekspansionen fra nord de to lande sammen som alli
ancepartnere i NATO. 
Modsætningsforholdet mellem de to lande fik imidlertid ny 
næring i først og fremmest Cypern-konflikten, men også en 
række konfliktområder knyttet til grænseområdet i Det Ægæ
iske Hav. Fælles for disse forskellige konflikter er, at ingen af 
dem endnu er løst. Med baggrund i tidligere hændelser, må 
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man endvidere vurdere, at nogle af konflikterne har en sådan 
karakter, at de værste fald vil kunne medføre en eller anden 
form for væbnet konfrontation mellem de to lande. 
Til rækken af modsætninger mellem de to lande skal føjes, at 
Grækenland er medlem af EF, medens Tyrkiet presser på for 
at blive optaget i fællesskabet. Begge lande er præget af øko
nomiske problemer. Velstandsmæssigt er Tyrkiet det tilbage
stående land, men til gengæld er landet inde i en periode præ
get af stærk økonomisk vækst. Denne vækst er imidlertid led
saget af høj inflation og stor arbejdsløshed samtidig med at 
udlandsgælden er tyngende. Grækenland er økonomisk ka
rakteriseret som et land med ringe arbejdsløshed og på vej til 
at bringe inflationen under kontrol. Til gengæld er den øko
nomiske vækst og produktiviteten lav. 
Politisk er Tyrkiet inde i en periode med stabil udvikling. I 
kraft af en restriktiv valglov er de tidligere ekstremistiske ten
denser sorteret effektivt fra og det seneste parlamentsvalg sy
nes at pege i retning mod et topartisystem. Der er dog stadig 
visse demokratiske mangler, som må vurderes at kunne få 
konsekvenser for landets mulighed for at opnå medlemskab 
af EF. Den politiske udvikling i Grækenland har efter PA
SOK-regeringens tiltræden i 1981 været præget af en anti-vest
lig holdning, der først og fremmest får næring fra det Græske 
Kommunistparti (KKE), PASOK-aktivisterne og den natio
nale holdning i befolkningen. Det er imidlertid bemærkelses
værdigt, at denne anti-vestlige linie kun er kommet til udtryk 
på det retoriske plan og at den ikke er blevet fulgt op af realpo
litiske skridt. Det må således også forventes, at de igangvæ
rende forhandlinger om fornyelse af den amerikanske baseaf
tale med baggrund i Grækenlands aktuelle økonomiske situa
tion vil resultere i fortsat amerikansk benyttelse af 
basefaciliteter i landet. 
På det militære område yder begge lande store bidrag, dels i 
form af prioritering af forsvarsudgifterne og dels i form af 
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store stående styrker. Fælles for de to lande er imidlertid også, 
at det materielle beredskab er dårligt og at der er et stort behov 
for moderniseringer og nyanskaffelser. 
I de to landes interne forhold må det betegnes som ikke mind
re end epokegørende, at de to ministerpræsidenter for nylig 
mødtes for at diskutere fælles problemer. Hvad der har med
ført dette gennembrud kan der kun gisnes om, men sikkert er 
det at Tyrkiet i sine bestræbelser for at få adgang til EF har 
haft en interesse i at forbedre forholdet forud for Græken
lands overtagelse af EF-formandskabet i andet halvår af 1988. 
Fra græsk side må det antages, at et direkte økonomisk samar
bejde med Tyrkiet vil være velkomment til fremme af den nu
værende økonomiske lavkonjuktur. Den etablerede dialog 
samt de konkrete resultater af mødet giver anledning til en vis 
optimisme med hensyn til til iværksættelse af forhandlinger 
til løsning af nogle af de eksisterende konflikter mellem 
landene. 

Noter 
( I) CONFLICT STUDY 154 p. 3. 
( 2) ALFORD p. 91 og VATIKIOTIS p. 10. 
( 3) CONFLICT STUDY 154 p. 3. 
( 4) Som et eksempel kan nævnes enosis-bestræbelserne på Cypern i 

1950'erne. 
( 5) ALFORD p. 91. 
( 6) Ibid . p. 92 
( 7) Udførlig omtale af Tyrkiets rolle i 2. Verdenskrig findes i KUNI

HOLM pp. 20-68. 
( 8) SEIDENFADEN p. 19. Udførlig omtale af Oktoberaftalen findes i 

KUNIHOLM pp. 109-125 . 
( 9) SEIDENFADEN BILAG pp. 25-26 og RESKE-NIELSEN pp. 52-56. 
(10) RUBINSTEIN pp. 9-12 angiver de nærmere detaljer vedrørende den-

ne interessante sovjetisk-tyrkiske konflikt. 
(li) Talen er gengivet in extenso i HOWARD pp. 434-439. 
(12) VATIKIOTIS p. I. 
(13) ALFORD p. 30. 
(14) NATO's Sixteen Nations JUN 1987 p. 12. 
(15) LOULIS pp. 380-384. 
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(23) STATESMAN p. 1197. 
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te emne fra den tyrkiske regerings side fremgår af NATO Nyt nr. I, 
1986, hvor den tyrkiske udenrigsminister Vahit Halefoglu kæder lan
dets optagelse sammen med medlemskabet af NATO og som en natur
lig konsekvens af landets økonomiske udvikling. 

(25) Der skal bl. a. henvises til omtale i JYLLANDS POSTEN Il JAN 
1988, THE ECONOMIST 9 JAN 1988 samt POLITIKEN 14 jan 
1988. 

(26) THE ECONOMIST 9 jan 1988. 
(27) POLITIKEN 14 JAN 1988, hvoraf det fremgår, at Frankrig har er

klæret at være for 'Tyrkiets optagelse i EF. 
(28) NATO's Sixteen Nations OKT 1987 p. 14. At der også er en del nepo

tisme involveret i det tyrkiske samfund fremgår af, at flere medlem
mer af Ozal familien er stærkt på vej ind i centrale positioner i landet, 
jf. THE ECONOMIST 7 NOV 1987 p. 48. 

(29) FORSVARETS ROLLE p. 48. 
(30) DEFENCE IN TURKEY pp. 121-158 beskriver detaljeret disse 

forhold. 
(31) INFORMATION I FEB 1988 samt THE ECONOMIST 6 FEB 1988 

pp. 43-44. 
(32) Maurice Goldbloom, 1972, citeret i ALFORD p. 18. 
(33) Vedrørende supplerende baggrundsviden henvises til ALFORD pp. 

10-14. 
(34) DEFENCE IN TURKEY p. 64. 
(35) KONFLIKTERNES VERDEN pp. 173-175. Af kilden fremgår, at 

disse problemer bl.a. drejer sig om eventuel forbliven af den tyrkiske 
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(43) CONFLICT STUDY 200 p. 28. 
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PHI 155 pp. 17-18. 
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(58) CONFLICT STUDY 154 pp. 19-20 angiver såvel det kortsigtede mål, 
at destabilisere lyrkiet som det langsigtede mål, at skabe en uafhæn
gig socialistisk armensk republik omfattende de tre tyrkiske provinser 
Erzurum, Kars og Arbadan forenet med det sovjetiske Armenien. 

(59) BRITTANICA p. 498. 

III Kapitel: INTERNATIONALE 
RELATIONER 

Formålet med dette kapitel er at analysere de vigtigste interna
tionale relationer set i forhold til henholdsvis Grækenland og 
Tyrkiet. Idet analysen skal danne grundlag for en vurdering af 
de to landes strategiske betydning, begrænses kapitlet til at 
omfatte en analyse af de bilaterale forhold mellem de to lande 
og supermagterne og NATO. 

GRÆKENLAND OG USA 
Efter Grækenlands indtræden i NATO i 1952 var der alminde
lig enighed blandt de græske partier om opbakning af det 
vestlige allianceforhold samt politisk støtte til USA. Men med 
forværringen i Cypern-striden voksede gradvist en anti-vest
lig og en anti-tyrkisk stemning frem i den græske befolkning. 
Denne stemning udviklede sig i en sådan grad, at man korn til 
den konklusion blandt grækerne, at den reelle trussel ikke 
længere kom fra nord men fra alliancepartneren i øst. At det 
kunne komme til en sådan konklusion skyldes ikke mindst 
den tyrkiske invasion på Cypern i 1974, og især hvad der sene
re er blevet kendt som den anden invasion den 14. august. 
Navnlig denne begivenhed blev af grækerne opfattet som et 
bevis på, at Tyrkiet ikke bare ønskede at bevare status quo i 
regionen, men at der var tale om at vinde øget indflydelse med 
våbenmagt, og at dette skete med stiltiende accept fra USA's 
side. Herudover skal baggrunden for den anti-vestlige og he
runder specielt den anti-arnerikanske holdning søges i den op-
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fattelse man nærede fra græsk side, nemlig at USA tolererede 
og i værste fald støttede indsættelsen af det upopulære ober
stregime fra 1967 til 1974. Som et resultat af disse forhold betød 
opgøret med oberstdiktaturet i 1974, at de anti-vestlige følelser 
kunne inkorporeres i et radikalt ideologisk skift, som dels var 
rettet mod alt hvad diktaturet havde stået for og dels næredes 
af de gærende følelser rettet mod USA og Tyrkiet. Det var disse 
følelser, som skulle komme til at blive repræsenteret, udnyttet 
og styrket af Andreas Papandreou og PASOK <1>. 
Et af de første punkter på PASOK's arbejdsprogram efter at 
de var kommet til magten i 1981 var forhandlingerne med 
USA om de amerikanske baser, hvorom der havde eksisteret 
bilaterale aftaler tilbage til 1953. Der findes et antal baser i 
Grækenland. Den vigtigste er Souda Bay komplekset i den 
nordvestlige del af Kreta. Her er opmagasineret store mæng
der brændstof og ammunition hovedsagelig til brug for USA's 
6. Flåde. Basen har gode havnefaciliteter, der er i stand til at 
rumme og forsvare hele den 6. Flåde samt en moderne luft
havn, der anvendes i forbindelse med rekognosceringsmissio
ner i den østlige del af Middelhavet. I Herakleion på Kreta er 
der en base for rekognosceringsfly samt en radiolyttestation, 
der anvendes til intercept af sovjetisk radiotransmissioner i 
regionen. Hellenikon basen i Athen anvendes som støtte for 
transport- og efterretningsfly. Hertil kommer et vigtigt kom
munikationscenter i Nea Makri tæt ved Athen, der betjener 6. 
Flåde samt er linket til lignende stationer i Italien og Spanien 
(2). 

Selv om USA kunne klare sig uden de græske baser er det et 
faktum, at de er overordentlig velplacerede rent geografisk. 
Såfremt USA måtte opgive disse baser måtte man se sig om ef
ter andre velegnede lokaliteter i Middelhavet i Italien eller Tyr
kiet. Man kan tale om en gensidig afhængighed mellem Græ
kenland og USA om dette emne. På den ene side har USA be
hov for at opretholde de nuværende baser, selv om de ikke er 
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direkte uundværlige. På den anden side er Grækenland klar 
over, at en lukning af baserne og deres flytning til Tyrkiet vil 
medvirke til at forøge Tyrkiets strategiske betydning for alli
ancen og samtidig reducere Grækenlands betydning tilsvaren
de drastisk <3>. Grækenland har behov for en stadig strøm af 
reservedele til de amerikanske våben. Hertil kommer den 
kendsgerning, at en stor del af det græske officerskorps er ud
dannet i USA og er velkendte med amerikanske doktriner. Til
svarende er der et behov for at modernisere de væbnede styr
ker for at bibeholde den nuværende magtbalance med Tyrki
et. På baggrund af bl.a. disse overvejelser var Papandreou
regeringen stort set tvunget til at indgå en ny baseaftale og en 
sådan blev da også offentliggjort i 1983 <4>. 
Med sædvanlig sans for det oratoriske blev aftalen fra græsk 
side præsenteret som en aftale om fjernelse af USA's baser. Til 
dette brug blev anvendt en fortolkningsmulighed i aftalens 
tekst, der indebærer at aftalen enten ophører eller kan ophøre 
efter udløbet af 5 år <5l. 
En af de vigtigste punkter i aftalen var den amerikanske for
pligtelse til at lade støtten til Grækenland være i henhold til 
amerikansk lov, hvilket tilsyneladende henviser til "McGo
vern Amendment to the US Foreign Aid Bill of 1961", der 
fastslår, at USA vil søge at opretholde magtbalancen mellem 
Grækenland og Tyrkiet. Omfanget at støtten til at opretholde 
en sådan balance blev i tilknytning til loven fastsat til at være 
i forholdet 7 til 10 i Tyrkiets favør. Dette forhold blev bekræf
tet i 1976 efter ophævelsen af den amerikanske våbenembargo 
mod Tyrkiet og indtil dato har Kongressen fastholdt den <6l. 

Den militære støtte til Grækenland har iøvrigt i perioder væ
ret begunstiget af tilstedeværelsen af den såkaldte "greek lob
by" i kongressen. 
Den realisme, der var afgørende for indgåelsen af den fornye
de baseaftale i 1983 har dog ikke forhindret Papandreou i fort
satte oratoriske overfald på USA og den vestlige alliance. Pa-
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pandreou er dog vel klar over de økonomiske konsekvenser i 
form af reduceret amerikansk militær støtte og svigtende in
vesteringer såfremt baserne lukkes. En af de konkrete konse
kvenser kunne være, at man måtte opgive købet af de 40 F-16 
fly, der er planlagt financieret af den amerikanske baseleje. 
Optionerne for PASOK-regeringen synes i den nuværende si
tuation at være enten at udskrive folkeafstemning om spørgs
målet eller at underskrive en ny aftale og sætte sin lid til, at det 
hermed markerede standpunktskifte er glemt når næste parla
mentsvalg afholdes senest i 1989 <1>. 

GRÆKENLAND OG NATO 
I tiden efter Grækenlands indtræden i NATO var der i vide 
kredse i landet spændende fra konservative til socialister prin
cipiel enighed om, at truslen mod Grækenland kom fra nord, 
at NATO var uundværlig som garant for landets sikkerhed og 
at USA var landets naturlige allierede og samarbejdspartner. 
Baseaftalen af 1953 (se p. 232) indenfor rammerne af NATO 
var ligeledes almindelig anerkendt. Kun vedrørende fastsæt
telsen af de relativt høje forsvarsudgifter samt beslutningen i 
1958 om stationering af atomvåben på græsk jord var der tale 
om en form for opposition fra de liberale elementer. 
Det blev imidlertid Cypern-spørgsmålet, der mest af alt kom 
til at præge forholdet mellem Grækenland og NATO i forvær
ret retning. I den græske regerings bestræbelser i starten af 
1960'erne på at sikre øens ret til selvbestemmelse mødte man 
i en vis udstrækning kølige reaktioner fra en stor del af NA
TO-partnerne <8>. 
Herefter fulgte perioden 1967-1974 under militærstyret, hvor 
der i.NATO, med baggrund i dette styres tilsidesættelse af de 
almindeligt anerkendte principper om demokrati, retssikker
hed og fundamentale menneskerettigheder, blev sat spørgs
mål ved det fortsatte samarbejde indenfor rammerne af alli
ancen. Det klare dilemma i en sådan diskussion var på den ene 
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side mulighed for påvirkning af de græske styre i retning af li
beralisering af samfundsforholdene i Grækenland, f. eks. 
gennem en våbenembargo og på den anden side, at en sådan 
aktion ville medvirke til at svække en allieret rent militært 
samt, den i hvert fald teoretiske risiko for, at den græske reak
tion kunne være at forlade NATO og eventuelt vælge en neu
tral eller endog østorienteret linie. Udgangen på denne over
vejelse var da også, at de fleste medlemslande valgte at holde 
Grækenlandsspørgsmålet udenfor drøftelse i NATO <9>. 
I 1974 tilspidsedes situationen på Cypern kulminerende med 
den tyrkiske invasion på øen. Det medførte den umiddelbare 
reaktion, at Grækenland trak sig ud af det militære samarbej
de i NATO i protest mod medlemslandenes manglende vilje til 
at forhindre tyrkernes intervention. Det var her ikke mindst 
den såkaldte anden invasion, der vagte vrede i den græske be
folkning. Denne vrede kunne nu få afløb gennem udmeldel
sen, idet alternativet meget let kunne have været en egentlig 
krig mod Tyrkiet. Udmeldelsen blev formaliseret den 14. au
gust 197 4 <10>. 
I juni 1977 fremlagde den græske regering et forslag til gen
indtræden i NATO i tilfælde af en øst-vest konflikt samt op
rettelse af et regionalt NATO hovedkvarter i Larissa under 
græsk kommando. Dette forslag blev fulgt op af langvarige 
drøftelser vedrørende opdelingen af kommandofunktionerne 
i Det Ægæiske Hav. Først med fremsættelsen af et kompro
misforslag af SACEUR i oktober 1980 besluttede Græken
land at genindtræde i det militære samarbejde under disse nye 
betingelser <11>. Det er en udbredt opfattelse i den græske be
folkning, at man kan klare sig uden dette tilhørsforhold til 
NATO. Som illustration af dette forhold offentliggjordes i 
1981 en opinionsundersøgelse i det græske ugeblad Tachydro
mos, der viste, at kun 120/o var for medlemskab af NATO, 
medens ikke mindre end 580/o ønskede at Grækenland skulle 
være neutralt og 3 "lo ønskede, at landet skulle træde ind i 
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Warszawapagten °2>. 
Selv vælger Papandreou at karakterisere det nuværende for
hold til NATO som "inaktivt". Et mere dækkende udtryk vil
le imidlertid nok være "selektivt inaktivt", eftersom Græken
land deltager i NATO øvelser med undtagelse af de der afhol
des i Det Ægæiske Hav. De nuværende uoverensstemmelser 
mellem PASOK-regeringen og NATO drejer sig for det første 
om øen Lemnos. Med baggrund i de eksisterende konflikter 
vedrørende militariseringen af denne ø (se p. 223) nægter 
Grækenland at deltage i øvelser, der ikke medtager forsvaret 
af denne ø. Om dette punkt er deriøvrigt bred enighed blandt 
alle græske partier. For det andet drejer det sig om kontrollen 
med lufttrafikken i luftrummet over Det Ægæiske Hav. Græ
kenland er yderst tilbageholden med at indgå en aftale vedrø
rende en ny opdeling af kontrollen med dette luftrum af frygt 
for konsekvenserne i form at territoriale krav fra tyrkisk side 
o3>. Grækenland har gentagne gange overfor NATO påpeget 
problemet vedrørende tyrkiske flys krænkelser af græsk luft
rum og har henledt opmærksomheden på sin ret til selvfor
svar i henhold til FN-traktatens § 51 <14>. 
Siden regeringsovertagelsen har Papandreou i december 1981 
ved et NATO ministerrådsmøde forlangt, at NATO skal stille 
garanti overfor trusler mod Grækenlands grænser, uanset 
hvor de måtte komme fra o5>. Herudover har regeringen på en 
lang række områder valgt at skille sig ud fra sine NATO allie
rede. Det drejer sig f. eks. om stillingtagen til Sovjetunionens 
invasion i Afghanistan, stillingtagen til arbejdet i Nuclear 
Planning Group (NPG) og introduktionen af den nye for
svarsdoktrin, der blev offentliggjort i december 1984 og hvor
under det er fastslået, at den primære trussel mod græsk sik
kerhed kommer fra Tyrkiet. Denne doktrin er ovenikøbet ble
vet lanceret som værende i overensstemmelse med NATO's 
Conceptual Military Framework 06>. 
Det bør bemærkes, at Grækenland i dag bidrager med ialt 9 



NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 237 

NADGE stationer i NATO's integrerede luftforsvarssystem, 
ligesom der er stationeret et AWACS fly på luftbasen i Preveza 
(se bilag 12) <17>. 

GRÆKENLAND OG SOVJETUNIONEN 
Generelt havde der i efterkrigstiden hersket et afdæmpet for
hold mellem Grækenland og Sovjetunionen. Et af de første 
tegn på en tilnærmelse mellem de to lande var imidlertid den 
græske regerings accept af sovjetiske flys passage af græsk 
luftrum i forbindelse med Mellemøstkrigen i 1973. Det be
mærkelsesværdige var i denne situation, at man derimod ikke 
gav USA tilladelse til at bringe forsyninger til Israel ind via ba
ser i Grækenland. Denne situation er iøvrigt analog til Tyrki
ets tilsvarende reaktion på samme hændelse (se p. 255). Men 
med Grækenlands udtræden at NATO's integrerede militære 
struktur i 1974 så Sovjetunionen en reel mulighed for at øge 
sin indflydelse i landet. Dette var sammenfaldende med, at 
det græske kommunistparti blev legaliseret og at der blev åb
net op for et udvidet græsk samarbejde med de kommunisti
ske lande på Balkan (se p. 252) <18>. 
I 1977 blev der indgået en langsigtet handelsaftale og i septem
ber 1978 aflagde udenrigsminister George Rallis besøg i Sov
jetunionen som den første efter optagelsen af diplomatiske 
forbindelser mellem de to lande i 1924 <19>. 
I 1979 sikrede Grækenland sig en leverance af 1,2 millioner 
tons olie samt en stor mængde naturgas fra Sovjetunionen. 
Desuden blev der åbnet konsulater i Thessaloniki og Odessa 
med henblik på at fremme samarbejdet indenfor det maritime 
handelsområde <20>. Samtidig blev der indgået en kontroversi
el aftale mellem et privat græsk firma og den sovjetiske stat 
vedrørende benyttelse af reparationsfaciliteter på Neorion
værftet på den græske ø Syros. Selv om det af aftalen klart 
fremgik, at krigsskibe ikke var omfattet, rejste der sig natur
ligt en reaktion fra Washington. Sandsynligvis under indtryk 
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af denne reaktion pålagde den græske regering i 1981 værftet 
at ændre betingelserne, således at det klart fremgik, at kun 
handelsskibe var omfattet af aftalen. Efter PASOK regerin
gens tiltræden blev den oprindelige aftale imidlertid bekræf
tet, således at der åbnedes mulighed for at hjælpeskibe tilhø
rende den sovjetiske middelhavseskadre kunne benytte sig af 
faciliteterne. Som en af forklaringerne udtalte den græske re
gering, at de afviste ordrer i mellemtiden var blevet placeret 
hos franske værfter (21!_ 

Fra 1982 har den sovjetiske presse generelt været positiv i sin 
omtale af Grækenland, hvilket bl.a. kan kodes sammen med 
de daværende forhandlinger om en ny baseaftale mellem 
Grækenland og USA. En række aftaler om økonomisk og tek
nologisk samarbejde blev indgået under ministerpræsident 
Tikhonovs besøg i Athen i februar 1983, hvilket af EF blev op
fattet som en provokation eftersom bilaterale økonomiske af
taler ikke er foreneligt med EF medlemskab. Medens de 
nævnte aftaler tilsyneladende ikke repræsenterer nogen bety
delig udvidelse af det græsk-sovjetiske samarbejde, så har Ti
khonovs besøg, der var det første af et sovjetisk statsoverhov
ed, samt det græske kommunistpartis relationer til Sovjet
unionen vakt betydelig opsigt i Europa og USA. De fleste 
iagttagere er imidlertid af den opfattelse, at på trods af Papan
dreous neutralistiske indstilling, som ofte opfattes som direk
te anti-vestlig, er der ikke tale om en ændring i retning af stør
re indflydelse fra Sovjetunionen <22>. 
Sammenf!}ttende vedrørende principperne for Sovjetunio
nens politik overfor Grækenland i perioden efter 1970 kan 
man udlede, at man for det første har udfoldet store bestræ
belser for at forbedre forholdet samt forbedre græsk opfattel
se af og respekt for Sovjetunionens troværdighed. For det an
det har man opmuntret til indgåelse af handelsaftaler med 
vægt på salg af kritiske leverancer som olie og naturgas, For 
det tredie har man forsøgt at udnyttet Cypern-konflikten med 
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det formål at fremme græsk antipati mod NATO. 

TYRKIET OG USA 
Efter Tyrkiets optagelse i NATO i februar i 1952 herskede der 
et udpræget godt forhold mellem USA og Tyrkiet. Den første 
krise i dette forhold opstod imidlertid allerede i 1957 som en 
indirekte følge af Tyrkiets accept af stationering af Jupiter 
IRBM på sit territorium. Under Cuba-krisen i 1962 blev op
stillingen af disse missiler nemlig kædet sammen med Sovjet
unionens missiler på Cuba. Udgangen på denne krise blev 
nemlig den, at USA fjernede missilerne i Tyrkiet. Det relevan
te i denne sammenhæng er ikke hvorvidt der var en direkte 
sammenhæng mellem missilerne på Cuba og dem i Tyrkiet, 
men det faktum at tyrkerne modsatte sig, at de blev fjernet 
igen og da det alligevel skete ved en ensidig amerikansk beslut
ning, efterlod Tyrkiet med en ubehagelig følelse af at være gid
sel i et stormagtspil <23>. 
Efter offentliggørelsen af de amerikanske arkiver omkring 
Cuba-krisen er deriøvrigt kommet nye og interessante aspek
ter frem fra dette interessante stormagtspil <24>. 
Den næste krise i det amerikanske-tyrkiske forhold opstod i 
1964. Under en periode med forstærkede sammenstød mel
lem de græske og tyrkiske samfund på Cypern blev det tyrki
ske forsvar sat i alarmberedskab for at afskrække græsk-cy
prioterne fra overgreb mod det tyrkisk-cypriotiske mindretal. 
For at foregribe en eventuel tyrkisk militær intervention på 
Cypern sendte præsident Johnson et brev til den tyrkiske mi
nisterpræsident lsmet Inonii. Brevet, der i sin skarphed er ble
vet karakteriseret som "det diplomatiske sidestykke til en 
atombombe" indeholdt bl. a. følgende formulering: "Jeg hå
ber De forstår, at Deres NATO-allierede ikke har haft en chan
ce for at overveje, hvorvidt de har en forpligtelse til at forsvare 
Tyrkiet mod Sovjetunionen, såfremt Tyrkiet tager skridt, der 
resulterer i sovjetisk intervention, udenfuld støtte ogforståel-
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se fra dets NATO-allierede'~ Selv om brevet forhindrede en 
militær indgriben fra tyrkisk side, skulle det vise sig, at denne 
begivenhed fik langtrækkende konsekvenser for det ameri
kansk-tyrkiske forhold og måske dermed blev kimen til en 
mere uafhængig tyrkisk udenrigspolitisk linie med mere 
åbenhed overfor Sovjetunionen og Mellemøsten <25>. 
10 år senere i 1974 var det igen Cypern-spørgsmålet, der brag
te relationerne mellem de to lande til et meget anspændt nive
au. Ved at intervenere militært på Cypern (se p. 218) skabtes 
der et sådant pres i den indfydelsesrige "greek lobby': at den 
amerikanske kongres besluttede, at indføre en våbenembargo 
mod Tyrkiet. Denne embargo var i kraft i 4 år, idet det først i 
1978 lykkedes præsident Carter at overbevise Kongressen om, 
at den svækkede en NATO-allieret i en sådan grad, at den bur
de ophæves <26>. Våbenembargoen skadede det amerikansk
Lyrkiske forhold på to måder. For det første var der tale om en 
langvarig psykologisk effekt, som bidrog til at reducere ame
rikanernes troværdighed set fra tyrkisk side, og for det andet 
betød embargoen, at det tyrkiske forsvar ikke fik foretaget de 
nødvendige materieludskiftninger, et forhold, der ikke kunne 
undgå at få konsekvenser for den nuværende materielstatus 
(27) . 

Efter ophævelsen af embargoen i 1978 har der generelt været 
tale om forbedringer i det bilaterale forhold mellem de to lan
de. De relevante begivenheder i denne sammenhæng har været 
oliekrisen, Iran-Irak krigen og Sovjetunionens invasion i Af
ghanistan. Disse begivenheder har hver især medvirket til at 
skabe en forståelse i den amerikanske administration for Tyr
kiets strategiske betydning i dette overgangsområde mellem 
Europa og Asien. Man kunne også fremdrage det forværrede 
forhold mellem Grækenland og USA og Turgut bzals tiltræ
den som tyrkisk ministerpræsident som faktorer i denne sam
menhæng. På trods af det helt klart forbedrede forhold er der 
stadigvæk i Tyrkiet skuffelse over det begrænsede omfang af 
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den amerikanske militærhjælp. Der er tilsyneladende fra den 
amerikanske regerings side vilje til at forbedre dette forhold, 
men kongressen fastholder stædigt det etablerede forhold 
mellem assistancen til Grækenland og Tyrkiet (se p. 233). Set 
fra tyrkisk side er denne sammenhæng utilfredsstillende, når 
man tager i betragtning, hvad Tyrkiet bidrager med samt hvil
ket ansvarsområde landet varetager indenfor alliancen <

28>. 
Siden Tyrkiets indtræden i NATO har USA benyttet militære 
installationer i Tyrkiet. Som følge af våbenembargoen su
spenderede Tyrkiet i 1975 amerikanernes anvendelse af de da
værende ialt 26 installationer. Den seneste baseaftale mellem 
de to lande blev indgået i Ankara den 30. marts 1980 og inde
bærer, at USA fortsat benytter 12 baser, herunder bl. a. den 
store flybase Incirlik samt efterretningsstationer i Sinop, Pi
rincirlik, Karagaburun og Belbasi <29>, Baseaftalen var oprin
delig en 5-årig aftale, men forbliver herudover i kraft for et år 
ad gangen indtil en af parterne opsiger den. Forhandlinger 
om indgåelse af en ny aftale pågår i øjeblikket <30>. Fra tyrkisk 
side har man i forbindelse med forhandlingerne påpeget, at 
USA burde tillade en mereksport fra Tyrkiet af først og frem
mest tekstilvarer. Dette er i øjeblikket Tyrkiets eneste mulig
hed for at forbedre handelsbalancen, der i øjeblikket er skæv 
i USA's favør <31>. 
Det vil endelig være relevant at betragte Tyrkiets forhold til det 
amerikanske koncept omkring Rapid Deployment Force 
(RDF). Fra officiel amerikansk side understreges det, at den
ne styrke har til formål, at imødegå sovjetisk aggression i Syd
vestasien, specielt når en sådan agression kunne true vestlig 
adgang til olie i området, samt forhindre sovjetisk militæran
vendelse i at udøve politisk pression i området. Anvendelsen 
af en sådan styrke har naturligt affødt en diskussion om, 
hvorvidt Tyrkiet skulle involveres som aktiv part eller indirf!k
te ved at stille baser til rådighed i forbindelse med eventuel 
indsættelse af denne styrke. Tyrkiet har i denne forbindelse 
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gjort det klart, at man ikke har til hensigt at deltage i RDF, 
men at man vil være villig til at behandle spørgsmålet om an
vendelsen af sine baser indenfor rammerne af NATO-allian
cens rammer <32>. Tyrkiet har i denne forbindelse i november 
1982 underskrevet en aftale med USA om forøget anvendelse 
af de østligste baser Erzurum og Batman samt bygning af en 
ny flybase nær Mus. Samtidig indeholder aftalen detaljerede 
bestemmelser for deployering af amerikanske flystyrker til 
Tyrkiet i tilfælde af en krisesituation <33>. 

TYRKIET OG NATO 
Tyrkiet er med sin geografiske beliggenhed af stor betydning 
for NATO. Kontrollen med strædeområdet anses således for 
at være af overordentlig stor betydning for alliancens forsvar 
i dette flankeområde. Men samtidig betyder beliggenheden at 
spørgsmålet om forstærkninger i tilfælde af en krise- eller 
krigssituation har antaget karakter af at være et kontroversielt 
emne. Forsvaret i dette område er da også næsten udelukken
de baseret på de stående styrker, som Tyrkiet selv opstiller <34>. 
De forstærkninger, der eventuelt vil kunne komme på tale skal 
fremføres via den i forvejen geografisk splittede sydregion. 
Hertil kommer, at NATO's logistiske problemer i forholdet til 
Tyrkiet af samme årsag vil være overvældende. Tyrkiet er sig 
disse kendsgerninger bevidst og bidrager ikke mindst i kraft af 
sin store stående styrke i høj grad til at skabe troværdighed 
omkring forsvaret af dette flankeområde. Som en understreg
ning af landets vigtighed for NATO er der planlagt 2 indsæt
telsesoptioner for Allied Mobile Force (AMF) i Tyrkiet. Den 
ene option er i Thrakien og i strædeområdet og den anden er 
langs den østlige grænse mod Sovjetunionen eller langs den 
sydøstlige grænse mod Iran, Irak og Syrien <35>. 
Medlemskabet af NATO indtager en meget fremtrædende 
plads i den tyrkiske sikkerhedspolitik. Det skyldes ikke 
mindst de voldsomme uroligheder i slutningen af 1970'erne, 
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der til en vis grad havde sammenhæng med interventionen af 
udefra kommende styrker. Efter militærets magtovertagelse i 
1980 er tilhørsforholdet til NATO blevet yderligere under
streget. Det største problem for Tyrkiet er forsvarets materiel
status, der ikke mindst på grund af våbenembargoen er bety
deligt under øvrige NATO-landes standard. Spørgsmålet er 
under afhjælpning, idet først og fremmest USA og Vesttysk
land yder meget omfattende våbenleverancer til Tyrkiet <36>. I 
Tyrkiet findes ialt 16 NADGE-stationer, der indgår i NATO's 
integrerede luftforsvarssystem. Herudover er der stationeret 
et AWACS fly nær Kanya. Se iøvrigt bilag 12. 
I forbindelse med skiftet i den tyrkiske udenrigspolitik i ret
ning mod Mellemøsten er det vigtigt at bemærke sig, at de ara
biske lande har indikeret, at Tyrkiets NATO medlemskab ikke 
nødvendigvis er hindrende for et tættere samarbejde. Hvis det 
derimod drejer sig om NATO's eventuelle forpligtelser uden
for alliancens primære områder, den såkaldte "out of area" -
problematik, vil Tyrkiet ikke direkte påtage sig sådanne uden
for de nuværende alliancerammer. Man vil derimod forbehol
de sig ret til at tage stilling til sådanne situationer fra sag til sag 
for at bevare sin uafhængighed i forhold til de regionale øko
nomiske forpligtelser i området <37>. 

TYRKIET OG SOVJETUNIONEN 
Efter Tyrkiets indtræden i NATO og landets faste forankring 
i det vestlige alliancefællesskab kan Sovjetunionens politik 
overfor landet sammenfattes i følgende punkter: Sikring af 
uhindret adgang gennem stræderne til styrkelse af den eks
panderende rolle i den arabiske verden og i Mellemøsten, un
dergravelse af Tyrkiets forpligtelser i aftalerne med USA, un
derminering af det amerikanske basesystem, forøgelse af lan
dets afhængighed af sovjetisk handel og økonomisk bistand 
samt dæmpning af den traditionelle tyrkiske frygt for Mos
kvas imperialistiske ambitioner <38>. 
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Før 1964 eksisterede der praktisk talt intet økonomisk samar
bejde mellem Sovjetunionen og Tyrkiet. Men netop det år blev 
der indgået en aftale om det første fælles sovjetisk-tyrkiske 
projekt, nemlig bygning af en dæmning og et vandkraftværk 
ved grænsen til Kaukasien. Året efter blev der ydet et mindre 
lån til Tyrkiet, men det virkelige vendepunkt indtraf i 1966 un
der præsident Kosygins besøg, der var det første en sovjetisk 
leder havde aflagt i landet. Under besøget bekræftede Kosy
gin, at der ikke længere var nogen form for territoriale uove
rensstemmelser mellem de to lande (se p. 208) c39>. 
Kort efter dette besøg underskrev Tyrkiet i marts 1967 den 
mest omfattende industribistandsaftale, der nogensinde var 
blevet indgået. I aftalen indgik et lån på 200 millioner $, der 
skulle tilbagebetales i eksport af landbrugsvarer over en peri
ode af 15 år. 
På trods af den forøgede spænding i Mellemøsten forårsaget 
af den arabisk-israelske konflikt, invasionen i Tjekkoslovaki
et og den sovjetiske flådeopbygning i Middelhavet forblev de 
sovjetisk-tyrkiske relationer gode og ved udgangen af 
1960'erne var Sovjetunionen blevet Tyrkiets vigtigste partner 
i udbygningen af en række statslige energiprojekter. I 1975 
blev der ydet et lån på 700 millioner$ på et tidspunkt, hvor vå
benembargoen fik effekt på den tyrkiske økonomi. Samtidig 
blev der etableret en fælles økonomisk samarbejdskomite og 
i 1978 blev der indgået en ny 10-årig aftale til en værdi af 1,3 
milliarder $. De sovjetisk finansierede projekter har væsent
ligst været koncentreret om projekter i form af kraftværker, 
dæmninger, et atomkraftværk samt hjælp til olieefterforsk
ning c40>_ 

Cypern-krisen har på flere måder påvirket forholdet mellem 
de to lande. I tiden op til krisen i 1974 havde man fra sovjetisk 
side svært ved at bestemme sig for en politisk linie. I 1964 var 
man indstillet på at assistere Cypern i tilfælde af en invasion, 
men senere overbeviste man parterne om, at man ville forhol-
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de sig neutral og anbefalede en løsning, der tog hensyn til beg
ge samfunds legitime rettigheder. Det var imidlertid krisen i 
1974, der fik den største betydning. Her fik Sovjetunionen lej
lighed til at spille parterne ud mod hinanden ved ikke at for
dømme Tyrkiets invasion, bifalde Grækenlands beslutning 
om at træde ud af NATO's militære struktur for endelig at 
kræve den territoriale integritet og uafhængighed for repu
blikken Cypern <41>. 
På et tidspunkt i 1978 var der tillige tilløb til en vis form for mi
litært samarbejde mellem de to lande efter at Ecevit i det tyrki
ske parlament havde udtalt: ''Tyrkiet kan ikke længere forlade 
sin nationale sikkerhed alene på samarbejde med USA og 
NATO". Denne udvikling blev der imidlertid sat en effektiv 
stopper for i forbindelse med den militære magtovertagelse i 
1980 <42>. Efter denne begivenhed har den sovjetiske politik 
overfor Tyrkiet været præget af tilbageholdenhed samt den 
holdning, at man havde opnået, hvad der var muligt i den 
foreliggende situation. Samtidig har den sovjetiske interventi
on i Afghanistan medvirket til at kølne den tyrkiske holdning 
til supermagten i øst <43>. 
Sammenfattende må man konkludere, at Tyrkiets forhold til 
Sovjetunionen fra midten af 1960'erne til 1980 var præget af 
en stor grad af tilnærmelse. For det første var det i Tyrkiet en 
følelse af en formindsket trussel fra supermagtens side. For 
det andet var der i Tyrkiet en følelse af at være overset af sine 
allierede, herunder først og fremmest USA. For det tredie var 
der i Tyrkiet et behov for, i forbindelse med de indre urolighe
der i slutningen af 1970'erne, at skabe afspænding i forholdet 
til nabostaten for at kunne fokusere på løsning af de indre 
uroligheder. Endelig var der i hele perioden fra tyrkisk side et 
konstant behov for samhandel, investeringer samt økonomisk 
støtte. 
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DELKONKLUSION 
Det nuværende anstrengte forhold mellem USA og Græken
land er præget af en ændret græsk holdning til allianceforhol
det i NATO. Grækenland tager i da!, historisk udgangspunkt 
i krisen med Tyrkiet og specielt Cypern-krisen i 1974 og ikke 
i magtforholdet efter 2. Verdenskrig. Dette fremgår mest iøj
nefaldende i udformningen af den nye forsvarsdoktrin i 1985. 
Hertil kommer den udbredte anti-amerikanske stemning med 
baggrund i de samme begivenheder suppleret med den græske 
antipati mod USA i forbindelse med oberstdiktaturet i 
1967-1974. Der er imidlertid tegn på en forbedring af forhol
det på kort sigt. Der er indikationer på en eventuel mulighed 
for forlængelse af den nuværende baseaftale udover den i
kraftværende 5 års periode. Den græske økonomiske situati
on tilsiger i høj grad udnyttelse af alle mulige indtægtskilder, 
herunder ikke mindst indtægterne i forbindelse med baserne 
samt den direkte militærstøtte. Også for USA er der et væsent
ligt behov for opretholdelse af de nuværende baser i Græken
land, ikke mindst i relation til støttefunktionerne til den ame
rikanske 6. Flåde. Herudover må der vurderes, at også fra 
græsk militært hold vil der være et pres for fastholdelsen af 
den nuværende militærbistand fra USA. End ikke Papandre
ou vil kunne overleve politisk, såfremt der sker en afgørende 
ændring i den militære magtbalance mellem Grækenland og 
Tyrkiet. Det må derfor vurderes, at Papandreou i forholdet til 
USA på kort sigt må fravige sine ideologiske standpunkter til 
fordel for realiteternes pres fra økonomien og militæret og 
dermed indgå en ny baseaftale med USA. 
På langt sigt må det vurderes, at Grækenland fortsat vil for
følge de sikkerhedspolitiske alternativer i en mere neutralis
tisk retning, uden at det dog nødvendigvis vil medføre mindre 
afhængighed af USA. Kun såfremt den hjemlige økonomiske 
situation forbedres i en sådan grad, at den nuværende afhæn
gighed træder i baggrunden må det forventes, at den ideologi-
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ske afstandtagen til USA vil blive fulgt op af realpolitiske 
skridt. 
Grækenlands forhold til NATO er præget af manglen på fol
kelig opbakning til det nuværende allianceforhold. Det nuvæ
rende militære samarbejde indenfor rammerne af NATO er 
præget af uoverensstemmelser om grundlaget for genindtræ
den i det militære samarbejde i 1980. I henhold til denne aftale 
er der tale om en opsplitning af dette flankeområde i to regio
nale kommandoområder. Desuden er vedvarende uoverens
stemmelser vedrørende opdelingen af kommando- og kon
trolfunktionerne i Det Ægæiske Hav medvirkende til at svæk
ke allianceforholdet. En yderligere komplikation udspringer 
af betydningen af øen Lemnos i planlægningen af forsvaret, 
idet Grækenland i øjeblikket ikke deltager i NATO øvelser, 
hvori forsvaret af denne ø ikke er medtaget. Retfærdigvis må 
det tilføjes. at det græske bidrag til NATO samarbejdet omfat
ter deltagelse i det integrerede luftforsvarssystem. 
Sammenfattende må man dog konkludere, at Grækenlands 
forhold til NATO i høj grad medvirker til at svække trovær
digheden af forsvaret af NATO's sydøstlige flanke. Det må 
desuden vurderes, at den afgørende forudsætning for en af
hjælpning af dette forhold er en forbedring af det generelle 
forhold mellem Grækenland og Tyrkiet. 
Grækenlands forhold til Sovjetunionen har været en funktion 
af forholdet til USA og NATO. Den konfrontation med ves
ten, der var en følge af oberstdiktaturet samt Cypern-krisen i 
1974 medførte, at Sovjetunionen så en mulighed for at øge sin 
indflydelse i dette område. Denne mulighed blev effektivt ud
nyttet på flere måder. Dels blev der åbnet op for diplomatiske 
initiativer mellem de to lande og dels blev der indgået vigtige 
økonomiske aftaler, der bl.a. omfattede leverancer af store 
mængder olie og naturgas til Grækenland. Herudover har der 
været tale om·udnyttelse af Cypern-striden til fremme af den 
politiske opbakning af landet. Efter de seneste økonomiske 
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samarbejdsaftaler indgået i 1983 må man konkludere, at det 
samarbejde mellem de to lande har holdt sig nogenlunde 
usvækket til i dag og at det får stadig næring fra Grækenlands 
reserverede holdning til NATO og PASOK regeringens 
neutralistiske udenrigspolitiske linie. 
Med baggrund i begivenheder som fjernelsen af Jupiter missi
lerne, amerikanernes reaktion på Cypern-krisen i 1964 og vå
benembargoen i 1974-1978 har Tyrkiet haft et traumatisk for
hold til USA. Disse begivenheder har uden tvivl bidraget til 
den registrerede ændring i tyrkisk udenrigspolitik i retning af 
en mere uafhængig linie samt en reorientering i forholdet til 
Sovjetunionen og Mellemøsten. Med baggrund i de seneste 
begivenheder i specielt Mellemøsten i form af revolutionen i 
Iran, krigen mellem Iran og Irak samt Sovjetunionens invasi
on i Afghanistan kan man imidlertid spore en klar forbedring 
i det tyrkisk-amerikanske forhold . Disse begivenheder har og
så medvirket til at sætte fokus på Tyrkiets betydning. 
Siden Tyrkiets optagelse i NATO har USA haft adgang til en 
række basefaciliteter i Tyrkiet. Disse baser indtager en meget 
fremtrædende plads i det amerikanske basesystem i Europa 
og betydningen må antages at være øget på det seneste efter 
implementeringen af Spaniens ændrede basepolitik og gene
relt på grund af Grækenlands valne holdning til samme 
spørgsmål. I øjeblikket er den nuværende aftale under genfor
handling og det må forventes, at Tyrkiet vil unskrive en ny af
tale, idet man dog vil forsøge, at forbedre de økonomiske be
tingelser. Tyrkiet følger sig stadig lidt skuffet over den ameri
kanske administration fordi den nuværende militærhjælp 
anses for utilstrækkelig set i forhold til den indsats Tyrkiet 
yder til sit forsvar. 
I ''out of area'' problematikken i NATO har Tyrkiet markeret 
sine standpunkter ganske klart. Det ses bl.a. i forhold til even
tuel indsættelse af RDF. Tyrkiet har gjort det klart, at man ik
ke vil deltage i en sådan styrke og med hensyn til en eventuel 
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indsættelse via tyrkiske baser vil man tage stilling til den en
kelte situation, underforstået at man vil forbeholde sig sin stil
ling med hensyn til beskyttelse af sine mellemøstlige inte
resser. 
Der kan registreres en forøget amerikansk interesse for speci
elt de østlige dele af Tyrkiet. Denne interesse førte bl. a. i 1982 
til en aftale om øget anvendelse af to flybaser samt konstrukti
on af en yderligere. Samtidig blev der afsluttet aftale om de
ployering af amerikanske flystyrker til disse områder i tilfælde 
af en krisesituation. 
'fyrkiets NATO holdning er i høj grad dikteret af den geografi
ske beliggenhed. Mulighederne for fremføring af landfor
stærkninger i en krisesituation er begrænsede ligesom de rent 
logistiske problemer i forhold til den øvrige del af sydregionen 
er overvældende. Tyrkiet erkender disse problemer og stiller i 
stor udstrækning sin store stående styrke til rådighed for NA
TO. Et ikke uvæsentligt aspekt er desuden landets betydnings
fulde bidrag til luftforsvarssystemet i dette væsentlige flanke
område. 
Sovjetunionens indflydelse i Tyrkiet fulgte i perioden 
1967-1979 en markant opadgående tendens. Med baggrund i 
våbenembargoen og det kølnede forhold til USA fulgte Sovje
tunionen en opportunistisk linie til fremme af sine interesser 
i dette område. Sovjetisk økonomisk støtte til udbygning af 
energiproduktionen blev fulgt op af politiske tilnærmelser i 
forbindelse med Cypern-krisen samt forøgede diplomatiske 
aktiviteter, der kulminerede med tilløb til en form for militært 
samarbejde i 1978. Siden militærets magtovertagelse i 1980 
har der imidlertid været tale om stagnation og en faldende 
tendens i den sovjetiske indflydelse i Tyrkiet. 
Noter 
( 1) LOULIS pp. 9-10 
( 2) Ibid. p. 21 og ALFORD p. 4. 
( 3) LOULIS pp. 21-22. 
( 4) Ibid. p. 22 
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( 5) Den græske tekst erklærede, at aftalen "sluttede" (termatizetai) 5 år 
efter undertegnelsen, medens den engelske tekst fastslår, at aftalen 
"var sluttelig" (terminable) efter 5 år, jf. LOULIS p. 22. 

( 6) Ibid p. 23. 
( 7) NATO's Sixteen Nations JUN 1987 p. 12. 
( 8) ALFORD pp. 16-17. 
( 9) SEIDENFADEN p. 230. 
(10) ALFORD p. 21 sammenholdt med LOULIS p. 9. 
(11) ALFORD pp. 20-21 sammenholdt med LOULIS p. 24 og REPORT 

ON PERSPECTIVES on NATO's SOUTHERN FLANK, Appendix 
B. 

(12) MYERS p. 27. 
(13) LOULIS p 24. 
(14) DEFENCE IN GREECE pp. 14-19. 
(15) LOULIS p. 24. 
(16) Ibid. p. 28 sammenholdt med DEFENCE IN GREECE p. 15 og NA

TO Review Dee 1987 p. 27 . 
(17) SOUTH-EASTERN REGION pp. 1570-1574 og EASTERN MEDI-

TERRANEAN p. 35. 
(18) MYERS p. 26. 
(19) Ibid p. 30. 
(20) CONFLICT STUDY 109 p. 11. En pikant udløber af dette samarbejde 

var ægteskabet mellem Christine Onassis og russeren Sergei Kausov, 
der var tidligere Sovfrakht repræsentant. 

(21) REPORT ON US INTERESTS p. 25 og REPORT ON PERSPEC-
TIVES pp. 24-25. 

(22) ALFORD pp. 35-36 samt CONFLICT STUDY 109 pp. 10-13. 
(23) ADELPHI 164 pp. 20-21 sammenholdt med ORBIS pp. 463-464. 
(24) Forlæsning på FAK ved professor Ned Lebow. 
(25) FOREIGN AFFAIRS, FALL 1983, p. 158 sammenholdt med ORBIS 

p. 464 og RUBINSTEIN p. 20. 
(26) ORBIS pp. 464-465. 
(27) FOREIGN AFFAIRS, FALL 1983, p. 158. 
(28) ORBIS pp. 466-467. 
(29) RUBINSTEIN p. 47 og p. 51. 
(30) DEFENCE IN TURKEY p. 65 samt NEWS BRIEF, APR. 1986 pp. 

4-6. 
(31) DEFENCE IN TURKEYpp. 65-66 sammenholdt med ORBIS p. 466. 
(32) FOREIGN AFFAIRS, fall 1983 pp. 167-170. 
(33) REPORT ON US INTERESTS p. 2 sammenholdt med SOUTH-EA

STERN REGION pp. 1575-1576. 
(34) ADELPHI 164 p. 27. 
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(35) AMF • NATO's Crisis Force pp. 23-27. 
(36) ALFORD p. 64 og SOUTH-EASTERN REGION p. 1574. 
(37) FOREIGN AFFAIRS, FALL 1983 pp. 168-169 sammenholdt med 

REPORT ON US INTERESTS pp. 14-15. 
(38) RUBINSTEIN pp. 25-26. 
(39) RUBINSTEIN p. 26 sammenholdt med MYERS pp. 63-64. 
(40) RUBINSTEIN pp. 28-29. 
(41) RUBINSTEIN pp. 29-35. 
(42) RUBINSTEIN pp. 40-41. sammenholdt med MYERS. 
(43) RUBINSTEIN pp. 36-43. 

IV Kapitel: REGIONALE FORHOLD 

Formålet med dette kapitel er at analysere de vigtigste regio
nale forholds indflydelse på Grækenland og Tyrkiet. Som ud
gangspunkt for en vurdering af de to landes strategiske betyd
ning behandler kapitlet de tilgrænsende regioner og disses 
indflydelse, idet hovedvægten dog lægges på Tyrkiets forhold 
til Mellemøsten. 

BALKAN 
Balkanlandene har traditionelt været anvendt som fællesbe
tegnelse for den række af lande, der omfatter Bulgarien, Ru
mænien, Jugoslavien, Grækenland, Albanien og Tyrkiet Cl>. 
Dette område er ofte blevet kaldt Europas krudttønde og 
sandt er det da også, at området ofte har været præget af regi
onal ustabilitet, en ustabilitet, der på trods af geografisk sam
hørighed, har haft baggrund i de etniske, sproglige, religiøse 
og kulturelle forskelligheder, der eksisterer i området. Umid
delbart efter 2. Verdenskrig var der i vesten en frygt for, at hele 
Balkan ville falde ind under sovjetisk dominans. Men med 
Truman-doktrinen (se p. 208) blev området delt effektivt i en 
østlig og en vestlig interessesfære. I dag fremstår landene i om-
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rådet da også i international sammenhæng som højst umage. 
Bulgarien og Rumænien er medlemmer af Warszawapagten, 
Grækenland og Tyrkiet er medlemmer af NATO og Albanien 
og Jugoslavien fremstår som neutrale omend på hver sin 
måde <2>. 
På trods af landenes forskellige alliancetilhørsforhold har der 
i løbet af historien været udfoldet bestræbelser for at skabe et 
regionalt samarbejde. I efterkrigstiden kan som eksempel 
nævnes Balkanpagten, der i 1954 blev indgået mellem Græ
kenland, Jugoslavien og Tyrkiet, men som ikke fik nogen reel 
betydning. I 1970 fremsatte Rumænien et forslag om "en 
atomvåbenfri zone i fred og fredelig sameksistens". I august 
1975 foreslog Grækenland afholdelse af en Balkan-konferen
ce med henblik på, at fremme samarbejdet indenfor områ
derne turisme, energi, transport og kultur. I begyndelsen af 
1976 blev konferencen afholdt i Athen med deltagelse af samt
lige Balkanlande med undtagelse af Albanien. På trods af 
yderst sparsomme konkrete resultater fremstår konferencen 
som et af de mest fremtrædende initiativer til et samarbejde i 
Balkan-området. Kort før konferencen besøgte Karamanlis 
Jugoslavien, Bulgarien og Rumænien som den første græske 
ministerpræsident i efterkrigstiden. I foråret 1976 aflagde Ti
to, Zhivkov og Ceausescu genvisit i Grækenland <3>. I novem-

..!Jer 1982 foreslog Papandreou og Ceausescu afholdelse af en 
konference med henblik på fjernelse af atomvåben fra Bal
kan. Konferensen afholdtes i januar 1983 med deltagelse af 
Grækenland, Rumænien, Jugoslavien og Bulgarien, medens 
1yrkiet var repræsenteret som observatør. Konferencen endte 
uden resultat og forsøg på at afholde en opfølgende er forelø
big strandet på baggrund af tyrkisk modstand <4>. Græken
land har så sent som i 1986 presset på for at få etableret en så
dan atomvåbenfri zone, men endnu er der ikke opnået et afgø
rende gennembrud <5>. Grækenland har desuden i september 
1986 indgået en kontroversiel bilateral aftale om venskab og 
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godt naboskab med Bulgarien. Denne aftale, der efter sit ind
hold nærmere er at betegne som en ikke angrebspagt, synes at 
være i direkte modstrid med de to landes forpligtelser i hen
hold til deres respektive allianceforhold og kan som sådan 
kun ses at være rettet mod Tyrkiet C6>. Senest har Grækenland 
i oktober 1987 underskrevet en traktat med Albanien, der af
slutter eksisterende uoverensstemmelser gennem et halvt år
hundrede o, . 
Tyrkiet har i kølvandet af Helsinkikonferencen i 1975 indgået 
bilaterale venskabsaftaler med Bulgarien og Rumænien me
dens Jugoslavien fastholder et krav om tyrkisk tilbagetræk
ning fra Cypern, et synspunkt, deriøvrigt er delt af de allian
cefri lande under deres møder i Belgrad i 1978 og i Havana i 
1979 <8>. Et af Tyrkiets største udenrigspolitiske problemer 
har siden 1984 været den bulgarske regerings undertrykkelse 
af de etniske tyrkisk-muslimske mindretal, der udgør 170Jo af 
den bulgarske befolkning. Indtil nu har den bulgarske rege
ring været yderst tilbageholden med at forhandle om dette 
problem c9>. 
Efter mange års stilstand er der i år sket et afgørende gen
nembrud i samarbejdet på Balkan, idet samtlige Balkan-lan
de har været samlet til en samarbejdskonference. Det interes
sante er, at Albanien denne gang har indvilget i at deltage. Op
rindelig havde man afslået invitationen fra Jugoslavien, men 
17 oktober 1987 ændrede man standpunkt c10>. Generelt kan 
man med baggrund i denne ændrede stillingtagen samt en 
række andre forhold registrere, at Albanien i årene efter Hox
has død i 1985 har åbnet op efter landets tidligere totale øko
nomiske og sociale isolation <11 >. Samarbejdskonferencen er 
afsluttet den 26. februar med deltagelse af alle 6 landes ude
nrigsministre. Af fællescommuniqueet fremgår, at man vil 
fremme det økonomiske samarbejde og arbejde for at løse de 
etniske konflikter i regionen. Desuden foreslås det, at oprette 
et forskningsinstitut i Athen til fremme af det økonomiske 
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samarbejde på Balkan Cl2l . 

DEN ØSTLIGE DEL AF MIDDELHAVET 
Middelhavsområdet har afgørende indflydelse på sikkerhe
den i Europa og i videre perspektiv indflydelse på verdenssik
kerheden således som det er kommet til udtryk gennem Mad
rid-slutdokumentet vedrørende Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa 03>. 
Indenfor Middelhavsområdet udgør den østlige del et centralt 
bassin, der forbinder land-, sø- og luftforbindelserne mellem 
3 kontinenter. Den økonomiske og strategiske betydning for 
Vesten af energiressourcerne i Den Persiske Golf knytter sig 
tæt hertil og gør regionen til et fælles konfliktområde. Dette 
område er vitalt i øst-vest konfrontationen og er blevet broen, 
der forbinder Vesteuropas sikkerhed med forsvaret af landene 
i Den Persiske Golf mod indre og ydre trusler. Den strategiske 
dimension af dette område er blevet klart forstærket efter 
energikrisen i 1970'erne, ustabiliteten i Golfregionen og Sov
jetunionens invasion i Afghanistan. En anden og relativ ny di
mension er det vestlige problem, der knytter sig til terrorismen 
og hvor lande som Libyen, Syrien og Iran kædes sammen med 
disse aktiviteter. Den foreløbige kulmination på denne nye di
mension var det amerikanske luftangreb på Libyen i april 
1986. Endelig kan man tale om den dimension, der knytter sig 
til specielt Grækenland og Tyrkiet i indeslutningen af Sovjetu
nionen <14>. 
Det er på denne baggrund klart, at fastholdelsen af søherre
dømmet i denne region er af absolut vital betydning for for
svaret af NATO's sydøstlige flanke og dermed for Vesteuropa. 
Den strategiske betydning af dette område har naturligt med
ført, at Sovjetunionen har markeret sine interesser i kontrol
len med regionen. 
Sovjetunionens vigtigste militære og politiske instrument i 
dette område er dens Middelhavseskadre. Denne eskadre til-
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hører den sovjetiske Sortehavsflåde og bærer betegnelsen 5. 
Eskadre. Den har været permanent deployeret siden 1964 og 
den typiske sammensætning af dens ca. 50 enheder er 
følgende: 

7 angrebsubåde 
2 missilubåde 

12 krydsere, destroyere og fregatter 
1-3 minestrygere 
1-3 amfibieenheder 

ca. 25 hjælpeskibe C15>. 
De sovjetiske interesser, der knytter sig til oprettelsen af denne 
eskadre kan kort skitseres i følgende punkter. For det første 
muligheden for at sikre uhindret adgang til det åbne hav for 
landets militære og civile operationer. For det andet et sov
jetisk ønske om at markere sig som global sømagt med globale 
interesser. For det tredie de interesser, der knytter sig til den 
mellemøstlige olieindustri. For det fjerde behovet for at holde 
sin ideologiske konkurrent Kina ude fra området og for det 
femte ambitionen om at kontrollere de tyrkiske stræder, Suez
kanalen og sydlige indsejling til Rødehavet 06>. 
Eskadren er hjemmehørende i Sevastopol i Sortehavet, men 
har støttepunkter i Tartous og Latakia i Syrien og i Tivat i Ju
goslavien samt i Libyen. Herudover er eskadren henvist til at 
benytte ankerpladser f.eks. ud for Anticythia, St. Eustratios 
og ved Kreta. Der er således i høj grad tale om geografiske be
grænsninger i forbindelse med eskadrens operationer. Dette 
gælder også i forbindelse med transit fra Sortehavsflåden til 
Middelhavet, hvor de tyrkiske stræder samt Det Ægæriske 
Hav må passeres. På grund af begrænsninger, der gælder de 
tyrkiske stræder med hensyn til passage af ubåde, tilhører 
eskadrens ubådsenheder den sovjetiske Nordflåde og er hjem
mehørende i Murmansk med de begrænsninger det medfører 
(17), 

På trods af den udvidede sovjetiske maritime tilstedeværelse i 
Middelhavet er der en iøjnefaldende mangel på sø- og landba-
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seret flystøtte. Denne mangel er imidlertid delvis afhjulpet 
ved stationeringen af langtrækkende BACKFIRE-bombefly 
på Krim, hvorfra de er i stand til at dække det meste af 
Middelhavsområdet. Tilkomsten af dette fly har således også 
naturligt øget betydningen af antallet og kvaliteten af de græ
ske og tyrkiske luftforsvarsfly l18>. 

DE TYRKISKE STRÆDER 
Passagereglerne for de tyrkiske stræder er nedfældet i Mon
treux-konventionen af 1936. I henhold til denne konvention, 
der er underskrevet af alle Sortehavslande, er stræderne åbne 
for transit og sejlads af krigsskibe i fredstid, men der gælder 
begrænsninger med hensyn til størrelse, type og antal passe
rende på samme tid. I krigstid vil stræderne kunne lukkes, 
hvad enten Tyrkiet er krigsførende eller ej. Yderligere gælder 
der den regel, at ubåde kun må passere i forbindelse med tran
sit til eller fra værftsophold o9>. 
Som et eksempel på strædeproblematikken skal omtales pas
sagen af det sovjetiske hangarskib KIEV i 1976. Skønt KIEV 
af vestlige iagttagere er klassificeret som et hangarskib blev 
det af Sovjetunionen opgivet at være en antiubådskrydser. 
Hangarskibe er nemlig ikke omfattet af reglerne for de skibe, 
som Sortehavslandene må lade passere i henhold til Mont
reux-konventionen. Tyrkiet accepterede denne officielle sov
jetiske forklaring og undgik dermed sandsynligvis en diplo
matisk krise med supermagten l20>. 
Oplysninger om igangværende bygning af en ny type sovjetisk 
atomdreven hangarskib benævnt KREMLIN ved Nikolayev
værftet i Sortehavet har igen aktualiseret denne konvention, 
der regulerer passagen af de tyrkiske stræder l21 >. Det må for
modes, at Tyrkiet i forbindelse med forventet udpassage i 1990 
igen vil anlægge en pragmatisk fortolkning af konventionen i 
lighed med tilfældet i 1976 l22>. Tyrkiets strædepolitik skal 
sættes i relation til Sovjetunionens forøgede militære magt og 
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en erkendelse af den moderne internationale situation, som 
man fra tyrkisk side må tilpasse sig <23>. 

TRUSLEN MOD OMRÅDET 
Sovjetunionens militære mål i tilfælde af en konflikt i den øst
lige del af Middelhavet kan sammenfattes i følgende 4 punk
ter. For det første at kunne imødegå USA's 6. Flåde på såvel 
det nukleare som det konventionelle område. For det andet at 
kunne sikre sig kontrollen med de tyrkiske stræder. I givet fald 
ville en stor del af Sortehavsflåden være i stand til at deployere 
til Middelhavet, hvilket bl. a. indebærer, en sikring af de sø
værts kommunikationslinier til Sovjetunionens øvrige mariti
me styrker. For det tredie at kunne afskære NATO's Sea Lines 
of Communications (SLOC) i området. Dette omfatter dels 
forstærkninger af forsyninger til bl. a. Grækenland og Tyrkiet 
og dels de livsvigtige olietransporter til de vestlige industri
samfund. For det fjerde at kunne sikre sig kontrollen med den 
østlige del af Anatolien med henblik på, at sikre sig den direk
te adgangsrute til Mellemøsten og Den Persiske Golf. Kontrol 
over dette område ville i høj grad lette deployering af sovjeti
ske styrker til områderne syd for Tyrkiet. Selv om disse styrker 
i virkeligheden ville være i stand til at omgå NATO territorium 
i en operation rettet mod Mellemøsten, så ville deres forsy
ningslinier i høj grad være sårbare overfor angreb fra den øst
lige del af 'Tyrkiet <24>. 
I NATO's sydøstlige flankeområde er der således i særlig grad 
to geografiske områder, som udgør potentielle angrebsmål og 
som derfor bør tillægges særlig vægt i alliancens strategiske 
planlægning. 
Det ene område omfatter det nordlige Grækenland, den euro
pæiske del af Tyrkiet og strædeområdet. I dette område står 
NATO's ca. 25 divisioner overfor følgende sovjetiske, ru
mænske og bulgarske styrker: 
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divisioner 31-33 
kampvogne 6900 
artilleri 5300 (forskellige typer) 
kampfly 2100 
missilplatforme 350 
flådeenheder 50-60 (alle typer) 

Hertil kommer truslen fra BACKFIRE og BADGER bombe
fly baseret i Kaukasus <25l. Forsvaret af dette område er van
skeligt på grund af manglen på geografisk dybde. På det smal
leste sted er der kun 20 km fra den bulgarske grænse til Det 
Ægæiske Hav. Yderligere foreligger der en trussel i form af 
mulige amfibieangreb på Sortehavskysten nær Bosporus, 
hvilket senest er blevet demonstreret i forbindelse med de to 
Warszawapagtøvelser SHIELD 82 og SHIELD 84 <26l. 

Det andet område omfatter NATO's østlige grænse mod Sov
jetunionen. I denne del af landet har Tyrkiet en 610 km lang 
grænse mod Sovjetunionen <27l. I dette område står Tyrkiets 8 
divisioner fra den 3. arme (se bilag 9) overfor følgende sovjeti
ske styrker: 

divisioner 20 
kampvogne 4300 
artilleri 4800 
kampfly 800 <28l. 

Hertil kommer, at i den sydøstlige del at Tyrkiet er 2. armes 4 
divisioner deployeret til dækning af den lange grænse mod 
Iran, Irak, og Syrien. I første omgang drejer det sig dog om en 
eventuel trussel fra Syrien, der i dag råder over en imponeren
de militær kapacitet. 
I tilfælde af en krise mellem NATO og Warszawapagten er 
man nødt til at medregne et eventuelt sovjetisk-syrisk samar
bejde, der i høj grad ville få indflydelse på Tyrkiets muligheder 
for at forsvare sine grænser mod øst <29>_ 

At man kan tale om to så adskilte trusselsområder på NATO's 
sydøstlige flanke, som det her er beskrevet, kan yderligere un-
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derbygges af det forhold at de to områder indenfor de sovjeti
ske militære doktriner er placeret i hvert sit TYD-område <3oi. 
I henhold til disse doktriner er den østlige del af Tyrkiet belig
gende i TYD-syd, medens området omkring stræderne er be
liggende i TYD-sydvest. Heri ligger implicit, at medens stræ
deområdet medregnes til den øvrige del af NATO's sydregion, 
så udgør den østlige del af Tyrkiet en strategisk komponent, 
der regnes med til Sydvestasien <31i. 

MELLEMØSTEN 
Mellemøsten som region betragtet grænser op til Tyrkiet og 
dermed til NATO's sydøstlige flanke. De problemer, der i dag 
gør denne region til et urocenter drejer sig væsentligst om den 
arabisk-israelske konflikt samt krigen mellem Iran og Irak. 
Men hertil kommer det problem, som Tyrkiet deler med en 
række mellemøstlige lande, nemlig kurderne og deres kamp 
for et Kurdistan. Den ustabilitet, der hersker i regionen har 
bl.a. resulteret i, at Mellemøsten og Nordafrika set under et 
udviser de næsthøjeste regionale forsvarsudgifter i verden, 
kun overgået af de to supermagter og deres alliancepartnere 
(32)_ 

a. Tyrkiet og Melieøsten 
En af de væsentligste regionale faktorer er Tyrkiets politi
ske og økonomiske interesser i Mellemøsten. Den tyrkiske 
republik er baseret på kemalistiske principper, hvoraf en 
meget væsentlig var den sekulære politiske linie. Derfor 
var det naturligt at Tyrkiet, på trods af den historiske og re
ligiøse tilknytning til landene i Mellemøsten, valgte en uaf
hængig linie i forhold til den arabiske verden. Undtagelser
ne fra denne linie var grænsestriden med Irak i midten af 
1920'erne om det olierige Mosul-område og striden med 
Syrien om Hatay, det senere Alexandretta, i slutningen af 
1930'erne. Herudover drejede det sig om indgåelsen af 
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Saadabad-pagten 1937 med Storbritannien, Iran, Irak og 
Afghanistan, samt Bagdad-pagten i 1955 med Storbritan
nien, Irak, Iran og Pakistan, der skulle sikre gensidig assi
stance i tilfælde af sovjetisk aggression <33>_ 

Som en første indikation på en åbning overfor landene i 
Mellemøsten besluttede Tyrkiet i 1969, på trods af sin seku
lære forfatning, at deltage i den Islamiske Konference i Ra
bat og siden har landet deltaget i samtlige møder i dette 
forum. I 1970'erne indledte Tyrkiet et økonomisk samar
bejde med Irak, Libyen og Saudi-Arabien og i 1976 aner
kendte man PLO, der i 1979 åbnede et kontor i Ankara. 
Tilnærmelsen til den arabiske verden havde bl. a. den kon
sekvens, at sovjetisk overflyvning blev tolereret under den 
arabisk-israelske konflikt i 1973, medens amerikansk brug 
af tyrkiske faciliteter under luftbroen til Israel blev for
hindret. Tyrkiets tættere tilknytning til regionen er dog ik
ke mindst dikteret af økonomiske forhold. Som alle andre 
vestlige lande er Tyrkiet afhængig af den arabiske olie. Tyr
kiets indenlandske råolieproduktion dækker kun 160Jo af 
landets forbrug, medens resten må dækkes af import fra 
først og fremmest Irak, Iran og Libyen <34>. Det økonomi
ske samarbejde med Mellemøsten viser sig også på et andet 
felt, idet tyrkiske entreprenører tiltrækkes af de rige olie
staters behov for udbygning af industriforetagender, bolig
komplekser og lignende. I 1982 var omfanget af sådanne 
projekter i Libyen, Saudi-Arabien og Irak af en værdi sva
rende til IO milliarder $, samtidig med, at der var ca. 
150000 tyrkiske arbejdere beskæftiget i denne region. Tyr
kiets samhandel med Mellemøsten udgjorde i 1983 ialt 
490Jo af den samlede eksport, hvilket iøvrigt var en stigning 
på ikke mindre end 25 % over en periode på kun 4 år <35>. 
I løbet af de seneste år har Tyrkiet udbygget sine økonomi
ske relationer til landene i Mellemøsten til at omfatte direk
te våbensamarbejdsaftaler. En sådan aftale er indgået med 
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Ægypten i sommeren 1987 <36>. Denne aftale er i februar i 
år fulgt op af yderligere 5 bilaterale aftaler <37>. Herudover 
er der i løbet af 1987 ført samtaler med Saudi-Arabien, Ku
wait og Pakistan om eventuelt samarbejde på det våben
mæssige område <38>. 
I forholdet til den arabisk-israelske konflikt har de nævnte 
samarbejdsaftaler med de arabiske lande naturligt med
ført, at 'fyrkiet følger en udpræget lav udenrigspolitisk 
profil overfor Israel. Dette indebærer naturligvis, at den 
tyrkiske udenrigspolitiske linie ofte vil være afvigende fra 
den fremherskende amerikanske politik i området <39>. 

b. Grækenland og Mellemøsten 
Grækenland forsøger at udvide sine relationer til de arabi
ske lande i Mellemøsten, men har i den forbindelse mest fo
kuseret på den arabisk-israelske konflikt og PASOK soli
daritet med PLO. Grækenland har forsøgt, at fremme en 
mere progressiv europæisk holdning til det palæstinensi
ske problem og Papandreou har placeret Grækenland på 
den mere pro-arabiske side i forhold til holdningen hos de 
øvrige vesturopæiske lande. I denne forbindelse lod Pa
pandreou PLO's repræsentation i Athen få samme status 
som Israel og Grækenland deltog aktivt i evakueringen af 
PLO fra Beirut i 1982, bl. a. ved at stille skibe til rådighed. 
Denne holdning til PLO har selvfølgelig skabt spænding i 
landets relationer til Israel, selv om man fra græsk side ikke 
anfægter staten Israels ret til at eksistere <40>. 
Et af de seneste eksempler på græske forbindelser til Mel
lemøsten var den syriske præsident Hafez al-Assads over
raskende besøg i Athen i maj 1986. Baggrunden for dette 
besøg er ikke offentliggjort, men vestlige iagttagere mener 
at det er fremskyndet af frygt for amerikansk gengældelse 
for Syriens forbindelse med den internationale terrorisme 
(41). 
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c. Krigen mellem Iran og Irak 
I forholdet til krigen mellem Iran og Irak er Tyrkiet meget 
omhyggelig med at følge en neutral linie. Dette har imidler
tid ikke forhindret, at landet har forsøgt at mægle for at 
bringe konflikten til ophør. Disse mæglingsbestræbelser 
har ikke mindst fundet sted i forbindelse med deltagelse i 
den Islamiske Konference <42>. 
Krigen har bevirket en skarp opdeling af den arabiske ver
den med Syrien og Libyen støttende Iran og Jordan, 
Ægypten, Kuwait og de øvrige Golfstater støttende Irak. 
Imidlertid er det lykkedes alle landene at undgå direkte in
volvering, idet dog Kuwait med sin økonomiske støtte og 
tilladelse til irakisk brug af sine havne og luftrummet i høj 
grad har kompromitteret sin ikke krigsførende status <43>. 
Et væsentligt aspekt i krigen er de to landes fortsatte mu
lighed for eksport af olie. Her er Iran afhængig af, at kun
ne eksportere olien pr. skib via Hormuz-strædet, medens 
Irak i stor udstrækning sender sin olie via rørledning til 
Tyrkiet. Anlæg af disse rørledninger går tilbage til 
1950'erne, da Irak og Saudi-Arabien forbedrede deres ad
gang til det europæiske marked. Disse rørledningsforbin
delser fik imidlertid forstærket betydning efter Golfkri
gens start i 1980. Efter at Iran ødelagde de irakiske eksport
terminaler på Faw-halvøen tidligt i krigen havde Irak som 
eneste mulighed eksport via rørledning til Tyrkiet. Kapaci
teten af denne forbindelse er i 1984 udvidet og en ny rørled
ning er bygget langs den eksisterende. Herudover har ira
kerne koblet sig på Saudi-Arabiens forbindelse til Røde
havet således, at en samlet mængde svarende til Iraks 
samlede eksport før krigen, i 1989 vil kunne transporteres 
alene via rørledningsnettet. Samtidig er også iranerne be
gyndt at interessere sig for muligheden for at anlægge rør
ledning. I januar i år har man med Tyrkiet drøftet et pro
jekt med henblik på, at kunne pumpe olien over land til 
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Middelhavet. Et projekt der dog, såfremt det igangsættes, 
vil tage 4 år at færdiggøre (se bilag 13) <44>. 
Senest er Turgut C>zal i slutningen af februar rejst på offici
elt besøg i Iran med det formål at drøfte Golfkrigen samt 
eventuel anlæg af en rørledning uden om Den Persiske 
Golf <45>, 
Krigen mellem Iran og Irak har nu løbet i så mange år, at 
mange iagttagere har beskæftiget sig med de eventuelle 
konsekvenser af en klar sejr til en af parterne. Det er dog 
mindre og mindre sandsynligt, at krigen vil slutte med en 
ensidig sejr til en af parterne. I alle tilfælde er det usand
synligt, at Irak skulle kunne besejre Iran endeligt, og om
vendt er det usikkert, hvorvidt Iran vil kunne gennemtvin
ge en sejr. Skulle dette imidlertid lykkes for Iran at besejre 
Irak er det tvivlsomt, at de umiddelbare konsekvenser vil 
være et forstærket pres på de øvrige lande i regionen. De 
lande som givet fald ville føle sig truet er Syrien, der dog 
lejlighedsvis har været allieret med Iran, Kuwait som fryg
ter sin majoritet af shiiter, Saudi-Arabien, som frygter, at 
en stor islamisk republik kunne vælte det konservative 
kongedømme og Jordan, således at billedet af en arabisk
islamisk stat fra Iran til Middelhavet toner frem. Frygten 
for at en sådan udvikling er umiddelbart forestående synes 
dog ubegrundet. Dels har den langvarige krig tappet Iran 
for store økonomiske og personelmæssige ressourcer og 
dels forekommer det sandsynligt, at en yderligere iransk 
ekspansion i Mellemøsten ville medføre en mere aktiv op
position fra resten af verden, eventuelt omfattende risiko 
for amerikansk militær intervention til sikring af olieleve
rancerne fra området <46>. 

d. Det kurdiske problem 
I Mellemøsten har Tyrkiet et problem fælles med en række 
øvrige lande, nemlig Iran, Irak, Syrien og Sovjetunionen. 
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Det handler om kurdernes kamp for et selvstændigt Kurdi
stand. Det kurdiske folk udgør ialt ca. 20 millioner menne
sker, der er geografisk fordelt som angivet på bilag 14. Det
te folk har samme sprog, den samme kultur og samme reli
gion og alle de særpræg, der karakteriserer en nation, men 
de har ingen stat. Det kurdiske folk har gennem århundre
der været underkuet af forskellige fremmedherredømmer. 
Ikke mindst i tiden efter oprettelsen af den tyrkiske repu
blik var der tale om undertrykkelse af den store kurdiske 
minoritet i Tyrkiet. Det hævdes endvidere, at såvel Saada
bad-pagten som Bagdad-pagten reelt havde til formål at 
virke til undertrykkelse af de kurdiske minoriteter <47>. I 
forbindelse med militærets magtovertagelse i september 
1980 var et af regimets mål, at dæmpe den kurdiske uro i 
den sydøstlige del af Tyrkiet. Følgen heraf var da også, at 
den kurdiske nationalistbevægelse blev splittet i ekstrem 
grad. Men i august 1984 startede den militante kurdiske gu
erillabevægelse PKK en offensiv i flere provinser i den øst
lige del af Tyrkiet. Udover at bekæmpe denne aktivitet med 
store militærstyrker har man i begyndelsen af 1987 intro
duceret en plan for forflyttelse af befolkningen i 52 ud af 
landets 67 provinser. Denne forflyttelse betragtes af kur
derne som en påtvungen assimileringsproces med det for
mål at nedbryde den kurdiske nationalfølelse <48>. 
I bekæmpelsen af de kurdiske separatister har Tyrkiet i ok
tober 1984 underskrevet en aftale med Irak, der gensidigt 
giver de to lande ret til at overskride hinandens grænser i 
forbindelse med begrænsede militære operationer mod 
kurdisk guerillaaktivitet. Indenfor rammerne af denne af
tale har tyrkiske militære styrker to gange i løbet af 
1986-1987 gennemført operationer mod kurdiske guerilla
mål på irakisk territorium. Det hævdes endvidere, at lyrki
et har indgået en lignende aftale med Iran, hvilket dog be
nægtes af Iran <49>. 
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Golfkrigen har bragt en ny dimension ind i kurdernes kamp 
for en selvstændig stat. For det første støtter begge lande 
modpartens kurdiske mindretal som et led i den undergra
vende virksomhed. For det andet og væsentligst i tilfælde af 
en iransk sejr vil krigen have svækket de to lande i en sådan 
grad, at mulighederne for dannelsen af en selvstændig kur
disk stat i den nordlige del af Irak pludselig tegner sig. Den
ne mulighed er set fra tyrkisk side foruroligende, idet en så
dan stat i givet fald ville udgøre en stor støtte for kurderne 
i 'fyrkiet. Dette har da også medført, at der i 'fyrkiet er frem
kommet argumenter for en eventuel tyrkisk forebyggende 
intervention i den nordlige del af Irak. Denne intervention 
støtter sig i givet fald til Tyrkiets gamle krav på områderne 
Mosul og Kir kuk (se p. 259) <50>. 

FUNDAMENTALISMENS BETYDNING 
Der lever ialt 800 millioner muslimer i verden. Man kan opdele 
disse efter forskellige kriterier. Laver man en opdeling efter 
sprogområder er der først og fremmest tale om det arabiske 
sprogområde, der omfatter hele Nordafrika og Mellemøsten. 
Det tyrkiske sprogområde omfatter Tyrkiet og de meget store 
muslimske områder i Sovjetunionen <51>. Iran udgør sammen 
med Afghanistan og Pakistan et tredie sprogområde og endelig 
eksisterer der de muslimske stater i Stillehavet <52>. 
Man kan også opdele muslimerne efter de forskellige trosret
ninger. De to vigtigste er sunnismen og shiismen, som igen har 
flere skoler. Shiiterne <53> udgør kun omkring 100/o af verdens 
muslimer og er kun statsreligion i Iran. Men Irak har shiitisk 
flertal og andre store shiitiske grupper findes i de arabiske stater 
langs Den Persiske Golf. Den største forskel på shiiterne og 
sunni-muslimerne <54> ligger i deres forestilling om iman-begre
bet, det vil sige lederbegrebet. 
Gennem nyhedsmedierne møder vi oftere og oftere udtryk som 
"Islamisk genfødsel", "fundamentalismens trussel", "mili-
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tant islam" og "islamisk fremmarch i hele verden". Disse ud
tryk efterlader os naturligt med det indtryk, at den islamiske 
verdensorden er på vej til at indtage resten af verden. En mere 
nøgtern vurdering peger dog nærmere i retning af, at det der er 
sket gennem de senere år og navnlig efter revolutionen i Iran i 
1979, nærmere kan karakteriseres som, at islams rolle er vokset 
i den islamiske verden <55>. Heroverfor står dog at den Islami
ske Konference, der er den vigtigste sammenslutning af de mus
limske samfund og som repræsenterer over 500 millioner mus
limer har en klar strategi for islams plads i verden. Denne stra
tegi kan kort karakteriseres ved en udvikling gennem 3 faser. 
Først befæstes i de muslimske stater forståelsen af islams betyd
ning. Derpå styrkes de islamiske mindretal, som lever spredt 
rundt om i verden. Men så forudses som tredie fase den vigtige 
mulighed for ekspansion, nemlig troens regionale udbredelse 
gennem overbevisningens kraft 156' . 

Ser vi nu på den rolle islam spiller i Tyrkiet, må vi for det første 
konstatere, at landet er det eneste NA10-land, der bekender sig 
til denne religion. Umiddelbart skulle man tro, at det ville med
føre et modsætningsforhold til alliancepartnerne. Siden dan
nelsen af den kemalistiske republik har man imidlertid lagt 
vægt på, at Tyrkiet er en sekulær stat, hvor der lægges vægt på 
adskillelsen mellem politik og religion. Der er således en stor og 
stærk tradition for verdslighed i Tyrkiet, som sammenholdt 
med at alle præster i landet er statsfunktionærer betyder, at det 
set fra officielt hold i Tyrkiet betragtes som udelukket, at der i 
landet udvikler sig en fundamentalistisk ideologi som i Iran 
<57>. At lyrkiet bekender sig til sin religiøse baggrund er mest 
tydeligt kommet frem i deltagelsen i den Islamiske Konference 
siden 1969, herunder endog som vært for den 7. konference i 
lstanbul i 1976. I deltagelsen i denne konference har der dog i 
tilfælde været tale om, at Tyrkiet har taget forbehold i forbin
delse med dele af forhandlingerne <58>. 
Der var tale om et klart fundamentalistisk aspekt i forbindelse 
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med de voldsomme uroligheder, der prægede landet i slutnin
gen af 1970'erne. Men med militærets magtovertagelse i 1980 
blev denne tendens klart svækket. Med den gradvise tilbage
venden til demokratiske tilstande, der har fundet sted siden, var 
det imidlertid imødeset med spænding, hvorvidt muslimske 
partier ville manifestere sig i forbindelse med det seneste parla
mentsvalg i 1987. Det største muslimske parti under ledelse af 
Necmettin Erbakan fik imidlertid kun ringe tilslutning og blev 
ikke repræsenteret i parlamentet. Dette hænger naturligvis og
så sammen med den restriktive valglov i Tyrkiet, der bl. a. inde
holder en spærregrænse på 10%. 
Drivkraften i den religiøse bevægelse i Mellemøsten er ung
dommen og i en tid, hvor halvdelen af den samlede befolkning 
i denne region er under 16 år og hvor der er tale om en kolossal 
folkevandring fra land til by er det klart, at der er grobund for 
voksende fundamentalistiske tendenser i dette område. Kilder 
i Tyrkiet bekræfter da også disse tendenser i landet og hævder, 
at der, specielt i universitetskredse, er tale om en massiv opbak
ning bag den fundamentalistiske tankegang <59>. Fra officielt 
hold eksisterer der meget få udtalelser vedrørende fundamenta
lismens indflydelse i Tyrkiet. I en af disse få udtalelser fremsat 
af ministerpræsident Turgut Ozal fremgår det, at man betrag
ter religionsfriheden som et af de bedste værn mod fanatiske re
ligiøse tendenser <60>. 
Også på det religiøse område vil konsekvenserne af en eventuel 
iransk sejr over Irak kunne få afgørende indflydelse på Tyrkiet. 
Selv om en umiddelbar ekspansion af den fundamentalistiske 
samfundsorden ikke er sandsynlig, er der ingen tvivl om, at en 
stor islamisk stat grænsende op til Tyrkiet givetvis vil lægge et 
stort pres på landets muslimske tilhængere i retning af en mere 
markant tilslutning til det fundamentalistiske idegrundlag <61l. 

Man kan i denne forbindelse trække en parallel til Sovjetunio
nens invasion i Afghanistan, der hævdes at have baggrund i 
sovjetisk frygt for en muslimsk magtovertagelse i denne nabo
stat c62>. 
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DELKONKWSION 
Tyrkiet har ikke markeret sit forhold til Balkan på nogen iø
jenfaldende måde. Udover bilaterale venskabsaftaler med 
Bulgarien og Rumænien har Tyrkiet mest markeret sin mod
stand mod rumænske og græske forsøg på oprettelse af en 
atomvåbenfri zone på Balkan. I forholdet til Bulgarien finder 
Tyrkiet derimod et af sine største udenrigspolitiske proble
mer, nemlig den bulgarske regerings undertrykkelse af det tyr
kisk-muslimske mindretal. 
Man kan ikke afvise, at det græsk-tyrkiske modsætningsfor
hold har medført en form for diplomatisk kappestrid om ind
flydelsen på Balkan. Såfremt dette er tilfældet er Grækenland 
klart en vinder. Et fremtrædende initiativ var således samar
bejdskonferencen i 1976, der blev kædet sammen med diplo
matiske initiativer overfor Jugoslavien, Bulgarien og Rumæ
nien. Et fælles græsk-rumænsk initiativ om atomvåbenfri zo
ne på Balkan har derimod foreløbig ikke ført til noget resultat. 
Et af de mere kontroversielle indslag i Grækenlands politiske 
offensiv overfor Balkan-landene har været ikke-angrebspag
ten med Bulgarien. Et endeligt gennembrud i samarbejdsbe
stræbelserne på Balkan er imidlertid opstået med Albaniens 
ændrede holdning, der har muliggjort en konference med del
tagelse at samtlige lande. 
Middelhavet og herunder den østlige del indtager en central 
position i forholdet mellem øst og vest sammenkoblet med be
givenhederne i Mellemøsten. Vigtigheden er således også er
kendt fra sovjetisk side og det vigtigste instrument til hævdel
se af interesserne i dette område er den sovjetiske Middelhav
seskadre. Dens ca. 50 enheder udfordrer USA's 6. Flåde, men 
er i disse operationer underkastet en række begrænsninger. 
Eskadren har kun enkelte støttepunkter i Middelhavet og er 
herudover henvist til at benytte ankerpladser. Eskadren lider 
under en markant mangel på sø- og landbaseret luftstøtte og 
er underkastet de passageregler, der udøves i forbindelse med 
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tyrkiske stræder. Selv om disse regler næppe vurderes som 
hæmmende i forbindelse med fredstidsoperationer, har de 
dog den effekt, at samtlige ubådsenheder i eskadren må de
ployeres fra Nordflåden. Det må dog vurderes, at Tyrkiet i til
fælde af passage af et hangarskib igen vil anlægge en pragma
tisk fortolkning af passagereglerne. Truslen om at stræderne 
i krigstid vil kunne lukkes må dog vurderes at være en vold
som begræsning på den sovjetiske maritime planlægning. 
De to trusselsområder som umiddelbart tegner sig på NATO's 
sydøstlige flanke er koncentreret om Thrakien og strædeom
rådet og i den østlige del af Tyrkiet. I begge disse områder er 
der tale om et relativt styrkeforhold til ugunst for NATO. Det
te gælder først og fremmest på det kvantitative område, men 
dog også på det kvalitetsmæssige område, hvor grækernes og 
tyrkernes materiel er decideret svagere end modpartens. 
Den tyrkiske udenrigspolitik overfor Mellemøsten har under
gået store forandringer i løbet af de seneste 20 år. På trods af 
sin sekulære forfatning valgte Tyrkiet i 1969 at deltage i den Is
lamiske Konference, omend i visse tilfælde med forbehold 
overfor enkelte forhandlingsemner. Det er dog først og frem
mest på det økonomiske område, at Tyrkiet er afhængig af 
Mellemøsten. Tyrkiet er afhængig af olieimporten fra først og 
fremmest Irak, Iran og Libyen og halvdelen af landets samle
de eksport går til Mellemøsten. I forholdet til de arabiske lan
de er det endvidere et kendetegn, at disse relationer er baseret 
på bilaterale aftaler. Senest er omfanget af sådanne aftaler ud
videt til også at omfatte et våbensamarbejde, som det f.eks. er 
tilfældet med Ægypten, men også andre lande kan komme på 
tale. 
Tyrkiet afholder sig fra at vælge side i interne mellemøstlige 
konflikter. Det gælder først og fremmest i krigen mellem Iran 
og Irak, hvor man har forsøgt at mægle. I forbindelse med 
denne krig er det interessant at iagttage den voksende betyd
ning af rørledningsnettet, som ikke mindst giver Tyrkiet en 
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central placering i beskyttelsen af leverancerne til havne i Mid
delhavet. Herudover må det vurderes for mere og mere usand
synligt, at den ene af parterne vil kunne gennemtvinge den en
delige sejr. Men skulle det ske, og i tilfælde af at det er Iran der 
bliver den sejrende part, bliver det mere og mere aktuelt, at det 
virkelige problem i området er det magttomrum, der vil opstå 
og som Iran ikke umiddelbart vil have kræfter til at udfylde. 
I denne situation vil Tyrkiet som den stærkeste militære magt 
i området kunne få en afgørende betydning. En af konsekven
serne for en sådan udgang af krigen vil endvidere være, at kur
derne kan se en mulighed for at udnytte situationen og forsøg
er at realisere deres århundredgamle drøm om et Kurdistan 
med udgangspunkt i det nordlige Irak. Her vil Tyrkiet igen se 
en mulig trussel, som det land, der har det største kurdiske 
mindretal. Generelt kan man om kurdernes situation sige, at 
de netop i dag befinder sig i et område, hvis strategiske betyd
ning er øget i takt med de pro-vestlige regimers fald i Afghani
stan og Iran og i takt med udviklingen af den iransk-irakiske 
krig. 
Den regionale trussel fra fundamentalismen med basis i Iran 
må afgjort vurderes som en vigtig faktor, som ikke mindst 
Tyrkiet, i kraft af sin muslimske befolkning, må tage alvorlig. 
Landet er i religiøs sammenhæng ganske unik som det eneste 
NATO-land, der bekender sig til denne tro. Det må dog vurde
res, at den islamiske bølges rolle som en trussel om at indtage 
resten af verden er overdrevet. Det der nærmere er tale om er 
at islams rolle er vokset i den islamiske verden. Fra officielt 
hold vurderes fundamentalismen ikke at udgøre en reel trussel 
for det tyrkiske folk. Denne antagelse støttes også af det sene
ste parlamentsvalg, hvor det muslimske parti i modsætning 
til, hvad der var ventet ikke blev repræsenteret i parlamentet. 
Den kraftige urbanisering, der også finder sted i Tyrkiet, samt 
den voksende unge befolkningsgruppe må dog vurderes at 
indeholde elementer, som på længere sigt vil kunne føre til 
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større tendens til fundamentalisme i Tyrkiet. Igen her spiller 
krigen mellem Iran og Irak en central rolle. I tilfælde af en 
iransk sejr vil en ny stor islamisk stat grænsende op til Tyrkiet 
i afgørende grad være i stand til at lægge pres på de tyrkiske 
muslimer. Det kan have været en lignende frygt, der var den 
reelle baggrund for at Sovjetunionen invaderede Afgha
nistan. 
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V Kapitel: VURDERING 

Formålet med dette kapitel er, på baggrund af den i kapitel li 
- IV foretagne analyse, at vurdere den strategiske betydning af 
NATO's sydøstlige flanke. 
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STRATEGISK VURDERINGSGRUNDLAG 
I vurderingen af et områdes strategiske betydning spiller den 
geografiske faktor en afgørende rolle. Men herudover må en 
sådan vurdering baseres på, at et områdes strategiske betyd
ning ikke er statisk, men afhænger af de konstant skiftende 
interne økonomiske, politiske og militære forhold, ændrin
gerne i de internationale relationer samt ændringerne i den 
regionale omverdens indflydelse. Derfor vil vurderingen ind
ledningsvis behandle den geografiske faktors betydning, 
hvorefter den vil følge den i kapitel I nævnte metodik, således 
som den er kommet til udtryk i analysen i kapitel II - IV. Det 
vil desuden indgå i vurderingen, at et områdes strategiske be
tydning påvirkes af, hvilken betydning staterne tillægger regi
onens værdi, samt i hvor høj grad de søger indflydelse i det på
gældende område. Endelig påvirkes betydningen af staternes 
evne og vilje til at udnytte deres strategiske ressourcer til frem
me af deres nationale interesser. 

DEN GEOGRAFISKE FAKTORS INDFLYDELSE 
I en vurdering af områdets geografiske betydning må man 
først fremhæve betydningen som barriereområde. I kraft af 
de to landområders udstrækning er der tale om en bred og ud
strakt barriere, der omend geografisk adskilt fra de øvrige de
le af sydregionen, forbinder Det loniske Hav i vest med den 
sovjetisk-tyrkiske grænse i øst. Set i sammenhæng med ka
rakteren og udstrækningen af Det Ægæiske Hav er der tale 
om et barriereområde, der i høj grad giver geografisk dybde i 
forsvaret af dette flankeområde. Set i geopolitisk sammen
hæng er der tale om, at de to lande danner en meget væsentlig 
del af "the Rimland" som Halford J. Mackinder brugte som 
udtryk for at understrege den strategiske betydning af land
områder. Til dette kan føjes, at NATO's samlede front i Euro
pa har en total længde på ca. 5800 km. Heraf udgør central
regionen kun ca. 800 km, medens den resterende del udgøres 
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af de to flankeområder. Denne kendsgerning alene medvirker 
til at understrege betydningen af disse områder. 
Den geografiske betydning af de to landområder på NATO's 
sydøstlige flanke er dernæst knyttet til betydningen som pas
sageområde. Den tyrkiske kontrol med strædeområdet, der 
forbinder Sortehavet med Det Ægæiske Hav samt den græske 
kontrol over dette hav med dets særegne karakter med de mere 
end 2000 øer giver ideelle betingelser for at kunne dominere 
dette passageområde. Sovjetunionens interesser, der er knyt
tet til den uhindrede passage af dette område kan aflæses i, at 
ca. halvdelen af såvel dets import som dets eksport passerer 
dette område, samt i krigstid dets militære behov for at kunne 
sikre fri udpassage for den store Sortehavsflåde. De begræns
ninger, som dette passageområde pålægger sovjetiske mariti
me operationer er af afgørende betydning for NATO i forsva
ret af dette flankeområde. Det gældende stræderegime i dette 
område er ikke blevet anfægtet gennem de seneste 40 år, dog 
har passagen af KIEV i 1976 medført et fortolkningsproblem, 
der i dette tilfælde blev løst til Sovjetunionens fordel. Selv om 
det fra Sovjetunionens side på langt sigt må være et mål, at op
nå fuld kontrol over stræderne, er der ingen indikationer på 
skridt i retning af en lempelse af det herskende stræderegime. 
Kun den forventede udpassage af et egentligt hangarskib i lø
bet af de næste 2-3 år vil vise om stræderegimet vil blive an
fægtet eller Sovjetunionen accepterer situationen som den er 
med de begrænsninger det medfører. 
Den geografiske betydning af flankeområdet ligger endelig i 
anvendelsen som overvågningsområde. Grækenlands place
ring i Middelhavet og ikke mindst Kretas centrale placering i 
den østlige del af Middelhavet i forhold til de tyrkiske stræder, 
Suez-kanalen og den libyske kyst giver ideelle betingelser for 
overvågning i dette vitale område. Den tilsvarende tyrkiske 
mulighed for overvågning af Sortehavet samt landområderne, 
der grænser op til landet i øst spiller en stor rolle for alliancen. 
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I relation til overvågningen af området er det desuden af stor 
betydning, at begge lande gennem årtier har stillet faciliteter 
til rådighed for USA både med hensyn til stationering af fly og 
med hensyn til overvågning i form af lyttestationer og i NATO 
sammenhæng i form af luftforsvarsovervågning samt statio
nering af AWACS fly. 

INTERNE FORHOLDS BETYDNING 
I forhold til øvrige NATO-lande er de to lande præget af øko
nomiske begræsninger. Som det mest velstående af de to lande 
er Grækenlands økonomiske problemer væsentligst baseret i 
den lave økonomiske vækst og i den lave produktivitet samt i 
handelsbalanceunderskuddet. Det må således vurderes, at 
disse økonomiske begræsninger på kort sigt fortsat vil få ind
flydelse på den politiske udvikling i landet. I Tyrkiet er der de
rimod tale om en meget væsentlig økonomisk vækst, men 
hvor der til gengæld er problemer med bekæmpelse af inflati
onen og den store udlandsgæld. 
Politisk har begge lande i perioder været præget af meget 
ustabilitet. For Grækenlands vedkommende kulminerede 
denne ustabilitet i oberstdiktaturet i perioden 1967-1974. Si
den har landet gennemført en stabil demokratisk proces, der 
bl.a. har medført en optagelse i EF i 1979. Det må vurderes, at 
denne udvikling på kort sigt vil fortsætte, men med en fortsat 
sandsynlighed for at de økonomiske problemer vil indtage en 
central plads i den politiske udvikling, f.eks. i forbindelse med 
det næste parlamentsvalg senest i 1989. For Tyrkiets vedkom
mende blev der med militærets magtovertagelse i 1980 sat en 
effektiv stopper for de borgerkrigslignende tilstande gennem 
flere år. Siden 1980 er udviklingen gradvist gået i retning af ge
noprettelse af de demokratiske tilstande. Med parlamentsval
get i fjor må denne proces vurderes at være nået meget langt, 
idet dog enkelte demokratiske mangler i form af forbud med 
enkelte politiske partier samt anklage for brud på visse men-



NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 277 

neskerettigheder må vurderes at kunne spille en afgørende rol
le for Tyrkiets mulighed for optagelse i EF. 
Landens militære bidrag til NATO-alliancen er betydelige. På 
trods af økonomiske begrænsninger afsætter begge lande sto
re personelmæssige og økonomiske ressourcer til forsvaret af 
deres områder. De væsentligste begrænsniger må imidlertid 
vurderes at ligge på de materielmæssige områder, hvor man er 
betydeligt under NATO's øvrige standard. Det erkendte be
hov for nyanskaffelser og moderniseringer hæmmes for begge 
landes vedkommende af de økonomiske forhold. 
Relationerne mellem de to lande har desværre gennem årtier 
været præget af modsætninger. Disse modsætninger har først 
og fremmest deres udspring i de to landes forskelligheder med 
hensyn til geografi, sociologi og historie. Modsætningerne 
har givet sig udtryk i konflikten på Cypern, men også i en ræk
ke uoverensstemmelser, der væsentligst knytter sig til landenes 
nationale interesser i Det Ægæiske Hav. Senest har den kends
gerning, at Grækenland er medlem af EF og Tyrkiet har an
søgt om optagelse været medvirkende til at uddybe modsæt
ningsforholdet. Sammenfattende om disse modsætningsfor
hold mellem de to lande må det vurderes, at de har medvirket 
til at skabe en splittelse på NATO's sydøstlige flanke, der ikke 
bare har medvirket til at fjerne en del af opmærksomheden 
fra den sovjetiske trussel mod området, men som også i større 
sammenhæng har medvirket til at bringe den overordnede sta
bilitet i denne del af Europa i fare. Såfremt det bilaterale for
hold ikke forbedres afgørende må det vurderes, at der fremde
les vil været en latent risiko for en væbnet konflikt mellem lan
dene. Det seneste topmøde mellem de to landes ministerpræ
sidenter må dog på nuværende tidspunkt vurderes at afsløre et 
gensidigt ønske om at forhindre en sådan udvikling og tilbage 
står nu at se de konkrete skridt i retning af bilæggelse af nogle 
af de mange konflikter. Hvad angår Cypern-striden må de 
foreløbige udtalelser i forbindelse med det nyligt afsluttede 
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præsidentvalg tages som udtryk for en vis behersket optimis
me med hensyn til af få igangsat forhandlinger om dette 
problem. 

INTERNATIONALE FORHOLDS BETYDNING 
USA's interesser i Grækenland er først og fremmest knyttet til 
anvendelsen af basefaciliteter på græsk territorium og her ik
ke mindst de vigtige støttefunktioner for den amerikanske 6. 
Flåde. Græske fly- og flådefaciliteter bidrager i høj grad til 
amerikansk kontrol med Middelhavet. USA har da også vist 
en konstant og usvækket interesse i landets strategiske værdi, 
der bl.a. har givet sig udtryk i vedvarende militærbistand. Og
så i Tyrkiet er de amerikanske interesser betydelige. Tyrkiets 
store stående styrke, der er NATO's næststørste, er i stand til 
at binde store dele af Warszawapagtens hærstyrker og tyrkisk 
kontrol med stræderne er af afgørende vigtighed for alliancen 
ved at være i stand til at afskære den sovjetiske Sortehavsflåde 
fra adgang til Middelhavet, hvor den ville være i stand til at 
true det amerikanske lokale søherredømme. Endelig er Tyrki
et af stor betydning for den amerikanske planlægning med 
hensyn til eventuel indsættelse af militære styrker i Mellemø
sten. Det amerikanske dilemma i forholdet til de to lande lig
ger imidlertid i deres indbyrdes konflikt, hvor den amerikan
ske administration hidtil har fastholdt et bestemt forhold i 
den direkte militærbistand til de to lande. Sammenfattende 
må man vurdere, at Grækenland og Tyrkiet udgør et meget 
vigtigt led i amerikanernes mulighed for at udøve og fastholde 
militær kapacitet på og udenfor det europæiske kontinent. 
De to landes forhold til NATO har også været præget af deres 
indbyrdes modsætningsforhold. Med baggrund i Græken
lands udtræden af det militære samarbejde i perioden 
1974-1980 er situationen i øjeblikket den, at en direkte tilbage
venden til det oprindelige samarbejde ikke er gennemført. 
Dette betyder, at NATO samarbejdet i dette flankeområde har 
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udgangspunkt i rent nationale interesser på bekostning af et 
effektivet integreret samarbejde. På denne baggrund må det 
vurderes, at den græsk-tyrkiske strid samt den græske hold
ning i særdeleshed er medvirkende til at svække troværdighe
den til forsvaret af dette område. 
Den græske anti-vestlige holdning har medvirket til at fremme 
den sovjetiske indflydelse i landet. Dette er klarest kommet til 
udtryk i Grækenlands erklærede forsvarsdoktrin, hvor Tyrki
et udgør den største trussel mod landet, underforstået at Sov
jetunionen kun anses som en sekundær trussel. Den sovjeti
ske indflydelse er desuden kommet til udtryk gennem tætte 
forbindelser på det diplomatiske og det økonomiske område. 
Medens Sovjetunionens indflydelse i Tyrkiet var betydelig un
der våbenembargoen må den i perioden efter militærets mag
tovertagelse bedømmes som i aftagende. Sammenfattende må 
det vurderes, at Sovjetunionen med baggrund i den græske 
anti-vestlige holdning y,il fastholde en betydelig indflydelse i 
Grækenland, men at det på kort sigt må anses for usandsyn
ligt, at det vil medvirke til en reel græsk udmeldelse af NATO. 
Derimod er det sandsynligt at Grækenland fortsat vil fasthol
de en neutralistisk linie i forhold til alliancepartnerne. 

REGIONALE FORHOLDS BETYDNING 
Udover at danne forum for Grækenland i bestræbelserne på 
at skabe en atomvåbenfri zone har de regionale forhold på 
Balkan hidtil ikke haft nogen nævneværdig indflydelse på 
områdets betydning. Den nylige udvikling i retning af et mere 
udbygget regionalt samarbejde mellem samtlige Balkan-lande 
må vurderes at kunne ændre dette forhold på længere sigt. 
Tyrkiets forhold til Mellemøsten har i løbet af de seneste år 
gennemgået mange afgørende forandringer. Med udgangs
punkt i deltagelse i den Islamiske Konference har Tyrkiet mar
keret sin pro-arabiske holdning i den arabisk-israelske kon
flikt og dermed afveget fra den fremherskende amerikanske 
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politik. Tyrkiet har dernæst indledt et meget omfattende øko
nomisk samarbejde med de arabiske lande i Mellemøsten. De 
væsentligste elementer i dette samarbejde er importen af rå
olie fra Irak, Iran og Libyen samt det faktum, at halvdelen af 
Tyrkiets eksport i dag går til lande i Mellemøsten. På det sene
ste er relationerne til visse lande endog udvidet til også at om
fatte aftaler om våbensamarbejde. 
De regionale begivenheder i Mellemøsten har haft stor ind
virkning på den strategiske betydning af Tyrkiet. Som det NA
TO-land, der grænser op til regionen må det vurderes, at lan
dets betydning er øget i takt med de pro-vestlige regimers fald 
i Iran og Afghanistan. Men dernæst må man vurdere konse
kvenserne af den årelange krig mellem Iran og Irak. For det 
første indtager Tyrkiet en central placering i det omfattende 
net af rørledninger, der sikrer Irak mulighed for fortsat at af
sætte sine store råoliemængder. I takt med krigens udvikling 
er vigtigheden af dette rørledningsnet steget støt og ikke 
mindst Irans nylige sonderinger med hensyn til eventuel etab
lering af tilsvarende muligheder underbygger denne opfattel
se. Tilsvarende må det vurderes, at der er sket et fald i den stra
tegiske betydning af Hormuz-strædet. For det andet medvir
ket den langvarige krig mellem de to lande til, at der skabes et 
magttomrum, der ikke kan undgå at påvirke Tyrkiet som en 
stærk militærmagt i regionen. For det tredie kan det kurdiske 
problem, som Tyrkiet deler med de to krigsførende lande vise 
sig at blive centralt i en vurdering af konsekvenserne af den 
langvarige krig. Tyrkiet fastholder en hård linie overfor kurdi
ske separatister og disses eventuelle voksende indflydelse i 
specielt Irak kan udvikle sig til en trussel set fra tyrkisk side. 
Sammenfattende må det vurderes, at krigen mellem Iran og 
Irak medvirker til at forstærke den strategiske betydning af 
Tyrkiet. 
Den strategiske betydning, som Sovjetunionen tillægger den 
frie passage af de tyrkiske stræder samt sikring af den land-
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værts forbindelse til det vigtige område i Den Persiske Golf 
kan direkte aflæses af det militære pres, der er rettet mod de 
to sandsynlige trusselsområder på NATO's sydøstlige flanke. 
I begge disse områder er der tale om meget betydelige Warsza
wapagtstyrker, der vil kunne indsættes i en eventuel krigssitu
ation. Omvendt må det vurderes, at Grækenlands og 'fyrkiets 
samlede styrker i disse områder er med til at binde en overor
dentlig stor del af Warszawapagtens samlede militærpotentiel 
i Europa. 
Tyrkiets situation som det eneste NATO-land, der bekender 
sig til den muslimske tro, betyder at landet såvel geografisk 
som religiøst er i en udsat frontposition i forhold til den fun
damentalistiske trussel fra Mellemøsten. På grund af den tyr
kiske republiks sekulære tradition er der officielt ikke tale om 
nogen nævneværdig fundamentalistisk indflydelse i dagens 
Tyrkiet. Det må imidlertid vurderes, at de vigtigste elementer 
i den fundamentalistiske bevægelse i form af den voksende 
unge befolkningsgruppe samt den kraftige urbanisering også 
er til stede i Tyrkiet, og at dette på længere sigt vil kunne føre 
til større tendens til fundamentalisme i landet. Den religiøse 
udløber af krigen mellem Iran og Irak spiller imidlertid også 
en rolle. I tilfælde af en iransk sejr vil en ny stor fundamenta
listisk stat grænsende op til Tyrkiet vurderes at være i stand til 
at lægge afgørende pres mod de tyrkiske muslimer. 

IV Kapitel: KONKLUSION 
For mange vestlige observatører er Grækenland og Tyrkiet to 
sekundære og afsides medlemmer af NATO. Når landene er 
blevet nævnt har det næsten udlukkende været med fokus på 
intern ustabilitet eller bilaterale konflikter. Derimod har der 
været meget lidt fokusering på den geopolitiske betydning af 
de to lande for NATO og for vesten. Dette hænger naturligvis 
sammen med, at de to lande hidtil har været mere tilbagestå-
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ende industrielt end de øvrige vestlige allierede, måske med 
undtagelse af Portugal, samt at de to lande er geografisk ad
skilt fra resten af Vesteuropa af en række socialistiske stater på 
Balkan. 
Vurderer man imidlertid landenes aktuelle strategiske betyd
ning for alliancen kommer man hurtigt til den konklusion, at 
landenes geografiske betydning er usvækket siden deres ind
træden i alliancen i 1952. Områdets geografiske betydning 
som barriere-, passage- og overvågningsområde er stadigvæk 
af vital betydning for alliancen. 
Landene har gennemgået en gunstig økonomisk udvikling 
omend der stadigvæk er tale om væsentlige begræsninger i 
landenes nuværende situation. Grækenland er allerede opta
get i EF og Tyrkiets kraftige økonomiske ekspansion er loven
de med hensyn til optagelse. Begge lande har gennem de sene
ste år gennemgået stabile politiske udviklinger, der medvirker 
til at fremme troværdigheden som alliancepartnere. De de
mokratiske mangler i Tyrkiet giver dog stadig anledning til be
kymring i Vesteuropa. Udover at indtage vigtige geografiske 
positioner på NATO's sydøstlige flanke bidrager begge lande 
med store veltrænede stående styrker til forsvaret af dette 
område. 
Det der mere end noget andet har eroderet dette flankeområde 
er det græsk-tyrkiske indbyrdes forhold. Med baggrund i hi
storiske, sociologiske og geografiske modsætninger har Cy
pern-konflikten og uoverensstemmelser omkring Det Ægæi
ske Hav på afgørende vis svækket tilliden til de to lande som 
alliancepartnere. Grækenlands kontroversielle perception af 
Tyrkiet som en trussel samt den manglende fuldstændige in
tegration i det militære samarbejde i NATO har medvirket til 
at svække troværdigheden til forsvaret af dette flankeområde. 
Det indledende tøbrud mellem de to lande i januar 1988 giver 
dog anledning til en behersket optimisme med hensyn til vi
ljen til at forbedre det indbyrdes forhold, men kun de opføl-
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gende konkrete foranstaltninger vil vise hvorvidt der reelt er 
tale om et gennembrud med hensyn til bilæggelsen af nogle af 
konfliktområderne. 
Den udbredte græske anti-vestlige holdning samt det an
strengte græsk-tyrkiske forhold har medført gunstige betin
gelser for udvikling af sovjetisk indflydelse i området. Således 
har Sovjetunionen da også opbygget og fastholdt en stor øko
nomisk og diplomatisk indflydelse i Grækenland. 
Det der derimod mere end noget andet har forøget den stra
tegiske betydning af NATO's sydøstlige flanke er Tyrkiets for
hold til Mellemøsten. Tyrkiet har prioriteret sin relationer til 
Mellemøsten i en sådan grad, at de kun overgås af medlemska
bet af NATO. 
Herudover har de regionale begivenheder, herunder først og 
fremmest krigen mellem Iran og Irak, medført, at Tyrkiet ind
tager en overordentlig central position. Konsekvensen af kri
gen mellem Iran og Irak påvirker på flere måder den regionale 
balance i Mellemøsten i en sådan grad, at Tyrkiet indtager en 
dominerende position som en stærk militærmagt samt som 
udgangspunkt for NATO for at kunne danne modvægt på 
længere sigt mod en eventuel arabisk-islamisk trussel. 



284 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

BIBLIOGRAFI 

SKRIFTLIGE HOVEDKILDER 

a. Bøger. 

"Turkey - a country study'~ 
Richard F. Nyrop (editor). 3. ed. 
The American University, Wasington D. C. 1980. (COUNT
RY STUDY). 
Bogen giver en glimrende introduktion til landet Tyrkiet og 
behandler detaljeret historie, geografi, sociologi, økonomi, 
politik og sikkerhed. Kildens svaghed er at redaktionen er af
sluttet juli 1979, således at den ikke kan anvendes til den nyere 
udvikling i landet. 

"Greece and Turkey: Adversity in Alliance'~ 
Jonathan Alford (red.) 
Adelphi Library 12. International Institute for Strategic Stu
dies. Gower. Aldershot. 1984. (ALFORD). 
Kilden giver en glimrende samlet fremstilling af Grækenlands 
og Tyrkiets sikkerhedspolitik. Kilden består af 5 uafhængige 
afsnit. Den græske historiker Thanos Veremis beskriver i før
ste afsnit græsk sikkerhedspolitik op til og med det første år 
under Andreas Papandreou. Kilden er ikke udpræget tenden
siøs, men beskriver udemærket det græske dilemma: NATO 
kan og vil ikke garantere Grækenlands sikkerhed overfor Tyr
kiet, men det er på den anden side kun gennem alliancen, at 
Grækenland er i stand til at fastholde sin stilling overfor Tyr
kiet. Kildens andet afsnit er identisk med Adelphi Paper no. 
164 (se denne). Kildens tredie afsnit er identisk med Adelphi 
Paper no. 155 (se denne). De to sidste afsnit er helliget rent po
litiske indlæg ved henhold vis Ioannis Pesmazoglou og Biilent 
Ecevit. Indlæggene er fremsat i henholdsvis 1978 og 1979 og 



NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 285 

er ikke anvendt i nærværende fremstilling. 

"Soviet Policy toward 'Illrkey, Iran and Afghanistan': 
Alvin Z. Rubinstein. 
Praeger Publishers. New York. 1982. (RUBINSTEIN). 
Kilden beskriver i sine to første kapitler det sovjetisk-tyrkiske 
forhold i perioden 1914-1980. Dens oplysninger danner 
grundlag for en væsentlig del af beskrivelsen af det tyrkisk
sovjetiske forhold i efterkrigstiden. 

"Greece: A Politica/ Essay': 
P. J. Vatikiotis. 
The Center for Strategic and International Studies. George
town University. 1974. (VATIKIOTIS). 
Professor Vatikiotis redegør i kilden for den politiske udvi
kling, der førte til militærdiktaturet i Grækenland. 

"The Origins of the Co/d War in the Near East': 
Bruce Robellet Kuniholm. 
Princeton University. Princeton. 1980. (KUNIHOLM). 
Kilden behandler udviklingen i "The Northern Tier" define
ret som Grækenland, Tyrkiet og Iran umiddelbart efter krigen 
og giver en udemærket historisk redegørelse for magtkampen 
i dette område som baggrund for begrebet den kolde krig. 

"Konflikternes Verden 1987': 
Christian Thune (red.). 
Dansk Røde Kors. Nyt Nordisk Forlag.København. 1987. 
(KONFLIKTERNES VERDEN). 
Årbogen giver en glimrende oversigt over løbende konflikter 
verden rundt. Den analyserer og dokumenterer væsentlige si
der af disse væbnede konflikter på en meget overskuelig må
de. Årbogens afsnit vedrørende Cypern, kurderne og Kurdi
stan og den armeske terrorisme er benyttet. 



286 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

"US Interests in the Eastern Mediterranean: Thrkey, Greece 
and Cyprus': 
Report by the Foreign Affarirs and National Defence Division 
of the Congressional Research Service of the Library of 
Congress. US Government Printing Office. Washington. 
1983. (US INTERESTS). 
Kilden giver en god oversigt over den økonomiske, politiske og 
militære udvikling i de tre lande. 

"Perspectives on NATO's Southern F/ank': 
Senate Delegation Report. US Government Printing Office. 
Washington. 1980. (PERSPECTIVES ON NATO'S SOU
THERN FLANK). 
Rapporten behandler de problemer som amerikansk udenrig
spolitik står overfor på NATO's sydlige flanke. 

"NATO, Thrkey and The Southern Flank': 
lbsan Giirkan. 
The National Strategy Information Center. New York. 1980. 
(GURKAN). 
Giirkan, der er pensioneret tyrkisk general, behandler de geo
politiske aspekter på NATO's sydflanke, herunder specielt 
Tyrkiets rolle og Sovjetunionens strategi i området. 

"Thrkey: A test Case in the Future of Alliances': 
James E. Trinnaman. 
Strategic Studies Institute. Carlisle Barracks. Pennsylvania. 
1976. 
Memorandummet behandler Tyrkiets øgede strategiske be
tydning forårsaget af Sovjetunionens udnyttelse af NATO's 
svagheder i det østlige Middelhav. 

"Greece under Papandreou: NATO's Ambivalent Partner': 
John C. Loulis. 



NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 287 

Institute for European Defence and Strategic Studies. Kent. 
1985. (LOULIS). 
Loulis giver i bogen en god fremstilling af PASOK-bevægel
sens fremkomst samt de afgørende faktorer i bevægelsens po
litiske grundlag. Bogen behandler grundlaget for den græske 
udenrigspolitik, herunder specielt forholdet til NATO og 
USA. Kilden har været den væsentligste baggrund for vurde
ringen af den aktuelle græske politik. 

"Verdens Historie siden 1945'~ 
Erik Reske-Nielsen. 
Gyldendal. 1970. (RESKE-NIELSEN). 
Kilden har været benyttet som grundlag for et generelt histo
risk overblik i perioden 1945-1970. 

"Problemer omkring dansk udenrigspolitik'~ 
En redegørelse fra det sagkyndige udvalg under regeringsud
valget vedrørende Danmarks Sikkerhedspolitik. København. 
1970. (SEIDENFADEN). 
Relevante afsnit omhandlende Grækenland og Tyrkiet samt 
NATO har været benyttet. 

"FN-styrker'~ 
E. s. Flemming og G. Bladbjerg. 
Serien: Forsvaret i samfundet. FKO PUB 493-50. Vedbæk. 
1982. 
Relevant afsnit vedrørende Cypern har været anvendt. 

"AMF- NATO's krisestyrke'~ 
Flemming Schroll Nielsen. 
Serien: Forsvaret i samfundet. FKO PUB 493-41. Vedbæk 
1982. 
Relevante afsnit vedrørende indsættelsesområder i Græken
land og Tyrkiet har været benyttet. 



288 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

"1987 Britannica Book of the Year': 
Encyclopædia Britannica. Chicago. 1987. (BRITANNICA). 
Bogen indeholder såvel generelle oplysninger vedrørende den 
økonomiske, politiske og kulturelle situation for samtlige lan
de samt begivenheder fra det foregående år. 

"The Stateman's Year-Book': 
John Paxton (red.) 124 ed. 
Mac Millan Press Reference Books. London. 1987. (STA
TESMAN). 
Bogen giver de væsentligste og grundlæggende kendsgerninger 
indenfor områderne økonomi, sociologi, transport og forsvar. 

"S/PRI YEARBOOK 1987': 
Frank Blakaby (red.). 
Stockholm International Peace Research Institute. Taylor and 
Francis. London. 1987. 
Bogens oplysninger vedrørende militærbudgetter er anvendt. 

"The Military Balance 1987-1988': 
The International Institute for Strategic Studies. London. 
1987. (MILITARY BALANCE). 
Bogens oplysninger om Grækenlands og Tyrkiets militære 
styrker er benyttet. Ligeledes er anvendt relevante afsnit ved
rørende regionale forsvarsudgifter i Mellemøsten. 

"Guide to the Soviet Navy': 
Norman Polmar. 
Naval Institute Press. Annapolis. 1986. (POLMAR). 
Bogens oplysninger vedrørende den sovjetiske Middelhavses
kadre og nybygning af et hangarskib i Sortehavet er benyttet. 

"Soviet Foreign Po/icy towards Greece and Thrkey: Contrast 
within coherence': 



NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 299 

A. C. Myers. 
Naval Postgraduate School. Monterey. 1982. (Mikro
kort)(MYERS). 
Kilden behandler de økonomiske og politiske forhold mellem 
landene og analyserer den eventuelle sammenhæng i Sovjet
unionens politik overfor de to lande. 

"Thrkey, NATO and the Middle East': 
D. F. Herr. 
Army War College. Carlisle Barracks. 1986. (Mikro
kort)(HERR). 
Kilden er en kortfattet og overfladisk gennemgang af NATO's 
betydning for tyrkisk sikkerhedspolitik. 

"Military Theory': 
Julian Lider. 
Swedish Institute of International Affairs. Gower. 1983. 
(LIDER). 
Bogens kapitel 5 vedrørende "Problems of strategic studies" 
er benyttet. 

"Grand Strategy': 
John M. Collins. 
United States Naval Institute. Annapolis. 1974. 
Bogens kapitel 20 vedrørende "The lmpact of Geography", 
herunder omtale af Halford J. Mackinder, er benyttet. 

"Die Jslamische Herausforderung': 
Gehard Konzelmann. 
Hoffmann und Kampe. Hamburg. 1980. (KONZELMANN). 
Konzelmann redegør for den historiske baggrund for religio
nen islam samt belyser dens betydning i international sam
menhæng som religiøs og politisk faktor. Specielt afsnittene 
vedrørende de sovjetiske muslimer samt tyrkernes vej tilbage 



290 NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

til islam er benyttet. 

"'Iltrkey, the Straits and US policy': 
Harry N. Howard. The John Hopkins University Press. Balti
more and London. 1974. (HOWARD). 
Bogens afsnit om strædernes betydning i efterkrigstiden er 
benyttet. Som appendix er gengivet Montreux-konventionen 
in extenso. 

"Der Islam und die NATO': 
Gregor Manousakis. 
Bernhard und Graefe. Vesttyskland. 1980. 
Kilden behandler Middelhavets strategiske betydning samt de 
enkelte lande, der omkranser det. Kildens svage side er, at den 
på trods af titlen ikke indeholder noget om islam. 

"Kildekritik': 
H. P. Clausen. 
Gyldendal. 1974. 
Bogen er anvendt som grundlag for kildekritisk analyse samt 
som opslagsværk for kildekritiske begreber. 

"Madrid mødet 1980-1983 ': 
Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg. Køben
havn. 1984. 
Afsnittet om sikkerhed og samarbejde i Middelhavet er be
nyttet. 

"Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983 ': 
Uddrag omhandlende FN's havretskonvention og Danmarks 
havretspolitik ved Peter Brtickner er anvendt i forbindelse 
med omtalen af konflikterne i Det Ægæiske Hav. 
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b. Tidskriftartikler. 

"Defence and Economics in Tltrkey': 
Manfred Sadlowski (ed.). 
NATO's Sixteen Nations. Special Issue. Vol. 31. September 
1986. (DEFENCE IN TURKEY). 
Kilden er en særudgave, der væsentligst beskæftiger sig med 
udenrigs- og forsvarspolitiske områder i Tyrkiet. Kildens 
stærke side er fremstillingen af officiel tyrkisk holdning til en 
række sikkerhedspolitiske spørgsmål samt aktuelle oversigter 
over værnenes materiel- og personelstatus. Kilden er tendensi
øs svag med hensyn til behandling af økonomiske problemer. 

"Defence and Economics in Greece': 
Manfred Salowski (ed.). 
NATO's Sixteen Nations. Special Issue. Vol. 32. 1987. (DE
FENCE IN GREECE). 
Kilden er en særudgave, der indholdsmæssigt svarer til oven
nævnte særudgave vedrørende Tyrkiet. På trods af titlen er 
den tendensiøs svag med hensyn til økonomiske aspekter. 

"The Southern Region': 
CINCSOUTH Admiral Arthur S. Moreau. 
NATO's Sixteen Nations. October 1986. Vol. 31. No. 6. (SOU
THERN REGION). 
Kilden indeholder CINCSOUTH vurdering af sydregionens 
styrke og sårbarhed overfor angreb fra Warszawapagten. 
Artiklen indgår i en feature udgave, der behandler NATO's 
flankeområder. 

"The Eastern Mediterranean': 
Van Coufoudakis. 
NATO's Sixteen Nations. October 1986. Vol. 31. No. 6. (EA
STERN MEDITERRANEAN). 
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Artiklen indgår i samme særudgave og behandler specielt 
Grækenlands centrale betydning i den østlige del af Middel
havet. Desuden behandles truslen mod strædeområdet og 
Thrakien. 

,,NATO's Eastern Frontier': 
Ali L. Karaosmanoglu. 
NATO's Sixteen Nations. October 1986. Vol. 31. No. 6. (EA
STERN FRONTIER). 
Artiklen indgår ligeledes i samme featureudgave og fokuserer 
på betydningen af Tyrkiets østlige grænse mod Sovjetunionen 
samt truslen herimod. Må opfattes som svagt tendensiøs med 
hensyn til behandlingen af truslens omfang med dette 
område. 

,,View from Athens': 
Chris Eliou. 
NATO's Sixteen Nations. June 1987. Vol. 32. 
Artiklen indeholder en statusrapport om Grækenlands øko
nomiske og politiske situation medio 1987. Behandler des
uden konsekvenserne i forbindelse med en eventuel ny base
aftale. 

"NATO's South-Eastern Region - between Central Europe 
and the Middle Bast': 
Ali L. Karaosmanoglu. 
International Defence Review. Vol. 18. No. 10/1985. 
(SOUTH-EASTERN REGION). 
Karaosmanoglu fokuserer i denne artikel på forsvaret af den 
østlige del af Middelhavet samt indflydelsen fra begivenhe
derne i Mellemøsten. 

,,Turkey's Security and the Midd/e East': 
Ali L. Karaosmanoglu. 
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Foreign Affairs, Fall 1983. 
Kilden analyserer forholdet mellem 'Iyrkiet og NATO, herun
der det tyrkiske forhold til USA. Herefter behandles 'Iyrkiets 
relationer til Grækenland for endelig at se på drejningen i den 
tyrkiske udenrigspolitik mod Mellemøsten. 

"Managing NATO's Weakest Flank: The United States, Gree
ce and Tllrkey'~ 
Richard N. Haas. 
ORBIS. AJournalafWorldAffairs. Vol. 30. No. 3. Fall 1986. 
Haas behandler i artiklen USA's rolle i konflikten mellem 
Grækenland og Tyrkiet og fremkommer med forslag til kon
krete foranstaltninger til at hindre fremtidige eskaleringer. 

"Greco - Tllrkish Friction: Changing Balance in the Eastern 
Mediterranean '~ 
M. K. Leighton. 
Conflict Study No. 109. The Institute for the Study of Con
flict. London. 1981. (CONFLICT STUDY 109). 
Kilden behandler striden mellem Grækenland og Tyrkiet samt 
de to landes forhold til Sovjetunionen. 

"Tllrkey under Generals'~ 
Kenneth Mackenzie. 
Conflict Study No. 126. The Institute for the Study of Con
fict. London. 1981. (CONFLICT STUDY) 
Mackenzie giver her en glimrende fremstilling af de begiven
heder, der førte til den militære magtovertagelse i 'Iyrkiet i 
septemper 1980. Behandler desuden reformprogrammet samt 
oprindelsen af den tyrkiske terrorisme. 

"Greece and Tllrkey: Disarray on NATO's Southern Plank'~ 
Kenneth Mackenenzie. 
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Conflict Study No. 154. The lnstitute for the Study of Con
flict. London. 1983. (CONFLICT STUDY) 
Mackenzie behandler her status i konflikten mellem Græken
land og Tyrkiet. 

"Balkan Security': 
Stephen Larrabee. 
Adelphi Paper No. 135. The International Institute for Stra
tegic Studies. London. 1977. (ADELPHI 135). 
Larrabee giver en grundig indføring i de interne relationer 
Balkan landene imellem. Kildens svaghed er at den er fra 
1977. Er anvendt i afsnittet vedrørende Balkans regionale ind
flydelse. 

':4 Sea of Troubles': 
Barry Buzan. 
Adelphi Paper No. 143. The International Institute for Stra
tegic Studies. London 1978. (ADELPHI 143). 
Kilden er kun anvendt overfladisk til belysning af konflikter
ne i Det Ægæiske Hav. 

"The Aegean Dispute': 
Andrew Wilson. 
Adelphi Paper No. 155. The International lnstitute for Stra
tegic Studies. London. 1979/ 80. (ADELPHI 155). 
Kilden giver en grundig og detaljeret indføring i samtlige 
konfliktområder mellem Grækenland og Tyrkiet i Det Ægæi
ske Hav. Anvendt som hovedkilde i afsnittet vedrørende dette 
emne. 

"Turkey's Security Po/icies': 
Duygu Bazoglu Sezer. 
Adelphi Paper No. 164. The International Institute for Stra-
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tegic Studies. London. 1981. (ADELPHI 164). 
Kilden behandler med baggrund i den inderigspolitiske situa
tion Tyrkiets stilling i forhold til omverdenen og især forhol
det til den vestlige alliance. 

'~ Conflict Avoided: Greece, Thrkey and NATO': 
Edward Peck. 
Conflict Study No. 200. The Institute for the Study of Con
flict. London. 1987. 
Kilden ingår i en jubilæumsudgave af tidskriftet og beskriver 
kortfattet den aktuelle konflikt i dag. 

'~llierede og Partnere': 
Vahit Halefoglu. 
NATO Nyt Nr. 1 - 1986. 
Den tyrkiske udenrigsminister argumenterer i artiklen for at 
Tyrkiets NATO-medlemskab naturligt bør medføre fuldgyl
digt medlemskab af EF indenfor en overskuelig fremtid. 

"The OECD Observer': 
No. 148. October/November 1987. 
Relevante artikler vedrørende Grækenlands og Tyrkiets øko
nomiske situation er benyttet. 

"The OECD Observer': 
No. 150. February/March 1988. 
Tidskriftet har været væsentligste kilde til fremskaffelse af 
økonomiske nøgletal for Grækenland og Tyrkiet. 

"The Montreux Convention. A Perennial Soviet Ticket to the 
Mediterranean': 
John A. Gregoire. 
US Naval Institute Proceedings, JUL 1977. 
Med baggrund i KIEV's udpassage gives en beskrivelse af 
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konventionens begrænsninger. 

'::4 bridge across the Aegean'~ 
THE ECONOMIST, 6 FEB 1988. 

NATO's SYDØSTLIGE FLANKE 

Artiklen behandler perspektiverne, der udspringer af mødet 
mellem C>zal og Papandreou. 

"C)zals open arms'~ 
THE ECONOMIST, 9 JAN 1988. 
Artiklen indeholder bl.a. den britiske holdning til Tyrkiet's 
EF medlemskab. 

"Fun for all the family'~ 
THE ECONOMIST, 7 NOV 1987. 
Artiklen beskriver eksempler på nepotisme i 'fyrkiet. 

'::4/bania: A Crack in the Door'~ 
NEWSWEEK, 18 JAN 1988. 
Artiklen belyser den nye åbne politik i Albanien, herunder 
forholdet til Grækenland. 

'::4 /ot of Balkan questions'~ 
THE ECONOMIST, 24 OKT 1987. 
Artiklen belyser optakten til samarbejdskonferencen mellem 
samtlige Balkan-lande. 

"The Iran-Iraq War - Eight Years on'~ 
John Graham. 
NATO's Sixteen Nations. November 1987. (GRAHAM). 
Graham beskriver krigens udvikling samt de mulige konse
kvenser af en iransk sejr. 

"Whose chokepoint'~ 
THE ECONOMIST, 30 JAN 1988. 
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Artiklen indeholder en udmærket beskrivelse af netværket af 
olierørledninger i Mellemøsten. 

"The Arab Bast" 
THE ECONOMIST, 6 FEB 1988. 
Artiklens afsnit om islam er benyttet. 

Avisartikler. 

INFORMATION: 
"Tøbrud mellem Grækenland og Tyrkiet'~ 
Reuter, 31 JAN 1988. 

"Svækket PASOK styrer mod nyvalg i Grækenland'~ 
Kristian Larsen, 10 DEC 1987. 

"Fodbold eller islam? To rivaler i Tyrkiets sociale trykkoger'~ 
Lars Møller Rasmussen, 25 NOV 1987. 

"Cyperns nyvalgte præsident kan fremme fredsaftale for den 
lille ø'~ 
AP, 23 FEB 1988. 

JYLLANDSPOSTEN: 
"Tyrkietfast besluttet: Vi er europæere og vil i EF'~ 
Per Nyholm, 11 JAN 1988. 

'~ngsten for islam'~ 
Kirsten Boas, 7 FEB 1988. 

WEEKEND-AVISEN: 
"Usynlige stater i krig'~ 
Anders Jerichow, 31 DEC-7 JAN 1988. 
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"NATO-allierede kan igen tale sammen': 
Anders Jerichow, 5-11 FEB 1988. 

"Slut med tabuer i Tyrkiet': 
Anders Jerichow, 5-11 FEB 1988. 

"Hvor får muslimerne deres styrke og magt?': 
Hussein Shehader. 

FINANCIAL TIMES: 
"Iran plans for oil out/et through 'Jurkey': 
Jim Bodgener, 3 FEB 1988. 

MUNDILIGE HOVEDKILDER 

DR Nyhedsmagasinet, 16 NOV 1987. Flygtningesituationen i 
det østlige Tyrkiet. 

DR Nyhedsmagasinet, 28 JAN 1988. Telefonrapport af Willi
am Grumstrup fra Athen. 

Fuldmægtig J. Kierulf, Udenrigsministeriet. Forelæsning på 
FAK den 8 JAN 1988 med emnet havretsregler. 

DR Nyhedsmagasinet, 23 FEB 1988. Telefonrapport af Willi
am Grumstrup fra Athen. 

□ o □-
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Bilag 1: 

GEOGRAFISK KORT OVER REGIONEN 
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Bilag 2: 

SOCIOLOGISK KORT 
OVER MINORITETER I TYRKIET 

Kilde: A Country Study. pp 86-90. 
Konflifternes Verden 1987. 
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Bilag 3: 

GRÆKENLANDS ØKONMI I NØGLET Al 

Kilder: Milatary Balance 1987-88, 
The Statesman's Yearbook 1987-88 
The OECD Observer, februar/ march 1988, 
SIPRI Yearbook. 

1985 

Bruttonationalprodukt (BNP)(mia.$) 3\1,3 
Bruttonationalprodukt pr. capita ($) 3765 
V ærkstrate (OJo) 2,1 
Eksport (mia.$) 4,2 
Import 9,2 
Inflation (OJo) 19,3 
Arbejdsløshed(%) 8,6 
Udlandsgæld (mia.$) 17,5 
Udlandsgæld i OJo af BNP 44,5 

F d 'f (mia.$) 
orsvarsu gi ter (NATO definition) 

Forsvarsudgifter i OJo af BNP 6,9 

1986 1987 

4fi,j 
4436 

1,3 OJo0,5 

23,0 16,2 
7,6 8,0 

17,1 
36,9 

2,6 2,9 

5,7 6,3 
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1988 

1,5 

13,5 
8,5 
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Bilag 4: 

DEN GRÆSKE HÆR 

Kilde: IISS Military Balance 1987-88, NATO's Sixteen Nations, 
october 1986, vol. 31, no. 6, NATO's Sixteen Nations, 
Special Issue, vol. 32. 

PERSONELSTYRKE : 165.000 (heraf I 10.000 ••ærnepligcige) 
MOBILISERINGSRESERVER :350.000 
V ÆRNEPLIGTSTID: 21 måneder 
OPSTILLING : I panserdivision 

MATERIEL: AFV: 

I motoriseret division 
11 infanteridivisioner 
I para/commando division 
5 panserbrigader 
2 motoriserede brigader 
4 panseropklaringsbataljoner 

12 feltartilleribataljoner 
8 luftværnsartilleribataljoner 
2 luftværnsraketbataljoner 
3 flybataljoner 

350 M-47, 900 M-48, 200 AMX-30, 106 
LEOPARD IA3, 190 M-24, 54 KURASSIER 
(105 mm), 180 M-8 armed cars; 240 
halftrack, 430 M-59, 1000M-113 APC. 

Arty : 36 M-107 105mm guns; 108 75mm pack, 
M-56, 320 M-101 / 102 105 mm howitzers, 
240 M-114AL 155mm, 72 M-115 203 mm 
towed, 72 M-52 SP 105mm, 54 M-44 SP, 
20 M-110 SP 203mm, 72 M-109A2 155mm 
SP howitzers, 32 HONEST JOHN SSM; 
81 mm, 107 mm mortars. 
ATK: 7500 M-18 57mm, 350 EM67 90mm, 
700 106mm RCL; 50 M-113A2 TOW; SS
I l, CO BRA, TOW, MILAN. 

AD : RH-202 twin 20mm, Bofors 40 mm incl. 
M-42 Twin SP, M-51 75mm, M-117/ 118 
90mm; 36 I-HA WK 37 M-48 CHAPARRAL, 
REDDEYE. 

On arder : AR TEM IS air defence gun system. 

Army Aviation2 SUPER KING AIR, 2 AERO COMMANDER 
I DHC-2 BEAVER, 50 U-17A helicopters, 
8 AH-I with TOW, 10 CH-47C, 5 Bell 
47G, 22 UH-ID, 50 AB-204B/-205, 10 
AB-206A. 
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Bilag 5: 

DEN GRÆSKE FLÅDE 
Kilder: I/SS Military Balance 1987-88, NATO's Sixteen Nations, 

Special lssue, vol. 32. 

PERSONELSTYRKE: 19.500 (heraf 12.000 værnepligtige) 

MOBILISERINGSRESERVER 24.000 

VÆRNEPLIGTSTID: 21 måneder 

MATERIEL : Destroyere : 14 
7 GEARING-kl., I SUMNER-kl., 6 FLETCHER-kl. 

Fregatter; 
2 KORTENAER-kl., 4 CANNON-kl, I RHEIN-kl. 

Ubåde: 10 
8 209-kl., 2 GUPPY-kl. 

Missilbåde : 16 
14 LA COMBATTANE Il/III-kl., 2 ESTEREL-kl. 

Torpedobåde : 6 
JAGUAR-kl., NASTY-kl. 

Mineskibe : 16 
2 minelæggere, 14 minestrygere 

Amfibleenheder : 13 
I LSD, 7LST, 5LSM 

Fly: 25 
10 MPA og 15 ASW-helikoptere 
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Bilag 6: 

DET GRÆSKE FLYVEVÅBEN 
Kilder : IISS Military Balance 1987-88, NATO's Sixteen Nations 

october I 986, vol. 3 I, no. 6, NATO's Sixteen Nations, 
Special lssue, vol. 32. 

PERSONELSTYRKE : 

MOBILILISERINGSRESERVE : 

VÆRNEPLIGTSTID: 

MATERIEL 

24.000 (heraf 16./XJO værnepligtig) 

30.000 

23 måneder 

Knmpny; 340 
F-4E, RF-4E, F-IC, A-7H, F-104G, F54A/ B, 
RF-84-F 

Trnnsportny : 150 
C-130, YS-1 IA, C-47, DO-28, NORATLAS 

Andre ny : 70 

Helikoptere : 40 
AB-205/ 206, B-212, CH-47E, BELL-47G. 

Luftforsvar : 
NIKE, HAWK, SKYGUARD, ARTEMIS-30. 
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Bilag 7: 

TYRKIETS ØKONOMI I NØGLETAL 

Kilder: IISS Military Balance, 
The Statesman's Year-book 1987-99, 
The OECD Observer, februar/ march 1988, 
SIPRI Yearbook. 

1985 1986 

Bruttonationalprodukt (BNP)(mia.$) 52,3 57,3 
Bruttonationalprodukt pr. capita ($) 1032 1137 
Værkstrate (OJo) 5,1 8,0 
Eksport (mia.$) 8,0 
Import 11,3 
Inflation (%) 45,0 34,0 
Arbejdsløshed (%) 16,5 15,6 
Udlandsgæld (mia.$) 28,5 31,4 
Udlandsgæld i OJo af BNP 54,5 54,9 

F d 'f (mia.$) 
orsvarsu gi ter (NATO definition) 3,2 2,8 

Forsvarsudgifter i OJo af BNP 4,5 4,8 

1987 

6,5 

41,0 
15,2 

2,9 

4,7 
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1988 

5,0 

36,0 
16,0 
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Bilag 8: 

DEN TYRKISKE HÆR 
Kilder: l/SS Military Balance 1987-88, NATO's Sixteen Nations, 

Special Issue, vol. 31. 

PERSONELSTYRKE : 654.000 (heraf 576.000 værnepligtige) 

MOBILISERINGSRESERVE: 808.000 

YÆRNEPLIGTSTID: 18 måneder 

OPSTILLING : 

MATERIEL: 

4armeer 

I panserdivision 
2 motoriserede divisioner 

14 infanteridivisioner 

6 panserbrigader 
4 motoriserede brigader 
4 infanteribrigader 
I luftbåren brigader 
2 commando brigader 

Main Battle Tanks: 
77 LEOPARD IA3 
300M-48A5 
Armd Personnel Carrier 
Artillery: 

2400 M-48AL 
500 M-47 

2000 M-113 

180 M-116 pack 144 M-44 SP 155 mm 
howitzers 75 mm 378M-114Al 155 mm 
600 M-IOIA-1 l05 mm 72 M-109 SP 155 mm 
216 M-7 SP l05 mm 36 M-l07 SP 175 mm 

72 M-8 SP l05 mm 140M-115 203 mm 
150 M-59 towed 155 mm 48 M-1 IO SP 203 mm 
ATGM MILAN, TOW, SS-11, COBRA 

(to be phased out) 
SSM 18 HONEST JOHN 
Mortars 60 mm, 81 mm, 4.2 inch, 107mm, 120 mm 
Air defence 300 twin 20 mm 
guns : 900M-117/ 118 90 mm 

Helicopters: 
65 AB 204/5 
15 AB 206A 
20 Bell 47 G 
30 UH-ID 

30TH-300C 
(mainly for training) 
26 AH-IS (on arder) 
40 UH-IH (on arder) 
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Bilag 9: 

DEPLOYERINGEN AF DEN TYRKISKE HÆR 

Kilde: NATO's Sixteen Nations. 
Special Issue. Vol. 31. p. 86. 
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Bilag JO: 

DEN TYRKISKE FLÅDE 

Kilder: IISS Military Balance 1987-88, NATO's Sixteen Nations, 
Special lssue, vol. 31. 

PERSONELSTYRKE : 

VÆRNEPLIGTSTID: 

MATERIEL: 

55.000 (heraf 42.(J()() værnepligtige) 

18 måneder 

Deslroyere: 12 
GEARING-kl., CARPENTER-kl., SUMMER-kl. 

Fregnller: 4 
BERK-kl., KØLN-kl. 

Ubåde: 17 
1200-kl., GUPPY-kl., TANG-kl. 

Missilb:lde : 15 
DOGAN kl., KARTAL-kl. 

Torpedobåde : 5 
JAGUAR-kl. 

l'nlruljefnrtojer : 24 

Miniskibe : 29 
7 minelæggere, 22 minestrygere 

Amfibieenheder : 6 

Fly: 27 
20 S-2E (TRACKER), 7 ASW-helikoptere. 
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Bilag 11: 

DET TYRKISKE FLYVEVÅBEN 

Kilder: IISS Military Balance 1987-88, NATO's Nations, 
Special Issue, vol. 31. 

PERSONELSTYRKE : 

VÆRNEPLIGTSTID : 

MATERIEL: 

57 .400 (heraf 37.()()(} værnep/igte) 

18 måneder 

Kampny: 500 
F-5, F-100 D/ F, F-4E, RF-4E, F-104 DIG. 

Træningsny : 
T-33, T-34, T-38, T-41 

Transportny : 74 
C-130, C-16oD, C-47 

Helikoptere : 20 
UH-IH, UH-19B 

Luftforsvar : 
NIKE, RAPIER 
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Bilag 12: 

NATO NADGE SITES 

Kilde : INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 
1011985 

NATO NADGE early~wnrning sitcs 
in the eastcrn Meditcrrancan 

Kilde: INTERNATIONAL OEFENSE REV1EW 10/191!, 

~ -rr.n;---
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Bilag 13 

OVERSIGT OVER PIPELINESYSTEMET I 
MELLEMØSTEN 

Kilde: THE ECONOMIST JANUARY 301988 

Existing pipelines --- Closed plpellnes 
- Routes under consideration 
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Bilag 14: 

OVERSIGT OVER KURDERNES 
GEOGRAFISKE FORDELING I 

MELLEMØSTEN 

Kilde: Konflikternes verden 1987 
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BOGANMELDELSE 

Egon Eriksen, Egon & Ole L. Frantzen: Dansk Artilleri i Na
poleonstiden. Forudsætninger og udvikling 1760-1814 (Den 
sømilitære del). Tøjhusmuseets Skrifter 11. København 1988. 
530 sider. 

Det var med stolthed og glæde, at jeg tidligere på året modtog 
opfordringen fra Dansk Artilleri-Tidsskrift til at anmelde den 
sømilitære del af Egon Eriksens og Ole L. Frantzens værk: 
»Dansk Artilleri i Napoleonstiden - forudsætninger og udvi
kling 1760-1814«. Som gammel søartillerist kaster man sig 
med forventning ud i læsningen af et så grundigt, videnskabe
ligt studie af søartilleriets udvikling i denne for Danmark så 
skæbnessvangre periode, og man skuffes ikke for så vidt an
går det våbentekniske; men glæden bliver så meget større ved 
konstateringen af, at her foreligger en afhandling, der giver et 
overbevisende og nok så bredt billede af den dansk-norske 
marines udvikling og virksomhed i den nævnte periode. 
I bogens afsnit IV - søartilleriet, der er på 185 sider, behandler 
museumsinspektør, cand. phil. Ole L. Frantzen følgen emner: 

Søartilleriets art, omfang og fordeling 1800-1807. 
Organisation og personel. 
Søartilleriet i udlandet. 
Skytssystemer. 
Skibsaffutager. 
Ammunition. 
Skytstilbehør. 
Skydning. 
Taktik. 
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Søartilleriets anvendelse under Englandskrigene. 
Sammenfatning og status 1814. 

Som naturligt er, sammenholdes beskrivelsen af søartilleriet 
nøje med udviklingen på orlogsskibsområdet. At vi omkring 
år 1800 står over for højdepunktet i sejlkrigsskibsæraen gør 
ikke skildringen mindre interessant. Vor flådes størrelse havde 
ikke i det foregående århundrede undergået væsentlige for
andringer, og flådeplanen af 1781 er illustrativ for den datidi
ge sammensætning, nemlig 27 linieskibe, 14 fregatter samt en 
række mindre fartøjer, i alt ca. 70 krigsskibe. På tærsklen til 
det 19. århundrede gennemgik marinens skibsmateriel imid
lertid en omfattende modernisering, som også omfattede ar
tilleriudrustningen. 
I 1739 blev den overordnede administration af søartilleriet 
overført til Halmens chef og den direkte ledelse lagt i hænder
ne på søtøjsmesteren. Forskellen mellem hærens og flådens 
artilleri var blevet så stor, at en adskillelse fandtes påkrævet. 
Forfatteren beskriver levende denne organisatoriske udvi
kling, der førte til oprettelsen af institutionen, Søartilleriet, 
som har eksisteret i bedste velgående lige til integreringen i 
Søværnets Materielkommando i 1971. Man kan her læse om 
de mænd, der som tøjmestre øvede en betydelig indsats og 
bl.a. havde ansvaret for artilleriets tilstand og uddannelsen af 
det faste mandskab. Allerede i løbet af det 18. århundrede op
rettede admiralitets- og kommissariatskollegiet, som udgjor
de marinens højeste ledelse, permanente kommissioner, der 
beskæftigede sig med konstruktions- og artillerisager, og hvor 
man havde samlet alle personer ansat i marinen med særlig vi
den om bl.a. artillerispørgsmål både på det teoretiske og det 
praktiske plan. Forfatteren påpeger, at sådanne kommissio
ner på mange måder var enestående i samtiden og i høj grad 
bidrog til at højne standarden på flere niveauer inden for søar
tilleriet. Beskrivelsen af søartilleriets bygninger og flådens 
udrustningsvirksomhed medvirker til at tegne et samlet bille-
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de af Holmens datidige funktion. 
Gennemgangen af udviklingen inden for søartilleriet i Eng
land, Frankrig og Sverige er interessant, fordi det, der skete 
ude, fik betydning for dansk søartilleri. De engelske søfolks 
dygtighed til at betjene deres kanoner fremhæves. Dette for
hold sammenholdt med indførelsen i den engelske flåde af ka
nonlåse og fængrør medførte, at englænderne normalt skød 
dobbelt så hurtigt og mere nøjagtigt end deres modstandere, 
der som oftest var franskmænd. At udviklingen i Sverige nøje 
blev fulgt, skyldes naturligvis Danmarks position som Øster
sømagt og vor stadige bekymring for svenske forsøg på at 
overrive de dansk-norske bånd. 
Det kan ikke overraske, at Ole Frantzen bruger 57 sider - som 
øvrige dele af dette afsnit vel forsynede med gode illustratio
ner og støttet af meget detaljerede bilag - til at beskrive skyt
set. Fundamentalt var der jo ikke sket en revolutionerende ud
vikling på dette område gennem de forudgående 150 år . 
Langt de fleste metalkanoner, som var i beholdningen år 1800, 
tilhørte system 1667 og 1687, og helt frem til 1786 anvendtes 
kanoner fra Christian IV's tid. På Tøjhusmuseet kan man den 
dag i dag glæde sig over en af disse nældebladspjecer. Endnu 
i år 1800 indgik der 432 metalkanoner i skytsbeholdningen på 
søarsenalet på Holmen. Hovedparten af de i alt 3011 kanoner 
var imidlertid støbejernskanoner. Blandt disse beskrives 
skytssystemer med så fascinerende navne som finbankere og 
hul- og fladbundere. De blev fulgt af systemerne 1683, 1692 og 
1786. Sidstnævnte spring i år er nok så tankevækkende. Hertil 
kommer en gennemgang af karronader, nyere støbejernska
noner, falkonetter, haubitser og morterer. 
Skytsbeskrivelsen såvel som de efterfølgende afsnit om affu
tager, ammunition og tilbehør belyser den betydelige udvi
kling, der netop var i gang omkring det århundredeskifte, bo
gen behandler, og beskrivelsen af det danske søartilleri er ikke 
begrænset til våbenteknik. Efter den grundige og veldoku-
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menterede behandling af materiellet kan man læse om, hvor
ledes dette blev betjent og anvendt. Retningsmetoderne var 
primitive, selv om sigtemidlerne omkring år 1800 blev forbed
ret. Skud vidden for skytset havde ikke ændret sig meget siden 
1600-årene. Den maksimale skudafstand for kanoner om 
bord i orlogsskibe varierede fra ca. 1400m til ca. 2000 m, og 
chancen for på disse afstande at ramme målet var meget lille. 
Først på afstande af ca. 1000 m havde det mening at åbne il
den. Ville man udnytte alle sine kanoner og karronader opti
malt, måtte skudafstanden reduceres til ca. 300 m. Morterer
ne havde længere rækning - op til ca. 4000 m - men til gengæld 
en langt ringere træfsikkerhed end kanonerne. 
Skudkadencen var med det tungt håndterlige skibsskyts lav 
set med nutidens øjne. I gennemsnit skød danskerne og sven
skerne et skud pr. 2-2 ½ minut, hvilket var flot i forhold til 
franskmændenes 3-5 minutter pr. skud; men vi kunne ikke 
overgå englænderne, hvis skudkadence var 1 ½-2 minutter pr. 
skud. 
Det er karakteristisk for redegørelsen, at denne også dækker 
taktikken, som for sejlkrigsskibene var præget af kampen om 
den luv position og manøvrering i tæt sluttet kølvandsorden 
med 60-180 m afstand mellem de enkelte skibe. Rimeligt nok 
lægger forfatteren særlig vægt på at beskrive kanonbådstek
nikken, dels fordi der her er tale om nye skibstyper, dels fordi 
de fleste sammenstød mellem danske og engelske skibe var en 
kamp mellem danske kanonbåde og engelske sejlkrigsskibe. 
Han siger herom: »Væk var formal- eller linietaktikkens de
fensive holdning. Nu var der tale om en offensiv indstilling, 
der, set med moderne øjne, viste en sund taktisk forståelse helt 
i Nelsons ånd«. 
Som en fornem afrunding på den minutiøse beskrivelse af 
dansk søartilleri gennemgås dets anvendelse under Eng
landskrigene, der jo var karakteristiske derved, at vor hoved
flåde af linieskibe og fregatter aldrig kom i samlet kamp, selv 
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om den netop i denne periode var nået et meget højt kvalita
tivt stade - i følge forfatteren sit absolutte højdepunkt. Ved ny
tårstid 1801 stod den danske regering over for et kapløb med 
tiden, før englænderne kom. Det var ikke muligt på samme 
tid at færdiggøre udrustningen af en linieskibsekadre og ud
lægge defensionen på Københavns slet beskyttede red, og 
sidstnævnte opgave måtte få topprioritet. I 1807 var der i 
modsætning til 1801 ikke planer om at udruste hovedflåden, 
og da det overraskende angreb mod København var en kends
gerning, var der ikke tid hertil. 
Skildringen af Slaget på Rheden indeholder interessante op
lysninger ikke alene om de to parters skibe og skyts, men også 
en nøjagtig oversigt over de enkelte enheders bredsidevægt. 
Der var i de kæmpende enheder 954 engelske kanoner mod 
696 danske, og bredsidevægten var henholdsvis 10.550 og 
8.000 pd. Englændernes bedre skydning og højere skudka
dance fremhæves, uden at de mindre øvede danske besætnin
gers overraskende udholdenhed glemmes. Den danske indsats 
var langt bedre, end Nelson havde forventet. De engelske 
bombarderfartøjers mulighed for efter slaget med deres 13 og 
10 tommers morterer at række ind over Holmen og store dele 
af København var efter forfatterens opfattelse en væsentlig 
årsag til, at den danske regering bøjede sig for de engelske 
krav om udtrædelse af neutralitetsforbundet. 
I 1807 lykkedes det den danske sødefension bl.a. ved offensiv 
indsats af kanonbåde at holde fjenden på afstand; men som 
forfatteren siger det: »Marinens indsats var desværre forgæv
es«. Efter et par dages voldsomt bombardement fra landsiden 
kapitulerede man, og flåden med tilhørende udrustning blev 
udleveret til England. 
Støttet af en udmærket statistik - f.eks. viste den af søartilleri
et efter englændernes bortdragen foretagne opgørelse af 
skyts, at antallet af pjecer var formindsket fra 3442 til 1042 -
kan man læse om det store opbygningsarbejde, der gik i gang 
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og om de følgende års søkrigsbegivenheder, der helt domine
redes af kanonbådskrigen og indsatsen af enkelte sejlkrigsski
be. De under krigen gjorte erfaringer bekræftede de tidliger 
anførte betragtninger om artilleriets virkning. Hvad der må
ske er mere interessant, er forfatterens påpegning af den posi
tive effekt af den i tiden frem til 1807 skabte rigdom af erfarin
ger og viden, som ikke alene var af betydning i de efterfølgen
de krigsår, men også var en afgørende årsag til, at det i 
perioden 1814 - 1848 lykkedes at tilvejebringe en stærk flåde. 
År 1814 betød således trods fællesflådens opløsning og mang
lende ressourcer ikke et brud på kontinuiteten - forbindelsen 
til fortiden blev bevaret. 
Museumsinspektør Ole L. Frantzen har med sin sømilitære 
del af »Dansk Artilleri i Napoleonstiden« leveret et fremra
gende bidrag til belysning af dansk, maritim historie. For en 
søartillerist er det en sand lækkerbisken, for historikere en 
guldgrube af oplysninger underkastet en fornem analyse og 
for enhver, der interesserer sig for flådens historie, glimrende 
læsning. 
Begge forfattere, både den forhenværende leder afTøjhusmu
seets artilleriafdeling og den nuværende, skal have en stor tak 
for det samlede, værdifulde værk. 

(1643) 

(Anmeldelsen har tidligere været bragt Dansk Artilleri
Tidsskrift i oktober 1988, red.) 
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ANKERPLADSER I DANMARK. Forlaget Komma A/S, 
København. Redaktion: Jan Ebert. 160 sider, s/h og farve, 
pris kr. 268,00. 

Igennem de seneste år har det været karakteristisk for fritids
sejlere på ferietur i hjemlige farvande at gå i havn for natten. 
Det er nu atter ved at blive populært at ankre ude på en hygge
lig og god ankerplads, dels fordi feriehavnene er overfyldte af 
danske og fremmede turister, og dels fordi havnepengene 
mange steder er blevet nok så voldsomme. Dette har journali
sten og sejleren Jan Ebert set, og han har i nærværende bog, 
godt støttet af turistinformationer, historiebøger og Den dan
ske Lods, samlet egne og andre sejleres erfaringer om ankring 
i danske farvande. 
Bogen indledes med et sømandskabsmæssigt vel skrevet afsnit 
om ankre og ankring for mindre fartøjer, sejl- og motorbåde. 
Herefter følger lidt om landgangsfartøjet, jolle eller gummi
båd, og om Dansk Sejlunions gule fortøjningsbøjer, samt et 
oplysende afsnit om, hvor man må færdes, når man gør land
gang. Med dette er man ikke i tvivl om, hvad der forstås ved 
den "den frie strandret". 
Inddelt i geografiske afsnit med let overskuelige oversigtkort 
beskrives 120 ankerpladser langs vor kyster i Kattegat, Sun
det, Bælterne, alle indre farvande og Bornholm. For Vestky
stens vedkommende er medtaget Ringkøbing Fjord, Ho Bugt 
og Knudedyb. 
Beskrivelserne af de enkelte ankerpladser indeholder prakti
ske oplysninger om ankringsforhold, landskabelige omgivel
ser, stedets historie, særpræg og seværdigheder. Bogen bliver 
ikke forældet, da der ved hver ankerplads er henvist til det re
levante søkort og ikke til søsportskort. Den sejler, der holder 
sine søkort ajouført, kan roligt indlemme bogen i skibsbiblio
teket og lade den give inspiration til nye oplevelser og glæder. 

(1681) 
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Peter Hove: En dag i marts. Shellhusbombardementet. Gyl
dendal, Kbh. 1988. 
Den drama-dokumentariske roman ses mere og mere nu om 
dage. Forfatteren har - godt hjulpet af historisk og teknisk 
materiale, samt assistance fra historikere - rekonstrueret hæn
delsesforløbet, da Royal Air Force, på "bestilling" af den 
danske modstandsbevægelse, foretog angrebet på Shellhuset 
den 21. marts 1945. Et angreb, der skulle forhindre Gestapo i 
at optrevle store dele af modstandsbevægelsen, men som fik et 
tragisk forløb med bomning af den franske skole i Frederiks
berg Alle. 
Til den historiske rekonstruktion, hvor man følger hændelses
forløbet næsten minut for minut, set fra både dansk, tysk og 
engelsk side, har forfatteren føjet sine egne erfaringer som pi
lot i Flyvevåbnet, så man næsten føler, at man selv sidder ved 
"pinden". 

Paul Kennedy: The Rise and Fa/I of the Great Powers. Econo
mic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Ran
dom House, New York 1987. 
Yale-professoren Paul Kennedy begynder sin historie omkring 
år 1500, da en kombination af økonomiske og militærtekno
logiske gennembrud gjorde de europæiske nationalstater så 
stærke, at de snart overgik de østlige imperier; men rivalise
ring af dynastisk og religiøs art i forbindelse med ny teknologi 
gjorde det umuligt for en enkelt stat at dominere kontinentet. 
Fra kejser Karl V's krige til kampene mod Napoleon gik sejre
ne til den økonomisk bedst stillede. Det er en linie, som Kenne
dy også mener gør sig gældende i de to verdenskrige i nuvæ
rende århundrede, hvor overlegne økonmiske og tekniske res
sourcer to gange overvandt den tyske krigsmaskine. 
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Bogen slutter med en analyse af stormagter siden 1945 og til 
år 2000, i hvilken analyse han bl.a. kommer ind på Kina's og 
Japan's stigende betydning. 

William R. Kinther: Soviet Global Strategy. Hero Books, Fa
irfax, Va., 1987. 
En tilsyneladende saglig fremstilling af Sovjetunionens fort
satte plan om verdensdominans, selv om forfatteren nok hø
rer hjemme blandt de amerikanere, der ser "rødt" hver gang 
Sovjetunionen omtales. 
I gennemgangen af den sovjetiske strategis grundlag og 
udvikling kommer forfatteren hele jordkloden rundt, lige 
med undtagelse af Sydamerika. 

Brian Lavery: The Royal Navy's First Invincible. Invincible 
Conservation, Ltd., Portsmouth 1988. 
Invincible er et stolt skibsnavn både i den engelske og den 
franske marine. 
Den i bogen omtalte Invincible blev bygget i Rochefort og sø
sat 1744 som prototypen på 74 kanonskibet, som fik flere ef
terfølgere i Frankrig, og også i den engelske og spanske flåde 
helt op til det 19. århundrede. 
Den blev i det første slag ved Kap Finisterre i 1747 erobret af 
admiral Anson, og tjente derefter i Royal Navy. I 1758 løb den 
under en letningsmanøvre på grund ved Spit Head og blev to
talvrag. Genfundet i 1979 er dette historiske vrag nu genstand 
for en nærmere undersøgelse, der allerede har givet mange op
lysninger om livet om bord på et krigsskib i 1700-tallet. 

Milton Leitenberg: Soviet Submarine Operations in Swedish 
Waters 1980-1986. Praege,; New York 1987. 
Forfatteren, der har fået udgivet bogen gennem The Center 
for Strategic and International Studies, Washington, beskæf
tiger sig med forsvarspolitik og våbenkontrol og var 1979-1987 
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ansat ved det svenske Institut for internationale anliggender, 
og har iøvrigt tidligere haft forbindelse med SIPRI (Stock
holm International Peace Research Institute). 
Udover en gennemgang af de forskellige hændelser, verden 
har været vidne til (som titlen angiver), reflekterer forfatteren 
over de politiske og militære opfattelser, der har gjort sig gæl
dende fra såvel sovjetisk som svensk side. Desuden er der en 
kort omtale af eventuelle hændelser af tilsvarende art i Japan, 
Italien, Danmark (Grønland), Norge og Finland. 

Charlie Nordblom: Krig i fredstid. Sovjets offensiv mot Nor
den. Timbro/Lettura, Stockholm 1988. 
I 1984 blev forfatterens bog "Industrispionage" en bestseller 
i Sverige. Den dominerede massemediernes nyhedssider- og 
udsendelser, og medførte bl.a., at over 20 sovjetiske spioner i 
løbet af de følgende måneder blev hjemkaldt til Moskva. 
Nærværende bog er ikke mindre sensationel. Heri afsløres 
Sovjets strategi mod Norden, den militære og politiske tan
kegang bag ubådskrænkelserne, omfanget og formålet med 
det sovjetiske spionagenet i de nordiske lande og generalsekre
tær - og nu også præsident - Michail Gorbatjovs kursændring 
og fredsudspil. 
Som bilag findes en oversigt over identificierede sovjetiske ef
terretningsofficerer i de nordiske lande siden 1965. 

A.H. 

Wenver Rahn & Gerhard Schreiber (red.): Kriegstagebuch der 
Seekriegsleitung 1939-1945. Teit A, Band 1 August/Septem
ber 1939 ff E.S. Mittler & Sohn, Herford 1988. 
I 1937 påbegyndtes i den tyske marineledelse (Oberkomman
do der Kriegsmarine (OKM)) opbygningen af en afdeling for 
"Seekriegsleitung" (Skl), hvormed man ville skaffe et organ, 
der skulle kunne være beslutningstagende med henblik på en 
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ordnet og koordineret søkrigsledelse. Afdelingen oprettedes 
officielt 1. apr. 1938. 
Under Verdenskrigen viste Skl. sig helt at leve op til de for
ventninger, der var stillet ved dens oprettelse. Den var det cen
trale ledelsesinstrument for den øverstbefalende. Her samle
des alle informationer og fra medarbejderne stammede de af
gørende impulser for søkrigsførelsen. 
I lighed med øvrige tyske kommandoorganer førtes også i Skl. 
en kriegstagebuch (Ktb). Ansvaret for dennes førelse lå hos 
oprationsafdelingen i Skl. Dagbogen skulle så vidt muligt 
indeholde alle informationer og begivenheder, egne forholds
regler og forslag. Til det formål fastlagde man en opdeling af 
dagbogen, som forbandt de kronologiske og systematiske ele
menter med hinanden. 
Kernen i Ktb. er del A, som daglig fastholdt situationsbilledet, 
situationsbedømmelse og Skl's beslutninger. Indførelserne i 
del A fulgte normalt samme skema, begyndende med et uden
rigspolitisk situationsoverblik, derefter et sammendrag af 
Skl-chefens situationsbedømmelse, fulgt af særlige efterret
ninger og sluttende med en egentlig situationsoversigt opdelt 
efter krigsskuepladser hhv. søkrigsmidler. 
Del B af Ktb omfatter ugentlige situationsoversigter og over
vejelser af alm. militær art indenfor forskellige dele af sø
krigsførelsen. Del C omhandler særlige overvejelser om poli
tiske og operative enkeltespørgsmål, om søkrigsførelsens 
problemer og den samlede tyske krigsførelse. Del D indehol
der beretninger om krigsførelsen på forskellige krigsskuep
ladser, samt politiske efterretninger og resultaterne af radio
opklaring. Alene del D.3 omfatter, i 170 bind, hele Skl's sam
ling af fjernskriver- og radiomeddelelser for perioden jan. 
1940- feb. 1945. Del E af Ktb. var planlagt til at skulle omfatte 
enkelheder vedr. enkeltoperationer, men blev ikke oprettet. 
Da del A foreligger praktisk taget komplet med daglige ind
førsler for hele tidsrummet 15. aug. 1939- 20. apr. 1945, og da 
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indførslerne er umiddelbart forståelige, har man valgt at på
begynde udgivelsen af denne del af Ktb. Udgivelsen foreligger 
som en formindsket facsimile udgave af originalen. Pga. ud
givelsens omfang (originalen omfatter 68 bind med ca 35.000 
sider), har man måttet afstå fra et egentligt, videnskabeligt 
noteapparat, men har forsynet udgivelsen med forskellige 
nyttige hjælpenoter, f.eks. til tydeliggørelse af ofte svært læse
lige håndskrevne tilføjelser. Endvidere har man, i de tilfælde 
hvor Ktb. Del A henviser til andre dele afKtb., gjort opmærk
som på, hvor i Militararchiv i Freiburg disse dele af Ktb. kan 
findes. 
Det er fra forlagets side planlagt at udgive Ktb. Del A således 
at hvert bind indeholder en måneds optegnelser, og med de 
indtil nu (nov. 88) udkomne 3 bind, er man fremme ved ud
gangen af nov. 1939. Bd. 1 indeholder dels en redegørelse for 
oprettelsen af Ski., dels nærmere forklaring om indretningen 
af "Ktb. der Ski"., og endelig en beskrivelse af det ex. afKtb., 
der danner grundlag for udgivelsen. Fra nov. 39 findes der i 
originalen flere tilfælde af tomme dobbeltsider. Disse sider 
har man af sparehensyn ikke gengivet, således at der kan fore
komme spring i sidenumrene. 

G.O. 

Peter C Smith: Massacre at Tobruk. William Kimber, London 
1987. 
I efteråret 1942 var den engelske krigslykke i Nordafrika mini
mal med general Rommel's mulighed for at bryde igennem til 
Cairo og Nilen til følge. Fæstningen Tobruk var faldet og lå nu 
bag de tyske linier og tjente som forsyningsbase. 
I et desperat forsøg på at mindske trykket på 8. arme (en
gelsk), at forhindre opbygningen af Afrikakorpset og på at 
give de allierede mere tid, blev der udarbejdet planer om at an
gribe Tobruk. 
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Alle engelske forsvarsgrene blev involveret i denne desperate 
plan. 
Angrebet fandt sted i september 1942, godt forberedt og dyg
tigt ledet, men det slog fejl med store tab til følge. Til gengæld 
højnede det moralen hos de tyske og italienske forsvarere. 
Hvad gik galt - og hvem havde ansvaret? 
Forfatteren har benyttet både allierede og tysk/italienske kil
der: arkivalier og øjenvidneberetninger i et forsøg på at give et 
svar. 

Sven Stigø (red.): Eventyret om Kryolit. Kryolitselskabet Øre
sund, Kbh. u.år (1988). 
''Eventyret om Kryolit'' er en beretning om og af de arbejdere 
og funktionærer, der i over 130 år brød "det hvide guld" i 
Ivigtut i Arsuk fjorden, og de der forarbejdede det til ren kry
olit på fabrikken i København. 
I 1987 ankom den sidste last kryolitmalm fra minen i Ivigtut 
til København. Den tømte mine er nu lukket, og anlæg og byg
ninger er overdraget til Grønlands Hjemmestyre. Om få år, 
når den sidste råmalm er oparbejdet på fabrikken i Køben
havn, afsluttes et betydningsfuldt stykke dansk industrihi
storie. 
Udover de indledende kapitler om mændene bag starten af 
Kryoliteventyret handler bogen om historie, som den opleve
des af de mænd, der drog mod nord til Grønland, om det hår
de slid, dramatiske hændelser og storslåede oplevelser - og 
som den oplevedes af de, der forarbejdede kryolitten på fab
rikken i København. 

Douglas T. Stuart (red.): Politics and Security in the Southern 
Region of the Atlantic Alliance. The MacMi/lan Press, Ltd., 
Hampshire 1988. 
En samling essays af politisk, økonomisk og militær art. For
fatterne er kendt med sydeuropæiske sikkerhedsspørgsmål og 
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har ben.)litfft sig af kildemateriale fra deres eget land såvel som 
den bedre kendte engelsksprogede litteratur. 
Bogen J1iser en stor afstand mellem de forskellige staters op
fattelse if sikk~rhedsrisiko. Den kommer ind på udviklingen 
mellem Grækenland og Tyrkiet, italienske og spanske bekym
ringer over evt. trusler fra Mellemøsten og Nordafrika, og den 
franske angst vedrørende stabiliteten i de tidligere franske ko
lonier i Nordafrika. 

A.H. 
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genom avancerad teknik och 
moderna skyddssystem. 

I nåra samarbete med Sven
ska Forsvaret - samt eldled
nings- och robottillverkare -
utvecklar och levererar Bofors 
kompletta system anpassade 
till kust!Orsvarets uppgifter. 

I· B · I !~~2!!.! 
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