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Kapitel 1. Indledning  

I starten af 1950erne opførte det danske forsvar to store permanente 
kystbefæstningsanlæg henholdsvis ved Stevns og på Langeland. Opførel-
sen var kulminationen på flere års overvejelser over det danske kystfor-
svars opbygning efter 2. Verdenskrig.  
 I lyset af den kolde krigs stigende spænding mellem en 
Øst- og en Vestblok ønskede Danmark at sikre sig imod et eventuelt 
angreb fra, hvad man betragtede som den nye modstander, supermagten 
Sovjetunionen og dens satellitstater i Østeuropa. Derfor blev den danske 
forsvarslinje efter 1945 rettet mod sydøst, og Stevnsfort og Langelands-
fort skulle bidrage til at sikre de danske muligheder for at imødegå inva-
sionsforsøg fra østblokken samt spærringen af Østersøen ved de danske 
stræder.  
 Ikke alle var dog begejstrede for den danske beslutning om 
at opføre de relativt dyre forter. Danmarks allierede i den vestlige for-
svarsalliance NATO kritiserede de stationære kystbefæstningsanlæg, som 
man anså for at være udtryk for en forældet tankegang. Forterne passede 
dårligt sammen med NATOs samtidige militære forestillinger om et of-
fensivt og fleksibelt forsvar.  
 
I denne afhandling vil baggrunden for opbygningen af Stevnsfortet og 
Langelandsfortet blive analyseret. Hvilken forsvarsstrategi, trusselsopfat-
telse og operativ planlægning var forterne udtryk for? Og hvilke politiske 
spørgsmål rejste opførelsen af kystbefæstningsanlæggene?  
 I en dansk balancegang mellem ikke-provokation overfor 
den store modstander i øst og forbeholden integration i den vestlige for-
svarsalliance NATO udgjorde de defensivt orienterede danske kystbe-
fæstningsanlæg ikke umiddelbart noget stort politisk problem. Alligevel 
var forternes rolle i spærringen af de internationale gennemsejlingsfar-
vande ved Storebælt og Øresund betænkelig og kunne befrygtes at føre 
til sovjetiske repressalier. Overfor de allierede i NATO måtte danskerne 
desuden overveje, hvorvidt man ville fastholde opførelsen af forterne 
trods den allierede kritik. Integreret i sådanne alliancepolitiske overvejel-
ser var danskernes forsøg på at få forterne finansieret via NATOs så-
kaldte infrastrukturprogram og dermed opnå en dollarindsprøjtning i de 
stærkt pressede danske forsvarsbudgetter. 
 Sådanne politisk-økonomiske overvejelser gør forterne 
velegnede som casestudier til forståelse af den danske forsvars- og allian-
cepolitik omkring 1950. Diskussionerne bag opførelsen af Stevnsfort og 
Langelandsfort afspejler vurderingerne af de danske muligheder for at 
føre en selvstændig politik overfor såvel modstandere som allierede. 
Hermed berøres spørgsmål om graden af tilpasning til Sovjetunionen og 
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af balancen mellem integration i og afskærmning fra NATO-alliancen. 
Herunder indgår også overvejelser omkring, hvorvidt forterne og det 
danske forsvar generelt blev tillagt nogen reel værdi i den samlede NA-
TO-afskrækkelse, eller om den militære opbygning snarere blev set som 
ren symbolpolitik i relation til alliancemedlemskabet?  
 Overordnet søger afhandlingen på denne måde at forene 
den ”lille” historie om baggrunden for opførelsen af to konkrete for-
svarsinstallationer, Stevnsfort og Langelandsfort, med en større sikker-
hedspolitisk analyseramme. Kunststykket er at få de to perspektiver til at 
gå op i en højere enhed. Formålet er således at udsige noget mere gene-
relt fra detaljen og at anvende spørgsmålet om kystbefæstningsanlæggene 
som en prisme, hvorigennem dansk forsvarspolitik og NATOs militær-
strategiske prioriteringer kan anskueliggøres.  
 
Konkret er afhandlingen struktureret i fire dele: i 1. del gives en introduk-
tion til emnets metodiske og teoretiske problematikker samt en overord-
net beskrivelse af den forsvars- og sikkerhedspolitiske kontekst, som 
forterne indgik i. Herunder vil også spørgsmål om den danske trussels-
opfattelse samt Danmarks strategiske betydning blive berørt; 2. del om-
handler den danske baggrund for opbyggelsen af forterne. Fokus er på de 
politiske og militære drøftelser af de stationære kystbefæstningsanlæg og 
overvejelserne omkring alternativer hertil i form af bl.a. mobilt kystskyts, 
fly og skibe; Afhandlingens 3. del vil søge at indsætte de danske drøftel-
ser i en større kontekst og diskutere, i hvilket omfang den allierede kritik 
af kystbefæstningsanlæggene kan ses som udtryk for, at den danske for-
svarsstrategi adskilte sig fra NATOs militære prioriteringer; 4. del er en 
perspektiverende afslutning med konklusioner.  
 Generelt er afhandlingens kapitler kronologisk strukture-
ret, men samtidig indgår tre cases, som går på tværs af tid og sted. Det 
drejer sig om diskussionerne om stationært vs. mobilt kystartilleri; om 
kystbatteriernes betydning for spærring af Østersøen; og om danske for-
søg på at få kystbefæstningsanlæggene finansieret af NATOs infrastruk-
turmidler. Disse tre cases har alle det til fælles, at de netop forbinder de 
nationale overvejelser omkring kystbefæstningsanlæggene og den danske 
forsvarsopbygning med de mere overordnede sikkerhedspolitiske ram-
mer.  
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Del 1: Materiale, Teori og kontekst 
 

Kapitel 2: Kilder og litteratur 

 

2.1. Litteratur 
Der eksisterer ikke en samlet beskrivelse af det danske forsvars udvikling 
efter 2. Verdenskrig. Forsvarskommandoens jubilæumsskrift i anlednin-
gen af 50-året for oprettelsen af forsvarschefsembedet og Forsvarssta-
ben, bogen Ved forenede kræfter, er nok det tætteste, man kommer på en 
officiel dansk forsvarshistorie, skønt den primært fokuserer på forsvars-
ledelsens udvikling. Bogen må, som hovedparten af den øvrige historie 
skrevet om forsvarsrelaterede emner, karakteriseres som Forsvarets fortæl-
ling. Således er det danske forsvars historie oftest udarbejdet af folk, der 
er eller har været indenfor organisationen og omhandler typisk konkrete 
emner som skibe, fly, forskellige våbentyper mv.1 Meget få decideret 
faghistoriske studier er foretaget af den overordnede forsvarspolitik efter 
2. Verdenskrig. Én af årsagerne hertil har sandsynligvis været problemer 
med at få adgang til det relevante kildemateriale, der, som det vil blive 
omtalt nedenfor, først indenfor de sidste 10 år er blevet åbnet i større 
omfang.  
 En outsider her er brigadegeneral og cand. phil. Michael 
Clemmesen, der med en fod i begge lejre vel nok har lavet de til dato 
mest grundige historiske analyser af udviklingen i den danske forsvars-
strategi. Især artiklen Udviklingen i Danmarks forsvarsdoktrin fra 1945-1969 
fra 1987 er en udførlig gennemgang af ændringerne i den danske for-
svarsstrategi fra neutralitetsforsvar til eksistensforsvar.2 
 Hvor det har haltet med de større overordnede analyser af 
det danske forsvars udvikling i efterkrigstiden, har dette til gengæld været 
et vidt udviklet felt i norsk historisk forskning. Ikke mindst takket være 
arbejder fra historikerne Olav Riste, Rolf Tamnes og Kjetil Skogrand 
samt politologen Mats Berdal, som alle har været tilknyttet det norske 
Institutt For Forsvarsstudier (IFS) i Oslo. I Norge har man da også ud-
arbejdet et samlet værk over forsvarshistorien, hvor Kjetil Skogrand har 

                                                 
1 Historikerne H.C. Bjerg og Søren Nørby er dog eksempler på, at også faghistorien har 
beskæftiget sig med Forsvaret (Søværnet) efter 1945. Men indholdsmæssigt er der for 
disses produktioner om efterkrigstiden primært tale om mere tekniske emner såsom 
torpedobåde, ubåde, personelspørgsmål mm. Undtagelser udgøres af Søren Nørbys 
artikel, ”Aldrig mere en 9. april! Genopbygningen af Danmarks forsvar 1945-1951 med særlig vægt 
på Søværnet”, Tidsskrift for Søvæsen, 2005; samt Hans Chr. Bjergs artikel, ”Forsvars-
kommissioner i Danmark gennem 125 år”, i Forsvar i forandring, Henning Sørensen 
(red.), Center for Freds- og Konfliktforskning, Forlaget Samfundslitteratur, 1991.  
2 Fra: Rapport til det XX. nordiske historikermøde i Reykjavik 1987, i det svenske Mili-
tärhistorisk tidskrift, 1987 
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skrevet værkets bind 4, Alliert i krig og fred, der dækker perioden 1940-
1970. De norske forsvarsstudier er i vidt omfang inkluderet i herværende 
afhandling, da de på flere måder belyser de allieredes vurdering af Øster-
søens strategiske betydning og de maritime spørgsmål i nordregionen.3 
  
Forsvarspolitikken overlapper i disse studier den bredere sikkerhedspoli-
tik, som til gengæld efterhånden er velbelyst i Danmark, når det gælder 
det første tiår efter 1945. Ikke mindst historiker Poul Villaumes meget 
omfattende studier i doktordisputatsen, Allieret med forbehold, fra 1997 og 
hans fortsatte undersøgelser af dansk sikkerhedspolitik i Dansk Udenrigs-

politiks Historie bind 5, I blokopdelingens tegn, fra 2005 har givet stor indsigt i 
Danmarks sikkerhedspolitiske situation i starten af 1950erne. Til de sik-
kerhedspolitiske studier bidrager også Dansk Institut for Internationale 
Studiers store udredning Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspoliti-

ske situation 1945-1991, 2005, som bl.a. giver et omfattende indblik i de 
datidige trusselsvurderinger samt det danske forhold til den store mod-
stander i øst, Sovjetunionen. Sidstnævnte emne har også historiker Bent 
Jensen behandlet, eksempelvis i bogen Bjørnen og Haren fra 1999, hvori 
han bl.a. undersøger den russiske interesse for Østersøen og det deraf 
afledte pres på Danmark.4  
 Fælles for disse værker er dog, at de kun i ringe grad stude-
rer periodens sikkerhedspolitiske spørgsmål ud fra en militær optik, og i 
det omfang de gør det, (eks. Villaume) er de primært baseret på uden-
landsk kildemateriale. DIIS-udredningen giver ganske vist en omfattende 
redegørelse for truslen mod Danmark, men beskæftiger sig kun i begræn-
set omfang med de danske militære modtræk. Politolog Nikolaj Peter-
sens analyse af Forsvaret i den politiske beslutningsproces, fra 1979 bør dog 
fremhæves, da den giver en sjælden vurdering af Forsvarets opbygning 
og målsætning.5  
 Sikkerhedspolitikkens økonomiske perspektiver bliver des-
uden taget op af historiker Leon Dalgas Jensen i artiklen ”NATO og dan-

ske økonomisk-politisk interesser 1949-56”,6 som stort set er den eneste 

                                                 
3 Se eks. Mats Berdal, Forging a Maritime Alliance. Norway and the Evolution of American 
Maritime Strategy 1945-1960, Forsvarsstudier 4/1993, Institutt for forsvarsstudier; Kjetil 
Skogrand, Norsk forsvarshistorie. Alliert i krig og fred, bind 4, 1940-1970, Eide forlag, 2004; 
Olav Riste, “NATO, the Northern Flank, and the Neutrals”, i A History of NATO – The 
First Fifty Years, red. Gustav Schmidt, vol. 3, 2001, s.241-256; Rolf Tamnes, The United 
States and the Cold War in the High North, Ad Notam forlag As, 1991. 
4 Bent Jensen, Bjørnen og Haren. Sovjetunionen og Danmark, 1945-1965, Odense Universi-
tetsforlag, 1999 
5 Nikolaj Petersen, Forsvaret I den politiske beslutningsproces, Forsvarets langtidsplanlæg-
ningsserie, temahæfte 2, Forsvarsministeriet, 1979 
6 Jensen, Leon Dalgas: ”NATO og danske økonomisk-politisk interesser 1949-56”. I: 
Danmark, Norden og NATO 1948-1962, red. Due-Nielsen mfl. , Jurist- og Økonomfor-
bundets forlag, 1991 
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sammenhængende redegørelse for de danske overvejelser omkring infra-
strukturmidlernes fordeling i 1950erne.  
 
Afhandlingens afsnit om NATO-strategi er primært baseret på Gregory 
Pedlows online-udgivelse The Evolution of NATO Strategy 1949-1969, fra 
1999, som er en grundig indføring i og publicering af NATOs strategiske 
planer, samt på tidligere generalsekretær Lord Ismays nu snart 50 år gam-
le men stadig relevante bog NATO: The Five First Years, fra 1954, der er 
et glimrende opslagsværk til NATOs tidlige historie.7 De mere maritime 
perspektiver af stormagternes politik i forhold til de nordiske lande er 
desuden beskrevet af primært amerikanske forskere såsom Michael Pal-
mer og Robert S. Jordan.8  
 Litteraturen dækker dog hovedsageligt NATOs overord-
nede strategiske planlægning, og der er kun foretaget få studier, hvis no-
gen, over den mere operative planlægning, der blev foretaget i de regio-
nale kommandoer omkring 1950, for Danmarks vedkommende i den 
nordeuropæiske planlægningsgruppe NERPG, senere afløst af Nord-
kommandoen, AFNE. Afhandlingens forsøg på at afdække kystbefæst-
ningsanlæggenes rolle i NATOs forsvarsplanlægning er derfor baseret på 
primær kilder, hvilket – som vist nedenfor – har budt på visse problemer. 
 
Når det gælder litteratur om de danske kystbefæstningsanlæg, så byder 
denne, for perioden efter 1945, på samme begrænsninger som den gene-
relle danske litteratur om Forsvarets udvikling. En række bøger er publi-
ceret om opførelsen af kystbefæstningsanlæg i Danmark frem til 1945, og 
nogle få forfattere har også ført befæstningshistorien op i 1950erne. 
Overordnet er langt det meste litteratur dog beskrivelser af anlæggenes 
tekniske specifikationer og konkrete oplysninger om deres konstruktion 
eller om det personel, som arbejdede på dem.9 Kun i meget begrænset 
omfang er de danske kystbefæstningsanlæg efter 1945 sat ind i en større 
politisk og militærstrategisk kontekst.10 

                                                 
7 Pedlow, Gregory, The Evolution of NATO Strategy 1949-1969, 1999, 
http://www.nato.int/archives/strategy.htm 
8 Michael Palmer, Origins of the maritime strategy : American naval strategy in the first postwar 
decade, Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington D.C., 1988; Jor-
dan, Robert S., “U.S. Naval Forces in Europe and NATO”, i US Military Forces in 
Europe. The Early Years, 1945-1970, ed. Simon W. Duke og Wolfgang Krieger, Westview 
Press, 1993 mfl. 
9 Tom Wismann, Stevnsfort. Danmarks sidste fort, Steel & Stone Publishing, 1998 (2007); 
Ole Mortensøn, Fortet og den kolde krig, Katalog for Museum Langelandsfort, Langelands 
Museum, 2006; se også Peter Thorning Christensens omfattende forfatterskab omkring 
danske kystbefæstningsanlæg i litteraturlisten. 
10 Undtagelser herfra er i nogen grad: H.E.B. Gyller, ”Kystbefæstningen 1932-1957”, 
Tidsskrift for Søvæsen, årg. 128 (1957); og Vitus Gay, Træk af Kystbefæstningens politiske histo-
rie i det 20. århundrede, 1957; Kystartilleriforeningen. Kystartilleri-
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 På denne baggrund er afhandlingens analyser af de politi-
ske såvel som militærstrategiske overvejelser forbundet med opførelsen 
af Stevnsfort og Langelandsfort stort set udelukkende baseret på primært 
kildemateriale. 
 

2.2. Kilder 
Som nævnt er store dele af det her anvendte kildemateriale først blevet 
tilgængeligt for forskningen i løbet af det seneste tiår, og hovedparten af 
de arkivalier, der er anvendt i denne afhandling, har tilsyneladende ikke 
været anvendt i dansk forskning tidligere. Det drejer sig først og frem-
mest om meget vigtige referater fra Forsvarsstyrelsens møder men også 
om materiale fra Marinestaben, Forsvarsministeriet og fra NATO-
arkiverne. I det følgende redegøres for afhandlingens primære kildemate-
riale og de metodiske spørgsmål anvendelsen af dette rejser.11 
 

2.2.1. Militære drøftelser 

Til forståelse af den konkrete danske militære planlægning er Forsvarets 
arkiver (primært placeret i Rigsarkivet (RA)) naturligvis helt centrale. Her 
har tidligere klassificerede kopibøger fra Forsvarsstaben/forsvarschefen 
(FCH) og Marinestaben (også kaldet Søværnskommandoen) vist sig at 
udgøre det mest centrale materiale. Disse kopibøger er, i hvert fald for 
Forsvarsstabens vedkommende, stort set komplette samlinger af udgå-
ende materiale. Dvs. af skrivelser fra forsvarschefen og til bl.a. værnssta-
bene, Forsvarsministeriet og NATOs institutioner.  
 Til gengæld er de indgåede skrivelser for langt hovedpar-
tens vedkommende destrueret, hvilket kan give en række problemer. Når 
NATOs Nordkommando, AFNE, eksempelvis sendte en forsvarsplan til 
forsvarschefen, så er det således kun dennes reaktion på planen, der kan 
udledes af materialet, og kun i ganske enkelte tilfælde er de skrivelser, 
han kommenterede på, vedlagt. Princippet er logisk – at det er udstede-
ren, der har retten til dokumentet, og at det derfor ikke har været ønske-
ligt at gemme disse skrivelser i kopibøgerne. Systemet ville også virke 
upåklageligt, om end omstændeligt for forskeren som må opsøge samtli-
ge indblandede institutioner, hvis man kunne se de oprindelige doku-
menter hos udstederen. Desværre er dette ikke tilfældet for meget af det 
NATO-materiale, der henvises til. 
 Indgående skrivelser er i højere grad bevaret ved en arkiv-
strukturering baseret på journalsager, hvor indgående såvel som udgåen-

                                                                                                                   
et/Kystdefensionen/Kystbefæstningen gennem 75 år, Jørgen Kehling (red.), 1984; samt Danske 
forsvarsanlæg i 5000 år, Palle Bolten Jagd (red.), Martins forlag, 1984, 3. del. 
11 En samlet detaljeret oversigt over det anvendte kildemateriale findes i Arkivoversig-
ten. 
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de materiale er opbevaret samlet i sagsopdelte mapper. En sådan sagsop-
deling findes også indenfor Forsvarsstabens og Marinestabens arkiver, 
hvor de fleste af de journalsager, som kan ses i registraturerne dog tilsy-
neladende ikke eksisterer længere. Opdelingen i sagsakter er til gengæld 
stadig i nogen grad bevaret i de underordnede militære instansers arkiver, 
bl.a. for Forsvarets Bygningstjeneste (Stevnsfort eks. journalnr. 1601) og Sø-
værnets Bygningsvæsens arkiver. Men materialet i disse er primært af teknisk, 
bygningsmæssig karakter, og de to institutioner har kun i begrænset om-
fang været direkte involveret i beslutningsprocessen bag opførelsen af 
kystbefæstningsanlæggene omkring 1950. 
 Helt centralt for indsigten i netop denne beslutningsproces 
er imidlertid referaterne fra møderne i Forsvarsstyrelsen, som var en institu-
tion, der blev oprettet i forbindelse med forsvarslovene i sommeren 
1950, og hvori forsvarschefen, chefen for Forsvarsstaben samt de tre 
værnschefer drøftede forsvarets overordnede sammensætning, relatio-
nerne til NATO, udviklingen i forsvarsudgifterne m.m. Disse referater 
har ikke tidligere været anvendt i forskningen, og udvalgte dele er blevet 
afklassificeret til netop denne afhandling.12 Referaterne er meget detalje-
rede, og de giver indtryk af, at der har været ført en meget åben og direk-
te debat i Forsvarsstyrelsen, hvilket gør dem til et helt unikt kildemateria-
le for forsvarsdrøftelserne i denne periode. 
 Også Forsvarsministeriets arkiv er centralt. I ministeriet sam-
ledes de militære og politisk tråde, og her foregik administrationen af de 
økonomiske bevillinger.13 Forsvarsministeriets 6. kontor var det helt cen-
trale ministerielle organ til koordinering af Forsvarets anlægsarbejder i 
1950erne. Hele vejen igennem foregik dog et omfattende samarbejde 
primært med 9. og 11. kontor omkring finansiering og kontakt til NA-
TO. Således ses bl.a. infrastrukturspørgsmålet i høj grad at være blevet 
udviklet i et samarbejde mellem de tre kontorer. For 11. kontors ved-
kommende er nyafklassificeret materiale fra det såkaldte Alfabetarkiv 
inddraget. Dette arkiv indeholder bl.a. afgørende materiale om netop 
infrastrukturspørgsmålet. 
  Blandt Forsvarsministeriets 11. kontors sager ligger også 
en såkaldt ”Arkivnøgle” til den danske delegation i NATOs regionale 

                                                 
12 Forsvarsstyrelsens referater opbevares i Forsvarskommandoens (FKO) arkiv. 
13 Forsvarsministeriet (FM) dannedes pr. 01.10.1950 ved en nedlæggelse af Krigsmini-
steriet og Marineministeriet. I Forsvarsministeriets arkiv er materiale for følgende kon-
torer gennemgået: FM 1. kontor. der i perioden beskæftigede sig med organisation. 
uddannelse og beredskab. Herunder også operativ planlægning og øvelser, efterret-
ningstjeneste, mm.; FM 4.  kontor hvis sagsområde i 1950 var krigsmateriel, skibe, fly, 
radar, mv., FM 6. kontor der i 1950erne var kontor for bygningssager, indkvartering 
mv. (i 1967 blev 4. og 6. kt. sammenlagt); FM 9. kontor der var budget og forplej-
ningskontor; og endelig FM 11. kontor som beskæftigede sig med NATO-spørgsmål 
(Sagsområdet blev fra 1967 videreført i nyt 7. Kt.), se Rigsarkivet 0028 FM arkiv. 
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planlægningsgruppe for nordregionen, Northern European Regional 
Planning Group (NERPG), i perioden 1949-1951. Arkivnøglen, som 
består af en journaloversigt med datoer og titler på de ind- og udgåede 
dokumenter, udgør et helt unikt materiale, da det desværre må formodes 
at den danske NERPG-delegations arkiv i øvrigt er gået tabt, hvilket gør 
det meget svært fuldstændig at genskabe NATOs konkrete forsvarspla-
ner for Danmark i denne periode.14 
 Kontakter til SHAPEs arkiv og studier gennemført i NA-
TOs arkiv (de to arkiver ligger henholdsvis i Mons og i Bruxelles) har 
ikke bragt mere lys over dokumenterne fra NERPG. Desværre ligger der 
heller ikke i disse arkiver umiddelbart samlet materiale fra hverken plan-
lægningsgrupperne (for nordregionens vedkommende NERPG) eller fra 
de efterfølgende regionale kommandoer (for nordregionen Allied Forces 
Northern Region, AFNE).  
 Hovedparten af de til afhandlingen anvendte kilder fra 
NATOs arkiv stammer fra det såkaldte IMS-registry. Dette er en samling 
af flere tusinde dokumenter fra International Military Staff (IMS), som er 
bevaret i en database i NATO-arkivet i Bruxelles. Dokumenterne består 
primært af udvalgte mødereferater, memorandaer, rapporter mv. fra 
NATOs overordnede politiske og militære organer. Kilderne er primært 
relateret til NATOs strategiske planlægning og drøftelserne af de hertil 
nødvendige styrker (force requirements) samt til finansiering - herunder 
drøftelser af infrastrukturprogrammerne. Den konkrete operative plan-
lægning kan sjældent udledes af disse dokumenter.  
 

2.2.2. Politiske drøftelser 

De danske kystbefæstningsanlæg var kun i begrænset omfang genstand 
for større politiske drøftelser. I de gennemgåede referater fra Folketingets 
møder drøftes kystbefæstningsanlæggene ganske perifert og i ministermøde-
referater samt referater fra Det udenrigspolitiske nævn slet ikke.15 De forsvars-
politiske overvejelser i disse organer omhandlede primært større militær-
strategiske spørgsmål som forsvarslinjens placering og forstærkninger. 
De konkrete politiske drøftelser af kystbefæstningsanlæggene foregik 
således stort set udelukkende i forbindelse med arbejdet i de to forsvars-
kommissioner (nedsat af Rigsdagen i hhv. 1946 og 1950). Arbejdet heri er 
                                                 
14 Jeg har været i kontakt med Forsvarsministeriets 7. kontor (tidl. 11. kontor), som har 
afvist, at der skulle ligge noget af det i arkivregistraturen anviste materiale i deres endnu 
ikke afleverede arkiv.  
15 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 1950/1951 og 1951/1952; RA, 11010 
arkiv for Ministeriet Erik Eriksen, Ministermødeprotokoller 1950-1953, ks. 3; ABA, 
Socialdemokratiet arkiv, nr. 500, Ministermødeprotokoller 1947-1950 og 1953-1957, ks. 
1565; UM-”lukket arkiv”, jnr. 3.E.92, Referater af møder i Det udenrigspolitiske nævn 
(gennemgået for årene 1945-1957 med udgangspunkt i 3.E.92.b: Fortløbende resumeer 
af nævnets møder) 
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ganske godt dokumenteret ud fra mødereferater og sagsakter, og det 
indgår i vidt omfang i afhandlingens analyser.16  
 Ud fra Udenrigsministeriets (UM) arkiv ses kystbefæstnings-
anlæggenes anlæggelse heller her ikke at have spillet nogen stor rolle, 
men UM var til gengæld stærkt involveret i drøftelserne af deres finansie-
ring under NATOs infrastrukturprogrammer. Arkivet er i øvrigt udeluk-
kende struktureret efter journalsager, hvilket gør det let tilgængeligt, om-
end en række følsomme indgåede NATO-skrivelser også her er slettet fra 
mange af de for afhandlingen centrale aktpakker.17  
 Endelig blev forternes finansiering også drøftet i Det for-

svarsøkonomiske udvalg (FØU), som var et embedsmandsudvalg nedsat 
med henblik på koordinering af den økonomiske og militære planlæg-
ning. Udvalgets arbejder fra 1952 og frem er behandlet af Leon Dalgas 
Jensen i artiklen ”NATO og danske økonomisk-politiske interesser 
1949-56”.18 Dalgas Jensen har dog ikke haft adgang til mødereferater fra 
udvalgets første 20 møder dvs. perioden fra oktober 1950 til maj 1952, 
hvilket denne afhandling kan råde bod på, da samtlige referater fra peri-
oden er identificeret via privatarkiver samt UM, FM og Økonomimini-
steriets (ØM) arkiver. Det er helt centralt materiale, da udvalget var det 
overordnede koordinerende organ til den danske behandling af bl.a. in-
frastrukturspørgsmålet. 
 

2.2.3. Publicerede kilder 

Ud over dette arkivmateriale findes også en række publicerede kilder. 
Her henvises især til artikler fra de militære tidsskrifter, eks. Militært tids-
skrift og Tidsskrift for Søvæsen, som er gennemgået for perioden ca. 
1945-1960. Disse tidsskrifter var i høj grad fora for udveksling af hold-
ninger vedrørende den militære udvikling, og bl.a. spørgsmålet om stati-
onære vs. mobile batterier blev diskuteret.  
 Avisdebatter m.m. indgår ikke i afhandlingen. Primært 
fordi spørgsmålet om kystbefæstningsanlæggenes opførelse, i modsæt-
ning til de omtrent samtidige drøftelser om stationering af amerikanske 
flyverstyrker på dansk jord, ikke var noget offentligt diskuteret emne. 
Visse skriverier kan sandsynligvis genfindes i lokalaviser. I hvert fald var 
folk på Langeland opmærksomme på den begyndende projektering af 
forterne.19 Men sådanne lokale indlæg ses ikke at have ydet afgørende 

                                                 
16 Se referencer til arkiverne i afhandlingens relevante dele.  
17 For infrastrukturdiskussionen se UM 107.H.4/Dan. Infrastrukturprogrammerne 
Slices i Danmark. Pk. 1-2 1951-1954 
18 Dalgas Jensen, 1991. 
19 Eksempelvis nævnte det radikale folketingsmedlem Aage Fogh i Folketinget 8/11 
1951, at repræsentanter fra Forsvarsministeriet havde ”optrådt som købere” til visse 
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indflydelse på beslutningen om at opføre forterne, og de er derfor ikke 
inddraget. 
 Desuden er en række erindringsbøger gennemgået. Disse 
har primært bidraget til at kaste lys over de personlige relationer, som 
eksisterede indenfor det forsvars- og sikkerhedspolitiske miljø. Hertil 
bidrager også enkelte interviews, som er foretaget primært med henblik 
på at belyse de militære overvejelser ved forternes opførelse.20 
 

2.2.4. Konklusion 

Det har i høj grad været et puslespil at søge sammenhæng i forsvarsplan-
lægningen ud fra alle disse instanser og overlappende, nationale og inter-
nationale, arkivgrupper. Det største problem er lakunerne (dvs. hullerne i 
kildematerialet), hvor de sporadiske kilder giver fare for fejltolkninger.21 
Et centralt spørgsmål bliver hermed, hvorvidt de tilgængelige kilder kan 
ses som repræsentative for periodens generelle holdninger, og her udgør 
de mange aktører, som i øvrigt ofte ændrede holdning i løbet af den her 
behandlede 10-årige periode, fortolkningsmæssige forhindringer.  
 Desto mere nødvendigt bliver det at fastholde klassiske 
kildekritiske begreber som ophav og kontekst. Vurderingerne af de stati-
onære kystbefæstningsanlæg eller Danmarks strategiske betydning var 
ikke de samme i 1947 som i 1950 eller 1955, og de var desuden meget 
forskellige afhængig af, hvem som fremsatte dem, og hvem de blev frem-
sat overfor. Det har derfor været vigtigt at fastholde en skelnen mellem 
officielle udtalelser og så reel planlægning både i forhold til NATO-
kilderne og det danske kildemateriale. De fortolkningsmæssige proble-
mer afspejler, at forsvarsplanlægningen i 1950erne var en konstant sam-
menblanding af et militært operationelt niveau og et politisk beslutnings-
niveau, hvor økonomiske forhold ofte udgjorde et afgørende element.  
 En anden faldgrube kan være det kildemæssige fokus på 
kystbefæstningsanlæggene og den nødvendige sortering af det meget 
store materiale, hvilket kan give en skævvridning i vinklingen. I konklusi-
onerne har det derfor været nødvendigt at fastholde fokus på den større 
forsvarspolitiske ramme, hvor kystbefæstningsanlæggene kun udgjorde ét 
spørgsmål ud af mange.  
 
 
 
 

                                                                                                                   
områder på Langeland, hvilket havde vækket en del opmærksomhed på øen. Rigsdags-
tidende, 1951/1952, sp. 840, 968, 1135, 1198-99 mfl.  
20 Se interview-oversigt sidst i afhandlingen. 
21 Se også Poul Villaume, Allieret med forbehold, 1997, s. 47. 
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Kapitel 3: Teoretiske og metodiske perspektiver 

 

3.1. Kontekst 
I årene efter den 2. Verdenskrig intensiveredes modsætningsforholdet 
mellem de tidligere allierede i krigen mod Tyskland, og anført af stor-
magterne USA og Sovjetunionen opstod der en stigende spænding i de 
internationale forhold mellem Øst og Vest – kommunistiske og ikke-
kommunistiske stater. Efter to krige mod Tyskland søgte Sovjetunionen 
at sikre sine grænser mod vest ved at få kontrol over de østeuropæiske 
lande, mens USA på sin side ønskede at sikre sine militære og økonomi-
ske interesser ved at søge indflydelse på udviklingen i Vesteuropa. I 1947 
blev udtrykket kold krig for første gang brugt om konflikten mellem Øst 
og Vest. Begrebet var udtryk for, at der ikke var direkte kamphandlinger 
mellem parterne, men at truslen om krig overskyggede deres indbyrdes 
forhold. Begrebet krig skal i den forbindelse forstås meget bredt, og det 
må understreges, at den kolde krig var en meget kompleks konflikt, der 
var baseret på en lang række militære, politiske, ideologiske, økonomiske 
og kulturelle faktorer.  
 Den indledende amerikanske reaktion på spændingsop-
bygningen var baseret på en containment-strategi, hvori Sovjetunionen 
skulle inddæmmes - i første omgang primært politisk og økonomisk. Der 
var ikke i USA eller Storbritannien forestillinger om nogen akut krigsfare 
i slutningen af 1940erne, og vestmagterne forventede ikke, at Sovjetuni-
onen ville indlede et angreb på Vesteuropa, så længe truslen fra den ame-
rikanske atomoffensiv ikke kunne gengældes fra Moskva. Derimod fryg-
tede man, at kommunisterne i de økonomisk udpinte og stadig krigspræ-
gede europæiske lande kunne få afgørende politisk indflydelse og vende 
landene imod USA.22 Derfor var den indledende amerikanske støtte til 
Europa også primært moralsk og økonomisk bl.a. i form af Marshall-
hjælpen (opkaldt efter den amerikanske udenrigsminister George 
Marshall), hvor ca. 13 milliarder $ fra 1948-1952 blev kanaliseret til Vest-
europa.23  
 En række begivenheder i løbet af 1948-1949, såsom det 
kommunistiske kup i Prag i februar 1948 og sprængningen af den første 
sovjetiske atombombe i 1949, medførte dog bekymring i Vesteuropa og 
USA for Sovjetunionens langsigtede militære intentioner, hvorfor også 

                                                 
22 DIIS, 2005, s. 107. 
23 Leon Dalgas Jensen, ”Nogle tal om Marshallplanen og hjælpen til Danmark”, Øko-
nomi & Politik, 60. årg. 1987, nr. 4, s. 210. 
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den amerikanske containment-strategi i sit indhold blev mere militært ori-
enteret.24 
 Den øgede militære spænding førte til dannelsen af Atlant-
pagten (fra 1950 betegnet North Atlantic Treaty Organization, NATO), 
som blev underskrevet i Washington d. 4. april 1949. Det første år be-
stod arbejdet heri primært af politiske drøftelser om organisationens 
opbygning, men udbruddet af Koreakrigen i juni 1950, der blev opfattet 
som et sovjetisk forsøg på at udbrede sin magtsfære i Asien, førte til en 
markant opstramning af den militære indsats og vedtagelse af omfattende 
styrkemål for alliancen.  
 

3.1.1. Danmark mellem Øst og Vest 

Indenfor disse internationale rammer måtte Danmark søge at finde fod-
fæste igen efter den tyske besættelse. Danmark var, i forhold til mange 
andre europæiske lande, kommet relativt skånsomt igennem 2. Verdens-
krig, men alligevel havde krigen efterladt den danske økonomi svækket, 
og især manglen på dollars var et stort problem. Den amerikanske 
Marshall-støtte afhjalp til en vis grad dette problem. Danmark modtog 
som led i Marshall-planen 278 millioner dollars i perioden 1948-1953. 
Pengene blev dels overført direkte som gaver og dels som lån eller med 
visse betingelser for deres anvendelse på amerikanske varer. Med den 
økonomiske bistand fulgte også en række krav til modtagerlandenes 
økonomiske opbygning, og således fik Marshall-programmet stor betyd-
ning for den danske økonomiske udvikling fremover.25 Den amerikanske 
bistand til Vesteuropa er blevet betegnet som en amerikanisering af Vest-
europa, og den fik også den konsekvens, at mange amerikanske varer og 
kulturprodukter som musik, mode, film og livsstil fandt vej til de danske 
forbrugere. Samtidig havde den til formål at gøre de materielt trængte 
vesteuropæiske lande mindre modtagelige overfor den formodede kom-
munistiske trussel.26  
 Sovjetisk påvirkning af Danmark fandt primært sted via de 
danske kommunister (DKP), som efter deres betydelige rolle i mod-
standskampen mod den tyske besættelsesmagt stod stærkt i årene umid-
delbart efter krigen. I løbet af 1950erne forsøgte østblokken via DKP at 
få indflydelse på fagforeninger og fredsbevægelser i Danmark. Den ideo-
                                                 
24 For en grundig gennemgang af disse spørgsmål se Mellvyn P. Leffler, A Preponderance 
of Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War, Stanford University 
Press, 1992. 
25 Se Torsten Borring Olesen og Poul Villaume, I blokopdelingens tegn, Dansk Uden-
rigspolitiks Historie, bind 5, Gyldendal, 2005, s. 126 ff.; og Dalgas Jensen, 1987, s. 210. 
26 Se eks. Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen, “Ameri-Danes and pro-American anti-
Americans. Cultural Americanization and anti-Americanism in Denmark after 1945”, i: 
Alexander Stephan (red.): American Culture in Europe. Americanization & Anti-Americanism 
Since 1945, Berghahn Publishers, 2005. 
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logiske ”kamp om sjæle” udspillede sig ikke mindst på de danske ar-
bejdspladser, hvor kommunister og socialdemokrater udgjorde to ufor-
sonlige fronter. De danske myndigheder vurderede imidlertid omkring 
1950, at kommunisternes bestræbelser på at skabe en fælles front mod 
NATO var mislykkedes, da deres forskellige tiltag blev betragtet som 
sekteriske af den øvrige befolkning.27 Det lykkedes dog Sovjet og de dan-
ske kommunister at få sat en række emner på dagsordenen i den danske 
debat – eksempelvis kritik af spørgsmålene om fremmede styrker og 
atomvåben på dansk jord.  
 
Der har i den senere tid været en tendens til, at forskere i stigende grad 
er begyndt at dekonstruere den kolde krig, og at se perioden efter 1945 ud 
fra bredere aspekter end Øst-Vest-konflikten.28 Det er en positiv udvik-
ling, og især for 1960erne og fremefter er den kolde krigs Øst-Vest per-
spektiv alt for smalt til at beskrive de grundlæggende sociale og politiske 
forandringer, som fandt sted. Men for 1950erne – og især i en sikker-
hedspolitisk orienteret analyse som den følgende – var koldkrigsperspek-
tivet i høj grad determinerende for udviklingen. Indenfor såvel kultur, 
politik og økonomi var det på mange måder Øst-Vest dikotomien, der 
satte dagsordenen. Skønt et begreb som eksempelvis amerikanisering selv-
klart indeholder overordnede magt- og moderniseringsaspekter og såle-
des ikke kun kan ses som led i kampen mod Sovjetunionen om de vest-
europæiske sjæle, så var det erklærede formål med mange af de ameri-
kanske kulturinitiativer og økonomiske programmer (eks. Marshall-
hjælpen) at indgå i kampen mod den kommunistiske indflydelse.29  
 Det må således klart fremgå, at den kolde krig var en fler-
dimensionel konflikt, som – bredt forstået – fik stor betydning for hele 
samfundsudviklingen i årene umiddelbart efter 2. Verdenskrig. I dette 
speciale vil det dog primært blive den kolde krigs militære og sikkerheds-
politiske dimensioner, der vil blive draget frem. 
 

3.2. Teoretiske overvejelser 
Diskussionerne i forbindelse med opførelsen af Stevnsfortet og Lange-
landsfortet i årene omkring 1950 afspejlede, som det vil fremgå af denne 
afhandling, Danmarks status som en småstat placeret i frontlinjen mel-
lem Øst og Vest. Spørgsmål som forternes placering og finansiering, og 
hvorvidt de overhovedet burde opføres, kan ses som udtryk for danske 
                                                 
27 DIIS, 2005, bind 1, s. 427. 
28 Se eks. Poul Villaume og Odd Arne Westad (red.), Perforating the Iron Curtain. European 
Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985, Museum Tusculanum, 2010. 
29 Se eks. Villaume, 1997, s. 770 ff.; og Ingeborg Philipsen, "Out of tune. The Congress 
for Cultural Freedom in Denmark" i: The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960, 
ed. Giles Scott-Smith og Hans Krabbendam, Frank Cass Publishers, 2003 
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forsøg på at føre en selvstændig politik overfor de store NATO allierede 
såvel som den formodede fjende – Sovjetunionen. I det følgende vil den 
teoretiske baggrund for den danske position og balancering mellem alli-
ance og modstander blive skitseret, med det formål at give en forståelse 
af de rammer som diskussionerne om kystbefæstningsanlæggenes opfø-
relse blev ført indenfor. 
  

3.2.1. Sikkerhedspolitik og forsvarspolitik 

Inden jeg vil drøfte Danmarks småstatsrolle i det internationale system, 
vil jeg kort præsentere to af de centrale begreber i denne afhandling: be-
greberne sikkerhedspolitik og forsvarspolitik.  
 Begrebet sikkerhedspolitik er en sammenfattende betegnelse 
for de politiske aktiviteter stater iværksætter for at kunne imødegå trusler fra andre 
stater.30 Heri ligger ønsket om overlevelse for nationen såvel som sikring 
af det politiske system. Traditionelt er der tale om imødegåelse af militæ-
re trusler, selvom trusler mod staternes eksistens i det moderne interna-
tionale system også involverer økonomiske og bredere politiske trusler. 
For den her behandlede periode 1945-1954 var den militære trussel mar-
kant, og det er de danske militære og udenrigspolitiske aktiviteter for at 
imødegå denne, som her vil blive indkapslet i begrebet sikkerhedspolitik. 
Aktiviteterne for at imødegå disse trusler kan sigte mod at påvirke sta-
tens ydre omgivelser, eksempelvis i form af alliancemedlemskaber og 
sikring af bilaterale forhold, eller de kan have det primære forhold at øge 
samfundets egen modstandsdygtighed overfor ydre trusler. Et vigtigt 
element her er den konkrete opstilling af det militære forsvar, som udvik-
let gennem forsvarspolitikken. 
 Begrebet forsvarspolitik omhandler således de militære initiati-
ver, der iværksættes for at sikre statens nationale sikkerhed og territoriale 
integritet. Formålet med forsvarspolitikken kan være 1) afskrækkelse af 
en potentiel angriber fra at virkeliggøre trusler (om angreb); 2) decideret 
forsvar, som sigter mod at afværge truslen, hvis den søges virkeliggjort. 
Altså at give beskyttelse, hvis afskrækkelsen svigter og angrebet indle-
des.31 Den danske forsvarspolitik har efter medlemskabet af Atlantpagten 
i 1949 været baseret på en balance mellem disse to målsætninger. Det 
danske forsvar er blevet udviklet med henblik på at kunne optage kam-
pen, hvis afskrækkelsen skulle fejle. Men som det vil blive vist nedenfor, 
har afskrækkelsen – i hvert fald fra politisk hold – været set som den 
primære sikkerhed mod angreb. I koldkrigsperioden var udgifterne til det 

                                                 
30 Definitionen er en omskrivning af den svenske sikkerhedspolitiske forsker Nils An-
dréns definition, gengivet i Petersen, 1979, s. 5. For en mere detaljeret definition henvi-
ses til Villaume, 1997, s.26.  
31 Petersen, 1979, s. 6. 
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danske forsvar i vidt omfang det bidrag, man måtte yde for at blive dæk-
ket af NATO-alliancens overordnede afskrækkelseseffekt. Dette var især 
tilfældet i den tidlige kolde krig, hvor man ikke kunne påregne at få mili-
tær støtte fra de NATO-allierede. Her var afskrækkelsen reelt Danmarks 
eneste mulighed for at sikre sig imod angreb. Efter den vesttyske integra-
tion i NATO blev et virkeligt forsvar af Danmark fra slutningen af 
1950erne i højere grad muliggjort. 
 

3.2.2. Danmarks sikkerhedspolitiske grundorientering 

Danmarks sikkerhedspolitiske grundorientering under Den kolde krig 
kan overfor såvel allierede som modstandere karakteriseres som en ba-
lancepolitisk alliancestrategi.32 Hermed forstås en afbalancering af hensyn 
til andres interesser med indflydelse på allieredes og modstanderes politik – 
en ”giv-og-tag”-politik baseret på eksterne og interne krav. Balancepoli-
tikken er den mest almindelige grundorientering for sikkerhedspolitik-
ken, i hvert fald for små og mellemstore stater, men på underordnede 
niveauer kan den resultere i vidt forskellig strategiske positioner. For 
Danmarks vedkommende bestod balancen overfor Sovjetunionen ho-
vedsageligt i en mere eller mindre eksplicit formuleret ikke-
provokationsstrategi kombineret med afskrækkelsen fra NATO-
medlemskabet.33  
 Det må således understreges, at balancepolitikken efter 
1949 skal ses indenfor alliancestrategien. Den danske ikke-
provokationspolitik blev i Øst-Vest modsætningen balanceret med alli-
ancetilslutningen. Allianceelementet skulle her sikre afskrækkelsen og 
modvirke krig og afpresning fra Sovjetunionen. Balancepolitikken var 
dog ikke problemfri, hvilket historiker Poul Villaume har skitseret med 
følgende skematiske opstilling: 

                                                 
32 Denne synsvinkel tager udgangspunkt i den såkaldte adaptionsteoretiske retning 
indenfor politologien. Gennemgangen er baseret på: Nikolaj Petersen, National integra-
tionspolitik og –strategi, i Grundbogen i statskundskab, red. Birthe Hansen og Carsten 
Jensen, Akademisk Forlag, 1998, s. 206-217; samt Carsten Due-Nielsen og Nikolaj 
Petersen (red.), Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993, DUPI 
og DJØF publishing, 1995, s. 14-16; samt DIIS, 2005, bind 1, s. 79-85. Adaptionsteori-
ens øvrige grundorienteringer betegnes af DIIS som: dominanspolitik, passivitetspolitik 
og affindelsespolitik.  
33 DIIS, bind 1, 2005, s. 84; For en grundig diskussion af dette spørgsmål se Jonathan S. 
Agger, Ikke-provokation, beroligelse og afspænding. Karakteren af dansk imødekommende politik 
over for Sovjetunionen 1949-1969, Ph.d. afhandling, KU, 2007, s. 15-30. 
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 Skema fra Villaume, 1997, s. 37. 
 
Skemaet illustrerer det sikkerheds- og alliancedilemma, som et lille allian-
cemedlem som Danmark kunne komme til at stå i. På den ene side var 
der ønske om loyalitet over for alliancens krav om øget integration, hvilket 
sandsynligvis ville øge alliancens samlede afskrækkelse og dermed Dan-
marks sikkerhed, og på den anden side var der ønsker om at afskærme sig 
overfor bindinger til alliancen, som kunne begrænse dansk handlefrihed og 
suverænitet og muligvis provokere Sovjetunionen med øget spænding til 
følge. En for stærk bestræbelse på at føre selvstændig politik kunne imid-
lertid føre til dansk isolation og dermed øge frygten for at blive forladt 
militært af de allierede, med forringet sikkerhed for landet til følge.34 
 Overfor den potentielle modstander måtte man sigte mod 
en afskrækkelse, som dog ikke skulle kunne opfattes som unødigt provo-
kerende, kombineret med afspændingstiltag, der ikke måtte ses som ef-
tergivenhed.  
 Villaumes skema har, som han også selv erkender, en ræk-
ke begrænsninger. Bl.a. inddrager det ikke de indenrigspolitiske faktorer, 
som kunne gøre sig gældende i de danske sikkerhedspolitiske beslutnin-
ger. Men det giver en god ramme for de overvejelser, som også kom til at 
gøre sig gældende i spørgsmålet om opførelsen af Stevnsfort og Lange-
landsfort i starten af 1950erne. 
 
Sovjetunionen søgte også at udnytte Danmarks udsatte position og at 
svække den danske integration i NATO. Danmark blev af Sovjet set som 
”det svage led” i NATO-kæden, og man søgte på sigt at presse Danmark 
ud af alliancen. Dette blev konkretiseret i et pres i de større sikkerheds-
politiske spørgsmål for at få indrømmelser, der kunne skabe konflikt i 

                                                 
34 Villaume, 1997, s. 26-27.  
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forhold til NATO, sådan som det eksempelvis var tilfældet i spørgsmålet 
om stationering af flystyrker på dansk jord i 1952.  
 Der ses ikke i forbindelse med opførelsen af kystbefæst-
ningsanlæggene at have været noget direkte sovjetisk pres på Danmark. 
Alligevel blev hensynet til Sovjetunionen, som det vil blive vist, bragt op 
i drøftelserne af forternes placering. Dette skyldtes sandsynligvis, at 
Danmark til en vis grad førte en selvbindings-strategi, hvormed forstås, 
at man ved selv at lægge nogle bånd på de militære initiativer søgte at 
undgå at placere sig i en position, hvor man kunne blive udsat for sovje-
tisk pres.35 Sådanne selvbindings- og ikke-provokations hensyn er da 
også klassiske politikformer for små stater i det internationale system, 
hvilket vil blive nærmere uddybet i det følgende afsnit. 
 

3.2.3. Småstatens rolle i Øst-Vest-konflikten 

Den balancerede alliancepolitik blev for Danmarks vedkommende udført 
med baggrund i småstatens begrænsede handlefrihed i et internationalt 
system domineret af stormagter. Den begrænsede handlefrihed for små-
staterne gjorde sig ikke mindst gældende i 1950ernes højspændte politi-
ske miljø, hvor bipolariteten krævede en høj grad af loyalitet overfor de 
to supermagter. Men i hvilket omfang havde småstaterne alligevel mulig-
hed for at udfolde sig og få indflydelse indenfor alliancen, især i dennes 
tidlige og noget kaotiske opstartsfase? I hvilket omfang lod småstaten 
Danmark sin forsvarsopbygning diktere af de store alliancepartnere?  
 At det er berettiget at beskrive Danmark som en småstat 
indenfor NATO, kan der ikke være tvivl om. Danmark var i 1950 et af 
alliancens mindste lande med et af de laveste BNP, og ikke mindst en af 
de laveste procenter af forsvarsudgifter i forhold til BNP.36 Samtidig blev 
Danmark også af mange opfattet som en småstat, inkl. af sig selv, og den 
danske adfærd indenfor alliancen fulgte også en typisk småstatsadfærd 
med et stærkt fokus på tilpasningspolitik (bl.a. ikke-provokerende adfærd 
i base- og stationeringsspørgsmålet). 37 Dette er dog ikke det samme som 
at sige, at Danmark ikke besad en vis handlefrihed inden for alliancen. 
Spørgsmålet er, hvilken betydning det havde for dansk sikkerhedspolitik, 
at man betragtede sig selv som en småstat?  
 

                                                 
35 Se også Petersen, 1998, s. 211. 
36 At Danmark så samtidig havde en af alliancens højeste BNP pr. indbygger førte til en 
række problemer i forbindelse med drøftelserne af de danske forsvarsudgifter, se Vil-
laume, 1997, s. 302 ff. 
37 Hans Branner, Danmark som småstat. Muligheder og begrænsninger i dansk udenrigspolitik, 
Gyldendal, 1987, s. 14 samt 48-49; se også Erling Bjøl, Hvem bestemmer? Studier i den 
udenrigspolitiske beslutningsproces, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, skrifter fra Dansk 
Udenrigspolitisk Institut nr. 9, 1983, s. 22 ff. 
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For Danmarks vedkommende var der i 1950erne, trods alliancemedlem-
skabet, stadig en stor skepsis med hensyn til værdien af et dansk forsvar. 
Dette gjorde sig især gældende i det traditionelt forsvarsskeptiske parti 
Det Radikale Venstre men slog også igennem i videre politiske kredse og 
dele af opinionen.38 Mellemkrigstidens ”hvad skal det nytte?”-tankegang, 
der i en vis grad fortsatte i årene efter 1945, hang i høj grad sammen med 
opfattelsen af Danmark som et lille land med begrænsede ressourcer, 
som selv med en stor forsvarsindsats aldrig alene ville kunne sikre sin 
selvstændighed under krigsforhold.39 Hertil kom overvejelser over, at en 
udbygning af forsvaret kunne gøre det endnu mere tillokkende for uden-
landske magter at angribe Danmark, for at overtage krigsmidlerne før 
fjenden gjorde det. I mellemkrigstiden havde denne tankegang resulteret 
i den såkaldte ”ligge død politik”, som foreskrev en dansk politik, hvor-
efter man skulle søge at holde sig ubemærket, afholde sig fra militære 
forberedelser og hermed vise, at ingen kunne have fordel af at sikre sig 
det danske territorium.40  
 Heroverfor stod der dog også andre tanker, især indenfor 
militæret samt de borgerlige politiske partier, som i højere grad så en 
nytteværdi af et lille lands forsvar. Optagelsen i Atlantpagten fra april 
1949 førte til et grundlæggende skifte i den danske forsvarsdoktrin fra et 
neutralitetsforsvar, hvis primære formål var at markere og føre et meget 
begrænset forsvar af grænserne mod utilsigtede krænkelser, til et eksi-
stensforsvar, som indebar et regulært militært forsvar af statens uafhæn-
gighed ved overlagt angreb.41 Målsætningerne indenfor det danske eksi-
stensforsvar var 1) afskrækkelse baseret på alliancemedlemskabet, 2) su-
verænitetshævdelse i fredstid, 3) eksistensforsvar i tilfælde af angreb og 4) 
at det danske forsvar blev tilrettelagt således, at der skabtes de bedst mu-
lige betingelser for allierede forstærkninger i krigstid.42 Tanken om et 
eksistensforsvar må dog, i hvert fald for den her behandlede periode, ses 
med det forbehold, at de danske styrker efter 2. Verdenskrig var stort set 
ikke eksisterende. Eksistensforsvar måtte derfor i tiåret efter besættelsen 
i hovedsagen være baseret på intentioner og visioner snarere end reelle 
muligheder for at forsvare statens eksistens i tilfælde af angreb fra den 
østlige supermagt, som var den formodede fjende. Forsvaret måtte på 

                                                 
38 Se eks. Gallup-undersøgelse fra april 1951, 
http://www.gallup.dk/tns_gallup/ugens_gallup/tekst/ug_1951_14.pdf 
39 Branner, 1987, s. 35. 
40 Bjøl, 1983, s. 25. 
41 Der var ikke tale om nogen officielt formuleret forsvarsdoktrin, men der var en ”un-
derforstået enighed om forudsætningerne for dansk forsvar” mellem værnene. Clem-
mesen, 1987, s. 7-8. 
42 Petersen, 1979, s. 6. 
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den baggrund opbygges, så man kunne kæmpe netop så længe, at de 
vestlige stormagter kunne nå at komme til hjælp i tilfælde af et angreb.  
 Spørgsmålet om allieret hjælp i tilfælde af et angreb fra 
Øst, var dog et ømt punkt for de danske politikere. Som det senere vil 
blive vist, var der ikke forhåndsafsat styrker fra de store NATO-allierede 
til det danske område i starten af 1950erne. Dermed var forudsætningen 
for det danske forsvars opbygning i en vis grad ikke-eksisterende. Kun 
ud fra NATOs samlede afskrækkelsesperspektiv kunne alliancen betrag-
tes som en forbedring af den danske situation.  
 

Kapitel 4: Danmark mellem Øst og Vest. Den for-

svarspolitiske kontekst  

Men var det danske forsvar så ikke andet end det ”sikkerhedskontin-
gent” eller symbol, som skulle sikre NATO-medlemskabet?43 Hvilken 
tilgang til opbygningen af Forsvaret havde de danske beslutningstagere i 
tiåret efter 2. Verdenskrig? I det følgende vil jeg søge at give en mere 
konkret beskrivelse af den militære kontekst, som diskussionerne om 
kystforsvaret efter 1945 indgik i. Dette inkluderer overvejelser over 
Danmarks strategiske placering samt de herskende trusselsopfattelser og 
målsætninger bag periodens overordnede forsvarspolitik.  
 

4.1. Danmarks strategiske betydning44 
I en drøftelse af Danmarks strategiske betydning må det indledningsvis 
understreges, at det hele centrale fokus i NATOs forsvarsplanlægning i 
starten af 1950erne var forsvaret af det centrale Vesteuropa forstået pri-
mært som Frankrig og Benelux-landene. Dette udmøntede sig i den så-
kaldte kontinentalstrategi, som var baseret primært på kombinerede land- 
og luftoperationer.  
 
Centraleuropas førsteprioritet i NATO-planerne betød dog ikke, at 
Danmark og Norge ikke også blev tillagt en vis betydning. I 1951 udar-
bejdede NATOs Nordkommando (Allied Forces Northern Europe, 

                                                 
43 ”Frihedens assurancepræmie” – Danmark, NATO og forsvarsbudgetterne, Jens Ringsmose, 
Syddansk Universitetsforlag, 2008; se også Bertel Heurlin, Riget, magten og militæret. Dansk 
forsvars- og sikkerhedspolitik under forsvarskommissionerne af 1988 og af 1997, Magtudrednin-
gen, Aarhus Universitetsforlag, 2004, s. 221+222. 
44 I afhandlingen anvendes de militære termer taktisk og strategisk. Strategisk forstås her 
som (militær) føring på det højeste plan, nærmest ved og snævert forbundet med det 
politiske. Taktisk er føring på et lavere plan af enheder under kamp med det formål at 
bekæmpe en given fjendtlig styrke i et bestemt område inden for en given tidsramme. 
Forholdet mellem disse to kan betegnes som hierarkisk, hvor målet på det taktiske 
niveau er midlet på det strategiske. Som et mellemniveau anvendes også begrebet opera-
tioner, som betegner koordineringen af forskellige kamphandlinger med større taktiske 
enheder. Kilde: Den store Danske Encyklopædi, Gyldendal, 2000. 
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AFNE) en forsvarsplan, der skulle gælde fra 1954. Heri blev nordregio-
nens (forstået som Danmark og Norge inkl. de omkringliggende farvan-
de) strategiske betydning for såvel egne som modstanderens styrker vur-
deret således:  
 
Nordregionens væsentligste betydning for NATOs egne styrker var føl-
gende:  
1. ”udgør en barriere for russisk anvendelse af undervandsbåde i 
Atlanten, Nordsøen og [Den Engelske] Kanalen 

2. kan give forøget dybde til luftforsvarssystemet i Nordeuropa og 
til forbindelseslinierne over Atlanten, ligesom flyvebaserne kan 
bruges under offensive operationer mod fjendens forbindelsesli-
nier, som basis for jagere til imødegåelse af fjendtlige bombema-
skiner og til støtte for egne strategiske bombere. 

3. giver mulighed for offensive operationer i Østersøen 
4. udgør ved sin beliggenhed en trussel for fjendens flanke under 
frembrud mod Vesteuropa og vil derfor drage styrker væk fra 
dette angreb.”45 

 
Nordregionens betydning for Sovjetunionen var derimod:  
1. ”gode baser for undervandsbåde og flyvere til operationer mod 
de nordatlantiske forbindelseslinier 

2. besiddelse af flyvebaser i Danmark og Sydnorge vil sætte fjenden 
i stand til at rette intensive luftangreb mod Vesteuropa og Eng-
land samt til at beskytte sine ubåde under gennemsejling af de 
vanskelige danske farvande 

3. en betydelig dybde vil opnås i det russiske luftforsvarssystem”.46 
 
Disse vurderinger af nordregionen og dermed også Danmarks strategiske 
betydning for henholdsvis NATO og Sovjetunionen opsummerer i høj 
grad såvel danske som allierede opfattelser i starten af 1950erne.  
 De allierede i NATO anerkendte således generelt fordelene 
ved at besidde det danske territorium – og ikke mindst fordelene ved at 
nægte Sovjet at operere ud fra det. Danmarks betydning for Østersøens 
spærring blev ofte tildelt en særlig opmærksomhed, og i en række, pri-
mært officielle, dokumenter ses da også udtalelser, som at ”Denmark is 
the key to the Baltic”, og at tabet af Danmark ville få store konsekvenser 

                                                 
45 Således citeret af forsvarschefen (FCH) til forsvarsministeren i ”Kortfattet gennem-
gang af forsvarsplanen 1954 for nordregionen” af 2/11 1951, fremsendt af FCH med 
C.6/0 4662, 2/11 1951, 0101-001 Forsvarsstaben (FST), KC. Bilag til klass. kopibog, 
ks. 1. 
46 Ibid. 
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for det samlede NATO-forsvar.47 Alligevel blev betydningen af Danmark 
ofte nedtonet internt hos de store NATO-allierede. Dette skyldtes ikke 
mindst, at man omkring 1950 anså det for stort set umuligt at holde lan-
det i tilfælde af et østligt angreb.  
 I senere kapitler vil Danmarks placering i NATOs strategi 
blive diskuteret nærmere, og mere detaljerede overvejelser over landets 
strategiske betydning – især med hensyn til spærring af Østersøen – vil 
blive præsenteret.  
 

4.2. Truslen mod Danmark  
Danmarks strategiske betydning hang i høj grad sammen med den opfat-
tede trussel imod NATO. Dette kapitel vil skitsere den militære trussel, 
som Danmark forventede at stå overfor i årene 1945-1955. Formålet er 
at give en introduktion til de overvejelser, som lå bag opførelsen af kyst-
befæstningsanlæggene. Et primært fokus vil derfor blive lagt på truslen 
om amfibieangreb, da imødegåelsen af sådanne angreb var blandt kystbe-
fæstningsanlæggenes primære opgaver.  
 

4.2.1. Definition af trussel 

I forbindelse med anvendelse af trusselsbegrebet er det i en sikkerheds-
politisk analyse nødvendigt at lave en overordnet skelnen mellem mod-
standerens kapabiliteter (dvs. fjendens konkrete politiske, økonomiske og 
militære styrke), modstanderens intentioner (dvs. i hvilket omfang fjenden 
havde vilje til at anvende kapabiliteterne), samt egen sårbarhed. I de dan-
ske trusselsvurderinger måtte intentioner og kapabiliteter afvejes i en 
sandsynlighedsanalyse af, hvorvidt der kunne sluttes fra et militært styr-
keopbud til en aggressiv intention.48  
 Det må understreges, at trusselsvurderingerne også er og 
var politiske værktøjer til at berettige politiske initiativer og forsvarsfor-
anstaltninger. Derfor bør de også vurderes i deres specifikke historiske 
kontekst.49 For Danmark og Norge var det i starten af 1950erne en ho-
vedprioritet at opnå bindende tilsagn fra USA og Storbritannien om for-
stærkninger til forsvaret af Skandinavien. Her var én metode til at opnå 
øget opmærksomhed til nordflanken at overbevise de store NATO-
allierede om områdets afgørende betydning for Sovjetunionen. I den 

                                                 
47 SHAPE Top Secret 621/52, citeret fra K.1/0.3018,  ”Notat vedrørende betydningen 
af at lukke udløbene fra Østersøen”, FCH til Forsvarsministeriet (FM) 29/7 1952, 
0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 15.  
48 DIIS, 2005, bind 1, s. 95. 
49 DIIS, 2005, bind 1, s. 88 + 98 



 22 

optik blev trusselsvurderingerne et instrument til at øge opmærksomhe-
den og prioriteringen af nordregionen.50   
 En bagside ved fremhævelsen af nordregionens udsatte 
position og dens store betydning i den sovjetiske strategi var dog, at bil-
ledet kunne blive så sort, at området blev forhåndsopgivet, hvilket som 
vist i de følgende kapitler sandsynligvis var situationen for Danmarks 
vedkommende. Det blev derfor de danske beslutningstageres opgave at 
knytte den høje trusselsvurdering sammen med opfattelsen af, at det 
danske område havde så stor strategisk værdi for alliancen, at man ikke 
kunne acceptere et tab af landet. Denne afhandlings redegørelse for de 
danske forsøg på at betone Østersøens betydning for hele NATO-
forsvaret, må netop ses i lyset af sådanne overvejelser. 
 

4.2.2. Datidige danske trusselsvurderinger 

På grund af det hermetisk lukkede sovjetiske system, var det meget svært 
for samtidige vestlige beslutningstagere at få indsigt i de østlige intentioner 
om at indlede et angreb. NATOs civile efterretningsanalyser fra 1952 og 
frem gik dog ikke ud fra, at Sovjetunionen bevidst planlagde et militært 
angreb mod Vesten, om end en militær konfrontation kunne opstå som 
følge af en ”fejlberegning”.51 Heller ikke det danske forsvars efterret-
ningstjeneste (FE) anså i perioden et sovjetisk angreb på Vesten som 
nært forestående men vurderede, at ”russerne havde respekt for vest-
magternes flystyrker og atomvåben”.52  
 I løbet af 1952 opstod dog, i både danske og allierede mili-
tære vurderinger en frygt for, at Sovjetunionen ville indlede et angreb 
mod Vest for at udnytte situationen inden den vesttyske genoprustning 
blev gennemført.53 Sådanne forestillinger understreger, at der kunne være 
store forskelle mellem militære trusselsopfattelser, som ofte baserede sig 
på kapabilitetsanalyser og politiske opfattelser af truslen, som i højere grad 
inkluderede økonomiske faktorer og forventede politiske intentioner. 
 
For den her relevante analyse - baggrunden for opførelsen af de danske 
kystbefæstningsanlæg - er det centrale aspekt imidlertid de sandsynlige 
militære trusler, som man forberedte sig på at imødegå, mere end de 

                                                 
50 Tamnes, 1991, s. 59 + 83. 
51 DIIS, 2005, bind 1, s. 570; Det er også i dag den generelle vurdering, at Sovjetunionen 
sandsynligvis ikke havde planer om et uprovokeret angreb på Vesten - med mindre 
NATO blev svækket. Se DIIS, bind 4, s. 94; og Michael Clemmesen, Koldkrigsudredningen 
og Danmark i Den Kolde Krig, Forsvarsakademiet, december 2005, s. 49-50. 
52 DIIS, 2005, bind 1, s. 579+581. 
53 Referater af Forsvarsstyrelsens møder 13/7 1951 og 14/9 1951, FKO-arkiv (alle 
senere henvisninger til FSS-møder henhører under FKO-arkiv). 
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politiske intentioner om at gennemføre disse. Det følgende er derfor 
primært en gennemgang af de formodede sovjetiske kapabiliteter.54 
 Den overordnede vurdering var i 1951, at det på daværen-
de tidspunkt ville være muligt for Sovjetunionen at gennemføre et stor-
angreb mod Vesteuropa.55 Sovjetunionen stod, især i den tidlige del af 
den kolde krig, langt stærkere end Vesten, når det gjaldt konventionelle 
(dvs. ikke-atomare) styrker, og centralt i de vestlige og danske kapabili-
tetsanalyser af Sovjetunionen i starten af 1950erne stod den frygtindgy-
dende sovjetiske hær, som havde spillet en afgørende rolle under 2. Ver-
denskrig. Derudover havde de talmæssigt verdens største flyvevåben, 
men kvaliteten og moderniseringsgraden var i starten af 1950erne ikke 
høj.56  
 På flådeområdet havde Sovjetunionen dog traditionelt ikke 
udgjort nogen stormagt. De sovjetiske flådestyrker var opdelt i fire enhe-
der, Nordflåden (ved Kolahalvøen), Sortehavsflåden, Stillehavsflåden og 
Østersøflåden, hvoraf den sidste i starten af 1950erne var den største. 
Generelt opfattedes Sovjetflåden som i mange henseender underlegen i 
forhold til de vestlige flådestyrker, og Sovjetunionen manglede bl.a. fuld-
stændig de store hangarskibe, som de amerikanske og britiske søværn i 
højere og højere grad baserede deres flådestrategier på.57 Det var imidler-
tid i starten af 1950erne opfattelsen, at der havde været en omfattende 
udbygning og modernisering af de sovjetiske flådstyrker efter 2. Ver-
denskrig, i retning af en ”væsentlig mere effektiv maritim udvikling”.58 
 De overordnede mål for de sovjetiske overfladestyrker 
blev betragtet som relativt defensive (forsvar af forsyningsskibsfart og 
egne kystområder), men det var klart at Flåden også skulle give støtte til 
landsætningsoperationer i nærliggende kyst- og farvandsområder og såle-
des indtage en mere offensiv rolle eksempelvis overfor Danmark. På et 
mere strategisk plan spillede også de sovjetiske ubåde en meget offensiv 
rolle, da de forventedes at ville blive indsat på oceanerne for at genere de 
vestallieredes krigsførelse ved at afskære de vestlige søforbindelseslinjer. 
For at sikre muligheden for at disse ubåde kunne virke på verdenshave-

                                                 
54 I denne afhandling er det primære fjendebillede rettet mod de sovjetiske styrker. De 
østeuropæiske satellitstaters flådestyrker vurderedes ikke at udgøre nogen større trussel 
omkring 1950. Se DC 13 af 28/3 1950, her gengivet i ”The evolution of NATO Strategy 
1949-1969”, af Dr. Gregory W. Pedlow, 1997, s. 135, 
http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a500328d.pdf; se også DIIS, 2005, s. 542. 
55 DIIS, 2005, bind 1, s. 523. 
56 DIIS, 2005, bind 1, s. 527. 
57 DIIS, 2005, bind 1, s. 525. 
58 Det følgende er i hovedsagen baseret på: ”Flådeplan 1953 af 12/2 1953”, bilag til U. 
688, Søværnskommandoen (SVK) til FCH 12/2 1953, 0301-007 Marinestaben (MST), 
KC. Hem. kopibog, ks. 4 (herefter henvist til som U.688, ”SVK Flådeplan 1953”.); Se 
også DIIS, bind 1, s. 540.  
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ne, fik kontrollen med ind- og udsejlingen af de danske stræder stor be-
tydning for den sovjetiske flåde.59  
 Et østligt angreb på Danmark formodedes i stort set hele 
perioden at tage form af: 1) et landangreb på Jylland støttet af fald-
skærmstropper og amfibieoperationer på flankerne; 2) et stort amfibie-
angreb på den sjællandske øgruppe og Bornholm; 3) penetration af Sun-
det og Bælterne med flådestyrker.60 Disse operationers indbyrdes priori-
tering og spørgsmålet om, hvorvidt de ville blive indledt samtidig, var der 
dog stor usikkerhed omkring. Den danske Generalkommando vurderede 
eksempelvis i 1948, at landsætning på dette tidspunkt ikke prioriteredes 
højt, da østlige landsætningsfartøjer var meget umoderne.61   
 Nøgleområder for en væsentlig del af de østlige sømilitære 
operationer mod Danmark formodedes at være Femern Bælt og farvan-
dene syd for Øresund. De mest sandsynlige områder for landsætninger 
fra søen inkluderede Fakse Bugt og evt. Køge Bugt, sydkysten af Lolland 
og Møn, østkysten af Falster og Sjællands vestkyst. Hertil vurderede den 
danske flådeledelse, at det måtte være af største interesse for Sovjetunio-
nen at begrænse den danske minelægning samt nedkæmpe permanente 
kystbefæstninger og evt. feltopstillet kystartilleri.62 
 Generelt forventedes et angreb mod Danmark at finde 
sted indenfor rammerne af et større Sovjetangreb mod NATO. I en af 
NATOs første planer (DC 13) var vurderingen, at Sovjetunionen ville 
føre den primære angrebsfront ind gennem Nordtyskland frem til Rhi-
nen, og at angrebet på Danmark ville ske i takt med at denne front ryk-
kede frem mod vest.63  
 Eftersom angrebet på Danmark var led i et større NA-
TO-angreb kunne man formode, at forøget militær aktivitet i Østtysk-
land ville give en indikation af, hvad der forestod. Men den danske for-
svarschef understregede i et brev til forsvarsministeren, at man ikke kun-
ne afvise, at russerne ville indlede en sådan krig ved en invasion på Sjæl-
land. Derfor var kort – eller overhovedet intet – angrebsvarsel muligt. 
Dette ville være den for Danmark ”farligste situation”.64 Der var kun 3-6 

                                                 
59 DIIS, 2005, bind 1, s. 521.  
60 “Minutes of the meeting from the British-Norwegian-Danish F.P.B.-Conference in 
København 11th.-13th December 1952”, fremsendt fra MST 18/5 1953, 0301-007 
MST, A. Sagsarkiv, ks. 1.  
61 DIIS, bind 1, s. 543; Generalkommandoens vurdering af de manglende østlige land-
sætningskapaciteter var sandsynligvis korrekt, og i de få tilgængelige øvelsesplaner for 
1950 og 1954 ses ikke (som i senere planer) landsætningsangreb på det østlige Sjælland. 
Sjælland skulle i stedet besættes fra Fyn og Falster eller Skåne, DIIS, 2005, bind 1, s. 
628. 
62 U.688,  ”SVK Flådeplan 1953”. 
63 Se DC 13, i Pedlow, 1997. 
64 FCH til Forsvarsministeren, 13/2 1951, G.8/0.415, 0101-001 FST, KC. Klass. kopi-
bog, ks. 2 
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timers sejltid fra Østtyskland til danske havne i Sund og Bælt, hvilket 
betød ”en bestående mulighed for et overraskende angreb”. Et sådant 
angreb forventedes indledt i ly af natten, således at varslingstiden poten-
tielt var lig nul.65 
 Det sovjetiske angreb mod Danmark var af AFNE an-
slået til at kunne foregå med omkring 5-9 divisioner mod Jylland og Sles-
vig-Holsten, samt 2-3 divisioner til sø- og luftværts angreb mod den sjæl-
landske øgruppe, og med ca. 3 divisioner som reserve i Østersøhavne. 
Disse divisioner ville blive støttet af 650-800 luftfartøjer, hvilket ville give 
Sovjetunionen stor overlegenhed i luften.66 Det måtte forventes, at de 
østlige flådestyrker sandsynligvis ville være i deres udgangsposition alle-
rede før et krigsudbrud. Eksempelvis kunne ubåde på oceanerne eller 
Skagerrak være klar til angreb, og handelsskibe indrettet til mineudlæg-
ning eller med landgangstropper kunne være sendt til søs og klar i de 
danske kystfarvande, før angrebet indledtes. 
 
I de danske forsvarsplaner for tiden før 1954 spillede atombomben ikke 
nogen stor rolle. Søværnskommandoen anså det i 1948 for muligt, men 
ikke sandsynligt, at et angreb ville blive foretaget med atomvåben.67 I de 
første år af 1950erne, forventede man, at atomvåbnene hovedsageligt 
ville blive anvendt i større strategiske bombeangreb mod byer og lignen-
de, da deres pris og begrænsede antal ikke gjorde spredte styrker og min-
dre anlæg til lønnede mål.68 De blev set primært indenfor rammen af 
afskrækkelsesstrategien og med begrænset betydning for værnenes opera-
tioner.69 Først med udarbejdelsen af den såkaldte ”Langtidsplan for For-
svaret” i 1954 blev de taktiske kernevåben, i lyset af NATOs nye atom-
strategi, inkluderet i den danske forsvarsplanlægning.70  
 

                                                 
65 Ibid. inkl. bilaget ”Den militærpolitiske verdenssituation – primo februar 1951”, 
udarbejdet af FST’s efterretningsafdeling. 
66 Oplysningerne i dette og de følgende afsnit er baseret på: U.688, ”SVK Flådeplan 
1953”. 
67 ”Forslag til lov om Søværnets ordning”, udarbejdet af SVK i henhold til forsvarsmi-
nisterens direktiv af 1/3 1948 som grundlag for forhandlinger i Forsvarskommissionen 
(FK) af 1946, 1/6 1948, 0007 Krigsministeriet (KM), FK af 1946, ks. 19.  
68  Clemmesen, 1987, s. 17; og ”Den massive gengældelses lille ekko. De taktiske atom-
våbens rolle i dansk forsvarsplanlægning i 1950erne”, af Michael Clemmesen, i Dan-
mark, Norden og NATO 1948-1962, red. Carsten Due-Nielsen mfl., Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, 1991, s. 125 
69 Clemmesen, 1991, s. 143 
70 Clemmesen, 1987, s. 37; For de politiske reaktioner på NATOs atomplanlægning se, 
Villaume, 1997, s. 502 ff. 
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Hvorvidt disse danske trusselsforestillinger afspejler den reelle østlige 
planlægning, er fortsat uklart. Man ved generelt stadig meget lidt om de 
sovjetiske planer for en storkrig med Vest i 1950erne.71  
 

4.2.3. Konklusion 

Så man alene på de sovjetiske militære kapabiliteter, blev den potentielle 
trussel mod Danmark i starten af 1950erne betragtet som høj. Sovjetuni-
onen var klart den største magt i det danske nærområde, og vurderingen 
var, at man sandsynligvis kun ville have få timers varsel forud for et an-
greb – hvis nogen overhovedet. Netop sådanne overvejelser lå, som det 
vil blive vist, bag opførelsen af kystbefæstningsanlæggene, som med de-
res konstante beredskab, kunne blive afgørende i tilfælde af, at man ikke 
fik noget varsel. 
 

4.3. Dansk forsvarsplanlægning 1945-1954  
Hvordan var så de danske chancer for at modstå et østligt angreb? I det 
følgende vil jeg skitsere udviklingen i den danske forsvarsplanlægning fra 
1945-1954, og lægge et særligt fokus på Søværnet generelt, med henblik 
på at kunne identificere den overordnede danske militærstrategi, som lå 
bag kystbefæstningernes opførelse. Kystbefæstningsanlæggene specifikt 
behandles i et efterfølgende kapitel. 
 

4.3.1. Efterkrigsstatus 

Frem til 2. Verdenskrig havde Danmark ført en nedrustningspolitik, hvis 
konsekvens var blevet en reduktion af det danske forsvar til et ”neutrali-
tetsmarkerende grænseværn.”72 Nedrustnings- og neutralitetspolitikken 
viste i manges øjne sin manglende berettigelse d. 9. april 1940, da tysker-
ne stort set uantastet kunne besætte Danmark på få timer, og d. 9. april 
blev i mange år efter besættelsen fremhævet som skrækeksemplet på, 
hvad en neutralitetspolitik, der ikke var baseret på den nødvendige mili-
tære styrke, kunne føre til.  
 Under besættelsen blev den danske hær og det danske sø-
værn opretholdt, omend i en reduceret form og underlagt nogle af ty-
skerne fastsatte betingelser. Da regeringen d. 29. august 1943 trådte til-
bage efter en række civile protester og strejker, indsatte tyskerne styrker 
mod militære anlæg over hele landet, internerede det militære personel og 
beslaglagde våben og andet materiel. Søværnet nåede inden den tyske 
overtagelse at sænke store dele af den danske flåde i Københavns havn 

                                                 
71 DIIS, 2005, bind 4, s. 47.  
72 Ved forenede kræfter. Forsvarets øverste militære ledelse. Forsvarschefsembedet og forsvarets udvik-
ling 1950-2000, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, FKO, 2000, s. 53. 
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for at undgå, at den faldt i tyske hænder. Situationen ved besættelsens 
ophør var derfor, at det danske forsvar var stort set ikke-eksisterende.73  
 

4.3.2. Forsvarskommissionen af 1946 og forholdsordren af 

november 1947 

I april 1946 blev en kommission nedsat med det formål at udarbejde en 
samlet plan med tilsluttende lovforslag for ”ordningen af Danmarks 
fremtidige forsvar som suveræn stat og under hensyntagen til dets stilling 
som medlem af De Forenede Nationers organisation” (herefter betegnet 
Forsvarskommissionen af 1946).74 Formand for kommissionen var forsvars-
minister Harald Petersen (V), og i øvrigt bestod den af 20 repræsentanter 
fra folketing og landsting valgt af Rigsdagen ud fra partiernes fordeling 
her. Militæret var repræsenteret med 9 sagkyndige uden stemmeret, og 
Udenrigsministeriet havde én tilforordnet.75  
 
I årene 1946-1948 udarbejdede værnene, på kommissionens eller for-
svarsministerens opfordring, en række forslag til Forsvarets opbygning.76 
Udgangspunktet var hele vejen igennem FN-medlemskabet og opgaven 
imødegåelse af neutralitetskrænkelser.  
 Af værnenes forslag fremgik det, at den overordnede mål-
sætning for Forsvaret skulle være at opbygge en militær magt, som også 
af udlandet blev set som tilstrækkelig til at yde et ”alvorligt suverænitets-
forsvar”, og således sikre muligheden for at varetage neutralitetsopgaven 
på en troværdig måde.77 Søværnets opgaver i krigstid var i disse år: ”a) at 
hindre eller i hvert fald forsinke transporter af tropper og materiel, som 
føres frem over søen, b) at hindre beskydning fra søen, c) at sikre for-
bindelsen mellem landsdelene og med allieret eller neutralt udland samt, 
d) at understøtte danske styrkers kamp i land.”78 Hertil krævedes ”kamp-

                                                 
73 Ibid., s. 65; for Forsvarets situation i efterkrigstiden se også Nørby, 2005, s. 6 ff. 
74 1. betænkning afgivet af kommissionen til undersøgelse og overvejelse af forsvarets fremtidige ordning 
til regering og rigsdag, J.H. Schultz, København 1950, s. 9. (herefter henvist til som 1. be-
tænkning, 1950) 
75 1. betænkning, 1950, s. 6. En god kortfattet gennemgang af forsvarskommissionerne 
gives i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966. Bind I, UM, 1968, s. 133 ff. 
76 For Søværnets vedkommende bl.a. i form af Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i 
tiden 1947-1950, januar 1947, 0007 KM, FK af 1946, ks. 19.  
77 ”Generalkommandoens forslag til en nyordning af Hæren”, maj 1948, Citeret fra 
Clemmesen, 1987,  s. 15  
78 ”Forslag til lov om Søværnets ordning”, SVK 1/6 1948, 0007 KM, FK af 1946, ks. 
19. En generel gennemgang af søværnets opbygning i disse år kan ses i S.S. Thostrup, 
”Søværnets genopbygning efter 1945”, i Flåden gennem 450 år, R. Steen Steensen mfl. 
(red.), Martins forlag, Kbh. 1961, s. 185-218. 
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kraftige, lette søstridskræfter, stærkt støttet på mineanvendelse og på et 
af kystværker dækket basisområde.”79 
 Uenigheder om, hvordan disse planers meget omfattende 
udgiftsforøgelser skulle finansieres, bevirkede dog, at arbejdet med for-
svarsopbygningen gik i stå. Desuden betød forhandlinger først om et 
skandinavisk militært samarbejde og senere om Atlantpagten at kommis-
sionens arbejde fra efteråret 1948 blev stillet i bero mens Danmarks sik-
kerhedspolitiske stilling blev afklaret.  
 
I de første år efter krigen blev forsvarsplanlægningen således udført af de 
enkelte værn i relation til Forsvarskommissionens arbejde. Større samle-
de forsvarsplaner baseret på en værnsfælles målsætning blev ikke udarbej-
det, men i november 1947 havde forsvarsministeren dog udstedt en for-
holdsordre til værnscheferne for det tilfælde, at Danmark skulle blive 
involveret i ”eventuelt opståede krigeriske forviklinger.” Målet var så 
længe som muligt at hindre en fjendtlig indtrængen på dansk territorium 
og undgå at en angriber kunne komme i besiddelse af områder, som se-
nere kunne anvendes som brohoved for eventuelle hjælpestyrker ”fra De 
forenede Nationer eller fra andre venligtsindede nationer”. Desuden 
skulle det lokale forsvar styrkes, således at man kunne imødegå pludseli-
ge angreb.80  
 Der blev i disse år, som det også vil blive vist senere, ud-
vist stor politisk tilbageholdenhed med at udnævne en potentiel fremtidig 
fjende. Man støttede sig stadig til tanken om, at FN kunne bidrage til at 
holde freden og i tilfælde af krig assistere Danmark. Men uofficielt var 
der ingen tvivl om, hvem fjenden var. I interne drøftelser talte man i 
Forsvaret direkte om forberedelserne imod ”russerne”, og det stod alle-
rede fra 1946 klart, at forsvarsfronten måtte rettes mod syd og sydøst.81 
 

4.3.3. Den skandinaviske forsvarskomité 

Samtidig med disse overvejelser om det fremtidige danske forsvars op-
bygning skærpedes Øst-Vest konflikten, og efter svensk initiativ indled-
tes i maj 1948 sonderende forhandlinger om et nordisk forsvarsforbund 
mellem Danmark, Norge og Sverige. Ønsket var at danne en blokfri 
skandinavisk alliance, der kunne bygge bro over den kolde krigs Øst-
Vest modsætninger. Svenske og norske uenigheder omkring graden af 

                                                 
79 ”Generalkommandoens forslag til en nyordning af Hæren”, maj 1948, Citeret fra 
Clemmesen, 1987,  s. 14. 
80 Clemmesen, 1987, s. 11. 
81 Eks. i ”Referat af 5. møde i Opbygningskommissionen”, 18/2 1948, 1055-089 Mari-
neministeriet (MM), Genopbygningskommissionen, A. Sagsarkiv, ks. 1; samt Tyske 
Kystbefæstningsanlæg. Rapport fra Kommissionen til besigtigelse af kystbefæstningsanlæg 
(herefter Besigtigelseskommissionen), 1946. 
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tilknytning til de vestlige stormagter betød imidlertid, at parterne i febru-
ar 1949 måtte erkende, at oprettelsen et skandinavisk forsvarsforbund 
ikke var mulig.82   
 Undervejs var der dog i efteråret/vinteren 1948-1949 ble-
vet udført et omfattende militært planlægningsarbejde i Den skandinaviske 

forsvarskomité, der skulle udrede de konkrete muligheder for et militært 
samarbejde.83 Komiteen afleverede sin rapport i midten af januar, som 
bl.a. inkluderede en detaljeret redegørelse for et russisk angreb mod 
Skandinavien og de forsvarsmuligheder, der var herimod. 
 Opfattelserne af, hvordan et russisk angreb ville forme sig, 
og hvilke krav der måtte stilles til de danske forsvarsstyrker adskilte sig 
ikke meget fra de tanker, der kom til udtryk i stabsarbejderne til For-
svarskommissionen fra maj-juni 1948.84 Den skandinaviske forsvarsko-
mité tillagde for Danmarks vedkommende forsvaret af Sjælland og det 
nordlige Jylland særlig betydning, og desuden skulle Danmark hindre 
eller forsinke passage af søstridskræfter gennem Bælterne og den danske 
del af Øresund. Forsvaret af Øresund blev betragtet som en fælles 
dansk-svensk opgave, og minespærringer her burde planlægges og udfø-
res som én samlet operation. Også de to landes kystartilleri burde ”di-
sponeres og udnyttes efter en fælles plan og i taktisk samvirke”.  
 
Skønt det nordiske forsvarsforbund principielt skulle holde sig neutralt, 
fremgik det klart, at fjenden var Sovjetunionen, og neutraliteten var hel-
ler ikke mere fastlåst, end at der ikke var nogen forestillinger om, at for-
bundet kunne kæmpe en krig uden støtte vestfra. En længere gennem-
gang af de danske muligheder for at kunne modgå et russisk angreb var 
da også nedslående. Komitéens rapport konstaterede, at det måtte være 
givet, at de skandinaviske lande ikke kunne afværge et større sovjetisk 
angreb uden bistand vestfra.85 Forstærkninger var således nødvendige 
uanset, om det nordiske forsvarssamarbejde blev en realitet eller ej. For-
beredelserne i fredstid såvel som strategien under en krig måtte udfor-
mes, så man skabte forudsætningerne for at modtage militær og forsy-

                                                 
82 En grundig analyse af forhandlingerne om det nordiske forsvarsforbund gives i Vil-
laume, 1997, s. 100 ff.  
83 ”Betænkning udarbejdet af den skandinaviske forsvarskomite nedsat af det nordiske 
udenrigsministermøde i Stockholm 8.-9. september 1948”, afleveret 14/1 1949, ABA, 
Hans Hedtofts arkiv, nr. 39, ks. 41. (herefter Den Skandinaviske Forsvarskomités be-
tænkning)  
84 Det er da sandsynligvis også disse arbejder, der har ligget til grund for de danske 
afsnit af den skandinaviske forsvarskomités betænkning; se diskussion i forb. m. Nikolaj 
Petersen, ”Atlantpagten eller Norden? Den danske alliancebeslutning 1949”, i Danmark, 
Norden og NATO 1948-1962, red. Carsten Due-Nielsen mfl., Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag, 1991, s. 43-44. 
85 Formuleringerne herom var gennemtrumfet af komiteens danske og norske repræ-
sentanter, Ibid., s.31-32. 
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ningsmæssig bistand. ”Grundtanken måste vara att vinna tid, att hålla ut 
så länge, att understödsaktioner västerifrån hinna genomföras”. En stra-
tegisk defensiv, som havde til formål at forsinke fjenden, måtte anlægges, 
men det måtte erkendes at man kunne blive nødt til at opgive store om-
råder og trække sig tilbage til de strategisk vigtigste områder, mens man 
afventede hjælp fra vestmagterne. 
 Det danske forsvars opgaver var altså at vinde tid, til for-
stærkninger kunne komme til hjælp, og at gøre et angreb ”så kostbart 
som muligt” for Sovjetunionen. Disse tanker kom til at gennemsyre 
dansk forsvarstænkning i årene fremover, og det var, som det vil blive 
dokumenteret senere, også sådanne overvejelser, der lå bag de faste kyst-
befæstningsanlægs opførelse. Man var godt klar over, at disse anlæg ikke 
ville kunne holde længe. Men forhåbentligt kunne de bidrage til at for-
sinke fjenden i tilstrækkelig grad til, at forstærkninger kunne nå frem. 
 

4.3.4. Tilslutning til Atlantpagten og forsvarslovene af 

1950 

Efter det nordiske militære samarbejde havde vist sig umuligt at gennem-
føre, så de danske beslutningstagere ingen anden mulighed end at søge 
optagelse i Atlantpagten, for derved at sikre bistand til det svage danske 
forsvar i tilfælde af et angreb fra Sovjetunionen. Fra d. 4. april 1949 var 
Danmark officielt medlem af Atlantpagten, og man havde således fået de 
sikkerhedspolitiske rammer på plads. Nu handlede det om at give disse 
indhold, og det hastede da Forsvaret stod over for store problemer med 
manglende personel, manglende materiel, manglende magasineringsplads 
og manglende uddannelsesetablissementer. Derfor genoptog Forsvars-
kommissionen samtidig arbejdet med den organisatoriske opbygning af 
det danske forsvar. 
 I denne reorganiserede kommission blev arbejdet koncen-
treret i mindre grupper, hvor et 5-mandsudvalg, der foruden forsvarsmi-
nisteren talte de fire såkaldte demokratiske partiers forsvarsordførere, 
blev det helt centrale organ for planlægningen af Forsvarets fremtidige 
opbygning.86 En vigtig årsag til arbejdets indskrænkelse til 5-
mandsudvalget var sandsynligvis kommunisternes deltagelse i den samle-
de kommission, hvilket blev anset som problematisk på grund af deres 
formodede tætte kontakter til Sovjetunionen.87  

                                                 
86 5-mandsudvalget bestod af forsvarsminister Rasmus Hansen (S), Poul Hansen (S), 
Harald Petersen (V), Ole Bjørn Kraft (K) og Johannes Christiansen (RV), 1. betænkning, 
1950, s. 24.  
87 Nikolaj Petersen, Forsvarskommissioner i dansk politik efter anden Verdenskrig, 
Militært Tidsskrift, 126. årgang, nummer 2, 1997, s. 160. Også i det udenrigspolitiske 
nævn havde kommunisternes deltagelse sat begrænsninger på diskussionen af forsvars-
politiske spørgsmål, Nørby, 2005, s. 39. 
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 Kommissionens betænkning blev underskrevet d. 15. april 
1950, og dens bestemmelser blev fastsat ved lov (nr. 242) d. 27. maj 
1950. Resultatet var, at de tidligere ministerier Krigsministeriet og Mari-
neministeriet blev samlet i ét Forsvarsministerium, og at de to værn blev 
til tre med oprettelsen af Flyvevåbnet. Forsvarets øverste ledelse blev 
samlet under én forsvarschef, der blev støttet af en forsvarsstab, og som 
sammen med de tre værnschefer og chefen for Forsvarsstaben indgik i 
en forsvarsstyrelse, der skulle vejlede forsvarsministeren i militære sager.88  
 
Medlemskabet af Atlantpagten i foråret 1949 havde ikke i første omgang 
ført til de store ændringer i den konkrete danske forsvarsplanlægning. 
Men udviklingen i de internationale begivenheder efter Koreakrigens 
udbrud i juni 1950 og et efterfølgende amerikanske pres på de europæi-
ske lande for at øge tempoet i forsvarsopbygningen fik stor indflydelse 
på udviklingen af Forsvaret.89 Målene blev nu tilrettet NATOs forsvars-
planer og midlerne blev udvidet med Folketingets beslutning i august 
1950 om at afsætte 300 mio. kr. ekstraordinært til at fremskynde for-
svarsopbygningen. Det var, som det vil blive vist senere, under denne 
såkaldte 300 mio. kr. plan, at Stevnsfortet og Langelandsfortet blev fi-
nansieret. 
 

4.3.5. Forsvarskommissionen af 1950 nedsættes –  

betænkning i maj 1951 

I november 1950 blev der lavet en nyordning af Forsvarskommissionen. 
Retsforbundet havde ved folketingsvalget i september 1950 fået flere 
stemmer end DKP og overtog derfor kommunisternes plads i kommis-
sionen. Sandsynligvis var DKPs udtræden grunden til, at den nye kom-
mission besluttede at ændre arbejdsmetode og lade hele arbejdet foregå i 
kommissionen i stedet for i et nyt 5-mandsudvalg.90 Den nye kommissi-
on fik til opgave at udarbejde yderligere love vedrørende de nærmere 
enkeltheder i Forsvarets ordning samt at føre den politiske kontrol med 
anvendelsen af midlerne under 300 mio. kr. planen.  
 Den internationale baggrund for kommissionens arbejde 
var en NATO-vedtagelse i 1950 om at opstille en integreret militær styr-
ke i Europa under en fælles øverstkommanderende, SACEUR (den ame-
rikanske general Eisenhower). Den danske opgave var at skabe en for-
svarsordning, der sikrede, at det danske forsvar på en effektiv måde kun-
ne indgå i denne styrke. Dette hensyn udmøntedes i en række principper, 

                                                 
88 Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, Udenrigsministeriet, 1968, bind I, s. 134-35. 
89 Villaume, 1997, s. 295. 
90 ”Referat af 3. møde i Forsvarskommissionen af 1950”, 13/12 1950, 0028 FM, FK af 
1950, ks. 29. 
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som kommissionen lagde til grund for sit forslag til lov om Forsvarets 
ordning.  
 Disse principper fastslog bl.a., at Forsvaret skulle organise-
res:  

- således at Danmark kunne stille det nødvendige beredskab over 
for uvarslet angreb, 

- således at det bedst mulige grundlag for dansk deltagelse i det 
vesteuropæiske forsvar skabtes indenfor rammerne af de for-
svarsplaner, der udarbejdedes af atlantmagterne i fællesskab, 

- sådan at Forsvarets opbygning med hensyn til personel, materiel, 
militære anlæg kunne finde sted i det hurtigst mulige tempo.91  

 
Netop prioriteringen af højt beredskab og behovet for højt tempo i for-
svarsopbygningen var, som det vil blive vist, blandt hovedargumenterne 
for opbygningen af de faste kystbefæstningsanlæg på Stevns og Lange-
land. 
 
Disse overordnede formuleringer blev uddybet af forsvarsminister Ha-
rald Petersen (V) i hans redegørelse for forsvarsordningen i Folketinget i 
maj 1951. Forsvarsministeren fremhævede, at Danmark såvel som de 
øvrige fastlandsnationer i NATO skulle kunne ”præstere et første forsvar 
af deres hjemland, hvoraf ingen del [skulle] opgives uden kamp”. 
Tværtimod måtte ”disse områder holdes” for at skabe muligheder for 
indsættelse af stormagternes strategiske reserver, primært i form af fly og 
flådestyrker, men også med indledende støtte til Vesteuropa med land-
styrker fra USA og England.92 Historiker og general Michael Clemmesen 
har betegnet dette som den mest optimistiske præsentation af en for-
svarsordning i nyere tid, og forsvarsministerens forhåbninger om, at man 
kunne holde større landområder, havde da heller ikke megen relation til 
den faktiske situation.93  
 Eksempelvis havde forsvarschefen, admiral Qvistgaard, et 
halvt år forinden skrevet til den dengang nyudnævnte forsvarsminister, 
Harald Petersen, for at gøre ham opmærksom på landets ”i virkeligheden 
katastrofale mangel på forsvarsevne.”94 Forsvarschefen konkluderede 
her, at ”som værnenes tilstand er for tiden, er chancerne for et gunstigt 
udfald af en forsvarskamp efter mit skøn så overordentlig små, at de 

                                                 
91 2. betænkning afgivet af kommissionen til undersøgelse og overvejelse af forsvarets fremtidige ordning 
til regering og rigsdag., J.H. Schultz, København 1951, s. XXX. 
92 Clemmesen, 1987, s. 24. Forsvarsloven af 1951 indeholdt i øvrigt ikke nogen egentlig 
fastsættelse af Flådens og Kystbefæstningens omfang og sammensætning. 
93 Ibid., s. 27. 
94 O.nr. 252, FCH til forsvarsministeren 5/12 1950, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, 
ks. 1. 
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nærmest må siges ikke at eksistere.” Heller ikke overfor et overraskelses-
angreb med selv ”relativt små styrker”, kunne der siges at være et ”blot 
nogenlunde betryggende beredskab,” og forsvarschefen fremhævede 
meget indtrængende nødvendigheden af en så hurtig genopbygning af 
Forsvaret som gørligt.95 Forsvarschefens alarmerende rapport til for-
svarsministeren var led i en større offensiv for at få gennemført en hurti-
gere opbygning af Forsvaret og sandsynligvis også yderligere bevillinger, 
og den må derfor betragtes med en vis kildekritisk skepsis. Alligevel kan 
kilden ses som udtryk for den desperate situation, som det danske for-
svar stod i selv 5 år efter 2. Verdenskrigs afslutning.  
 Samtidig stod det efterhånden mere og mere klart for de 
danske militære og politiske beslutningstagere, at der ikke var øremærket 
britiske og amerikanske styrker til det danske område. I foråret 1949 var 
de centrale ministre fra den daværende socialdemokratiske regering di-
rekte blevet præsenteret for det faktum, at NATO knap forventede, at 
kunne holde en forsvarslinje ved Rhinen, hvilket reelt betød at Danmark 
måtte betragtes som forhåndsopgivet.96  
 Under forhandlinger i Folketinget i juni 1951 kritiserede 
Det Radikale Venstres repræsentant i Forsvarskommissionen, Johannes 
Christiansen, da også forsvarslovene med henvisning til, at de var ”base-
ret på den fejlagtige slutning”, at Danmark kunne få støtte udefra i en 
krigs første faser. 97 Lovene havde, ifølge Johs. Christiansen, alene til 
hensigt at ”skabe en falsk tryghedsfølelse i befolkningen”, og indgive 
befolkningen ”forestillingen om, at når denne forsvarsordning er gen-
nemført, kan landet, hvis ulykken skulle ske, holdes i hvert fald så længe, 
at hjælp udefra kan nå frem i tilstrækkeligt omfang og i rette tid til at 
afværge en ny besættelse, en ny 9. april – som man patetisk udtrykker sig. 
Men de herrer ved, at dette ikke kan holde stik, hvis en stormagt virkelig 
angriber med det formål at besætte Danmark”.  
 De Radikale fremsatte derfor et modforslag, som de selv 
betegnede som en mere ”ærlig ordning”, der ikke gav sig ud for at være 
mere, end den var.98 Denne tog udgangspunkt i de danske geografiske 
forhold med opdelingen i spredte øer samt i landets mangel på strategi-
ske råstoffer, hvilket ikke gav muligheder for ”store landmilitære opera-

                                                 
95 FCHs dystre vurdering blev drøftet på et ministermøde, hvorefter forsvarsministeren 
gjorde medlemmerne af FK bekendt med den. Forsvarsministeren understregede ved 
den lejlighed, at regeringen lagde den største vægt på så hurtigt som muligt at få for-
svarsberedskabet styrket, Skrivelse fra FM 1. kt. til FCH af 23/12 1950, 0028 FM 1. kt., 
Diverse fortrolige akter 1950-1957, K002. 
96 Se også Villaume, 1997, s. 166. Spørgsmålet om manglende forstærkninger uddybes i 
kapitel 6.1.1. 
97 Rigsdagstidende 1950/51,12/6 1951, s. 4441 ff. Se også sst. s. 4292 og 4346 ff. Det 
Radikale Venstre havde også tidligere stemt imod forsvarslovene i maj 1950. 
98 Ibid. 
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tioner med et henholdende forsvar af længere varighed.”99 De Radikale 
fandt det derfor ikke forsvarligt at basere den nye forsvarsordning på en 
relativ stor landhær, og modforslaget betonede i stedet ”den indre front”, 
bevogtningsopgaver og en mindre grænsestyrke. Det afviste, at det med 
de danske geografiske og forsyningsmæssige muligheder ville være muligt 
at opstille et egentligt eksistensforsvar. Dette var klassisk Radikal politik 
baseret på en traditionelt forsvarsskeptisk og Atlantpagtkritisk opfattelse. 
Men set i lyset af de manglende NATO-forstærkninger, var kritikken 
ikke ubegrundet. Hvordan forestillede man sig reelt, at et en henholden-
de kamp skulle gennemføres med de stærkt underlegne styrker, som 
Danmark måtte forventes at råde over? 
 Forsvarsministeren gled imidlertid af på kritikken. Under 
drøftelserne i Folketinget d. 12. juni afviste han de Radikales kritik og 
understregede, at det aldrig var påstået, at forsvarsordningen skulle kun-
ne fjerne utrygheden. Det, man ville, var ”at skabe et effektivt forsvar 
indenfor den ramme, vi selv mener er rimelig, og indenfor den økonomi-
ske ramme, som svarer til de anstrengelser, som også andre lande af vor 
størrelse tillader sig i øjeblikket.”100 På denne måde undlod han helt at 
komme ind på kerneproblemet med de manglende forstærkninger, som 
var et meget ømtåleligt emne for politikerne fra de store Atlantpagt-
partier (S, V og K), da det kunne sætte spørgsmålstegn ved hele beretti-
gelsen af NATO-medlemskabet. 
 Samtidig var selv forsvarsministeren sandsynligvis usikker 
på, hvilke planer de store NATO-allierede egentlig havde for forsvaret af 
Danmark. Det er kendetegnende for perioden i starten af 1950erne, at de 
ledende politikere måtte tage beslutninger på et meget lavt informations-
grundlag, når det gjaldt Danmarks rolle i den reelle NATO-
planlægning.101 
 Problemet med de manglende forstærkninger var dog er-
kendt i militære kredse, og det var Søværnets vurdering, at en russisk 
fremrykning, som måtte forudsættes at blive ført med ”stærkt overlegne 
kræfter”, udelukkende ville kunne forhindres i kort tid, med mindre 
Danmark fik hjælp udefra, hvilket man i 1951 kun kunne forvente ”i 
ringe grad, og ikke over land fra Kontinentet.” Som følge heraf måtte et 
realistisk hovedmål for Forsvaret være: ”med alle til rådighed stående 
offensive og defensive midler at modvirke invasion af territoriet. Hvis 
tilbagetrækning bliver nødvendig, da at holde områder af strategisk be-

                                                 
99 2. betænkning, 1951, s. XXXIII-XXXIV. 
100 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger 1950/1951, s. 4463. 
101 Villaume, 1997, s. 146 ff.; NATOs tvetydige udtalelser om forsvaret af Danmark ses 
tydeligt i C.5/A.1454 ”Kortfattet referat af møde i Udenrigsministeriet med Field Mar-
skal Montgomery den 7/4 1951”, FCH til FM 28/4 1951, 0101-001FST, KC. Klass. 
kopibog, ks. 3. 
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tydning imod fjenden så længe som muligt og til sidst at holde et område, 
der kan forsvares”.102  
 
De Radikales kritik af forsvarsordningen afspejlede det problem, at 
chancerne for et heldigt forsvar af Danmark i starten af 1950erne var 
meget små, hvilket det dog hverken var politisk muligt eller ønskeligt at 
acceptere. Forsvarsopbygningen måtte udføres ud fra den underforståe-
de opfattelse, at det var det bedste man kunne få for pengene, og at kri-
gen skulle gøres så kostbar som mulig for modstanderen. Men endnu var 
en forsvarsopbygning baseret på forestillingen om et eksistensforsvar 
primært symbolsk. 
 
Direktiv til Søværnskommandoen vedrørende Søværnets 

opgaver 

Sandsynligvis i forbindelse med kommissionens arbejde udstedte for-
svarschefen, admiral Qvistgaard, i april 1951 et direktiv til Søværnskom-
mandoen vedrørende ”Søværnets opgaver og indledende operationer til imødegåelse 
af et østmagtangreb på Danmark.” Direktivet var udarbejdet med udgangs-
punkt i den nordeuropæiske regions (NERPGs) forsvarsplaner, og Sø-
værnets opgaver blev her angivet at være med alle ”til rådighed værende 
kræfter at imødegå invasion ad søvejen, at imødegå fjendtligt gennem-
brud af Sundet og Bælterne, at medvirke til beskyttelse af forbindelsesli-
nierne til søs, at deltage i hovedstadens og sømilitære basers luftforsvar, 
at dække Hærens flanker mod omgåelse fra søsiden samt at angribe fjen-
dens forbindelseslinier i Østersøen.” 103 Disse opgaver skulle udføres i 
snævrest muligt samarbejde med Hæren og Flyvevåbnet og eventuelle 
allierede flådestyrker.  
 Hovedvægten skulle lægges på ”invasionsforsvaret af Sjæl-
land”, hvorfor Flådens hovedstyrker indledningsvis skulle grupperes i 
Sundet og Storebælt samt de sydlige adgange hertil. Inden for de respek-
tive værkers område skulle kystbefæstningerne ”støtte Flådens operatio-
ner samt medvirke lokalt i såvel invasionsforsvaret som luftforsvaret”. 
Særlig vægt skulle lægges på at udnytte den forhåndenværende minebe-
holdning til spærringer af kyster, gennemsejlingsfarvande, havne- og ba-
sisforsvar og generel beskyttelse af søfarten. Sådanne spærringer skulle i 
første række tilstræbes at ligge i farvandet mellem Stevns og Falsterbo, i 

                                                 
102 ”Almindelig orientering vedrørende det maritime forsvar i danske farvande primo 
1951”, SVK marts 1951, bilag til U.252, “Direktiv til Søværnskommandoen” – vedr. 
Søværnets opgaver og indledende operationer i tilfælde af et østmagtangreb på Dan-
mark”, SVK til FC 16/3 1951, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, ks. 2 
103 C.02/0.1232, ”Direktiv til SVK vedrørende Søværnets opgaver og indledende opera-
tioner til imødegåelse af et østmagtangreb på Danmark”, FCH til SVK 9/4 1951, 0101-
001 FST, KC. Klass. kopibog ks. 3. 
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Fakse Bugt, Langelandsbælt og Lillebælt (i den nævnte rækkefølge) samt 
ud for en række vigtige havne. 
 Direktivet udgjorde nok den mest detaljerede gennemgang 
af Søværnets opbygning efter tilslutningen til Atlantpagten. Det var i høj 
grad baseret på de tidligere planer, men nyt var det stærke fokus på Flå-
dens offensive aspekter. Planen understregede direkte, at man skulle bru-
ge enhver lejlighed til at tage initiativet - bl.a. med konstant opmærk-
somhed rettet på muligheden for at angribe fjendtlige forbindelseslinjer. 
Man måtte dog tage de ”få og svage styrker”, som foreløbig var til rådig-
hed, i betragtning. Derfor kunne man for nuværende kun påregne, at der 
kunne gennemføres sømilitære operationer i ”ret begrænset omfang”104, 
og det var stadig vurderingen, at de russiske styrker i det danske nærom-
råde ville være ”stærkt overlegne”.105 
 
Skønt hovedvægten i disse planer fortsat lå på invasionsforsvaret, var der 
altså her tale om en betydeligt mere offensiv strategi end tidligere med 
det øgede fokus på angreb mod sovjetiske forbindelseslinjer samt offen-
siv mineudlægning. Denne tendens fortsatte i de følgende år, og dan-
skerne søgte ihærdigt at vække de øvrige NATO-landes interesse for de 
offensive operationer, som ville give Danmark og Østersøen en langt 
større strategisk betydning i det samlede NATO-forsvar.106 
 

4.3.6. Dansk forsvarspolitik efter 1951 

Efter forsvarslovene i sommeren 1951 skete der i de følgende år ikke 
grundlæggende ændringer i målsætningen for det danske forsvar. I løbet 
af 1953 forelå de første større forsvarsplaner udarbejdet i lyset af NA-
TOs militære planlægning. Planerne har dog ikke direkte relevans for en 
diskussion af Kystbefæstningens opbygning, da de forelå på et tidspunkt, 
hvor beslutningen om at opføre kystbefæstningsanlæggene havde været 
truffet i mere end et år. Planerne var udtryk for en videreudvikling af det 
offensive forsvar, og tendensen var, at man i stigende grad skubbede 
forsvarsfronten sydpå – for Hærens vedkommende til det sydlige Jylland, 
og for Søværnets vedkommende med betoningen af de offensive opera-
tioner i Østersøen (og dermed et fremskudt forsvar af Sjælland). Det 
blev fortsat understreget, at operationer af denne art indtil videre kun 

                                                 
104 Ibid. 
105 For den sidste vurdering se: SVK’s ”Almindelig orientering vedrørende det maritime 
forsvar i danske farvande primo 1951” af marts 1951, bilag til U.252 SVK til FC 16/3 
1951, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, ks. 2. 
106 Se eks. C.422/0.3787 ”Memorandum vedrørende betydningen af offensive operatio-
ner i Østersøen”, FCH 4/9 1951, 0101-001 FST, KC. Bilag til Klass. kopibog, Ks. 1. 
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kunne gennemføres i meget begrænset omfang med danske styrker alene. 
Der måtte dog alligevel tillægges dem ”særdeles stor betydning”.107  
 Generelt arbejdede Danmark sig i stigende grad frem imod 
et virkeligt eksistensforsvar - dog stadig baseret på støtte fra de NATO-
allierede. Således erklærede Søværnskommandoen eksempelvis i deres 
Flådeplan 1953, at målet for dansk forsvarspolitik måtte være at opbygge 
et tilstrækkeligt stærkt og velafbalanceret forsvar til ikke kun at imødegå 
men også opholde et overraskende angreb, således at der sikredes mulig-
hed for rettidig allieret hjælp.108 Forestillingen om, at man skulle kunne 
holde Danmark var således i støbeskeen, men der var lang vej, før man 
reelt kunne gøre sig håb om et virkeligt eksistensforsvar. Der var i 1953 
stadig store mangler i det danske Forsvar, og især var Flyvevåbnets svag-
hed og den deraf manglende luftdækning for sø- og landbaserede styrker 
stærkt problematisk.109 Dette problem blev yderligere understreget af den 
danske flystationeringspolitik, som tilsagde, at der ikke måtte stationeres 
allierede flystyrker i Danmark ”under de nuværende omstændigheder”.110 
 
Store forsvarspolitiske spørgsmål i starten af 1950erne 

I denne afhandling er det primære fokus på Søværnet og specifikt på 
kystbefæstningsanlæggene. Det må dog understreges, at skønt diskussio-
nerne om kystbefæstningsanlæggene måske i nogen grad har været over-
set i den hidtidige forskning, så var de mest omdiskuterede forsvarspoli-
tiske temaer i denne periode netop spørgsmålet om flystationering og 
drøftelserne af 18 måneders tjenestetid. De to altoverskyggende proble-
mer for forsvaret af det danske territorium var således indtil i hvert fald 
midt i 1950erne: 1) den manglende dækning af den sydlige adgang til 
Jylland (da NATO kun planlagde med en forsvarslinje vest for Rhinen); 
2) den manglende luftoverlegenhed over det danske område. 
 Disse to militære problemer blev også til centrale politiske 
spørgsmål med et stærkt allieret pres på Danmark for at indføre 18 må-
neders tjenestetid samt at etablere fredstidsbaser for amerikanske flyver-
styrker. 111 I flystationeringssagen var Danmark udsat for massivt pres fra 
såvel Sovjetunionen som USA for henholdsvis at afvise og acceptere 
                                                 
107 ”Forsvarsstabens redegørelse af 2. december 1953 for nuværende planer for forsva-
ret af Danmark”, fremsendt fra FCH til Forsvarsministeren med C.K.10/0.5154, 8/12 
1953, 0101-001 FST, KC. Bilag til klass. kopibog, ks. 3; se også Clemmesen, 1987, s. 28. 
108 U. 688, SVK ”Flådeplan 1953 af 12/2 1953”, 0301-007 MST, KC. Hem, kopibog, 
ks. 4.  Flådeplanen blev i øvrigt aldrig godkendt, da der i 1954 og årene derefter blev 
foretaget nedskæringer af forsvarsbudgetterne, Thostrup, 1961, s. 212. 
109 ”Forsvarsstabens redegørelse af 2. december 1953 for nuværende planer for forsva-
ret af Danmark”, fremsendt med C.K.10/0.5154, 8/12 1953, 0101-001 FST, KC. Bilag 
til klass. kopibog, ks. 3 
110 DIIS, 2005, bind 1, s. 285.  
111 Ved forenede kræfter, FKO, 2000, s. 93-94; For en grundig gennemgang af statione-
ringssagen se bl.a. Villaume, 1997, s. 391ff. 
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stationeringen. Sagen kan betragtes som et udtryk for den sårbare sikker-
hedspolitiske situation, Danmark stod i, og et eksempel på den skarpe 
balancegang man måtte føre mellem ikke-provokation overfor Øst og 
opslutning om det fælles allianceforsvar. Kystbefæstningsanlæggenes 
opførelse udgjorde ikke i første omgang tilnærmelsesvis så politiseret et 
spørgsmål, ikke mindst af den grund, at der ikke ses at have været noget 
direkte sovjetisk pres på Danmark i forbindelse med anlæggenes projek-
tering. Men som det vil blive vist i de følgende kapitler, så indgik overve-
jelser omkring ikke-provokation overfor Sovjetunionen alligevel i de 
danske politiske drøftelser, og i forbindelse med spørgsmålet om infra-
strukturmidlerne i 1952 blev stationering af (amerikanske) fly på dansk 
jord også i nogen grad flettet sammen med kystbefæstningsanlæggenes 
finansiering. 
 

4.3.7. Konklusion  

I de første år efter 2. Verdenskrig søgte Danmark at holde sig ude af de 
blokdannelser, som hurtigt blev etableret mellem Øst og Vest. Men med 
medlemskabet af Atlantpagten (senere NATO) i april 1949 tilsluttede 
Danmark sig den vestlige side i blokopdelingen. Den danske forsvars-
front blev herefter placeret mod sydøst og den militære strategi blev i 
stigende grad baseret på forestillingen om et eksistensforsvar. Dette var 
dog i starten af 1950erne mere udtryk for hensigtserklæringer end for 
realiteter på grund af de svage danske forsvarsstyrker, og reelt var Dan-
marks sikkerhed primært baseret på alliancens samlede afskrækkelsesef-
fekt.  
 
Den konkrete danske forsvarsplanlægning fandt sted i forbindelse med 
de to forsvarskommissioner nedsat i henholdsvis 1946 og 1950. Her blev 
en række stabsarbejder fra værnene drøftet på politisk niveau - og For-
svarets ledelse, organisation og materielle rammer i vid udstrækning fast-
sat. For Søværnets vedkommende førte forsvarslovene ikke til konkrete 
retningslinjer for sammensætning eller styrketal. Men nogle overordnede 
målsætninger baseret på Søværnets egne stabsarbejder blev fremsat, hvor 
de vigtigste var opgaver forbundet med at imødegå landgangsforsøg 
samt forhindre gennembrud af gennemsejlingsfarvandene fra Østersøen.  
 De overordnede vurderinger af Danmarks mulighed for at 
modstå et eventuelt angreb var imidlertid pessimistiske. Sovjetunionen 
havde stærkt overlegne styrker, og man måtte sandsynligvis indstille sig 
på at trække sig tilbage og søge at holde et brohoved, som kunne anven-
des til en senere tilbageerobring af Danmark. I forbindelse med denne 
tilbagetrækning måtte et angreb dog gøres så kostbart som muligt for 
Sovjetunionen, og man skulle søge at vinde tid, så forstærkninger kunne 
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komme til hjælp. Forudsætningen herfor – nemlig hjælp fra de allierede – 
var dog kun i meget ringe grad opfyldt i starten af 1950erne, hvilket også 
var erkendt af den danske politiske og militære ledelse.  
 Alligevel måtte man foretage en forsvarsopbygning, som 
på bedst mulig måde sikrede gennemførelsen af disse målsætninger, og 
her blev især behovet for et højt beredskab understreget. Det ville være 
katastrofalt for forsvarskampen, hvor lille den end måtte blive, hvis Sov-
jetunionen lykkedes med et overraskelsesangreb, som det tyskerne havde 
gennemført d. 9. april 1940. Netop kystbefæstningsanlæggenes høje be-
redskab blev, som det vil fremgå, et afgørende argument for deres opfø-
relse.  
 

DEL 2: Kystbefæstningsanlæggene i den danske 

forsvarsplanlægning 
 

Kapitel 5: Kystbefæstningen i de danske forsvars-

planer 

I dette kapitel vil den politiske og militære beslutningsproces, som førte 
frem til opførelsen af bl.a. Stevnsfort og Langelandsfort blive analyseret. 
De politiske overvejelser i forbindelse med forternes placering var meget 
afhængige af Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Et centralt 
spørgsmål er derfor, hvorvidt forterne kan ses som udtryk for småstaten 
Danmarks tilpasningspolitik overfor en omverden, som i løbet af 1945-
1954 i stigende grad blev polariseret mellem stormagterne USA og Sov-
jetunionen? 
 
Indledningsvis gives en kronologisk gennemgang af udviklingen i planer-
ne om opbygningen af den danske kystbefæstning. Herunder vil spørgs-
mål om forternes finansiering, deres indbyrdes prioritering og de militære 
og politiske spørgsmål, som rejste sig i forbindelse med projekteringen, 
blive drøftet.  
 Kapitlets anden del består af en case, hvor det mest afgø-
rende militære kritikpunkt vedrørende forterne diskuteres nærmere – 
nemlig spørgsmålet om, hvorvidt stationære kystbatterier som Lange-
landsfort og Stevnsfort var forældede i lyset af den moderne krigsførelse, 
hvor luftangreb (potentielt med atomvåben) og muligheden for nedkast-
ning af luftlandetropper ”i ryggen” på forterne gjorde disse særdeles sår-
bare, og hvor krigens offensive operationer blev fremhævet frem for 
tidligere tiders defensive befæstningstraditioner. 
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5.1. Udviklingen i planerne om Kystbefæstningen  
 

5.1.1. Kystbefæstningens historie før 1945 

Forterne og batterierne,112 som blev projekteret omkring 1950, skriver sig 
ind i en lang dansk tradition for kystbefæstningsanlæg. Allerede i 1600-
tallet indledte Christian IV arbejderne med Københavns søbefæstning, 
og efter Københavns bombardement i 1807 blev et omfattende kystfor-
svar af hele landet opbygget med skanser på de strategisk vigtige punkter 
til støtte for kanonbådene i den efterfølgende krig mod de engelske flå-
destyrker.113  
 I løbet af 1800-tallet fortsatte udbygningen af primært Kø-
benhavns befæstning, og undervejs overgik søbefæstningen (i 1867) fra 
Flåden til Hærens kystartilleri. Estrup-regeringen gennemtrumfede i 
1880erne, efter mere end 30 års diskussioner om befæstningsbyggeriet, 
en udbygning af Københavns søbefæstning.  
 Trods kritik af Estrups politik fortsatte udbygningen af 
søbefæstningen med forsvarslovene i 1909. 11 millioner blev afsat til 
etableringen af bl.a. Flakfort og Dragørfort omkring København, og til 
anlæggelse af batterier andre steder på Sjælland, bl.a. Lynæs batteri, Kon-
gelundsfort, Mosede batteri og Borgsted batteri. Alle disse indgik også i 
de indledende planer for kystdefensionens (gen)opbygning efter 1945.  
 I 1922-forsvarsloven gennemførtes en række nedskæringer 
på befæstningsområdet – som i det øvrige forsvar, og dette fortsatte i 
forsvarslovene af 1932. I 1932 overgik kystforterne også påny til Søvær-
net nu under navnet Kystdefensionen. I lyset af den nazistiske magtoverta-
gelse i Tyskland indledtes dog en vis genoprustning, og nogle af befæst-
ningsanlæggene, bl.a. Kongelundsfortet, gennemgik moderniseringer.   
 D. 9. april 1940 er blevet betegnet som ”en mørk dag i det 
danske kystforsvars historie”.114 En del sammenfaldende omplaceringer 
af personel netop dagen før gjorde, at der ikke blev åbnet ild i form af 
varselsskud fra Middelgrundsfortet mod de i Københavns havn indlø-

                                                 
112 Kystbefæstningsanlæg defineres oftest som batterier eller forter. Forskellen på de to 
anlægstyper er, at batterier er fæstningsanlæg eller dele af større fæstningsværker, som 
ofte kun er beskyttet med volde på fjendesiden, og normalt kun har én hovedskudsret-
ning. Forter derimod er betegnelser for permanente fæstningsanlæg, der kan forsvare 
sig til alle sider, og således også indgå i landkampe bag fortet. Se definitioner Guide til 
Københavns befæstning, red. Peter Thorning Christensen, Miljø- og Energiministeriet, 
Skov- og Naturstyrelsen, 1996. I denne afhandling vil betegnelserne blive anvendt af-
hængig af de respektive kilders angivelse. For Stevnsfort og Langelandsforts vedkom-
mende er der en tendens til, at de danske kilder helt frem til 1952 primært omtaler de to 
anlæg som batterier. Dette skyldtes sandsynligvis, at man var usikker på deres endelige 
udformning. 
113 ”Kystforsvarets historie”, v. SL E. Hansen, i Kompendiesamling vedr. Kystdefensionen, 
Kystbefæstningen, Kystforsvarslære, 1982; se også Thorning Christensen (red.), 1996. 
114 ”Kystforsvarets historie”, v. SL E. Hansen, 1982. 
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bende tyske fartøjer, hvilket blev kritiseret i offentligheden og i en efter-
følgende undersøgelseskommission.115 Episoden var specielt kritisk fordi 
forterne netop blev betragtet som Danmarks sikkerhed overfor uvarslet 
angreb.  
 I løbet af den efterfølgende besættelse overtog de tyske 
styrker de fleste danske kystbefæstningsanlæg, internerede det militære 
personel og beslaglagde våben mv.116 Samtidig udførte tyskerne omfat-
tende befæstningsarbejder i Danmark, primært på den jyske vestkyst som 
led i den såkaldte Atlantvold. Et stort fort ved Hanstholm blev opført 
for, i samarbejde med tysk kystartilleri i Norge, at kunne dække den vest-
lige indsejling til Skagerrak. Også ved Frederikshavn blev et større anlæg 
opført, det såkaldte Bangsbofort, som sammen med Hornbæk batteri var 
det eneste af de tyske anlæg, som blev bibeholdt efter forsvarslovene i 
1950.  

Overordnet kan det siges, at de faste befæstningsanlæg i 
1950 havde haft en lang tradition i dansk forsvarstænkning. De repræ-
senterede grundlæggende en defensiv strategi, og tankegangen bag dem 
var, i hvert fald fra 1880erne, at man skulle kunne opholde en modstan-
der så længe, at udenlandsk støtte kunne nå frem. Dette blev også et 
(mere eller mindre begrundet) led i argumentationen for de permanente 
kystbefæstningsanlæg efter 2. Verdenskrig.  
 Konkret havde befæstningsanlæggene til opgave at dække 
minespærringer, støtte flådestyrkerne og yde et direkte bidrag til forsvaret 
af eks. København imod angreb fra søsiden. Kystbefæstningsanlæggene 
måtte dog ofte se sig overhalet af den øvrige militærteknologiske udvik-
ling, hvor skibenes skyts fik længere og længere rækkevidde og effekt, og 
hvor fly og senere missiler udgjorde en markant trussel fra luften.117 Der-
for var de stationære anlæg også igennem hele det 20. århundrede udsat 
for kritik, og blev foreslået erstattet med mobilt artilleri, skibe eller sene-
re fly. Men var de faste anlæg reelt forældede efter 2. Verdenskrig?  
 

5.1.2. Erfaringerne fra 2. Verdenskrig 

Kyst- og amfibieoperationer havde spillet en stor rolle under 2. Verdens-
krig, således som man så det både i den enorme D-dags-operation mod 
Normandiet i 1944 og i kampene om Stillehavet. I januar 1947 udarbej-
dede Søværnskommandoen en rapport, hvori man bl.a. skitserede de 

                                                 
115 Se grundig gennemgang af hændelsesforløbet i Gay, 1957, s. 15-16;. og Gyller, 1957, 
s. 502. 
116 Gyller, 1957, s. 513. 
117 Efter 1. Verdenskrig blev anlæggene omkring København bl.a. kritiseret for at være 
”værdiløse”, da København kunne bombarderes af skibe med langtrækkende skyts fra 
Køge bugt. Kritikken var dog ofte præget af politiske eller værnsinterne kampe. Se Gay, 
1957, s. 6.  



 42 

erfaringer krigen havde givet for kystforsvarets vedkommende.118 De 
mest afgørende erfaringer vil blive skitseret her, da de i høj grad indgik i 
argumentationen omkring Kystdefensionens opbygning i de følgende år:  
 For det første havde luftkrigen nu fået afgørende betyd-
ning, hvilket medførte et øget fokus på nødvendigheden af at sprede sine 
styrker, så de blev mindre sårbare. Det kom også til at gøre sig gældende 
for kystbefæstningsanlæggene, som man søgte at sikre ved spredning af 
kanonerne samt opførelse af betonkonstruktioner, dækningsrum og ca-
mouflage. 
 Trods Flyvevåbnets nye betydningsfulde rolle, understre-
gede Søværnet, at krigens erfaringer havde vist at moderne kystbefæst-
ningsanlæg besad ”betydelig modstandsevne” overfor luftangreb. Ved de 
allieredes invasion i Frankrig havde det forberedende luftangreb således 
vist sig ude af stand til at nedkæmpe de tyske kyststillinger, og man havde 
måttet tage skibsartilleri i brug for ved fortsat skydning at uskadeliggøre 
det tyske kystartilleri. Denne argumentation blev anvendt flere gange i de 
senere forsvar for de faste kystbefæstningsanlæg.  
 I den forbindelse blev det også fremhævet, at skønt de 
krigsførende lande under krigen havde anvendt såvel jernbaneartilleri 
som motoriseret kystartilleri som supplement til de faste batteristillinger, 
så herskede der efter krigen ”divergerende opfattelser af muligheden for 
under moderne krigsforhold at opnå rettidig indsættelse af det til veje 
eller jernbanelinier bundne, bevægelige kystartilleri.” Netop problemerne 
med rettidig indsættelse og reel mobilitet for det mobile kystartilleri kom 
i de senere danske drøftelser til at fungere som argument for at fastholde 
de stationære kystbatterier. 
 Den mest afgørende danske erfaring under krigen var sand-
synligvis, at et højt beredskab var afgørende for imødegåelse af trusler 
imod landets neutralitet. Søværnet understregede således, at man for 
kystdefensionen tilsigtede ”en sikring af visse havne i overensstemmelse 
med erfaringerne fra den 9. april 1940”. Det tyske overraskelsesangreb 
denne dag blev en lektie, som danskerne gentagne gange vendte tilbage 
til, og som det vil blive vist i det følgende, så var netop ”9. april”-
erfaringen et af de primære argumenter for at fastholde de stationære 
kystbefæstningsanlæg, som med deres høje beredskab skulle sikre, at et 
eventuelt sovjetisk angreb imod Danmark ville møde modstand. 
 Søværnskommandoen understregede desuden, at krigen 
havde medført nye militærteknologiske fremskridt. Således havde indfø-

                                                 
118 Det følgende er baseret på: ”Nogle oplysninger om nutidens søkrigsmidler og deres 
anvendelse”, fra Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950, SVK januar 
1947, 0007 KM, FK af 1946, ks. 19.  
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relsen af radarer til observation og ildledelse i betydelig grad forbedret 
kystartilleriets virkemuligheder 
 En anden af krigens store opfindelser var den begyndende 
anvendelse af raketartilleri under invasionsoperationer imod befæst-
ningsanlæg eller troppestyrker i land. Det var imidlertid Søværnets vurde-
ring, at raketvåben ikke ville afløse artilleriet til søs ”i en årrække endnu” 
pga. raketternes manglende præcision. Raketter kunne dog i nogen grad 
anvendes fra luftfartøjer. Også som bevæbning for kystbatterierne syntes 
raketter ”at frembyde visse muligheder”, og når større præcision kunne 
påregnes ville raketvåben som kystskyts ifølge Søværnet ”kunne påregne 
betydelig interesse.” Men i projekteringen af kystbefæstningsanlæggene 
omkring 1950 har truslen fra raketter og missiler altså endnu ikke spillet 
nogen afgørende rolle. 
 
Flere af disse krigserfaringer kom ganske givet til at influere på Forsva-
rets vurdering af kystbefæstningsanlæggene i de følgende år. Deres høje 
beredskab og deres relative modstandsdygtighed overfor luftangreb blev 
nogle af de helt centrale argumenter for opførelsen af Stevnsfort og Lan-
gelandsfort.  
 

5.1.3. Kystdefensionens opbygning indtil 1949 

Efter 2. Verdenskrigs afslutning lå det danske forsvar som tidligere 
nævnt i ruiner. Søværnet havde sænket store dele af Flåden i august 1943, 
mens tyskerne havde overtaget og demonteret en lang række kystbefæst-
ningsanlæg. Kystdefensionen stod efter befrielsen i den situation, at man 
rådede over langt flere anlæg end før krigen, da tyskerne havde anlagt en 
række batterier som led i den såkaldte Atlantvold. Men disse anlægs pla-
cering på den danske vestkyst gjorde dem uegnede for et fremtidigt 
dansk forsvar. Det stod dog klart for både Marineministeriet og Krigs-
ministeriet, at forsvaret af Danmark i en vis udstrækning måtte støttes til 
permanente kystbefæstningsanlæg på de strategisk vigtigste områder.119  
 
Besigtigelseskommissionen 1945-46 

Derfor blev den såkaldte Besigtigelseskommission med chefen for Kyst-
defensionen, kommandør P. Ipsen, som formand etableret i august 1945. 
Denne rejste i løbet af efteråret og vinteren 1945 rundt i landet og gen-
nemgik alle kystbefæstningsanlæg.  
 Besigtigelseskommissionen blev bedt om, at udtale sig om, 
hvorvidt visse anlæg burde bevares. Direktivet for kommissionen, der 

                                                 
119 Dok nr. 2. Marineministeriets (MM) direktiv af 31/8 1945, 1055-085 KM, Kommis-
sionen til besigtigelse af kystbefæstningsanlæg (herefter Besigtigelseskommissionen), A. 
Sagsarkiv, 1945-46. ks. 4. 
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var udarbejdet af Krigsministeriet og Marineministeriet i fællesskab, an-
gav, at et kommende dansk forsvar måtte have særlig interesse for så-
danne kystbefæstningsanlæg, som kunne indgå som led i forsvaret af 
”gennemsejlingsfarvandene og de vigtigere havne”, som støtte for ”flådestyrker” og 
for ”landforsvaret” (primært kystforsvaret) samt ”forbindelsen mellem landsde-
lene”.120 Konkret skulle opgaverne løses ved at kystbatterierne ydede be-
skyttelse af minespærringer og artilleristisk støtte og dækning til de svagt 
armerede danske flådestyrker samt landforsvaret. Disse opgaver må 
fremhæves, da de i alt væsentligt forblev kystbefæstningsanlæggenes ho-
vedopgaver fremover.  
  
Af kommissionens betænkning, som blev afleveret d. 8. marts 1946 
fremgik det, at et fremtidigt dansk kystforsvar burde bestå af såvel faste 
batterier som af bevægeligt skyts. De faste batterier burde anlægges såle-
des, at de kunne løse flere opgaver og fungere som ”strategiske knude-
punkter” eks. ved passagefarvande, flådebaser, luftbaser, landgangssteder 
mm.   
 Besigtigelseskommissionen foreslog overtagelse af de få 
tyske værker, som lå strategisk rigtigt, modernisering af nogle af de tidli-
gere danske værker samt opførelse af 10 nye batterier med delvis anven-
delse af skyts m.v. fra de øvrige tyske anlæg. Desuden foreslog kommis-
sionen, at man oprettede 11 motoriserede kystbatterier rundt omkring i 
landet.121  
 Det blev fremhævet, at tyngdepunktet i det danske kystfor-
svar, efter kommissionens opfattelse, burde lægges ”på den sydlige og 
sydøstlige del af landet”.122 En særlig vægt burde tildeles forsvaret af 
Øresund og de sydlige opgange hertil, og en af hovedprioriteterne for 
kommissionen var ”først og fremmest”, at der kom et svært batteri på 
Stevns.123 Til yderligere dækning af Køge Bugt foresloges et batteri med 
15 cm kanoner på Strøby Strand, havnebatterier ved Køge Havn og bat-
terier til dækning af havnene og kystområdet ved Rødvig og Fakse Lade-
plads. Disse anlægs placering så langt mod sydøst som muligt skulle bi-
drage til at give dybde til forsvaret af hovedstaden og de formodede vig-
tige forbindelseslinjer mellem Danmark og Sverige. 
 Storebælt, der var en vigtig forbindelsesvej mellem lands-
delene og mellem Østersøens vestlige del og Kattegat burde også sikres 

                                                 
120 Tyske Kystbefæstningsanlæg. Rapport fra Kommissionen til besigtigelse af kystbefæst-
ningsanlæg, 1946. 
121 Ibid., s. 40 
122 ”Samtidig med at visse havne og farvandsafsnit i den vestlige og nordvestlige del 
samt gennemsejlingsfarvandene beskyttes, således at blandt andet forbindelseslinierne 
søges sikrede”, Ibid., s.16.  
123 Ibid. s. 18.  
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af kystbefæstningsanlæg, da farvandet var af såvel ”mellemfolkelig som 
af speciel dansk strategisk betydning”.124 Også her mente kommissionen, 
at hovedvægten burde lægges på sydlige anlæg, og man foreslog derfor 
batterier på Lollands vestkyst korresponderende med et batteri på Lange-
land.  
 
Besigtigelseskommissionen understregede i sin betænkning, at den ikke 
anså ”sig for at have tilstrækkelig indgående viden om moderne kystbe-
fæstningsprincipper eller tilstrækkelig indsigt i de nyeste taktiske eller 
tekniske metoder ved kystartilleri” til med sikker overbevisning at kunne 
fremsætte forslag om de retningslinjer, der fremtidig burde følges. Der-
for opfordrede den også til, at man undersøgte de ”meget vigtige 
spørgsmål” om forholdet mellem fast og motoriseret skyts, betydningen 
af radarsystemernes fremkomst, valg af ildledelsesmetoder mv. under 
studierejser i udlandet, især i Sverige, England, Tyskland og USA.  
 Kommissionen havde allerede udvekslet visse erfaringer 
med amerikanerne, da man havde holdt møder med medlemmer af en 
amerikansk kystartilleri-studiekommission, som man traf under rejsen til 
Jylland, og som to af Besigtigelseskommissionens medlemmer havde 
fulgt på amerikanernes rejse rundt til de jyske anlæg.125 Amerikanerne, 
som man anså for erfarne på kystbefæstningsområdet efter deres omfat-
tende amfibiekrigsførelse primært i Stillehavet, var af den opfattelse, at 
skyts i kasematter (overdækkende betonkonstruktioner) kun ansås for 
tjenligt under særlige forhold. De fremhævede, at skyts i tårne, f.eks. fra 
udrangerede – ikke for gamle – krigsskibe, var den ubetinget bedste an-
bringelsesform, da de begrænsede skydefriheden mindst.126 De senere 
danske forter på Stevns og Langeland blev da også netop udstyret med 
artilleri i tårne frem for kassematter.  
 Amerikanerne bemærkede desuden, at selv skyts i åbne 
standpladser med personel og ammunition i sprængstyksikre rum var 
mere levedygtige, end man måske skulle vente. Dette blev af kommissio-
nen fremhævet som ”af største interesse, hvor et land i en spændt uden-
rigspolitisk situation hurtigt skal operette et forsvar.”127 Man må formode 
kommissionen hermed sigtede på Danmarks udsatte position.  

                                                 
124 Ibid., s. 20. 
125 Dok nr. 23, Om møde med amerikanerne i Esbjerg 8/10 1945, 1055-085 KM, Besig-
tigelseskommissionen, A. Sagsarkiv, 1945-46. ks. 4. 
126 Skyts i  pansertårne overtog danskerne bl.a. ved det tyske batteri på Fanø, som var 
forsynet med kanoner fra det tidligere tyske slagskib Gneisenau. Kanonerne kom senere 
til Stevnsfortet. 
127 ”Beskrivelse af de tyske værkers fortifikation”, bilag til Tyske Kystbefæstningsanlæg, 
1946. 
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 Disse første amerikanske kontakter var således ikke afvi-
sende overfor det stationære skyts og fremhævede ligefrem anlæggenes 
relative modstandsdygtighed. Som det vil blive vist senere, var det dog på 
højere niveauer i det amerikanske forsvar holdningen, at stationære forter 
ikke var forenelige med det moderne forsvars krav om mobilitet og flek-
sibilitet. 
 
Besigtigelseskommissionens rapport må ses som det første forsøg på at 
skabe en samlet ramme for kystbefæstningens opbygning efter 2. Ver-
denskrig. Det fremgik klart af rapporten, at den nye forsvarsfront skulle 
rettes mod sydøst, og at stationære forter på bl.a. Stevns og Langeland 
burde have en høj prioritet i det fremtidige forsvar. 
 
Opbygningskommissionen 1946-48 

Kort efter Besigtigelseskommissionen afleverede sin rapport fremsatte 
Kystdefensionen forslag til Marineministeriet om, at arbejdet blev fortsat 
i en ny kommission, som bl.a. skulle diskutere forholdet mellem fast eller 
motoriseret skyts.128 Marineministeriet fandt en sådan kommission meget 
ønskelig, og da de foreliggende problemer var af såvel sø- som landmili-
tær art blev denne såkaldte Opbygningskommission, ligesom for Besigtigel-
seskommissionens vedkommende, ført som et samarbejde mellem Mari-
neministeriet og Krigsministeriet. 
 
I efteråret 1946 foretog to af kommissionens medlemmer, chefen for 
Søværnets Bygningsvæsen ingeniør Otto Lehrmann og civilingeniør Ber-
thelsen sammen med orlogskaptajn K. Hertz, leder af artilleriafdelingen i 
Kystdefensionens stab, sådanne studierejser til bl.a. Norge og Sverige, 
som Besigtigelseskommissionen havde anbefalet. Rejsernes udbytte var, 
udover generelle drøftelser med svenske og norske repræsentanter for 
Kystartilleriet, primært at teknisk karakter, hvor man fik kendskab til 
forskellige former for batterityper og taktiske overvejelser over ildledelse, 
placering, beskyttelsesforanstaltninger, luftforsvar mv.129  
 Især Norges situation lignede på mange måder Danmarks, og der 
herskede også her en vis usikkerhed over, hvad fremtiden skulle være for 
de mange tysk anlagte anlæg. Danskerne blev oplyst om, at nordmænde-
ne formodede, at man (ligesom danskerne) til sin tid ville gå ind for pla-

                                                 
128 K.50, nr. 244, 16/4 1946, Kystdefensionen (KDF) til MM, 1055-089 MM, Genop-
bygningskommission, A. Sagsarkiv, ks. 1 
129 Rapport over Tjenesterejse til Sverige i tiden fra 9/9 til 13/9 1946, 0370-012; samt 
Rapport over Tjenesterejse til Norge i tiden fra 4/11 1946 til 11/11 1946, begge fra: 
0370-012 Søværnets Bygningsvæsen (SBV), A. Sagsakter, ks. A 236.  
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cering af faste batterier på strategisk vigtige punkter, og hvor terrænet 
tillod det supplere med mobilt skyts.130 
 
Opbygningskommissionen søgte også at nå klarhed over tyske erfaringer, 
og man tog bl.a. kontakt til den tyske oberstløjtnant Hermann Kuppe, 
der under krigen havde været chef for hele fæstningsbyggeriet i Dan-
mark. Han havde bl.a. været ledende ingeniør ved bygningen af Han-
stedbatteriet (ved Hanstholm) og havde også bygget en række batterier i 
Norge. Man håbede på ved samtaler med Kuppe at få klarhed over en 
række spørgsmål i forbindelse med befæstningsbyggeriet.131 I løbet af 
1947 fik man da også adgang til en 67 siders lang redegørelse fra Kuppe 
for den tyske strategi og de tyske erfaringer med befæstningsbyggeri i 
Danmark, ”Deutscher Festungsbau 1933 – 1945. Under besonderer Berücksichti-

gung des Ausbaues der Küstenbefestigungen in Dänemark”.132 En af konklusio-
nerne heri var, at skønt nye kampmidlers virkning (f.eks. raketbomber og 
atombomber) mod befæstningsanlæg af jernbeton endnu ikke var til-
strækkelig kendt, måtte man dog regne med, ”at man heller ikke i fremti-
den vil kunne undvære befæstningsanlæg”.133 Sådanne udtalelser har 
sandsynligvis været blandt de internationale bidrag, der gav danskerne 
mod på at fortsætte opbygningen af de stationære kystbefæstningsanlæg 
på trods af den senere kritik fra de NATO-allierede. 
  
I hvilket omfang de udenlandske kontakter bidrog direkte til den senere 
opbygning af de to nye kystbefæstningsanlæg ved Stevns og Langeland 
fremgår ikke af det tilgængelige kildemateriale. Sandsynligvis har man 
støttet sig til disse kontakter i det rent tekniske arbejde med forterne, og 
desuden kunne de tyske og norske tilkendegivelser omkring anvendelsen 

                                                 
130 Rapport over Tjenesterejse til Norge i tiden fra 4/11 1946 til 11/11 1946, 0370-012 
SBV, ks. A 236. Nordmændene planlagde i starten af 1950erne at fastholde 54 kystbat-
terier, hvortil ville kræves op mod 10.000 mand i tilfælde af krig. Der ses ikke som for 
Danmarks vedkommende at have været direkte allieret kritik af disse batterier, hvilket 
kan skyldes, at de dybe klippefyldte norske fjorde egnede sig bedre til faste anlæg end 
de åbne danske kyster. MRC anbefalede dog i forbindelse med Medium Term planen, at 
Norge overvejede at flytte nogle af de 10.000 mænd til ”more important tasks” såsom 
skibe, fly eller landstyrker. MRC 5/3 (Final), 5. oktober 1951. MRC decision. A report 
by the Ad Hoc Working Group on ”Medium Term Plan Force Requirements, National 
Contributions to close the gap in conformity with DC 28.”, IMS-Registry, NATO-
archives. Generelt henvises til Odd T. Fjeld (red.), Klar til strid, Kystartilleriet gjennom år-
hundrene, Oslo, 1986; og Kystartilleri og kystjegere – inhogg og utsyn, Tor Jørgen Melien mfl., 
Kystjegerforeningen, 2010. 
131 Ibid. 
132 Oversendt til Søværnets Bygningsvæsen af oberst Niels Maare 2/7 1947, 0370-012, 
SBV, A. Sagsakter, ks. A 236; Kuppe’s redegørelse er i øvrigt oversat til dansk og trykt i 
udgivelsen Tysk Befæstningsbyggeri 1933-1945 med hovedvægt på Kystbefæstningsanlæggene i 
Danmark, red. Peter Thorning Christensen, Miljøministeriet, 1990.  
133 Citat fra den danske oversættelse, red. Thorning Christensen, 1990, s. 53. 
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af faste anlæg give den danske forsvarsledelse en vis rygstøtte, da der 
fremkom kritik af de permanente befæstningsanlæg i starten af 1950erne. 
 
Kystbefæstningsanlæg i Plan for materielanskaffelser mv. 

til Søværnet i tiden 1947-1950 

Ud over dette arbejde med at indsamle internationale erfaringer vedrø-
rende befæstningsbyggeri var Opbygningskommissionens første større 
opgave at kommentere på en af Søværnskommandoen (SVK) i december 
1946 udarbejdet Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950. 
Planen var blevet udarbejdet efter anmodning fra Forsvarskommissionen 
af 1946.134  
 
Ifølge Plan for materielanskaffelser mv. arbejdede SVK på dette tidspunkt 
ideelt set med en samlet langtidsplan, hvorefter 44 batterier skulle istand-
sættes eller nyopføres. Hovedprioriteterne var her anlæggene omkring 
København, i Frederikshavn (Bangsbofort) og ved forbindelsen mellem 
Fyn og Sjælland (Korsør, Nyborg, mfl.). De i Besigtigelseskommissio-
nens rapport så betydningsfulde områder ved Stevns skulle dækkes af 
artilleri ved Strøby Strand og i Rødvig, men disse anlæg var nu kun prio-
riteret som hhv. nr. 41 og  42. I forhold til Besigtigelseskommissionens 
forslag var der således tale om en væsentlig nedprioritering af det sydlige 
Sund- og Bæltforsvar. 
 I erkendelse af, at det af personelmæssige årsager ikke ville 
være muligt at bemande samtlige 44 værker i en årrække, foreslog SVK 
dog, at man som led i 3-års planen gennemførte et begrænset program, 
hvor værkerne ved København og Frederikshavn blev moderniseret og 
istandsat, og der blev anlagt kombinerede kyst- og luftværnsbatterier ved 
Korsør og Nyborg til beskyttelse af Storebæltsoverfarten. De øvrige vær-
ker måtte vedligeholdes i det omfang, man forudså en senere anvendelse. 
Således reduceredes den samlede pris for Kystdefensionens værker også 
fra ca. 232 mio. kr. til ca. 87 mio. kr.135 
 
Opbygningskommissionen og Kystdefensionen var blevet bedt om at 
kommentere på SVK’s plan, og i slutningen af januar indsendte de to 
instanser deres samlede kommentarer, som primært tog form af en ænd-
ret prioritering af arbejderne. Skønt Opbygningskommissionen aner-
kendte den vægt, SVK havde lagt på at få opstillet let skyts til det snævre 

                                                 
134 Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950, SVK januar 1947, 0007 
KM, FK af 1946, ks. 19. 
135 Søværnets samlede plan beløb sig på 306,6 mio. kroner. Kystdefensionens værker 
udgjorde det næsthøjeste samlede beløb med de 87 mio. kr. kun overgået af skibsmate-
riel, som var angivet til 136 mio. kr. Ibid. Se skematisk oversigt over samtlige anlæg i 
såvel SVK’s som Opbygningskommissionens forslag i bilag 4.  
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sø- og luftforsvar af København, mente man dog, at man i forbindelse 
hermed måtte ”tilstræbe en yderligere styrkelse særlig af Københavns 
søforsvars sydfront samt også en forstærkning af den sydlige del af sund-
afsnittet, herunder særlig ved Køge, Stevns og Rødvig.”136 Derfor fore-
slog man en ny trangfølge (udtryk for en prioriteret rækkefølge), hvor et 
permanent havnebatteri i Køge, samt batterier ved Rødvig og Stevns 
blev prioriteret umiddelbart efter de københavnske anlæg.  
 Opbygningskommissionens forslag til en fremhævelse af 
den sydøstlige forsvarsfront fandt dog ikke støtte i Marinestaben. Dette 
skyldtes sandsynligvis, som vi skal se i de følgende kapitler, en række 
udenrigspolitiske forbehold, som i høj grad prægede spørgsmålet om 
kystdefensionens genopbygning. 
 
Søværnets Forslag til lov om Søværnets ordning af 1. juni 

1948  

Uenigheder om finansieringen af 3-årsplanen i 1947 betød, at arbejdet 
gik i stå, og Søværnets Plan for materielanskaffelser 1947-1950 blev derfor 
aldrig godkendt.137 Først i marts 1948 genoptog man arbejdet med en 
forsvarsordning, og her blev værnene anmodet om at udarbejde udkast 
indenfor en samlet ramme på 242 mio. kr. årligt, som kunne gøres til 
grundlag for forhandlinger i Forsvarskommissionen.  
 Søværnskommandoens svar forelå d. 1. juni 1948.138 Heri 
gentog man i afsnittet om Kystdefensionen de tidligere fremsatte opfat-
telser, at krigens erfaringer viste, at moderne kystbefæstningsanlæg besad 
”betydelig modstandsevne overfor luftangreb”- også overfor angreb ”med nutidens 
våben” samt at 2. Verdenskrig havde vist værdien af kystbefæstningsanlæg 
på strategisk vigtige og egnede steder. Søværnskommandoen noterede sig 
i samme skrivelse, at de lave danske farvande, ikke var egnede til egent-
ligt skibsbaseret artilleri, da dette ville kræve meget store skibstyper. For 
at opveje dette – og styrke søforsvaret generelt – var det Søværnskom-
mandoens opfattelse, at en væsentlig forøgelse af de faste, artilleribevæb-
nede kystværker var ønskelig. 
 
I forslaget af 1. juni 1948 gengav Søværnskommandoen (SVK) de 44 
værker, som i ”Plan for materielanskaffelser” var blevet anset for ønskelige. 
Man erkendte dog, at det ”måtte være indlysende”, at dette ikke kunne 

                                                 
136 K.50, KDF’s genopbygningskommission til MM 29/1 1947, 1055-089 MM, Genop-
bygningskommission, A. Sagsarkiv, ks. 1. 
137 Efter ordre fra MM i august 1947 blev nogle mindre arbejder dog udført. Bl.a. opstil-
ling af visse radar-, projektør- og antiluftskyts-installationer samt 4*15 cm kanoner på 
Kongelundsfort, ”Referat af Opbygningskommissionens 5. møde”, 18/2 1948, 1055-
089 MM, Genopbygningskommission, A. Sagsarkiv, ks. 1. 
138 Forslag til lov om Søværnets ordning, SVK 1/6 1948, 0007 KM, FK af 1946, ks. 19 
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gennemføres indenfor en samlet ramme af 242 mio. kr. Heller ikke et 
reduceret forslag med 24 kystværker ville være økonomisk muligt. Det 
var derfor Søværnskommandoens forslag, at følgende kystværker blev 
opretholdet eller nyanlagt: De seks anlæg omkring København: Lynetten, 
Trekroner, Middelgrundsfort, Flakfort, Dragørfort, Kongelundsfort, samt Borgsted 
batteri (ved Grønsund), Lynæs batteri, Hornbæk batteri, Frederikshavn sydl. 

batteri, Korsør, Nyborg, Rønne.139 Af disse var batterierne ved Hornbæk og 
Frederikshavn overtaget fra tyskerne. Korsør, Nyborg og Rønne skulle 
nyanlægges, og de øvrige var tidligere danske anlæg. 
 Endnu engang måtte Besigtigelseskommissionens forslag 
fra 1946 om et fort bl.a. på Stevns således vige pladsen for nybyggeri ved 
Korsør, Nyborg og Rønne. Argumenterne for at opføre kystbefæstnings-
anlæg ved Nyborg og Korsør var, at man skulle kunne forhindre ”over-
rumplende anløb” mod ”disse for landets indre forbindelsesnet meget 
vigtige havnebyer”, samt yde artilleristisk støtte til de flådeenheder, som i 
givet fald skulle optræde ”i dette vigtige farvandsafsnit”140  
 
Prioriteringen af Nyborg og Korsør må dog også ses i lyset af de politi-
ske betænkeligheder, man havde ved at projektere anlæg i de sydøstlige 
farvande.  
 
Status for perioden indtil 1948 – Kystdefensionens opbyg-

ning i lyset af dansk neutralitetspolitik 

Det må af det ovenstående fremgå, at de planer for kystdefensionens 
genopbygning, som blev udarbejdet fra 1946-1948, tilsyneladende var 
udtryk for vidt forskellige militærstrategiske prioriteringer. Besigtigelses-
kommissionen fra 1946 fremhævede stærkt de sydøstvendte forsvarslin-
jer rettet mod den formodede fremtidige fjende Sovjetunionen. Herover-
for betonede Søværnskommandoens planer fra 1947 og 1948, som begge 
skulle danne udgangspunkt for drøftelser i Forsvarskommissionen af 
1946, forsvaret af København samt landets indre forbindelseslinjer – 
dvs. især sikring af forbindelsen mellem Sjælland og Fyn. Der var her tale 
om en langt mere indadvendt klassisk neutralitetspolitisk strategi, som 
koncentrerede sig om det nationale invasionsforsvar.   
 Forskellene underbygges også af, at formålet for kystbe-
fæstningsværkerne i  Marineministeriets og Krigsministeriets fælles direk-
tiv til Besigtigelseskommissionen i 1946 direkte som en hovedprioritet 
blev angivet at være deres betydning for ”forsvaret af gennemsejlingsfarvan-

                                                 
139 Ibid. 
140 Ibid. s.5. Juni 1948 forslaget blev i øvrigt heller ikke gennemført, da den internatio-
nale udvikling overhalede den danske forsvarsplanlægning. 
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dene.”141 Heroverfor talte SVK’s plan fra 1947 udelukkende om kystbe-
fæstningsanlæggenes rolle i havneforsvar og ”forsvaret af de vigtigste 
farvandsafsnit”, hvilket i planen fra 1948 tog endnu en defensiv drejning i 
formuleringen forsvaret af de ”for søværts invasion særligt udsatte kyst-
strækninger”.142 Fra at tale direkte om kystbefæstningsanlæggenes rolle i 
den relativt offensive opgave, som spærring af gennemsejlingsfarvandene 
var, gik man således i de senere planer over til udelukkende at tale om 
deres nationale anti-invasionsopgaver.  
 
Men hvorfor denne ændring? Det var jo som nævnt Marineministeriet 
selv, som i 1946 havde angivet kystbatteriernes rolle i forsvaret af ”gen-
nemsejlingsfarvandene”, så begrundelsen kan ikke være, at Besigtigelses-
kommissionen havde misforstået opgaven.  
 Forklaringen er sandsynligvis knyttet til den generelle dan-
ske forsigtighed overfor Sovjetunionen efter 1945, hvor Danmark på 
ingen måde ønskede at blive involveret i en konflikt om Østersøen, som 
man vidste, at Sovjetunionens havde stor interesse i.143 Såvel britiske som 
sovjetiske embedsmænd mente ligefrem, at den danske regering bevidst 
nedtonede spørgsmålet, og at Danmark søgte at lade som om Østersø- 
og strædeproblemet ikke eksisterede.144 I en sådan situation kunne dan-
ske forsvarsplaner om spærring af gennemsejlingsfarvandene samt an-
læggelse af befæstningsanlæg på sydøstvendte kyster give en uønsket 
politisering af Østersøspørgsmålet.  
 Allerede Besigtigelseskommissionen havde da også været 
opmærksom på de politiske problemer, placeringen af kystbefæstnings-
anlæggene kunne medføre. Et problem med de permanente batterier 
kunne ifølge kommissionen netop være, at ”deres oprettelse i fredstid 
kan af anden magt opfattes som havende front mod denne og derved 
muligvis berede udenrigspolitiske vanskeligheder”145 En af fordelene ved 
mobile batterier blev derfor fremhævet at være, at det ”af udenrigspoliti-
ske hensyn” kunne have sin betydning at have sådant skyts, der kunne 
bringes frem, ”umiddelbart når og hvor strategiske hensyn kræver det og 
derfor ikke forud – som fast kystskyts – har en prædestineret front.”146  
 At politiske betænkeligheder var udslagsgivende i forbin-
delse med planerne for kystforsvarets opbygning bekræftedes af Søvær-

                                                 
141 Tyske Kystbefæstningsanlæg, 1946, s. 9. 
142 Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950, SVK januar 1947, s. 63; og 
Forslag til lov om Søværnets ordning, SVK 1/6 1948, s. 50. Begge fra 0007 KM, FK af 1946, 
ks. 19. 
143 Se bl.a. Bent Jensen, 1999, s. 194; DIIS, 2005, bind 1, s. 231-235 
144 Jensen, 1999, s. 172-173. 
145 Tyske Kystbefæstningsanlæg, 1946, s.11. 
146 Ibid, s.14. 
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nets chef viceadmiral A.H. Vedel, som ved et møde i Forsvarskommissi-
onens såkaldte 5-mandsudvalg i september 1949 direkte konstaterede, at 
et ”batteri ved Stevns, der tidligere havde været politisk uigennemførlig, 
nu efter tilslutning til Atlantpagten påny trængte sig på.”147 Ved mødet 
nævnte Vedel også, at man ved Storebælt overvejede batterier på Lolland 
samt Korsør og Nyborg. Et nyt fokus på de sydøstvendte kyster var så-
ledes mulig, efter den danske neutralitetspolitik var opgivet. 
 
Man kan undre sig over, at det i danske hemmelige forsvarsplaner på denne 
måde var nødvendigt at tage hensyn til Sovjetunionen. Hensynet må for 
det første ses som udtryk for, at man ikke forventede at kunne holde 
forterne hemmelige, når de først var opført. For det andet var der blandt 
de ledende politiske og militære beslutningstagere en stærk mistro til de 
kommunistiske folketingsmedlemmer i Forsvarskommissionen på grund 
af deres formodede tætte forhold til Sovjetunionen.148 Kommunisternes 
deltagelse i Forsvarskommissionen var da også som tidligere nævnt sand-
synligvis en af årsagerne til, at arbejdet her efterhånden blev samlet i 5-
mandsudvalget.  
 At ønsket om at hemmeligholde planerne for kommuni-
sterne spillede en rolle for de danske beslutningstageres overvejelser om-
kring bl.a. Stevnsfortet underbygges også af, at man allerede i 1948/1949 
parallelt med udarbejdelsen af de danske planer faktisk havde haft seriøse 
forhandlinger om at opføre dette fort. Det skete i forbindelse med den 
Skandinaviske Forsvarskomités betænkning fra januar 1949 - som var et 
dybt fortroligt dokument – hvori et batteri ved Stevns igen blev betegnet 
som et af Søværnets vigtigste arbejder. Stevnsbatteriet skulle i samarbejde 
med kystbatterier på Skånes vestkyst dække Øresund og den sydlige ind-
sejling hertil. Formålet var bl.a. at sikre forbindelseslinjerne mellem 
Danmark og Sverige og forsvaret af København. Tilsvarende lukning af 
Storebælt skulle opnås ved batterier ved Nyborg og Korsør.149 
 At et anlæg ved Stevns nu igen indgik blandt hovedpriori-
teterne kan sandsynligvis også forklares med den nye strategiske ramme, 
som det Skandinaviske Forsvarsforbund ville have udgjort for Danmarks 
forsvarsopbygning.150 Skønt det skandinaviske forsvarssamarbejde prin-
cipielt ville have været en fortsættelse af neutralitetspolitikken, kunne det 

                                                 
147 ”Kortfattet referat af Forsvarskommissionens 5-mandsudvalgs møde hos forsvars-
ministeren d. 19/9 1949”, 0007 KM, FK af 1946, Materiale fra kommissionens for-
mand K.H. Kofoed. ks 15.  
148 Kommunisternes placering i Forsvarskommissionen blev også i udlandet, bl.a. i det 
britiske Foreign Office, betragtet som ”uheldig”, Peer Henrik Hansen og Jakob Søren-
sen, Påskekrisen 1948, Høst & Søn, 2000, s. 172. 
149 Den Skandinaviske forsvarskomités betænkning af 14/1 1949, ABA, nr. 39 Hans 
Hedtofts arkiv, ks. 41 
150 Se også Clemmesen, 1987, s. 24. 
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legitimere et øget fokus på forsvaret af Sundet og de sydøstlige danske 
områder. Desuden ville et dansk-svensk samarbejde have betydet en væ-
sentlig forbedring af det danske forsvars mulighed for at modstå et sov-
jetisk politisk eller militært pres.  
 
Overordnet kan det konkluderes, at så længe den officielle danske sik-
kerhedspolitik var baseret på neutralitetstankegangen, blev det ikke set 
som politisk muligt at gennemføre de i øvrigt højt prioriterede anlæg på 
bl.a. Stevns og Langeland. 
 

5.1.4. Kystbefæstningen i de danske forsvarsplaner efter 

tilslutningen til Atlantpagten 

Det skandinaviske forsvarssamarbejde viste sig som nævnt ikke politisk 
gennemførligt. I stedet valgte Danmark i april 1949 at tilslutte sig Atlant-
pagten i håb om, at alliancen kunne afskrække Sovjetunionen fra at ind-
lede en krig, og at de allierede ville kunne yde Danmark støtte i tilfælde af 
at afskrækkelsen svigtede og krigen blev en realitet. I det følgende vil jeg 
belyse udviklingen i planerne for kystforsvaret i lyset af Danmarks nye 
allianceforhold og afviklingen af neutralitetspolitikken.  
 
Søværnskommandoens forslag til Kystdefensionens opbyg-

ning af d. 2. februar 1950 

At Atlantpagtmedlemskabet fundamentalt ændrede mulighederne for det 
danske forsvars opbygning, blev gjort klart af Søværnet i et svar dateret 
2. februar 1950 til Forsvarskommissionens 5-mandsudvalg, som havde 
stillet en række spørgsmål om opbygningen af bl.a. kystbefæstningsan-
læggene i lyset af de nye allianceforhold.151 Søværnskommandoen (SVK) 
konstaterede heri, at forsvarsproblemet efter tilslutningen til Atlantpag-
ten skulle ses i en større sammenhæng, og at man i højere grad end tidli-
gere måtte koncentrere forsvarsforanstaltningerne mod én bestemt ret-
ning (sydøst). 
 På baggrund af Skandinaviens betydning for kontrollen 
med udsejlingen fra Østersøen var det danske forsvars opgaver ifølge 
SVK: 1) at forhindre besættelse og udnyttelse af dansk territorium og 2) 
at spærre udløbene fra Østersøen, fortrinsvis Sundet og bælterne.  
 For Søværnet ville løsningen af disse opgaver bl.a. omfatte 
etablering af minespærringer i Sund og Bælter, medvirken i invasionsfor-
svaret samt udførelse af ubådsjagt. Kystbefæstningsanlæggene skulle her-
til udføre ”forsvar af minespærringer, basisområder, havne og særlig udsatte kyst-
                                                 
151 Jnr. M. 33.2/1946, ”Besvarelse af de ved udvalgets skrivelse af 6/10 1949 stillede 
spørgsmål vedrørende kystbefæstningsanlæg, flådebaser og skibsmateriel”, SVK (Vedel) 
til 5-mands udvalget, 2/2 1950, 0028 FM 1. kt., Diverse fortrolige akter, K002. 
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strækninger; understøttelse af skibsoperationer, samt; deltagelse i luftforsvaret af visse 

områder, herunder imødegåelse af minenedkastninger fra luften.”152  
 Søværnskommandoens forslag af 2. februar 1950 var såle-
des i sit udgangspunkt en tilbagevenden til Besigtigelseskommissionens 
prioriteter fra 1946. Man erklærede igen åbent, at forsvarsfronten rent 
geografisk måtte ligge ”i den sydlige og sydøstlige del af landet”, og kyst-
befæstningsanlæggene måtte placeres på strategisk vigtige steder ”ved 
gennemsejlings-farvandene og den sydlige adgang til disse”. De nye alli-
anceforhold slog igennem nu, hvor modstanderen åbent kunne identifi-
ceres som Sovjetunionen og dets østeuropæiske satellitstater (fra 1955 
Warszawapagten).153 
 
Rent praktisk var Søværnskommandoens forslag en udvidelse med 8 
batterier i forhold til juni 1948-forslaget. Storebælts sydlige indsejling 
skulle dækkes af et nyt batteri på Langeland (eller Vindeholme på Lol-
land), midt på Storebælt skulle de tidligere projekterede batterier ved 
Korsør og Nyborg erstattes af de stort set identisk placerede Halskov og 
Knudshoved, og Storebælts nordlige indsejling skulle dækkes af et batteri 
på Samsø. Til dækning af Lillebælts sydlige indsejling skulle et batteri på 
Lyø opføres, og Femhøje batteri ved Esbjerg og batteriet ved Frederiks-
havn Syd skulle moderniseres til sikring af forbindelseshavnene vestpå. 
Et batteri ved Madses Klint skulle supplere Borgsted batteri i at dække 
indsejlingen til Grønsund mellem Møn og Falster.  
 Den sydlige del af Øresund og Køge Bugt skulle dækkes af 
et nyanlagt batteri på Stevns, som også kunne forsvare kyststrækningen i 
Fakse Bugt. Søværnskommandoen bemærkede, at man tillagde ”et batteri 
på dette sted stor betydning.” En modernisering af Kongelundsfortet 
skulle også bidrage til forsvaret af Køge Bugt.154 Planen fastholdt det af 
tyskerne opførte Hornbæk batteri til dækning af den nordlige indsejling 
til Øresund, og til forsvaret af København skulle de tidligere anlagte bat-
terier og forter Lynetten (kommandostation), Trekroner havnebatteri, 
Middelgrundsfort, Flakfort og Dragørfort moderniseres. Endelig skulle 
havnebatterier ved Gedser, Rødby og Rønne dække de udsatte områder 
på Lolland-Falster og Bornholm, hvor angreb kunne forekomme med 
meget kort varslingstid.155  
 
Det fremgår desværre ikke, hvordan SVK’s forslag af 2. februar 1950 
blev behandlet i 5-mandsudvalget, og som for de øvrige forslag Søværnet 
                                                 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Denne foreslåede opbygning af Kystbefæstningen forventede Søværnskommandoen 
at kunne gennemføre for ca. 120 mio. kr. (prisniveau nov. 1949). Ibid. 
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udarbejdede i årene op til 1950, blev heller ikke dette umiddelbart gjort 
til genstand for realitetsdrøftelser. Man afventede stadig en nærmere af-
klaring af Atlantpagtens samlede forsvarsopbygning.  
 
Afslutning: Forsvarslovene af 1950 

Forsvarskommissionen af 1946 afsluttede sit arbejde i april 1950, og 
kommissionens bestemmelser blev fastsat ved lov (nr. 242) d. 27. maj 
1950. Kommissionens endelige arbejde var primært rettet mod den rent 
organisatoriske ordning af Forsvaret, og for Kystdefensionens vedkom-
mende betød det stort set udelukkende en bekræftelse af, at man fortsat 
skulle henhøre under Søværnet.156  
 Det fremgår desværre ikke nærmere, hvad den politiske 
stemning overfor kystbefæstningsanlæggene var omkring årsskiftet 
1949/1950.157 Men det stod i hvert fald klart, at det nu efter tilslutningen 
til Atlantpagten og afviklingen af neutralitetspolitikken ikke længere var 
politisk risikabelt at diskutere en sydøstlig forsvarsfront. Som det vil blive 
vist i det følgende, var der dog stadig visse politiske betænkeligheder 
forbundet med især anlæggelsen af Langelandsfortet til spærringen af 
Storebælt. 
 

5.1.5. Ekstraordinære forsvarsforanstaltninger august 

1950. 300 mio. kr. -bevillingen  

Koreakrigens udbrud i juni 1950 førte til en markant optrapning af kold-
krigskonflikten - med massive styrkeopbygninger i NATO til følge. Den 
socialdemokratiske Hedtoft-regering fremskyndede - stærkt presset af 
amerikanerne, som havde rettet en skarp henvendelse til regeringen i 
slutningen af juli 1950 - udbygningen af Forsvaret. Regeringen svarede 
amerikanerne, at den omgående ville skride til vidtgående økonomiske 
indgreb. Disse skulle primært tage form af en ekstraordinær forsvarsbe-
villing på 300 mio. kr. - et beløb, som omtrent var på størrelse med det 
samlede årlige forsvarsbudget. Dette beløb skulle bidrage til at frem-
skynde forsvarsopbygningen fra en 4-årsplan til en 2-årsplan. 158 
 Behovet for øgede forsvarsudgifter faldt sammen med en 
eskalering af den samtidige økonomiske krise, Danmark befandt sig i, og 
den socialdemokratiske regeringen udskrev folketingsvalg. Valgkampen 
kom bl.a. til at handle om, hvordan de finansielle byrder ved de øgede 
forsvarsudgifter skulle fordeles på befolkningen. Lige inden Folketinget 
blev opløst op til folketingsvalget, havde de tre Atlantpagt-partier (Soci-

                                                 
156 1. Betænkning, 1950, bilag 4, s. 55. 
157 Se dog kapitel 5.2.2.  
158 For en grundig gennemgang af de danske reaktioner på den amerikanske henvendel-
se se Villaume, 1997, s. 295. 
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aldemokratiet, Venstre og Konservative) dog i Rigsdagen d. 9. august 
1950 vedtaget regeringens forslag om den ekstraordinære bevilling på 
300 mio. kr. over de næste to år til forsvarsformål. Det var denne ekstra-
bevilling, der kom til at finansiere opførelsen af Stevnsfort og Lange-
landsfort.  
 
Planerne for kystdefensionens opbygning i lyset af de ekstraordinære 
forsvarsforanstaltninger vil blive behandlet i det følgende.  
 
Redegørelse fra Søværnskommandoen af 8. august 1950 

Samtidig med de intense politiske drøftelser i starten af august 1950 om-
kring de ekstraordinære forsvarsforanstaltninger udarbejdede Søværns-
kommandoen en redegørelse til den danske delegation ved Atlantpagtens 
Northern European Regional Planning Group (NERPG) i London ved-
rørende Søværnets forsvarsopbygning.159 Redegørelsen byggede dels på 
forhandlinger med forsvarsministeren i lyset af begivenhederne henover 
sommeren 1950 og dels på Søværnets besvarelse af d.2. februar 1950 til 
Forsvarskommissionens 5-mandsudvalg. Den skulle fungere som grund-
lag for den forestående genopbygning af de danske maritime styrker in-
denfor NATOs forsvarsplanlægning - specifikt i forbindelse med revisi-
onen af den såkaldte Medium Term Defence Plan (MTDP).  
 
Af SVK’s redegørelse til NERPG-repræsentationen i London dateret d. 
8. august 1950 fremgik det, at man ville udbygge eller nybygge følgende 
kystbefæstningsanlæg: De seks anlæg omkring København (Lynetten, 
Middelgrundsfort, Flakfort, Dragørfort, Kongelundsfort og Trekroner 
batteri) samt Lyø batteri, Stevns batteri, Mosede batteri, Frederikshavn S 
batteri, Hornbæk batteri, Borgsted batteri, Omø batteri (som erstatning 
for Langeland batteriet), Samsø batteri og Lynæs skolefort. I forhold til 
forslaget af 2. februar 1950 havde man dermed reduceret planen fra 21 
anlæg til 15.160 
 Også batterier ved Knudshoved og Halskov (ved Nyborg-
Korsør) indgik i Søværnskommandoens forslag, men disse blev slettet af 
forsvarsminister Rasmus Hansen (S) i den endelige fremsendelse af for-
slaget til den danske NERPG-delegation. Forsvarsministerens afvisning 
af disse to batterier bundede sandsynligvis i et politisk ønske om at ned-
skære projektet, så det blev mere acceptabelt for de Atlantpagt-allierede 

                                                 
159 U 106, ”Revision af Medium Term Plan. Built up of national forces”, SVK til For-
svarsministeren 8/8 1950 inkl. bilag, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, ks. 1. 
NERPG bestod af Danmark, Norge og Storbritannien (og til dels også USA). 
160 Se skematisk oversigt i bilag 4. 
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(det gav en besparelse på 13,5 mio. kr.), 161 og det kan nok også ses som 
endnu et udtryk for den nye prioritering af de sydlige adgange til gen-
nemsejlingsfarvandene på bekostning af de indre forbindelseslinjer.  
 Alligevel er forsvarsministerens afvisning af Halskov og 
Knudshoved batterierne bemærkelsesværdig, eftersom det ifølge for-
svarschef admiral Qvistgaard havde været Rasmus Hansens eget ønske, 
at de blev opført, med den begrundelse, at de skulle ”hindre en gentagel-
se” af 9. april 1940, hvor tyskerne uhindret havde været i stand til at sejle 
lige ind i Korsør og Nyborg havne.162 Henvisningen til 9. april var udtryk 
for den betydning de stationære kystbefæstningsanlæg blev tillagt for 
forsvaret imod overraskelsesangreb, og den rolle erfaringerne fra 2. Ver-
denskrig stadig spillede for den danske forsvarsopbygning omkring 1950. 
Man ønskede ikke, at Sovjetunionen skulle kunne gentage tyskernes lyn-
aktion imod Danmark, og derefter præsentere NATO for et fait accom-
pli i form af en dansk besættelse.163 Som det vil blive vist senere blev de 
NATO-allieredes kritik af de danske forter også imødegået netop med 
henvisning til de faste anlægs høje beredskab. 
 
Trods visse militære protester imod udeladelsen af batterierne ved 
Knudshoved og Halskov,164 fremgik det dog klart af en redegørelse fra 
SVK i starten af oktober, at de højest prioriterede arbejder ikke var for-
bindelsen mellem Nyborg og Korsør, men i stedet:  

•  opstilling af antiluftværns-batterier på eksisterende værker 

•  færdiggørelse af batteri Frederikshavn S samt 

•  opførelse af batterierne Stevns, Samsø og Omø (Langeland)165 
 

Fra oktober 1950 var opførelsen af de senere forter Bangsbo, Stevns og 
Langeland (som gik under kodenavnene Dimon, Sola og Lasso) således 
officielt blandt de højst prioriterede anlægsarbejder indenfor Søværnet. 
Det stod dog klart, at der trods NATO-medlemskabet fortsat var visse 
politiske betænkeligheder forbundet med disse værker, og især opførel-
sen af batteriet på Langeland blev genstand for politiske overvejelser. 

                                                 
161 Rasmus Hansen havde strøget anlæggelse af kystbatterierne med den motivering, at 
de var for dyre. Referat af Forsvarsstyrelsens (herefter FSS) møde 21/11 1950. 
162 Ibid. 
163 Frygten for en russisk lynbesættelse nævntes bl.a. af forsvarsministeren i præsentati-
onen af forsvarslovene maj 1951, Dansk sikkerhedspolitik 1948-66, UM, bind II, s. 414. 
164 ”Kortfattet redegørelse for Kystbefæstningens genopbygning”, SVK 7/10 1950, 
bilag 3 til U.146 SVK, 7/10 1950, 0301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1; samt Refe-
rater af FSS møder hhv. 21/11 1950; og 16/4 1951. 
165 Prioriteringen tog udgangspunkt i ny plan udarbejdet af Kystdefensionen 26/8 1950, 
som stort set var en gentagelse af SVK’s svar til NERPG af 8/8 1950. Citeret fra 
”Kortfattet redegørelse for Kystbefæstningens genopbygning”, bilag 3 til U.146 SVK, 
7/10 1950, 0301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1.  
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Politiske betænkeligheder ved et batteri på Langeland 

På den nyoprettede forsvarsstyrelses allerførste møde d. 5. oktober 1950 
blev spørgsmålet om kystbefæstningsanlæggenes prioritering inden for 
rammerne af 300 mio. kr. planen taget op med udgangspunkt i Søvær-
nets plan til NERPG fra 8. august. Det stod klart, at de i planen angivne 
kystbatterier på Omø, Lyø og Samsø måtte behandlet særskilt, da mini-
steren mente, at deres eventuelle anlæggelse kunne medføre ”politiske 
konsekvenser”, hvorfor Udenrigsministeriet (UM) skulle høres i sagen.166

 Problemet med de tre batterier var, at de stort set udeluk-
kende havde til formål at bidrage til spærringen af gennemsejlingsfarvan-
dene (Store- og Lillebælt). Dermed kunne man ikke, som for batteriet på 
Stevns, overfor russerne argumentere for, at deres anlæggelse skete udfra 
et rent defensivt ønske om styrkelse af det nationale invasionsforsvar. 
Især batteriet på Langeland blev betragtet som et potentielt udenrigspoli-
tisk problem i forholdet til Østblokken, og allerede i foråret 1950 var 
chefen for Marinestaben pga. ”politiske overvejelser” blevet bedt om at 
undersøge, hvorvidt en mere ”tilbagetrukket placering” var mulig.167 Det-
te havde ført til forslaget om Omø.  
 Militære overvejelser tilsagde dog, at man fastholdt opstil-
lingen af batteriet på Langeland. Et anlæg her ville give en bedre dækning 
af indsejlingen fra syd til Storebælt, og Flyvevåbnet fandt desuden et 
batteri til luftforsvaret af de på Langeland placerede radarstationer stærkt 
ønskeligt.168  
 På trods af fortsatte politiske ”betænkeligheder” ved for-
tets opførelse,169 fandt UM da tilsyneladende heller ikke, at placeringen 
var så problematisk, at man burde erstatte et batteri på Langeland med et 
på Omø. I hvert fald kunne forsvarsministeren i marts 1951 konstatere 
overfor Forsvarskommissionen, at UM ikke havde bemærkninger til bat-
terierne på Stevns og Langeland.170  
 
Spørgsmålet om placeringen af et batteri i ”Sydlige Storebælt” afspejlede 
den fortsatte sammenblanding af udenrigspolitikken og forsvarspolitik-

                                                 
166 Referat af FSS møde 5/10 1950.  
167 ”Resumé vedrørende placering af Langelands batteri”, Søværnsstaben (SST) 21/9 
1951, bilag til U.402, SST til KBF mfl., 22/9 1951, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, 
ks. 3. 
168 Ibid. 
169 Eks. Rasmus Hansen, ”Referat af 4. møde i Forsvarskommissionen af 1950”, 15/12 
1950, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29; samt ”Referat af møde i det særlige udvalg angåen-
de 300 mio. kr. planen”, 18/2 1952, fremsendt af FM 21/5 1952, 0028 FM 6. kt., C. 
Kopibog FTR, C 91. 
170 UM’s analyse har desværre ikke været til at genfinde. ”Referat af 19. møde i For-
svarskommissionen af 1950”, 9/3 1951, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
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ken efter den danske optagelse i Atlantpagten.171 Skønt Danmarks ind-
trædelse i NATO officielt var et farvel til neutralitetspolitikken, forblev 
Østersøen et politisk højspændt område, og hensynet til Sovjetunionen 
indgik i overvejelserne omkring det danske forsvars opbygning.  
 På den baggrund afspejler overvejelserne om et batteri på 
Langeland en klassisk dansk balancegang mellem ønsker om ikke-
provokation og så en politisk insisteren på ikke at vise eftergivenhed, 
som kunne svække forsvarskraften. At man fastholdt anlæggelsen af bat-
teriet på Langeland kan ses som udtryk for, at danskerne førte en relativt 
selvstændig politik overfor den store nabo i øst. I hvert fald i spørgsmål, 
der blev vurderet af mindre interesse for Sovjet end eksempelvis den 
danske flystationeringspolitik.  
 

5.1.6. Drøftelser af 300 mio. kr. planerne oktober-

november 1950 

I løbet af efteråret 1950 blev det den nyoprettede Forsvarsstyrelse og den 
nyudnævnte forsvarschefs (tiltrådte d. 1. oktober) opgave i samarbejde 
med Forsvarsministeriet at udarbejde en samlet plan for Forsvarets op-
bygning ud fra 300 mio. kr. bevillingen. Konkret tog dette arbejde form 
af en række prioriteringslister (betegnet trangfølge-lister) udarbejdet af 
værnene og derefter drøftet i Forsvarsstyrelsen.  
 Under dette arbejdet kom det hurtigt til at stå klart, at de 
300 mio. ikke tilnærmelsesvis ville kunne dække de ellers, ifølge For-
svarsstaben, ”rimelige” ønsker, og at yderligere bevilling derfor måtte 
være nødvendig, hvis den ønskede opbygning skulle gennemføres.172 
Forsvarschefen, admiral Qvistgaard, havde overfor en ”meget forbavset” 
forsvarsminister, Harald Petersen (V), som var tiltrådt efter regeringsskif-
tet i oktober 1950, fremført, at de tre værn tilsammen havde ønsker for i 
alt 561,91 mio. kr. Fordelt med ca. 188 mio. kr. til Hæren, 176 mio.kr til 
Søværnet og 198 mio. kr. til Flyvevåbnet. Forsvarsministeren havde an-
befalet forsvarschefen at tage fat på de ting, der hurtigst gav sig udslag i 
effektive forsvarsforanstaltninger og i øvrigt henvist forsvarschefen til 
foreløbigt at bruge af de 300 mio.kr, ”og så se, hvor langt man kom.”173  
 Værnene måtte derpå udarbejde nye lister over arbejder af 
”absolut 1. prioritet”. Udgifterne måtte ikke overstige en rammebevilling 

                                                 
171 I FSS besluttedes det, at batteriet skulle betegnes som ”et batteri ved den sydlige del 
af Storebælt”, så man forbeholdt sig endelig stillingtagen. Referat af FSS møde 19/10 
1950. 
172 ”P.M. vedrørende anvendelsen af det beløb på 300 mio. kr. der er stillet til rådighed 
ved værnenes opbygning.” FST, 13/11 1950, 00301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 
1. 
173 Referat af FSS møde 7/11 1950. 
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på 80 mio. kr. til hvert værn, men der kunne anføres arbejder, som kun-
ne indgå i en eventuel restpulje. 
 
Prioriteringen af Søværnets arbejder 

For Søværnets vedkommende foregik prioriteringsarbejdet i Søværns-
kommandoen (SVK), der i de første lister bl.a. havde inkluderet en række 
kystbatterier.174 I lyset af kravene om nedskæringer udarbejdede SVK d. 
3. november en revideret prioriteringsliste der (næsten) holdt sig inden-
for de 80 mio. kr.175 De eneste kystbatterier, som var tilbage var Stevns, 
sydlige Storebælt og Frederikshavn S. De tidligere så omfattende målsæt-
ninger for kystbefæstningen var således nu, i hvert fald indenfor 300 mio. 
kr. planen, nedskåret til tre anlæg.  
 
I løbet af november 1950 søgte Forsvarsstaben (FST) ud fra priorite-
ringslisterne at fordele de 300 mio. kr. mellem værnene. I et notat af 13. 
november blev de 300 mio. kr. fordelt med 110 mio. kr. til Flyvevåbnet, 
90 mio. kr. til Hæren og kun 80 mio. kr. til Søværnet. Desuden blev ca. 5 
mio. kr. afsat til en radioanstalt og Forsvarsstaben, og til rest var ca. 15 
mio. kr., som evt. kunne fordeles efterfølgende.176  
 Den procentvise fordeling var således, at Flyvevåbnet fik 
35%, Hæren 40 % og Søværnet måtte nøjes med 25% af midlerne, hvil-
ket selvfølgelig var stærkt utilfredsstillende for sidstnævnte. Utilfredshe-
den blev også fremført ved notatets behandling i Forsvarsstyrelsen den 
følgende dag, hvor chefen for Marinestaben, admiral Lundsteen, med 
”sorg” kunne konstatere, at Søværnet nu måtte give afkald på vitale øn-
sker, ”som havde stor indflydelse på disciplinen, uddannelsen og krigsbe-
redskabet.” Admiralen advarede, at den lave prioritering af Søværnet ville 
få ”følelige konsekvenser”.177 
 
Forsvarsstaben forsvarede i notatet den ulige fordeling med, at man uden 
at ville reducere Flådens betydning ved deltagelse i afværgelse af et amfi-
bieangreb, måtte prioritere ”at de styrker – nemlig Hærens og Flyvevåb-
nets – der til syvende og sidst skal føre den egentlige kamp for at holde 
territoriet, er forsvarligt udbyggede til løsning af denne opgave”. Det 
blev i forlængelse heraf konstateret, at man næppe ville være i stand til at 

                                                 
174 Se bilag 5. 
175 I alt havde man prioriteret for 83,3 mio. kr., se ”P.M. vedrørende trangfølgen for 
Søværnets opbygningsforanstaltninger inden for en 2-årig periode”, MST 3/11 1950, 
0301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1.  
176 ”P.M. vedrørende anvendelsen af det beløb på 300 mio. kr. der er stillet til rådighed 
ved værnenes opbygning.” FST, 13/11 1950, 00301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 
1. 
177 Referat af FSS møde 14/11 1950. 
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hindre en angriber i, ved et amfibieangreb på f.eks. Sjælland, at sætte 
foden på land.178 En betragtning som måtte favorisere de styrker, der i så 
fald skulle tage landkampen op. Det var svært at se dette som andet end 
en klar nedprioritering af Søværnet, og admiral Lundsteen afviste da også 
denne ”teori” under drøftelserne i Forsvarsstyrelsen, og fremhævede i 
stedet, at et søværn og et flyvevåben, der var stærkt nok, var en væsentlig 
præventiv faktor, idet de kunne angribe en landgangsstyrke, hvor denne 
var svagest, ”nemlig under overførslen og under selve landgangen”.179  
 Sagen tydeliggjorde klassiske forskelle imellem værnene 
om prioriteringen af mål og midler for Forsvaret,180 og diskussionen om 
fordelingen af de 300 mio. kr. var en af de få gange, hvor der i de her 
behandlede spørgsmål for alvor var uenighed og interne kampe i For-
svarsstyrelsen.  
 
Forsvarsstabens kritik af Søværnets anlægsprogram må sandsynligvis 
også ses i lyset af samtidige drøftelser af fast vs. mobilt kystskyts. For-
svarsstaben satte således i notatet spørgsmålstegn ved det rigtige i at bin-
de så store beløb, som Søværnet havde foreslået, til stationære skyts i 
stedet for f.eks. i mobilt kystskyts eller luftfartøjer.181 Hertil var Lundste-
ens kommentar i Forsvarsstyrelsen, at det kun ville være et ringe antal 
jetjagere, man ville kunne anskaffe og holde i drift for de midler, der over 
en 5-årig periode blev investeret i faste batterier. Han blev i øvrigt delvis 
støttet af chefen for flyverstyrkerne, general Førslev, som erklærede, at 
han kunne tiltræde nytten af kystbefæstningsanlæg, når de var anbragt 
rigtigt. På forsvarschefens forslag blev den pågældende passus om de 
faste anlægs berettigelse derfor slettet fra Forsvarsstabens notat.182 Di-
skussionen afspejlede dog den i samtiden lunkne holdning til de faste 
anlæg, hvilket vil blive belyst nærmere i et senere kapitel. 
 
Batterierne ved Stevns, sydlige Storebælt og Frederikshavn 

godkendes i Forsvarsstyrelsen 

Den endelige prioriteringsliste for Søværnets arbejder forelå d. 14. no-
vember 1950.183 Hovedprioriteterne var modtagelseseftersyn på materiel i 

                                                 
178 ”P.M. vedrørende anvendelsen af det beløb på 300 mio. kr. der er stillet til rådighed 
ved værnenes opbygning.”, FST 13/11 1950, 00301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 
1. 
179 Referat af FSS møde 14/11 1950. 
180 Se Michael H Clemmesen, Værnskulturerne og forsvarspolitikken, Politica, 1986. 
181 ”P.M. vedrørende anvendelsen af det beløb på 300 mio. kr. der er stillet til rådighed 
ved værnenes opbygning.” FST, 13/11 1950, 00301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 
1. 
182 Referat af FSS møde 14/11 1950. 
183 ”P.M. vedrørende trangfølgen for Søværnets opbygningsforanstaltninger inden for 
en 2-årig periode”, SVK 14/11 1950, 00301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1. 
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forhold til den amerikanske våbenhjælp samt installationsarbejder og 
hovedeftersyn på en række af Flådens skibe. Bygning af batterierne på 
Stevns og i sydlige Storebælt endte med at blive prioriteret som hen-
holdsvis nr. 8 og nr. 11 blandt Søværnets arbejder, og batteriet ved Fre-
derikshavn indgik som nr. 20. (Se bilag 5) 
 
Listen indgik i Forsvarsstabens reviderede plan af d. 30. november 1950 
for anvendelsen af de 300 mio. kr., som efter forhandling med For-
svarsministeriet blev endelig godkendt i Forsvarsstyrelsen d. 28. novem-
ber. Formålet med batterierne ved Stevns og sydlige Storebælt blev her 
angivet at være i forbindelse med de udlagte minespærringer og Søvær-
nets flådekræfter at bidrage til ”hindring af passage af Øresund og Store-
bælt og derved deltage i kampen mod evt. invasionsstyrker”.184 (Se kort 
over forternes skyderadius, bilag 2) 
 De tidligere tiders skrupler ved at omtale kystbatteriernes 
rolle i spærringen af gennemsejlingsfarvandene, havde efterhånden helt 
forladt forsvarsplanlægningen og tilsyneladende var det primære formål 
nu spærringen af gennemsejlingsfarvandene. Dette skifte afspejlede sand-
synligvis også de samtidige danske forsøg på at få batterierne inkluderet i 
NATOs forsvarsplanlægning og finansiering, hvor opgaven at spærre for 
udsejlingen fra Østersøen blev set som Danmarks vigtigste strategiske 
bidrag.  
 
Foreløbig politisk godkendelse af 300 mio. kr. planen 

Forsvarsminister Harald Petersen præsenterede d. 13. december 1950 
Forsvarets samlede plan for den nydannede Forsvarskommission af 
1950, som forestod den politiske drøftelse af 300 mio. kr. planen. Under 
behandlingen af Søværnets forslag blev byggeriet af batterierne på Stevns 
og i den sydlige del af Storebælt præsenteret. Efter en kort drøftelse blev 
det dog klart, at projekteringsarbejdet endnu ikke var så detaljeret, at 
politikerne mente at kunne give en endelig godkendelse på nuværende 
tidspunkt.185 I stedet måtte Forsvarskommissionen d. 20. december 1950 
nøjes med at give sin tilslutning til, at de skitserede planer gik til videre 
behandling og projektering ved Forsvarets forskellige myndigheder.  

                                                 
184 Batteriet ved Frederikshavn skulle medvirke ved sikringen af denne havn, der skulle 
danne støttepunkt for flåde og evt. endepunkt for konvojtjenesten. FST til Forsvarsmi-
nisteren, ”Vedrørende anvendelsen af det beløb på 300 mio. kr., der er stillet til rådig-
hed ved værnenes opbygning”, udateret, bilagt Referat af FSS møde 28/11 1950. Jeg 
har desværre ikke haft adgang til Forsvarsstabens endelige plan af 30. november, men 
har anvendt det næsten færdige udkast, som blev godkendt i Forsvarsstyrelsen. 
185 Referater af 4. og 6. møde i FK af 1950, hhv. 15/12 og 20/12 1950, 0028 FM, FK af 
1950, ks. 29. 
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 Herefter overtog Søværnets Bygningsvæsen, som var un-
derlagt Forsvarets Bygningstjeneste, i samarbejde med Kystdefensionen 
og Søartilleriet arbejdet med at udarbejde projekter og detailtegninger for 
kystbefæstningsanlæggene.186   
 

Konklusion 

Med optagelsen i Atlantpagten og opgivelsen af den danske neutralitets-
politik kunne den danske forsvarsfront placeres mod den formodede 
fjende i øst – Sovjetunionen. Dette resulterede i, at batterier med en pla-
cering fremskudt mod sydøst officielt kunne inkluderes i de danske for-
svarsplaner. Hermed fik anlæg ved Stevns og Langeland en øget prioritet.  
 Det var dog først i lyset af Koreakrigens udvikling og den 
danske vedtagelse af en række ekstraordinære forsvarsforanstaltninger i 
august 1950, at opbygningen af kystdefensionen blev gjort til genstand 
for realitetsforhandlinger. Dette skete i takt med, at danskerne også søgte 
at integrere forsvarsopbygningen i NATOs generelle planlægning, og i 
Søværnskommandoens svar af 8. august 1950 til den nordeuropæiske 
planlægningsgruppe NERPG vedrørende danske styrker til den revidere-
de Medium Term Defense Plan forelå den skitse til kystdefensionens 
opbygning, som skulle blive søgt gennemført under 300 mio. kr. planen.  
 Det blev imidlertid hurtigt klart, at arbejderne måtte priori-
teres, og efter nedskæringer i Søværnets planer var kun tre batterier tilba-
ge i de endelige forslag til Søværnets opbygning under 300 mio. kr. pla-
nen (de senere forter ved Stevns, Langeland og Bangsbo.).  
 Trods den danske alliancepolitik var der fortsat visse be-
tænkeligheder omkring især Langelandsbatteriets placering, og Uden-
rigsministeriet blev spurgt til råds i forbindelse hermed. At man fastholdt 
fortets opførelse trods de politiske bekymringer over sovjetiske repressa-
lier må ses som udtryk for, at danskerne i balanceringen mellem ikke-
provokation i forholdet til Sovjetunionen og udbygningen af et slagkraftigt 
dansk forsvar fastholdt en relativt selvstændig linje. Samtidig kan fortet 
ses som en form for tilnærmelse til de øvrige NATO-allierede, da et af de 
primære formål med et batteri på Langeland var at bidrage til NATOs 
samlede sikkerhed i form af spærring af Østersøen. At de NATO-
allierede imidlertid ikke var umiddelbart begejstrede for de stationære 
danske kystbatterier vil blive diskuteret i et følgende kapitel.  
 

                                                 
186 Søværnets Bygningsvæsen var i forbindelse med forsvarslovene i juni 1950 blevet 
underlagt Forsvarets Bygningstjeneste og omdøbt til Søværnets Bygningsdistrikt. Den 
organisatoriske ændring trådte dog først i kraft 1. november 1952. For en detaljeret 
gennemgang af de praktiske arbejder med opførelsen af Stevnsfortet se Margit Bech 
Larsen, Stevnsfortet – demonstration af dansk forsvarsvilje?, upubliceret rapport til Østsjæl-
lands Museum, 2008. 
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5.1.7. Forsvarskommissionens drøftelser af kystbefæst-

ningsanlæg december 1950 til april 1951 - kritik af forsin-

kelserne 

Projekteringen af batterierne var nu blevet igangsat, og samtidig hermed 
førtes en række politiske drøftelser i Forsvarskommissionen af 1950. På 
det politiske plan var der stærk utilfredshed med forsinkelserne i for-
svarsopbygningen – især i forbindelse med 300 mio. kr. planen. Den 
forhenværende forsvarsminister Rasmus Hansen (S) angreb såvel For-
svaret som den nye forsvarsminister, Harald Petersen (V), for at have 
forsinket arbejdet. I løbet af februar og marts 1951 druknede Forsvars-
kommissionens drøftelser om den rent praktiske forsvarsopbygning næ-
sten i skænderier mellem den forhenværende og den nuværende for-
svarsminister samt Forsvarets øverste ledelse omkring ansvaret for for-
sinkelserne. Rasmus Hansen ønskede, at Harald Petersen skulle ”tale 
alvorsord med de militære myndigheder”, som efter hans mening var for 
langsomme til at udarbejde projekterne.187 Hvis det var mangel på perso-
nel, der gjorde sig gældende i Forsvarets stabe, burde man ifølge Rasmus 
Hansen tilføre de militære instanser det fornødne civile personel til, at 
planlægningsarbejdet kunne blive udført.  
 De militære chefer mente på den anden side, at det politi-
ske bureaukrati og administrationens mange led var skyld i forsinkelser-
ne. På et internt møde i Forsvarsstyrelsen blev især Folketingets finans-
udvalg kritiseret af værnscheferne, hvilket førte til drøftelser i styrelsen 
om ”denne faktors urimelige magtstilling”.188 Desuden var forsvarsledel-
sen utilfredse med, at forsvarsministeren slet ikke havde forholdt sig til, 
at Forsvarsstabene ved gentagne lejligheder havde betegnet de 300 mio. 
kr. som utilstrækkelige.189 
 
I marts 1951 drøftedes udviklingen i 300 mio. kr. planen i Forsvars-
kommissionen med deltagelse af de militære ansvarlige. På spørgsmål 
om, hvornår Stevnsfortet ville være færdigt (kampdueligt), måtte oberst-
løjtnant K.H. Lindhardt fra Forsvarsministeriets 6. kontor (bygningskon-
toret) afværgende svare, at man ikke turde sige noget om, hvornår for-
terne på Stevns og Langeland kunne være klar.190 Dette gav endnu en-
gang Rasmus Hansen lejlighed til at erklære, at han havde svært ved at 
forstå, at det kunne tage så lang tid at projektere disse anlæg.191  

                                                 
187 Referat af 12. møde i FK af 1950, 2/2 1951, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
188 Referat af FSS møde 28/11 1950. 
189 Referat af FSS møde 16/4 1951. 
190 Referat af 19. møde i FK af 1950, 9/3 1951, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
191 Ibid. 
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 Kritikken rettedes bl.a. imod tempoet i Forsvarets Byg-
ningstjeneste, hvor de konservatives Carsten Raft ikke mente, at det skul-
le være nødvendigt at lade hengå 3-4 år, inden en bygning blev færdig.192  
 Skønt kritikken af Forsvarets Bygningstjeneste også havde 
lydt indenfor Forsvarets egne rækker, bl.a. kritiserede medlemmer af 
Forsvarsstyrelsen ved flere lejligheder Bygningstjenesten for at ”bygge 
for flot” og for dyrt,193 så forsvarede K.H. Lindhardt (FM 6.kt) i For-
svarskommissionen d. 9. marts 1951 Bygningstjenesten, og understrege-
de, at ansvaret for forsinkelserne i dette tilfælde lå hos flyverkommando-
en. Man måtte give værnsmyndighederne tid til at gå sagerne igennem for 
at få den billigste og mest fornuftige plan, og i spørgsmålet om batterier-
ne på Stevns og Langeland ønskede man at komme til bunds i spørgsmå-
let om raketskyts gennemslagskraft, fordi dækningstykkelserne skulle 
være tilstrækkelige heroverfor. Dette var man nu i gang med at indhente 
oplysninger om fra udlandet. Forsvarsministeren støttede Lindhardt og 
erklærede, at man selvfølgelig skulle anvende de 300 mio. kr. så hurtigt 
som muligt, men at det tillige skulle ske på et sådant grundlag, at man 
havde sikkerhed for, at pengene gik til ”virkelig effektive foranstaltnin-
ger.”194 
 Dette svar tilfredsstillede dog ikke Rasmus Hansen, som 
ved flere senere lejligheder henstillede til ministeren at undersøge, hvor 
forsinkelserne i arbejdet opstod, og advarede mod stemningen i udlan-
det. Det kunne ifølge Rasmus Hansen give problemer med de øvrige 
atlantpagtlande, hvis Danmark ikke gennemførte opbygningen indenfor 
en 2-års periode.195  
 Til sidst blev den evige diskussion om ansvaret for forsin-
kelserne for meget for flere af kommissionens øvrige medlemmer. Johs. 
Christiansen fra Det Radikale Venstre beklagede de stadig polemiske 
diskussioner i kommissionen, som han direkte sagde bundede i, ”at et 
medlem af den ikke længere er minister”. De konservatives P.M. Norup 
udtalte også, at ”vi bruger al for megen tid på sådanne diskussioner, og 
jeg henstiller, at vi slutter”.196 Sagen afspejler, at også en række indenrigs-
politiske, partipolitiske og personlige motiver styrede forsvarsdiskussio-
nen, og at der var meget prestige på spil for både den nuværende og den 

                                                 
192 Referater af møder i FK 9/3 1951 og 16/4 1951, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. Raft 
fremsatte også kritik af bygningstjenesterne ved forsvarslovens behandling i Folketinget 
1/6 1951, Rigsdagstidende 1950/1951, s. 4356. 
193 Kritikerne var bl.a. Qvistgaard og Birksted. Referater af FSS møder 7/11 1950 og 
21/9 1951. 
194 Referat af 19. møde i FK af 1950, 9/3 1951, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
195 Referat af 20. møde i FK af 1950, 13/3 1951; samt Referat af  26. møde i FK 17/4 
1951, begge fra 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
196 Referat af 20. møde i FK af 1950, 13/3 1951, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
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tidligere forsvarsminister i spørgsmålet om opførelsen af de store an-
lægsarbejder.  
 
Saxild-udvalget overtager koordinationen af Forsvarets an-

lægsprogram 

Sandsynligvis som konsekvens af de gentagne drøftelser i Forsvarskom-
missionen og et projekteringsarbejde, der tilsyneladende trak ud i det 
uendelige, bad departementschef i Forsvarsministeriet Erik Lindgren, 
efter forsvarsministerens anmodning, i juni 1951 den daværende for-
mand for Dansk Ingeniørforening civilingeniør Jørgen Saxild om at fore-
stå koordinationen af det kommende byggeprogram. Saxild havde tidli-
gere forestået store projekter i udlandet, og han virkede som den mand, 
man havde brug for til at samle trådene under de omfattende anlægsar-
bejder med etablering af flyvepladser, byggeri af kaserner, etablering af 
kystbefæstninger, militære depoter og nye flådebaser, som Danmark stod 
overfor i starten af 1950erne. Som støtte nedsatte man et mindre udvalg, 
der fik betegnelsen Saxild-udvalget, og hvis opgave det blev at bistå For-
svarsministeriet og de militære byggemyndigheder ved den tekniske og 
økonomiske løsning af Forsvarets byggeprogram i de kommende år.197 
 
 

5.1.8. Problemer med overskredne budgetter for 300 mio. 

kr. planen 

Endelig d. 1. august 1951 fremsendte Søværnets Bygningsvæsen forslag 
til Forsvarsministeriet om batteriet på Stevns.198 Hvis man fik en hurtig 
godkendelse kunne licitationer blive holdt i september og arbejdet kunne 
påbegyndes i oktober, hvilket ifølge Jørgen Saxild var absolut nødven-
digt, hvis man skulle overholde den fastsatte tidsfrist.199  
 En markant stigning i udgifterne ved anlæggelsen af batte-
riet, fra 9,5 mio. kr. i 1950 til 14,5 mio. kr. i august 1951, gav imidlertid 
Forsvarsministeriet anledning til at stille en række kritiske spørgsmål 
vedrørende batteriets opgaver og mulighederne for at løse disse samt 
luft- og nærsikring. Ministeriet efterspurgte også forsvarschefens vurde-
ring af, hvorvidt det af forsvarsmæssige grunde virkeligt var nødvendigt 
at anvende 15 mio. kr. på permanent opstilling af ”en så relativt beske-
den ildkraft”, som de 2 stk. dobbelte 15 cm kanoner på Stevns udgjorde, 
eller om det ville være at foretrække at anvende de samme midler på 2-3 

                                                 
197 Se bl.a. Jørgen Saxild, En dansk ingeniørs erindringer, Lindhardt og Ringhof, 1971.  
198 SBV ftr. skr. nr. 62 til FM, jnr. 1601 af 1/8 1951, 0028, FM 6. kt, Sagsakter, A. 291 
199 Saxild til FM, 18/8 1951, 1055-013 FM, Saxildudvalget, N. Udvalgsmateriale, ks. 1. 
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stk. mobile 15-18 cm batterier?200 Forsvarsministeriets 6. kontor konsta-
terede derudover, at ildkraften rent umiddelbart forekom alt for ringe i 
forhold til prisen. Havde det endda været Hanstholm-batteriets fire 38 
cm kanoner, der blev opstillet her, bemærkede FM.201  
 I det hele taget tyder meget på, at Forsvarsministeriet på 
dette tidspunkt var ganske kritisk over for projektet. De ønskede da også 
et møde hos ministeren med deltagelse af Forsvarsstyrelsen, hvor man 
kunne diskutere betimeligheden af ”overhovedet at gå ind for et projekt 
til 15 mio. kr., der formentlig kan reduceres noget, men næppe mere end 
15-20 %.”202  
 
At det ansvarlige ministerium så sent i projekteringsfasen stadig var i 
tvivl om så centrale spørgsmål som fortets opgaver, placering og sikring 
er muligvis udtryk for det pres, Forsvarsministeriet såvel som Forsvaret 
var under i forbindelse med den enorme militære opbygning i starten af 
1950erne, hvor anlægsbudgettet blev mere end tidoblet fra 1950-1952.203 
Samtidig medførte Forsvarskommissionerne og tilpasningen til NATOs 
organisation store arbejdsbyrder, hvilket for Marinestabens vedkom-

mende fik en iagttager til i 1950 at bemærke, at den ”er nærmest brækket 
ned i øjeblikket og kan slet ikke følge med”.204 
 Men FM’s kritik afspejler sandsynligvis også en magtkamp 
mellem ministeriet og Forsvaret, hvor forsvarsledelsen stærkt fastholdt 
deres ret til at fordele de 300 mio. kr. ud fra Forsvarets prioriteringer og 
uden ministeriets indblanding.205 Sådanne magtkampe kom også til ud-
tryk i forbindelse med et noget overraskende forslag fra Søværnet om at 
lade Langelandsbatteriet udgå af 300 mio. kr. planen. 
 
 

                                                 
200 ”Foreløbige spørgsmål og bemærkninger til det gennem SVK fra SVB fremsendte 
projekt vedrørende Batteri Stevns”. FM 6.kt. 13/8 1951 sign. P.B. Jagd, 0028, FM 6. kt, 
Sagsakter, A. 291.  
201 Ibid.;  Hanstholms 38 cm kanoner havde været overvejet til Stevnsfortet, men en 
flytning ville blive for dyr. Se Referat af møde i FSS 10/1 1951; og Jagd, 1984, 3. del, s. 
44-45. 
202 Ibid. Af kildematerialet fremgår intet om et sådan møde, men departementschef 
Lindgren fra FM og forsvarschef Qvistgaard drøftede spørgsmålet om overskridelsen af 
budgetterne under flere møder, se Referater af møder i FSS, 20/8 og 24/8 1951. 
203 For finansåret 1950-51 blev kun 25 mio. kr. brugt på Forsvarets anlægsvirksomhed 
for 1952-53 havde FM planlagt at lade udføre arbejder for omkring 500 mio. kr. ”Rede-
gørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, 0028 FM 9. kt., Sagsakter 
FTR, ks. A215 
204 Se beskrivelser af arbejdspresset i  breve fra Marinestabens P.A. Mørch til kom-
mandør Qvistgaard i Washington hhv. 18/1, 16/3 og 19/4 1950, 06172 E.J.C. Qvist-
gaards privatarkiv, ks. 3.  
205 Referater af møder i FSS, 20/8 og 24/8 1951. 
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Marinestabens forslag om at lade Langelandsbatteriet udgå 

af 300 mio. kr. planen 

Overskridelserne af de anslåede udgifter til arbejderne under 300 mio. kr. 
planen, herunder bygning af batterierne på Stevns og Langeland, blev da 
også indgående diskuteret i Forsvarsstyrelsen i løbet af efteråret 1951. 
For batterierne på Stevns og Langeland var overskridelserne på hhv. ca. 
5 mio. kr. og 8 mio. kr. Forsvarsministeriet havde accepteret en prisstig-
ning på 20 % som kompensation for de prisstigninger, der var et resultat 
af den stedfundne inflation, men derudover måtte man sandsynligvis til 
at skære i projekterne, og det blev nødvendigt endnu engang af overveje 
trangfølgen.206 
 
For Søværnet ville det være nødvendigt at lave besparelser for i alt 24 
mio. kr.207 Overskridelserne på Søværnets plan kom primært fra Kystde-
fensionens projekter. Dette fik chefen for Søværnet, admiral Vedel, til på 
Forsvarsstyrelsens møde d. 14. september 1951 at komme med det noget 
overraskende forslag, at man skar én stor ting væk – nemlig batteriet på 
Langeland. Vedel erkendte, at det for Flyvevåbnets vedkommende ville 
betyde en forringelse, da fortet netop skulle bidrage til beskyttelsen af 
radarstationer på Langeland, men han fremhævede, at det var et meget 
kostbart og et meget personelslugende projekt. Vedel konkluderede i 
øvrigt, at det selvfølgelig ville være bedst at få batteriet på Langeland, 
men når man nu ikke havde pengene til det, var det efter Søværnskom-
mandoens mening meget bedre at investere i skibe (af jager-typen).208  
 I den følgende diskussion gav chefen for Forsvarsstaben, 
general Nordentoft, udtryk for, at han fandt det ”meget uheldigt” at op-
give bygningen af Langelandsbatteriet. For det første var beherskelsen af 
gennemsejlingsfarvandene en af Danmarks ”primære opgaver” indenfor 
NATO, og hertil krævedes våben, som burde være til stede permanent, 
og som havde tilstrækkelig kaliber til at kunne tage kampen op med store 
enheder. Fortet var med sine 15 cm. kanoner velegnet til at give støtte til 
de lette danske flådekræfter i området. Langelands-batteriet var desuden 
placeret således, at det ikke alene lukkede for den sydlige indgang til Sto-
rebælt, men også i væsentlig grad ville kunne bidrage til at lukke den vest-
lige del af Østersøen og dermed sikre de jyske hærstyrkers østlige flanke. 
Forstærkninger i form af flådekræfter kunne man muligvis få overført fra 
eksempelvis Norge og Storbritannien, men batteriet måtte man selv sør-
ge for, og man måtte indse, at det tog tid at bygge det. 

                                                 
206 Ibid.;  
207 Referat af FSS møde 28/9 1951. 
208 Referat af FSS møde 14/9 1951.  
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 For det andet understregede Nordentoft det ”uheldige” i at 
ændre på den trangfølge, man var blevet enige om. Det ville svække For-
svarsstyrelsens standpunkt ”overordentligt, at man den ene gang holder 
på een trangfølge og den næste gang på en anden”. Brød man nu trang-
følgen kunne det medføre, at politikerne ikke fremover anså den én gang 
vedtagne trangfølge som værende af større betydning, og man risikerede 
derfor, at de fremtidigt selv bestemte trangfølgen.209 
 Vedel protesterede flere gange undervejs. Der var så man-
ge ting, der var uhyre vigtige, og Søværnet havde ikke lagt så stærk vægt 
på trangfølgen. Nogen steder skulle man jo skære af. Men Nordentoft fik 
på mødet støtte fra chefen for Hæren, general Møller, der fremhævede 
den store betydning Langelandsbatteriet tidligere var blevet tillagt i For-
svarsstyrelsen. Møller understregede desuden, at der også var det psyko-
logiske i sagen, at man på Langeland var klar over, at det var projekteret. 
Dermed ville det være lidt ”ømt for os”, hvis man så afblæste det nu. 
Møller erklærede, at ”de er så Radikale dernede. Hvis de får at se, at nu 
har man projekteret sådan noget, og at det så bliver opgivet, vil det gå ud 
over forsvarsviljen hos befolkningen.”210  
 Vedel accepterede modvilligt modstanden, men spørgsmå-
let om at opgive opførelsen af batteriet på Langeland fortsatte i Marine-
staben. Først efter en samtale med forsvarschefen i løbet af oktober 
1951, hvor denne var kommet med en ”kraftig henstilling om at bibe-
holde batteriet på Langeland”, og i stedet foretage de nødvendige bespa-
relser på andre punkter, anerkendte chefen for Søværnet, at man måtte 
fastholde byggeriet.211 Marinestaben havde bøjet sig, dels på grund af de 
eventuelle politiske konsekvenser, dels for at Forsvarsstyrelsen fortsat 
kunne komme med en enstemmig udtalelse om anvendelsen af de 300 
mio. kr. Men Vedel ønskede at gøre sine kolleger opmærksom på, at det 
ikke havde været en let beslutning, og at spørgsmålet havde ”skabt uro i 
Marinestaben, da det er vor mening, at det må være de egentlige søgåen-
de styrker, der skal forøges”.”Det er med meget stor betænkelighed, at 
SVK går med til det, og det er kun på grund af forsvarschefens henstil-
ling, og fordi vi forstår de politiske betænkeligheder, det vil give, at gå 
bort fra Langelandsbatteriet. Vi har i sin tid sagt vor mening om de nye 

                                                 
209 Ibid. 
210 Ibid. Møller henviste sandsynligvis til Det Radikale Venstres traditionelt stærke, og 
forsvarsskeptiske, rolle på Langeland. Se eks. Mortensøn, 2006, s. 104. Den kritiske 
lokalbefolkning spillede også en rolle, da Forsvaret i 1965 overvejede at nedlægge Lan-
gelandsfortet. Dette var ”Ministeren” imod med henvisning til, at man nu endelig var 
kommet på ”relativ god fod med befolkningen”...”og så er det jo sin sag efter alt det 
vrøvl, der har været, nu at komme og sige, at det ikke interesserer os mere”, FM 1.kt., 
14/1 1965 sign. C.L., 0028 FM 1.kt., Journalsager Afklass., pk.1, jnr. 094.0-1. 
211 Referat af FSS møde 12/10 1951. 
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love så skarpt som det overhovedet kan siges, og det har ført til, at poli-
tikerne ikke ser med særlig venlighed på os.”212  
 
Drøftelsen af, hvorvidt Langelandsbatteriet skulle udgå er interessant 
fordi den afspejler tre ting: 1) Dels at der var en ambivalens omkring 
kystbefæstningsanlæggene indenfor Marinestaben, som traditionelt prio-
riterede de søgående styrker frem for kystbaseret artilleri. Det var måske 
ikke tilfældigt, at det var to hærofficerer (Nordentoft og Møller), som i 
sidste ende måtte insistere på, at man fastholdt batteriet i trangfølgen; 2) 
Dels Forsvarsstyrelsens frustrationer over ikke at blive inkluderet i over-
vejelser omkring Forsvarets økonomiske rammer, og de militære chefers 
bekymring over at kunne miste initiativet i forsvarsudformningen. For-
svarsledelsen nærede således store politiske betænkeligheder ved en så 
omfattende ændring i Forsvarets prioriteter som udeladelsen af Lange-
landsfortet ville betyde. Det kunne give et uønsket signal om usikkerhed 
og ubeslutsomhed; Og 3) Dels at politiske og pragmatiske argumenter på 
denne måde kunne komme til at spille en næsten ligeså stor rolle som 
militære argumenter, når det gjaldt forsvarsopbygningens endelige ud-
formning i den hektiske opbygningsfase omkring 1950.  
 
Nedskæringer og endelig godkendelse 

Forsvarsministeriets krav om nedskæringer førte til et revideret forslag 
for Stevnsfortet til en samlet pris på 11.574.000 kr., hvilket egentlig sva-
rede til den oprindeligt anslåede udgift på 9,5 mio. kr. plus den stigning i 
byggeindekset på 20-30 %, som var fremkommet i mellemtiden.213 Sø-
værnskommandoen havde overfor Forsvarsstaben ikke lagt skjul på, at 
de mente, at budgettet var for småt, men gik ”om end med betænkelig-
hed” ind for forslaget, som det så ud nu. 214  
 Forsvarsministeriet konkluderede herefter, at man ville 
videresende sagen til Finansudvalgets godkendelse, ”idet ministeriet for 
sit vedkommende vil mene, at der ved forslagets gennemførelse tilføres 
landets forsvar en så betydelig styrkelse bl.a. i beredskabsmæssig hen-
seende, at sagen bør nyde fremme”.215 D. 13. december 1951 meddelte 
Folketingets finansudvalg, at man havde godkendt et kystbatteri på 
Stevns inden for rammerne af 300-mio. kr. bevillingen.216 D. 14. marts 

                                                 
212 Ibid. 
213 ”Opførelse af et permanent batteri på Stevns”, FM 6/11 1951, 0028 FM 6. kt., Sags-
akter – FTR vedr. etablissementer, A 225.  
214 ”Stevns batteri”, brev nr. 4323, SVK til FM 13/10 1951, 0028 FM 6. kt., Sagsakter, 
A 291. 
215 ”Opførelse af et permanent batteri på Stevns”, FM 6/11 1951, 0028 FM 6.kt,. Sags-
akter – FTR vedr. etablissementer, A 225. 
216 Folketingets finansudvalg til FM 13/12 1951, 0028 FM 6.kt., Sagsakter – FTR vedr. 
etablissementer, A 225. 
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1952 blev også Langelandsfortet godkendt af Folketingets finansudvalg 
og tre dage efter bevilligedes finansieringen af Bangsbofortet. Umiddel-
bart herefter igangsattes arbejderne med disse anlæg.217 Det må således 
bemærkes, at forternes finansiering allerede var på plads, da danskerne i 
løbet af 1952 indledte heftige kampe for at få udgifterne dækket ved 
NATOs infrastrukturmidler.  
 

5.1.9. Konklusion  

I forbindelse med den danske forsvarsopbygning efter 2. Verdenskrig 
udarbejdedes en række forslag til det danske kystforsvars modernisering. 
I de første planer var grundidéen et omfattende stationært kyst- og hav-
neforsvar. De økonomiske forhold tillod imidlertid ikke realiseringen af 
disse omfattende planer, og efter en stadig beskæring var kun de nye 
forter ved Stevns og Langeland, samt modernisering af Bangsbofortet 
tilbage i den endelige projektering i 1951. Desuden blev kystbefæstnings-
anlæggene ved København udstyret med luftværnsskyts - men i øvrigt 
ikke moderniseret.218 
 Skønt opførelsen af kystbefæstningsanlæggene ikke ud-
gjorde så store (udenrigs)politiske udfordringer som eksempelvis det 
samtidige spørgsmål om flystationering, var der dog politiske betænke-
ligheder ved opførelsen af anlæg ved Danmarks sydøstlige kyster. Især i 
perioden før medlemskabet af Atlantpagten blev det direkte erkendt, at 
det ikke ville være politisk muligt at opføre forterne ved Stevns og Lan-
geland. Dertil udgjorde de sandsynligvis for stor en provokation i for-
hold til Sovjetunionen på et tidspunkt, hvor det tilsyneladende var dansk 
politik at fortie Østersøspørgsmålet mest muligt. Der er ikke fundet tegn 
på direkte sovjetisk pres på Danmark i forbindelse med forterne, men 
danskerne var klar over den store østlige interesse for Østersøen og gen-
nemsejlingsfarvandene, og afvisningen af at planlægge med anlæg ved de 
sydøstvendte kyster kan formodentlig ses som en form for selv-
bindingspolitik, hvor den lille udsatte stat søgte at skabe mindst mulig op-
mærksomhed omkring et potentielt sprængfarligt emne. Man ønskede 
ikke at give Sovjetunionen anledning til at komme med pressionsforsøg. 
 Selv efter optagelsen i Atlantpagten førte Danmark en 
forsigtig politik i spørgsmålet, og her var især Langelandsfortet potentielt 
kontroversielt pga. dets formål – i krigstid at spærre for det internationa-
le gennemsejlingsfarvand i Storebælt. Udenrigsministeriet mente dog 
tilsyneladende ikke, at man burde afvise opførelsen af Langelandsfortet 
af hensyn til Sovjetunionen. Opførelsen af Langelandsfort og Stevnsfort 

                                                 
217
 Jagd, 1984, s. 45-46. 

218 Se overordnet gennemgang i Gyller, 1957, s. 515. 
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kan på den baggrund ses som udtryk for, at Danmark netop efter opta-
gelsen i NATO førte en forsvarspolitik med mindre grad af selvbinding 
og ikke-provokation overfor den østlige supermagt. Visse politikere, 
primært fra Det Radikale Venstre fastholdt dog, som det vil blive vist i 
det følgende kapitel, det betænkelige ved opførelsen af Langelandsfortet.  
 Generelt afspejler diskussionerne om kystbefæstningsan-
læggene ikke de helt klare forskelle værnene imellem. Der var tendens til, 
at Søværnet indledningsvis var stærke fortalere for batterierne, men at 
man her, da de økonomiske midler viste sig at være begrænsede, søgte at 
fremme den stærke flådes interesser på bekostning af Kystbefæstningen. 
Dette resulterede i forslaget fra september 1951 om at lade Langelands-
fortet udgå til fordel for en kystjager. Det blev i denne situation 
(hær)generalerne i Forsvarsstyrelsen, som måtte sikre kystbefæstningsan-
læggene, sandsynligvis primært af politiske grunde, da ændringer i priori-
tetslisterne på så sent et tidspunkt i projekteringen, ville sende et dårligt 
signal om militær ubeslutsomhed i den verserende magtkamp mellem 
Forsvarets civile og militære ledelse. 
 På denne måde spillede både eksterne og interne magtrela-
tioner en rolle for udformningen af dansk forsvarspolitik og projekterin-
gen af kystbatterierne. Der var tale om en udvikling på forskellige ni-
veauer, hvor nationale politiske og værnsrelaterede ønsker skulle afpas-
ses, samtidig med at man på det internationale niveau måtte balancere 
mellem egne interesser og hensyn til såvel modstandere som allierede, 
hvilket vil blive uddybet i det følgende kapitel. 
 
 

Kapitel 5.2. CASE: Stationært vs. mobilt kystskyts  
Som en rød tråd, der går gennem samtlige drøftelser af Kystbefæstnin-
gens opbygning, både på politisk plan i Forsvarskommissionen og på 
militært plan bl.a. i Forsvarsstyrelsen, er spørgsmålet, om det virkeligt var 
hensigtsmæssigt at binde så relativt store summer til opførelsen af per-
manente anlæg, hvis placering formodedes at være kendt for en angriber, 
og som derfor sandsynligvis ville være udsat for omfattende luftbombar-
dementer fra en krigs begyndelse. Alternativet var, at man opstillede for-
skellige former for mobilt skyts, som (i hvert fald i princippet) bedre 
kunne imødegå fjenden, uanset hvor han angreb, og som måske i højere 
grad kunne skjules for fjendens bombeangreb.  
 Diskussionen om mobilt vs. stationært kystartilleri var ikke 
et isoleret dansk fænomen, men foregik i mange lande i 1940erne og 
1950erne under indflydelse af erfaringerne fra 2. Verdenskrig. På den ene 
side stod den enorme franske Maginotlinje som afskrækkelseseksemplet 
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par excellence på problemerne med faste befæstningsanlæg.219 Linjen var 
bygget i 1930erne på grænsen mellem Frankrig og Tyskland i hele stræk-
ningen mellem Luxemburg og Rhinen, men den forhindrede ikke tysker-
ne i at erobre Frankrig på få dage, da de tyske tropper angreb udenom 
linjen. Opfattelsen af Maginotlinjens og lignende defensivt indrettede 
faste installationers ineffektivitet blev i samtiden ofte fremhævet, når 
talen faldt på faste befæstningsanlæg, og senere er der ligefrem blevet talt 
om en Maginot-mentality, når noget skulle beskrives som defensivt i en 
negativ forstand.220 
 På den anden side var erfaringerne fra den allierede såkald-
te D-dags invasion mod Normandiet i juni 1944 og fra Stillehavskrigen 
som tidligere nævnt, at de faste kystbefæstningsanlæg faktisk var overra-
skende modstandsdygtige overfor luftangreb, og at det krævede omfat-
tende angreb med skibsartilleri at nedkæmpe dem.221  
 
I samtiden foregik der således en heftig diskussion af, hvorvidt stationæ-
re befæstninger var forældede i lyset af den teknologiske udvikling og 
luftkrigens vilkår. Diskussionen blev for Danmarks vedkommende yder-
ligere aktualiseret af, at de store NATO-allierede udtrykte modstand mod 
anlæggelsen af nye faste anlæg i starten af 1950erne. 
 I det følgende kapitel vil beslutningen om at opføre 
Stevnsfortet og Langelandsfortet blive set i lyset af disse diskussioner om 
mobilt vs. stationært kystskyts. De centrale spørgsmål er: Hvilke argu-
menter var der for og imod de faste anlæg? Hvilken kritik blev de udsat 
for fra NATOs side, og hvad var de danske svar herpå? Kapitlet vil der-
med bidrage til analysen af, hvorvidt Danmarks opførelse af forterne kan 
ses som udtryk for dansk selvstændighed overfor de NATO-allierede? 
 

 

 

 

                                                 
219 Hvilket måske ikke var helt fortjent, da anlægget faktisk tvang tyskerne til at gå 
udenom i et mere dristigt angreb på Frankrig over Ardennerbjergene. Se bl.a. Martin S. 
Alexander, “In Defence of the Maginot Line”, i French Foreign and Defence Policy 1918-
1940. The Decline and Fall of a Great Power, ed. Robert Boyce, Routledge, 1998, s. 174-204. 
220 SHAPE AG 6107 SEC., "Organisation of the ground", 26/8 1952, bilag til FM 6.kt. 
hemm.71.26.1-108, 27/12 1952, 0028 FM 6.kt., Kopibog FTR, KC 02, 1952; I slutnin-
gen af 1940erne talte den amerikanske flåde også imod ”this ”Maginot Line” type of 
thinking” bag muligherne for at holde brohoveder i Skandinavien, Tamnes, 1991, s. 58; 
Palmer, 1988, s. 82.  
221 Se bl.a. ”Nogle oplysninger om nutidens søkrigsmidler og deres anvendelse”, fra 
Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950, SVK januar 1947, 0007 KM, 
FK af 1946, ks. 19. 
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5.2.1. Besigtigelseskommissionens og Opbygningskommis-

sionens overvejelser om stationært vs. mobilt 

 
Besigtigelseskommissionens redegørelse 

Allerede i 1946 havde den såkaldte Besigtigelseskommission som nævnt 
berørt spørgsmålet om faste batterier og bevægeligt skyts. Den grund-
læggende holdning i såvel Marineministeriet og Krigsministeriets direktiv 
til Besigtigelseskommissionen som i dennes egen konklusion var, at i et 
fremtidigt dansk forsvar burde permanente kystbefæstningsanlæg fore-
findes, hvor man ville hindre, ”at vitalt vigtige steder for krigsførelsen 
eller for samfundslivet overrumples eller besættes”.222 Herudover kunne 
mobile kystartilleriafdelinger indgå som supplement til de faste værker. 
Konkret foreslog kommissionen, at man oprettede 11 motoriserede 
kystbatterier rundt omkring i landet, hvert batteri bestående af 4 stk. 15 
cm. kanoner, samt etableringen af en ”motoriseret kystartilleri-
forsøgsafdeling”.223 
 
Fordelene ved de faste batterier var ifølge kommissionen først og frem-
mest deres konstant høje beredskab. Desuden talte den voksende fare 
ved bombning fra luften for en stærk dækning af materiel såvel som per-
sonel, hvilket bedst kunne ske i forberedte anlæg. Også truslen fra luft-
landsætninger ”i ryggen” på batterierne og det deraf øgede behov for 
nærforsvarsinstallationer var argumenter for faste anlæg, hvor sådanne 
arbejder kunne udføres i fredstid. 
 Ulempen ved de permanente anlæg var, at deres beliggen-
hed måtte være modstanderen bekendt, og at man bandt såvel materiel 
og personel ”til forud valgte steder”.224 Hermed henviste kommissionen 
sandsynligvis til de faste anlægs manglende fleksibilitet og fjendens mu-
ligheder for at angribe på andre steder, og således gå udenom batterierne.  
 
Fordelene ved det bevægelige skyts var, at det kunne indsættes overra-
skende og koncentreret, og at det kunne bringes frem til steder, hvor fast 
skyts ikke fandtes.  
 Hovedmanglen ved det mobile skyts var ifølge Besigtigel-
seskommissionen, at man risikerede, at det blev indsat for sent. Det mo-
toriserede skyts relativt ringe bevægelseshastighed, som let kunne blive 
kompromitteret gennem angreb på forbindelseslinjer og beredskabs-
standpladser, understregede dette problem. Desuden gav mobilt artilleri 
ikke i samme grad som faste batterier beskyttelse for materiel og perso-
                                                 
222 Tyske Kystbefæstningsanlæg, 1946, s.12. 
223 Ibid., s.40. 
224 Ibid., s.12 
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nel, og skudhastighed og -præcision måtte også forventes at være forrin-
get.225 
 
Besigtigelseskommissionen, der arbejdede i en periode, hvor Danmarks 
sikkerhedspolitiske situation endnu var meget usikker, beskæftigede sig 
også i høj grad med de udenrigspolitiske fordele og ulemper ved de faste 
anlæg overfor mobilt kystartilleri. Her blev fordelene ved de mobile bat-
terier som tidligere nævnt fremhævet, da disse ikke i samme grad som de 
faste batterier af anden magt kunne opfattes som havende front mod 
denne.226 Disse udenrigspolitiske bekymringer omkring det faste skyts 
førte til, at kommandørkaptajn H.J. Bahnsen fra Søminevæsenet fremsat-
te et forslag om opførelsen af en række semimobile batterier, hvorved 
forstås, at man på forud valgte steder forberedte stillinger, således at man 
bibeholdt en del af det faste batteris fordele, samtidig med at man undgik 
de ulemper i udenrigspolitisk henseende, som disse batterier indebar. 
Forslaget fik en i bagklogskabens lys lettere usaglig karakter, da Bahnsen 
foreslog, at man f.eks. forberedte 10 stillinger mod nord og 10 stillinger 
mod syd for ikke at provokere nogen.227  
 De faste batterier kunne med deres konstante beredskab 
dog også have den politiske fordel, at de ikke ved en mobilisering ville 
bidrage til eskaleringen af en konflikt. Batterier med et lavere beredskab 
kunne ”under urolige udenrigspolitisk forhold”, hvor man erfaringsmæs-
sigt kunne ”kvie sig ved i tide at skride til foranstaltninger, der [kunne] 
virke opsigtsvækkende, få katastrofale følger”.228 
 
Det var da også stadig et åbent spørgsmål, hvordan og hvorvidt mobilt 
kystartilleri skulle indgå i det kommende danske forsvar. Besigtigelses-
kommissionen erklærede åbent, at den ikke havde tilstrækkelig viden til 
at kunne vurdere det ”meget vigtige spørgsmål” om forholdet mellem 
fast og motoriseret skyts.229 
 
Opbygningskommissionens studie af mulighederne for mo-

bilt kystskyts 

Med chefen for Kystdefensionen, den dynamiske kommandør E.M. 
Dahl, i spidsen tog den efterfølgende Opbygningskommission i perioden 
februar – juni 1948 spørgsmålet om mulighederne for at anvende moto-

                                                 
225 Ibid., s.14-15.  
226 Ibid.  
227 Referat af Opbygningskommissionens (OK) 5. møde, 18/2 1948, 1055-089 MM, 
Genopbygningskommission (OK), A. Sagsarkiv, ks. 1. 
228 Tyske Kystbefæstningsanlæg, 1946, s.11. 
229 Ibid., s. 3. 
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riseret skyts op. Noget som ifølge Dahl var ”fremme i manges tanker”.230 
 Arbejdet indledtes med en studierejse i marts 1948 til Sve-
rige, hvor det mobile kystskyts endnu engang blev studeret.231 Herefter 
fulgte en række drøftelser, hvor også specialekspertise fra Hæren og 
Søartilleriet blev inddraget, og hvor man gjorde sig overvejelser over 
mulighederne for anvendelse af motoriseret kystskyts (dets nyttevirkning, 
personelbehov og materielomfang), raketvåbnets betydning, tanks og 
andet selvkørende artilleris mulige rolle i kystforsvaret m.m.  
 I juni 1948 samlede udvalget konklusionerne af drøftelser-
ne i en rapport, der d. 26. juli 1948 blev indsendt til Marinestaben som et 
slags forarbejde til de videre drøftelser af Kystdefensionens opbygning. 
Rapporten vil i det følgende blive gennemgået ret detaljeret, da den sand-
synligvis har været del af det baggrundsarbejde, hvorefter senere uden-
landske (primært amerikanske) protester mod det danske stationære kyst-
artilleri blev afvist. 

 

I Opbygningskommissionens drøftelser blev det bevægelige kystskyts 
defineret som en 15 cm. motortrukket kanon.232 En sådan kanon ville 
have styrke til at tage kampen op med de skibstyper, som kunne forven-
tes anvendt ved en landgangsoperation imod danske kyster.233 Kommis-
sionen gjorde det klart, at den motortrukne 15 cm. kanon, som skulle 
anvendes i batteriopstillinger med 4 stk. 15 cm. kanoner i hver, måtte 
være stærkt camoufleret, og at den nødvendigvis skulle have luftbeskyt-
telse med ca. 6*40 mm. og mindst 3*20 mm. anti-luftskytskanoner.  
 Kommissionen erklærede, at man måtte lægge ”den største 
vægt på at gøre det motortrukne kystbatteri selvstændigt optrædende og 
så uafhængigt af andre organer som muligt”.234 Derfor skulle hver kanon 
have medfølgende ammunitionsvogne, et ”udbygget meddelelsesnet, 
omfattende radar, radio og telefonmateriel med tilhørende specialuddan-
net betjeningsmandskab” samt lysgranater og projektører til belysning af 
mål ved kamp om natten. Endvidere måtte hvert batteri udover taktisk 
og teknisk personel forsynes med særligt personel og materiel til nærfor-
svar (bl.a. miner og pigtråd), til forplejnings-, forsynings og sanitetstjene-
ste, og til en særlig brændselsforsyningstjeneste og servicetjeneste.  

                                                 
230 Referat af OK’s 5. møde 18/2 1948, 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1.  
231 Referat af OK’s 6. møde 15/3 1948, 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1.  
232 Det følgende baseret på rapporten: K/50F, nr. 42, Chefen for KDF (Dahl) til MM 
(på vegne af OK) 26/7 1948. (inkl. 5 bilag), 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1, s. 
6-9. 
233 Spørgsmålet blev drøftet på OKs møde 18/2 1948, referat ligger 1055-089 MM, 
OK, A. Sagsarkiv, ks. 1. 
234 K/50F, nr. 42, 26/7 1948, 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1, s. 6-9. 
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 Et mobilt kystbatteri var således ikke bare et spørgsmål om 
en enkelt kanon, som hurtigt kunne bevæge sig rundt i landskabet. Det 
krævede omfattende ledsagefaciliteter og opførelse af særlige kasernean-
læg og uddannelsesmuligheder for personellet samt foranstaltninger til 
skytsets underbringelse og vedligeholdelse. Dette betød, at en motor-
trukket tung artilleriafdeling omfattende 3 batterier (altså i alt 12 kano-
ner), som eksempelvis den af Besigtigelseskommissionen foreslåede afde-
ling på Fyn eller Sjælland ville kræve 51 befalingsmænd, 256 menige og 
derudover personel til nærforsvar.  
 Dette betød også, at mobilt kystskyts bestemt ikke var 
nogen lille investering. Alene anskaffelsesprisen ville for én enkelt 15-cm 
kanon inkl. radar, ammunition og antiluftværnsskyts løbe op på omkring 
3,5 mio. kr., og herudover kom også udgifter til personel og supplerende 
materiel. Opbygningskommissionen konkluderede da også, at Besigtigel-
seskommissionens forslag om at indføre 11 batterier motortrukne 15 cm. 
kanoner (44 kanoner i alt) - som supplement til det permanente kystfor-
svar – ville betyde opbygningen af ”en meget omfangsrig og særdeles 
bekostelig nyorganisation indenfor det samlede forsvar” (44 kanoner til 
en stk. pris af 3,5 mio. kr. gav en samlet anskaffelsespris på ca. 150 mio. 
kr. alene til materiel). Desuden bemærkede kommissionen, at man, 
”formentlig med nogen rette” kunne tilføje, at de 11 batterier spredt ud 
over landet, kun gav ”en beskeden forøgelse af forsvarspotentialet ved 
kysten.”235 
 Denne sidste vurdering var sandsynligvis baseret på over-
vejelser over de motortrukne 15 cm-kanoners taktiske værdi. Kanoner-
nes kørselshastighed på veje var, under gunstige forhold og for korte 
perioder, ca. 40 km/t, og kanonerne (med deres vægt på ca. 14 tons) var i 
øvrigt udelukkende ”vejkørende” og ikke ”terrainkørende”. Desuden 
skulle man bruge 2-3 timer på at indtage kampstilling, afhængig af retti-
dig ankomst af hjælpemateriel, og bruge lige så lang tid på at ”gå ud af 
stilling”. Dette gjorde kanonerne meget sårbare overfor fjendtlige luftan-
greb eller angreb fra nedsendte luftlandetropper. Man måtte forvente, at 
fjenden ville udføre langvarige og heftige luftbombardementer nogen tid 
inden landsætningsoperationen iværksattes, hvilket ville gå ud over vej-
nettet og vanskeliggøre batteriets rettidige placering. På grund af de me-
get korte varslingstider, burde det tunge batteri i virkeligheden have ind-
taget sin kampstilling inden angriberens luftforberedelse til landgangs-
operationen indledtes, lød Opbygningskommissionens vurdering. De 
motoriserede batteriers meget langsomme bevægelseshastighed gjorde 

                                                 
235 K/50F, nr. 42, 26/7 1948, 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1, s. 9. 
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også, at man næppe kunne regne med, at de med tilstrækkelig hurtighed 
ville kunne følge landsætningsoperationens skiftende faser. 
 Desuden fremhævede kommissionen de høje krav til kyst-
artilleriets præcision, hastighed og kommunikationssystemer, som mo-
derne skibsmål, på grund af deres høje fart, krævede.236 Disse krav dæk-
kedes i højere grad af fast artilleri, hvis kanoner kunne indskydes og have 
højere præcision. 
 Endelig var der rent praktiske overvejelser omkring det 
mobile kystskyts. Herunder, at man måtte forvente en leveringstid på 
mindst 30 måneder fra bestillingsdagen. Dette ville betyde, at Danmark 
først kunne forvente dette skyts operativt i løbet af en treårig periode.  
 
De ovenfor omtalte begrænsninger i mobiliteten for det ellers ”mobile” 
artilleri, de store udgifter forbundet med anskaffelse af materiellet samt 
ikke mindst den lange leveringstid blev fremhævet i kommissionens kon-
klusion, og man kunne på denne baggrund ikke anbefale store 15 cm 
motoriserede kystbatterier. Det var bl.a. den ”hastige tekniske våbenud-
vikling”, herunder uvisheden om raketvåbnets fremtidige anvendelse, der 
gjorde, at man ikke ”på nuværende tidspunkt” kunne anbefale så store 
investeringer i motoriseret skyts, som planen ville kræve. Netop raket-
våbnet var blevet diskuteret på flere af kommissionens møder. Det stod 
klart, at det mobile skyts i fremtiden sandsynligvis ville tage form af ra-
ketskyts, og oberstløjtnant Hjalf fra Hærartilleriet gav på et af kommissi-
onens møder en redegørelse for raketartilleriets ”fantastiske virkning”. 
Også oberst Norup fra generalstaben støttede op om dette og udtalte, at 
”et lille lands billige våben er raketter”.237 Allerede i 1948 var kommissio-
nens medlemmer således opmærksomme på raketartilleriets muligheder. 
Men noget konkret forslag fremkom ikke, og som vist i det følgende, 
blev raketvåbnet endnu ikke betragtet som så vidt udviklet, at man burde 
indrette den aktuelle forsvarsopbygning herefter. Raketter blev endnu 
opfattet som ”et fremtidsvåben”. 
 Kommissionen henstillede derfor ”stærkt”, at det stationæ-
re (permanente) kystforsvar snarest blev opbygget med det her i landet 
værende materiel, hvilket ville kunne gøres med relativt kort varsel og 
med en i forhold til det motortrukne skyts’ anskaffelse ”særdeles beske-
den bekostning.”238 Noget sådan ville give en hurtig styrkelse af forsvars-
indsatsen, hvis de stationære batterier blev opført på de strategisk vigtig-

                                                 
236 Den omtalte rapport var et af War Department USA i 1944 udgivet hefte om ”Coast 
Artillery Tactics”. 
237 Referat af OKs 7. møde 3/5 1948, 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1. 
238 K/50F, nr. 42, 26/7 1948, 1055-089 MM, OK, A. Sagsarkiv, ks. 1, s. 9. 
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ste steder. Herunder blev især betydningen af en styrkelse af kystforsva-
ret af Sundafsnittets sydlige del omkring Køge og Rødvig fremhævet.   
 Kommissionen anbefalede dog også, at man som supple-
ment hertil skabte ”et efter landets særlige strategiske forhold mobilt 
kystforsvar til direkte taktisk indsats mod landgangsstyrker.” – hertil fo-
reslog man kampvognsenheder (eks. i form af tanks) med skytskalibre på 
ca. 5,7 og 8,8-10,5 cm., som med selvstændighed og delvis uafhængigt af 
vejnettet hurtigt kunne rokeres ned og langs kysten og bidrage i kampene 
mod de egentlige landsætninger.  
 
Det fremgår ikke af arkiverne, hvilken skæbne der umiddelbart tilgik 
Opbygningskommissionens rapport. Den må sandsynligvis vurderes som 
et forarbejde til senere planlægning, og konklusionerne fra Opbygnings-
kommissionens rapport går da også igen i mange af de senere argumen-
ter imod mobilt skyts som erstatning for fast skyts.239 
 
Konklusion 

Den militære opfattelse var således i 1948, at Forsvaret sandsynligvis 
måtte inkludere stationære kystbefæstningsanlæg, hvorimod motoriseret 
kystskyts ikke umiddelbart kunne anbefales. Som taktisk støtte ved for-
svar direkte imod kystlandsætninger kunne tanks og eventuelt raketskyts 
indgå, men disse ville ikke på samme måde som stationært artilleri kunne 
fungere som støtte for Flådens skibe eller forsvaret af minefelterne.  
 En række spørgsmål af både politisk og militær art mang-
lede dog stadig at blive besvaret, og politikerne viste sig at være skeptiske 
overfor de stationære batteriers modstandsdygtighed. Hvilken mulighed 
havde anlæggene f.eks. for at modstå luftangreb og angreb med raketvå-
ben?   

 

5.2.2. Politiske bekymringer over de permanente kystbat-

teriers sårbarhed – luftforsvar og nærforsvar 

På det politiske plan blev spørgsmålet om de stationære batteriers beret-
tigelse første gang drøftet i forbindelse med besvarelsen af en række 
spørgsmål, som Forsvarskommissionens medlemmer havde stillet til 
kommissionens militære sagkyndige efter værnschefernes reviderede 
forsvarsplan fra 31. august 1948. Disse spørgsmål fokuserede primært på 
de permanente kystbefæstningsanlægs mulighed for at overleve et luftan-
greb og deres generelle modstandskraft under moderne krigsførelse. 

                                                 
239 Eksempelvis i chefen for Marinestaben kontreadmiral K. Lundsteens brev til mari-
neattacheen i London, kommandør J.H.J. Jegstrup, 17/11 1950, 0180-020 Marineatta-
cheen i London, A. Ind- og udgåede skrivelser 1946-1959, K-6. 
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 De socialdemokratiske kommissionsmedlemmer havde 
således stillet spørgsmålet om, hvilke nærmere foranstaltninger Søværnet ville 
foreslå til hindring af, at kystbefæstningsanlæg og flådebaser blev sat hurtigt ud af 

spillet ved luftangreb?240 Søværnets militære tilforordnede, kontreadmiral K. 
Lundsteen understregede i sit svar herpå, at der var to perspektiver på 
luftforsvaret af kystanlæggene: 
 1) at så få af luftkrigens virkemidler mod overflademål 
måtte ramme lokaliteterne, hvortil luftjagerdækning og moderne luft-
værnsskyts var de vigtigste forsvarsmidler. Skønt en vis anvendelse af 
radarstyret bombning havde fundet sted under 2. Verdenskrig, så forven-
tede man stadig, at direkte visuel kontakt med målet ville være af afgø-
rende betydning, hvorfor bl.a. røgsløring, mørklægning, camouflage og 
opførelse af skinanlæg også kunne bidrage til luftsikringen af de faste 
anlæg. 
 2) at virkningen af den enkelte træffer måtte begrænses 
mest muligt. Hertil var de primære virkemidler at sprede lokaliteterne 
som helhed og inden for de enkelte anlæg samt at anvende solide byg-
gemetoder, der nedsatte risikoen for sammenstyrtning og brand ved 
”nære forbiere”.  
 Lundsteen mindede ved denne lejlighed også Forsvars-
kommissionen om det efterhånden klassiske argument, at ”selv de meget 
vedholdende luftangreb forud for invasionen i Europa ikke formåede at 
neutralisere det tyske kystforsvar, men at det viste sig nødvendigt at fort-
sætte bekæmpelsen med skibsartilleri” af sværeste kaliber under landsæt-
ningen. ”Kystværkerne tjente således her som i mange andre tilfælde, 
uanset at de slutteligt sattes ud af spillet, til at fremkalde nødvendigheden 
af en øget indsats på angriberens side med deraf følgende forsinkelse 
samt voksende risiko og bekostning.”241 Lundsteens argumentation af-
spejlede de samtidige drøftelser i Den Skandinaviske Forsvarskomité, 
ifølge hvis betænkning det danske forsvars opgaver netop var at vinde 
tid, til forstærkninger kunne komme til hjælp. Man var klar over, at kyst-
værkerne i sidste ende ville blive sat ud af spillet, men inden da skulle de 
gerne have gjort angrebet ”så kostbart som muligt” for Sovjetunionen.242 
Denne argumentation blev helt central i forsvaret af de stationære kyst-

                                                 
240Parafrase fra ”Kontreadmiral K. Lundsteens besvarelse af 30/11 1948 på spørgsmål 
fra medlemmer af Forsvarskommissionen af 1946 i anledning af værnschefernes udar-
bejdelse af 31/8 1948”, 0007 KM, FK af 1946, ks. 3. 
241 Ibid. 
242 Den Skandinaviske forsvarskomités betænkning af 14/1 1949, ABA, nr. 39 Hans 
Hedtofts arkiv, ks. 41 
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befæstningsanlæg, og ved senere lejligheder fremførte danskerne igen at 
batteriernes betydning netop lå i ”at kunne være forsinkelsesfaktoren.”243 
 
Den generelt kystbefæstnings-kritiske Johannes Christiansen, som var 
det Radikale Venstres repræsentant i Forsvarskommissionen spurgte 
direkte, om det ikke, ”i betragtning af en angribers overlegne luftvåben plus hans 
V-2 eller V-3 skyts [raketter], der er yderst effektivt mod faste mål”, ville være 
hensigtsmæssigt at ”konvertere kystdefensionen til et vist antal lettere søenheder, 
f.eks. motortorpedobåde?” 244 Lundsteen erkendte, at man ville kunne vente 
stærke angreb fra et overlegent luftvåben også med bomber af svær kali-
ber. Men muligheden for anvendelse af V-2 raketter forekom ham der-
imod mindre nærliggende, idet disses hidtidige træfsikkerhed, med fejl på 
omkring 2% af afstanden, gjorde dem ”uegnede til anvendelse mod mål 
af ringe udstrækning.”245 Lundsteens svar afspejlede holdningen i For-
svarsstyrelsen, hvor man havde konkluderet, at ”raketvåbnet ikke var så 
vidt udviklet, at man burde afvente en mulig anvendelse heraf.” 246 I øv-
rigt var det Lundsteens forventning, at man kunne give kystbefæstnings-
anlæggene en ”ikke ringe modstandsevne.”247  
 Lundsteen afviste også muligheden for at erstatte kystbe-
fæstningsanlæggene med skibe. Skulle man lade skibe løse opgaverne 
med at hindre eller vanskeliggøre søstyrkers indtrængen i bestemte far-
vandsafsnit, ville skibene blive bundet til lokale forsvars- og bevogt-
ningsopgaver, som ville forenes dårligt med deres væsen som en bevæge-
lig magtfaktor. Desuden ville skibe med en våbenvirkning, der svarede til 
kystanlæggenes, blive langt mere bekostelige.248  
 Forsvarskommissionens luftforordnede, oberstløjtnant K. 
Birksted, erklærede sig da også enig i, at skønt kystbefæstningsanlæg var 
meget sårbare over for luftangreb, så var deres betydning – navnlig ved 
indledningen af et angreb på Danmark – så stor, at det ville være ”hen-
sigtsmæssigt og sikkert også økonomisk berettiget”, hvis man opretholdt 

                                                 
243 Qvistgaard om samtale med CINCNORTH Admiral Brind, Referat af FSS møde 
10/10 1952. (Se kapitel 7.9). 
244 ”Besvarelse af spørgsmål stillet til Forsvarskommissionen af 1946’s tilforordnede 
sømilitære sagkyndige”, sendt til kommissionens medlemmer 30/11 1948, 0007 KM, 
FK af 1946, ks. 3; Johs. Christiansen var generelt kritisk overfor Kystbefæstningen, og 
udtalte senere bl.a., at ”det ikke stod ham klart i hvilket omfang Kystbefæstningen 
burde opretholdes”. Referat af KFs 18. møde, 1/6 1949, 0007 KM, FK af 1946, ks. 1.  
245 V-3 var en luftværnsraket og havde derfor i denne forbindelse næppe nogen interes-
se. 
246 Referat af FSS møde 5/10 1950. 
247 Johs. Christiansen var dog ikke overbevist, og han kritiserede senere i folketingssa-
len, ”visse militære” som stillede sig ”skeptisk til disse våbens træfsikkerhed”, Rigsdags-
tidende, 1951/1952, sp. 4293. 
248 Lundsteen forventede, at man for den nu forudsatte udgift til værker ved Køben-
havn, Hornbæk, Korsør, Nyborg, Frederikshavn og Grønsund ville kunne opretholde 
ca. 7 motortorpedobåde. 
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visse anlæg til kontrollen med de vigtigste farvande, ”især hvis man gen-
nem spredning, sløring og antiluftværnsbeskyttelse formindsker risikoen 
for deres ødelæggelse mest muligt.”249 
 De tilforordnedes svar affødte ikke nogen større diskussi-
on, da Forsvarskommissionen var mere eller mindre nedlagt i efteråret 
1948, mens man afventede en afklaring på Danmarks sikkerhedspolitiske 
situation. Men et lille år efter, og efter dansk indtræden i Atlantpagten, 
blev spørgsmålet igen taget op. Denne gang i Forsvarskommissionens 5-
mandsudvalg, som i september 1949 holdt møde med værnscheferne og 
Forsvarskommissionens militære tilforordnede.250 Ved dette møde tog 
man udgangspunkt i de ovenfor gennemgåede svar fra de sømilitære og 
luftmilitære tilforordnede, efter at de konservatives Ole Bjørn Kraft og 
den radikale Johannes Christiansen endnu engang stillede spørgsmål til 
kystforternes muligheder for at klare sig i en kommende krig. 
 Chefen for Kystdefensionen, kommandør E.M. Dahl, som 
også deltog i mødet, erkendte, at luftbeskyttelsen på de i 1949 eksiste-
rende værker var beskeden. Man havde nogle 20 mm. kanoner til nærfor-
svar, men ikke skyts der kunne afværge luftangreb fra større højder. Han 
vurderede dog, at ”en enkelt luftbombes virkning mod forterne ville væ-
re begrænset, selv om bomben var af forholdsvis stor kaliber”. Endnu 
engang støttede oberstløjtnant Birksted op om kystbefæstningsanlægge-
ne, og udtalte, at det ville kræve ”mange bombemaskiners indsats, hvis et 
værk af blot nogenlunde stor udstrækning og med flere batterier skulle 
sættes ud af spillet.”251 Argumenterne må have virket overbevisende, i 
hvert fald på den konservative Ole Bjørn Kraft, som ved mødets slut-
ning, uden dog at uddybe, hvad han mente hermed, erklærede, at det 
måtte være muligt allerede ”på nuværende tidspunkt at løse spørgsmålet 
om anlæggelse af kystværker ved vore gennemsejlingsfarvande.”252  
 
Det må dog stå klart, at Søværnets og Flyvevåbnets relativt optimistiske 
vurdering af kystbefæstningsanlæggenes holdbarhed ikke blev delt af alle. 
I en senere rapport fra 1953 gav den engelske kommandør Parkinson, fra 
den britiske Royal Navy, udtryk for bekymring over, at Stevnsfortets 
hovedkanoner var “completely exposed to rockets, of which varieties 

                                                 
249 ”Besvarelse af spørgsmål stillet til Forsvarskommissionen af 1946’s tilforordnede 
sømilitære sagkyndige”, sendt til kommissionens medlemmer 30/11 1948, 0007 KM, 
FK af 1946, ks. 3. 
250 ”Kortfattet referat” af 5-mandsudvalgets møde hos forsvarsministeren 19/9 1949, 
0007 KM, FK af 1946, Materiale fra kommissionens formand K.H. Kofoed, ks. 1.  
251 Man kunne ikke påregne, at det danske flyvevåben kunne yde jagerdækning til an-
greb ved forter”, Ibid. 
252 Ibid. 
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now in common service can certainly penetrate the armour”.253 Parkin-
son bemærkede også, at nogle af kanonstillingerne virkede sårbare over-
for napalmangreb. Han konstaterede, at hvis fortet skulle være i stand til 
at udføre sit arbejde, måtte noget gøres for at forbedre sikkerheden af 
hovedskytset imod luftangreb. Meget kunne opnås ved at beskytte kano-
nerne med tykke betondækninger, men dette ville medføre en uaccepta-
bel begrænsning af kanonernes skydeområde. Parkinson konkluderede 
tørt, at ”there does not appear to be any magic solution to this problem 
at the stage which has now been reached in the construction of the for-
tress”. Noget kunne dog afhjælpes ved hjælp af røgsløring, skinanlæg og 
bedring af fortets nærforsvar. 
 
Spørgsmålet om anvendelse af atomvåben imod forterne berørtes besyn-
derligt nok hverken af den danske forsvarsstab eller af den britiske søof-
ficer. Danskerne forventede tilsyneladende ikke, at Sovjetunionen på 
dette tidspunkt ville spilde deres atomvåben på mindre anlæg som ek-
sempelvis kystforterne. Atomvåben ville sandsynligvis i højere grad blive 
anvendt mod storbyer og større industrikomplekser.254 Allerede i 1954 
anførte Søværnskommandoen dog bl.a. kyststrækninger i Køge Bugt 
samt havnene i Fakse, Rødvig, Køge og København som ”meget sand-
synlige” atommål for egne A-bomber, i tilfælde af en sovjetisk invasion!255 
Og det måtte være helt klart, når man tog forternes kanontårnes udsatte 
placering i betragtning, at en taktisk atombombe mod disse, ville tage 
brodden af fortets kampduelighed. 
 
Konklusion 

Der var i 1948-1949 tilsyneladende fra politisk side en vis skepsis i for-
hold til de stationære batteriers modstandsdygtighed overfor luftangreb 
og angreb med raketvåben. En skepsis som også kom til udtryk i den 
britiske rapport fra 1953. Det danske Forsvars vurderinger af de statio-
nære batteriers modstandsdygtighed overfor angreb var dog noget mere 
optimistiske. De forskellige opfattelser kan skyldes forskelle i vurdering 
af de sovjetiske kapabiliteter samt våbenteknologiens generelle udvikling 
fra 1949-1953. Men der kan også have været forskellige vurderinger af 
forternes opgaver. For de danske militære chefer var det vigtigste, at bat-

                                                 
253 Parkinson formodede, at fjenden ville have taktisk luftoverlegenhed, og at angreb 
med raketter og/eller angreb med faldskærmstropper var sandsynlige. “Study of Sea-
ward Defence in Denmark.”. Rapport på baggrund af besøg 11/11 - 28/11 1953 af 
Commander Parkinson, Royal Navy. Fremsendt med U.928 ”Seaward Defence”, SVK 
10/3 1954, 0301-007 MST, KC. Klass. kopibog HEM-YHEM 1954-1969. 
254 Clemmesen, 1987, s. 17 
255 ”P.M. Vedrørende Potential Atomic Targets”, SVK O-sekt. 22/11 1954, 0301-007 
MST, A. Sagsarkiv, 1950-1961, Ks. 1. 
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terierne ikke var mere sårbare, end at de i en kortere periode kunne 
komme til at spille en afgørende faktor i forsøget på at vinde tid, indtil 
det øvrige danske og allierede forsvar kunne komme på plads.  

 

5.2.3. NATO-kritik af planerne om stationære kystbe-

fæstningsanlæg – efterår 1950-forår 1951 

Trods en vis politisk skepsis overfor de stationære kystskyts modstands-
dygtighed, efterlod de militære planer da heller ingen tvivl om, at man 
burde modernisere og nyopføre faste kystbatterier til Danmarks forsvar. 
Både i Den Skandinaviske Forsvarskomités redegørelse og i Søværns-
kommandoens planer fra februar og august 1950 indgik faste anlæg. Fra 
september 1950 blussede diskussionen om mobilt vs. stationært kystartil-
leri dog op igen efter allieret kritik af de stationære kystbefæstningsanlæg. 
Kritikken og de efterfølgende danske overvejelser vil blive behandlet i 
det følgende. 
 
Amerikansk kritik af det permanente kystskyts 

I starten af oktober 1950 blev spørgsmålet om betimeligheden af at bin-
de større beløb i permanente værker diskuteret ved det første møde i 
Forsvarsstyrelsen efter dennes oprettelse. Anledningen var, at de britiske 
og amerikanske allierede på et møde i London havde udtrykt ”en vis 
reservation” over de danske planer om at opføre sådanne stationære 
anlæg.256  
 
Drøftelserne fortsatte på styrelsens møde d. 17. oktober 1950, hvor for-
svarschefen, admiral Qvistgaard, bemærkede, at man endnu ikke var nået 
til noget endeligt standpunkt omkring de faste værker, men at man måtte 
tage de betænkeligheder, der fra amerikansk side var fremført i London, 
med i overvejelserne. Qvistgaard understregede, at ”de militære ansvarli-
ge chefer tør ikke risikere at kunne komme i den situation, at ministeren 
på deres anbefaling går ind for en disposition, som vi senere risikerer at 
møde kritik for fra udlandet. Derfor bør ministerens opmærksomhed 
henledes på de amerikanske udtalelser.”257 Forsvarsstyrelsen enedes om, 
at dette skulle ske i form af et memorandum, hvori man gjorde for-
svarsministeren opmærksom på de amerikanske udtalelser samt referere-
de Forsvarsstyrelsens argumenter derimod. Disse overvejelser er interes-
sante idet de giver et indblik i forholdet mellem de politiske og militære 
beslutningstagere, hvor det åbenlyst var vigtigt for de militære chefer, at 

                                                 
256 Referat af FSS møde 5/10 1950. 
257 Referat af FSS møde 17/10 1950. 
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de ikke senere kunne gøres ansvarlige for allieret kritik af den danske 
forsvarsopbygning.  
 
Det er desværre ikke lykkedes at finde kilder, der redegør nærmere for 
disse i London fremførte amerikanske betænkeligheder, ej heller det af 
forsvarschefen til forsvarsministeren fremsendte memorandum (af 20/10 
1950). Men i en senere notits fra Forsvarsstaben til Forsvarsstyrelsen 
refereredes disse amerikanske synspunkter, som var faldet under et Prin-
cipal Staff Officers møde (sandsynligvis i NERPG) i London, hvor ame-
rikanerne havde gjort det klart, at man anså ”faste batterier for et dyrt og 
kortlivet våben”.258  
 
Den amerikanske kritik blev siden uddybet og udfoldet direkte af den 
amerikanske militærrådgivningsgruppe vedrørende våbenhjælpen, Milita-
ry Assistance Advisory Group (forkortet MAAG), som var et omfatten-
de militæretablissement placeret ved den amerikanske ambassade i Kø-
benhavn.259 Dette skete sandsynligvis i form af en skrivelse fra chefen for 
MAAGs flådesektion J.M. Kennaday, til den danske søværnskommando 
i begyndelsen af marts 1951.260 Heri henviste MAAG til et brev fra For-
svarsministeriet af d. 14. december 1950, hvori de kystbefæstningsanlæg, 
der skulle udvikles med assistance fra den amerikanske våbenhjælp frem 
til 1954 var opført. Det drejede sig om batterierne ved Hornbæk, Stevns, 
Mosede, Borgsted, Langeland, Samsø, Lyø og Frederikshavn. MAAG-
administrationen bemærkede, at man havde forstået, at forbedringerne 
og nybyggeriet af disse anlæg ville optage en meget stor del af det danske 
søværns anlægsbudget. Skønt amerikanerne anerkendte, at megen ”care-
ful thought” sandsynligvis havde ligget bag udvælgelsen af disse, mente 
man dog, at det var nødvendigt at fremlægge sine observationer i lyset af 
”the special situation and in view of the recent history of fixed defenses, 
for consideration by the Royal Danish Navy before plans and work on 
these installations proceed too far.” 
                                                 
258 ”Notits. Ad Søværnskommandoens forslag til direktiv vedrørende dansk stillingtagen 
til M.T.P.’s Coast Artillery Requirements”, FST til FCH mfl., udateret men sandsynlig-
vis 20/10 1950, bilag til Referat af FSS møde 6/3 1951. 
259 For nærmere gennemgang af MAAG’s rolle i den danske forsvarsopbygning se Vil-
laume, 1997, s. 282 ff.  
260 Det følgende baseret på: Memorandum ”Subj. Observations on the character and 
location of Danish coastal defenses.” Den her tilgængelige version af MAAG’s Memo-
randum er sandsynligvis et internt arbejdspapir, fremsendt af J. M. Kennaday til de 
øvrige sektionschefer i MAAG med A16-1, 13/2 1951. Den er udateret, men SVK har 
modtaget det endelige dokument fra MAAG 6/3 1951, jf. SVK U. 318 af 4/6 1951. 
Skønt kilden her har karakter af kladde, virker den dog relativt færdigarbejdet, og ud fra 
det danske svar vurderer jeg det ikke som sandsynligt, at der er ændret i de overordnede 
principielle amerikanske betragtninger i den endelige henvendelse til danskerne, samtli-
ge kilder er set i NARA, USA, RG 334, MAAG Denmark, United States Navy Section, 
Box 3.  
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 MAAG anerkendte fordelene ved stærke defensive positi-
oner, men man understregede, at disse fordele kun gjorde sig gældende, 
hvis fjenden ikke havde andre alternativer, end at angribe de befæstede 
områder. Som det f.eks. havde gjort sig gældende ved D-dags-invasionen 
i Normandiet i 1944. Ellers ville det være muligt for fjenden at ”by-pass 
or go around” de stationære anlæg, som USA havde gjort med en række 
japanske øer i Stillehavet, eller som tyskerne havde gjort ved Maginot-
linjen, og som i øvrigt også de nyeste erfaringer i Korea havde vist. 
 Herefter fulgte en gennemgang af de 8 batterier, hvoraf 
flere fik betegnelsen ”questionable” (bl.a. Hornbæk og Borgsted). For 
Samsø og Lyøs vedkommende skrev amerikanerne direkte, at de burde 
erstattes af mobilt artilleri. For batterierne ved Stevns og Mosede vurde-
rede man, at placeringen var ”fairly sound”, men man anbefalede allige-
vel, at de erstattedes med mobilt batteri, da dette ikke i samme grad ville 
være sårbart overfor angreb fra landsiden. Også placeringen af kystskyts 
på Langeland blev anerkendt, men også her mente man, at mobilt artilleri 
ville være fordelagtigt. Det eneste sted, hvor amerikanerne accepterede, 
at en styrkelse af det eksisterende faste artilleri var fornuftigt, var ved 
Frederikshavn, hvor man mente, at de tidligere tyske kanonstillinger gav 
god dækning for den vigtige basehavn. 
 Igen og igen understregede MAAG således fordelene ved 
mobilt artilleri med begrundelsen, at der var stor sandsynlighed for, at de 
permanente forter, hvis beliggenhed uundgåeligt ville blive kendt, kunne 
blive omgået, isolerede eller angrebet i ryggen. ”And once located, they 
could not be moved. Their immensely valuable guns, instruments, and all 
their costly construction work remain fixed targets; their personnel, if 
not killed or surrounded on the spot, were forced to abandon them”.261  
 I et resume af fordele og ulemper ved “fixed coast defen-
ses” bemærkede amerikanerne, at de primære fordele ved de stationære 
forter var, at nogle af dem allerede eksisterede, og at kanonerne var til-
gængelige. Deroverfor oplistede man en række ulemper: bl.a. at de eksi-
sterende forter ville kræve megen modernisering; at de alligevel ville være 
sårbare overfor ”plunging fire and to dive bombing”, hvor ”napalm-fire-
bombs would be particularly effective”; at de var åbenlyse og lette mål; 
og at de nemt kunne omgås. Selv det projekterede nye batteri ved Stevns 
klint ville kun kunne tilbyde begrænset modstand (“little opposition”). 
De stationære batterier ”immobilize valuable men and equipment and it 
is not mandatory for an enemy attacking Denmark to attack any of them, 
existing or planned”. 

                                                 
261 Ibid. 



 87 

 Amerikanerne opstillede en række anbefalinger for dan-
skerne. Heriblandt: at Hærens artilleri i Jylland øgedes, således at det også 
kunne dække minefelter og anti-invasions opgaver i Lillebælt og i Flens-
borg Fjord; at permanente befæstninger kun installeredes ved Stevns 
Klint og ved Mosede (dækket af 40 mm ALK); at der IKKE byggedes 
befæstninger på Samsø, Lyø, Langeland, Hornbæk eller Borgsted, men at 
minefelter i disse områder beskyttedes af skibe, fly og hvor muligt af 
mobilt artilleri. Desuden tilføjedes i hånden, at man burde overføre de 
økonomiske og personelle ressourcer fra disse faste batterier til fordel for 
yderligere mobilt artilleri, også skønt dette eventuelt kunne betyde en 
overførsel af Søværnets midler til Hæren. Et eventuelt restbeløb burde 
anvendes til udbygning af skibe.262  
 
Det stod således helt klart, at amerikanerne ikke var begejstrede for de 
stationære anlæg, som blev set som sårbare og lette at omgå for fjenden. 
Mobilt artilleri, fly og skibe burde erstatte de faste batterier. I de følgende 
afsnit vil de danske afvisninger af kritikken blive præsenteret. Det vil 
fremgå, at det var opfattelsen, at der gjorde sig særlige forhold gældende 
for de danske farvande, som kunne berettige de faste anlæg. 
 
Danskerne svarer på kritikken 

Det danske svar på MAAGs kritik af de faste kystbatterier blev frem-
sendt af Søværnskommandoen d. 4. juni 1951. Det blev her fremført, at 
Danmarks særlige geografiske konfiguration og karakteren af de omgi-
vende farvande berettigede opførelse af stationært kystskyts på strategisk 
vigtige steder. I øvrigt var de danske argumenter ikke så meget af ren 
militær art, men i højere grad baseret på en pragmatisk løsning af et akut 
forsvarsproblem. Således understregede Søværnskommandoen, at kano-
ner til stationære batterier allerede var tilgængelige, og at disse kunne op-
stilles på relativt kort tid, hvorefter kanonerne ville være i konstant be-
redskab; at mobilt kystskyts ikke var tilgængeligt, og at en levering af 
dette over våbenhjælpen ville tage en i øjeblikket uberegnelig tid; at selv 
efter leveringen af sådanne kanoner, ville det tage yderligere tid før man 
havde udlært mandskab til at bruge dem, og at en sådan træning på grund 
af de eksisterende problemer med forsvarsopbygningen i øvrigt ville væ-
re umulig de første par år.263  
 Disse argumenter var ordrette oversættelser af formulerin-
ger, som  

                                                 
262 Ibid. 
263 U.318 “Observation on the character and Location of Danish Coastal Defenses”, 
SVK (Vedel) til Chief naval section MAAG 4/6 1951, 0301-007 MST, KC. Hem. kopi-
bog 1946-75, ks. 2.  



 88 

Forsvarsstyrelsens allerede i marts 1951 havde udarbejdet som retnings-
linjer til brug for den danske delegation i NERPG ved drøftelser af 
spørgsmålet om fast eller mobilt kystskyts i forbindelse med arbejdet 
med Medium Term Planen.264 Det stod på dette tidspunkt, som det vil 
blive vist i det følgende, klart, at der ikke ville blive tale om større æn-
dringer i den danske politik omkring de faste batterier. Derfor blev det af 
chefen for Forsvarsstaben, general Nordentoft, ved Forsvarsstyrelsens 
drøftelse af retningslinjerne til NERPG (og altså senere MAAG) frem-
hævet, at skønt han personligt mente, at der ville være store fordele for-
bundet med at have mobilt kystskyts, så var en diskussion om emnet ”ret 
ørkesløs. Vi har det faste kystskyts. Evt. mobilt kystskyts skal vi have på 
våbenhjælpen, og det vil være usikkert, hvornår vi vil kunne få det.”265 
 De tre værnschefer, Vedel, Gørtz og Førslev erklærede sig 
ved samme lejlighed enige i, at man ikke skulle give stof til en diskussion, 
som ville være ”ørkesløs”. Der ses således ikke at have været større 
værnspolitiske brydninger i spørgsmålet. Skønt Hæren kunne have haft 
en vis interesse i at tale for det mobile artilleri, da det, som amerikanerne 
også bemærkede, ville have ført penge fra Søværnet over til Hæren, ses 
der ikke i kildematerialet forsøg på at opprioritere det mobile artilleri fra 
hærledelsens side. Dette skyldtes sandsynligvis værnenes enighed om-
kring de faste batteriers anvendelighed, men var også udtryk for en er-
kendelse af, at Hæren ikke ville være i stand til at bemande eventuelt 
mobilt skyts.266 
 
I argumentationen overfor de udenlandske kritikere var det helt tydeligt 
de praktiske/tekniske begrundelser, der skulle fremdrages og ikke en 
diskussion af fordele og ulemper. De reelle økonomiske og praktiske 
muligheder udelukkede mobilt skyts, og for Danmark gjaldt det om at få 
den hurtigst mulige forbedring af forsvarsberedskabet. Forsvarsstaben 
havde da også tidligere i interne overvejelser afvist at indgå i en diskussi-
on om de stationære kystbatterier, da det ”alene af hensyn til tidsfakto-
ren”, ville være nødvendigt ”at fastholde beslutningen om de faste vær-
ker og se bort fra andre løsninger”.267  
 

                                                 
264 Udarbejdet på baggrund af FST’s ”Notits. Ad Søværnskommandoens forslag til 
direktiv vedrørende dansk stillingtagen til M.T.P.’s Coast Artillery Requirements”, uda-
teret, bilag til Referat af FSS møde 6/3 1951. 
265 Referat af FSS møde 6/3 1951. 
266 Hvilket Nordentoft understregede på mødet. Ibid. 
267  ”P.M. vedrørende anvendelsen af det beløb på 300 mio. kr. der er stillet til rådighed 
ved værnenes opbygning”, FST 13/11 1950, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog 1946-
75, ks.1. 
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At man på denne måde fokuserede på de økonomiske og praktiske for-
dele ved de faste anlæg, frem for deres decideret militære værdi, var mu-
ligvis også et resultat af, at danskerne var usikre ved at indgå i en diskus-
sion om den moderne teknologi med amerikanerne. De danske argumen-
ter imod det mobile artilleri var tilsyneladende stadig baseret på Opbyg-
ningskommissionens redegørelse fra 1948, og selv dengang erkendte 
man, at spørgsmålet om raketvåbnenes udvikling mm. burde undersøges 
yderligere. Det er muligt, at man erkendte, at den danske viden om disse 
nye våbens muligheder ikke kunne matche amerikanernes, hvorfor di-
skussionen måtte føres på et mere overordnet praktisk plan. Der er dog 
ingen direkte kildedækning for disse konklusioner, og der er også noget 
der taler for, at danskerne ikke ønskede, at diskutere de reelle militære 
fordele og ulemper, fordi man, som det vil fremgå af det følgende, sim-
pelthen ikke mente, at de allierede forstod de særlige danske forhold, som 
var baggrunden for de faste anlæg. 
 
Berettigede særlige danske forhold opførelsen af det faste 

skyts? 

Det blev ved flere lejligheder i interne danske vurderinger anført, at for-
holdene i Danmark var ”så specielle”, at man her, foruden at aktivere 
visse eksisterende anlæg, burde gå til opførelse af nye faste batterier.268 
Argumentationen var, at Danmark havde så specielle forhold, baseret på 
landets geografi og særegne farvandsudformning samt placeringen så tæt 
op ad de russiske og østeuropæiske militære styrker, hvormed et angreb 
kunne ske stort set uden varsel, at det kunne begrunde opførelsen af de 
faste anlæg, hvis høje beredskab da også blev understreget igen og 
igen.269 
 
Nøjagtig disse begrundelser for det faste skyts berettigelse gjorde chefen 
for Marinestaben, kontreadmiral K. Lundsteen også sin kollega, marine-
attachéen i London kommandør Jegstrup, bekendt med i november 
1950. I en fortrolig brevveksling mellem de to, vedrørende drøftelser i en 
af NERPGs underkomitéer af spørgsmålet om fast kystskyts kontra mo-
bilt skyts, skrev Lundsteen, at der i Danmark nu var ”enighed om det 
saglig rigtige i at opstille fast kystskyts på særlige brændpunkter, fortrins-
vis ved de sydlige opgange til Sund og Bælt, idet man også er enige om, 
at man ikke skal fejre orgier på dette område.”270 Lundsteen var klar 

                                                 
268 ”Notits. Ad Søværnskommandoens forslag til direktiv vedrørende dansk stillingtagen 
til M.T.P.’s Coast Artillery Requirements”, FST til FCH mfl., udateret men sandsynlig-
vis 20/10 1950, bilag til Referat af FSS møde 6/3 1951. 
269 Ibid. 
270 Igen blev det også fremhævet, at man allerede havde skytset til de faste anlæg, og at 
disse måtte anses for billigere i drift end mobilt skyts. Chefen for Marinestaben kontre-
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over, at man ved behandlingen i London ikke nødvendigvis anlagde 
”samme betragtninger” eller havde samme ”forudsætninger” for at kun-
ne vurdere dette spørgsmål som i Danmark. Derfor understregede han 
igen det faste kystskyts betydning som artilleristøtte til de svage danske 
flådestyrker, og at det faste kystskyts netop havde et permanent meget 
højt beredskab, således at det var ”beredt og nærværende på en ganske 
anden måde end mobilt skyts”.271 Skønt Lundsteen ikke nærmere be-
skrev, hvori de særlige danske forudsætninger for at vurdere spørgsmålet 
bestod, kan hans formulering sandsynligvis ses som endnu et udtryk for 
opfattelsen af, at der i Danmark var specielle forhold, der måtte tages 
hensyn til, og som amerikanere og andre udlændinge måske ikke i til-
strækkelig grad tog i betragtning, når de fremhævede det mobile skyts 
fordele.272 
 
De danske argumenter, som skulle føres overfor amerikanerne, afspejle-
de danskernes ønske om en akut styrkelse af de forsvarsstyrker, der kun-
ne handle med højt beredskab, og således sikre at Danmark, skønt man 
næsten ingen varsel fik, ikke blev taget på sengen som ved det tyske an-
greb d. 9. april 1940. Ideelt set kunne skibe med tungt artilleri med kort 
varsel imødegå eventuelle invasionsstyrker, men de danske farvande eg-
nede sig ikke til søkrig med tungt artilleri. Det danske søværn blev i ef-
terkrigsårene primært baseret på de såkaldte motortorpedobåde, som var 
hurtige og velegnede til krigsførelse i de lavvandede danske kystområder, 
men som ikke havde større artilleristisk kampkraft. Det var den danske 
argumentation, at stationære kystbefæstningsanlæg besad den bedst mu-
lige kombination af højt beredskab og artilleristyrke til at kunne supplere 
denne lette danske flåde. 
 
December 1950 - Politiske overvejelser af spørgsmålet om 

mobilt vs. stationært 

Sandsynligvis på baggrund af de kritiske amerikanske kommentarer i 
NERPG i efteråret 1950, ønskede forsvarsminister Harald Petersen (V) 
spørgsmålet om mobilt skyts kontra faste værker nærmere belyst i For-
svarskommissionen af 1950, inden man tog endelig stilling til bygning af 
batterier ved Stevns og i sydlige Storebælt. Forsvarsministeren ønskede 

                                                                                                                   
admiral K. Lundsteens brev til marineattacheen i London, kommandør Jegstrup, 17/11 
1950, 0180-020 Marineattacheen i London, A. Ind- og udgåede skrivelser 1946-1959, 
K-6.  
271 Ibid. 
272 I et svar fra Jegstrup til Lundsteen fremgik det, at ”Hermed er vi alle indforstået og 
arbejder efter de af admiralen givne retningslinier”. Brev fra Jegstrup til Lundsteen, no. 
894 13/12 1950, 0180-020 Marineattacheen i London, A. Ind- og udgåede skrivelser 
1946-1959, K-6. 
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højst sandsynligt fuld politisk dækning for beslutninger om fast kystskyts 
i lyset af den amerikansk fremførte kritik.273  
 Efter en lille en uges overvejelser blev beslutning truffet 
ved Forsvarskommissionens møde d. 20. december 1950. Her kunne 
forsvarsministeren orientere om, at han havde drøftet spørgsmålet med 
folk fra alle værn, og alle var enige om at foretrække faste værker i stedet 
for mobilt skyts. Derfor ville forsvarsministeren nu gå ind for planen 
med Stevns og Langeland, sidstnævnte dog med forbehold for Uden-
rigsministeriets holdning.274 Også de konservative og socialdemokratiske 
repræsentanter støttede på disse møder op om de faste batterier. For de 
konservative udtalte repræsentanten folketingsmedlem oberst Norup, at 
skønt faste batterier var sårbare overfor luftangreb, så ville mobilt skyts 
af større kalibre blive meget dyrt, hvorfor man kunne støtte forslaget om 
det faste batteri på Stevns.275 Tidligere forsvarsminister Rasmus Hansen 
(S) understregede desuden, med henvisning til sin tidligere omtalte kritik 
af tempoet i 300 mio. kr. planen, at det, man havde brug for, var hurtig 
handling, hvilket talte for de faste anlæg.276 Også fra politikernes side var 
pris og tempo i opbygningen altså blandt de primære argumenter for de 
stationære kystbatterier.  
  Der ses således ikke at have været de store forskelle i hold-
ningen til det faste skyts mellem de tre store partier. Det Radikale Ven-
stre derimod var kritisk overfor de udenrigspolitiske konsekvenser, som 
faste fremskudte anlæg ved Storebælt og Øresund kunne få. Det Radikale 
Venstres landstingsmedlem, P.N. Petersen (Røjle), udtrykte ængstelse over 
forslaget om faste værker på Stevns og Langeland. Han mente at faste 
værker her kunne være ”meget farligt”, da de ville ”virke som en udfor-
dring af en vis stormagt, hvis indstilling til problemet Østersøen, vi ken-
der.” Det radikale landstingsmedlem henviste her sandsynligvis til de 
gentagne sovjetiske forsøg på at understrege behovet for international – 
og dermed også sovjetisk – kontrol med stræderne samt den store inte-
resse russerne generelt tillagde Østersøen og den frie udsejling herfra.277 
Petersen (Røjle) fandt, at udfra dette synspunkt var et mere bevægeligt 
kystforsvar at foretrække. Således var man fra det Radikale Venstres side 
tilbage ved efterkrigstidens ikke-provokations-overvejelser i forhold til 
Sovjetunionen i kystbefæstningsspørgsmålet.  

                                                 
273 Referat af 4. møde i FK af 1950, 15/12 1950, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29; Jf. også 
Qvistgaards bemærkninger på FSS møde 17/10 1950. 
274 Drøftelser fortsætter Referat af 6. møde i FK af 1950, 20/12 1950, 0028 FM, FK af 
1950, ks. 29.  
275 Ibid. 
276 Referat af 4. møde i FK af 1950, 15/12 1950, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
277 DIIS, 2005, bind 1, s. 231-233; Jensen, 1999, s. 382. 
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 Under kommissionens drøftelser i december 1950 afviste 
Rasmus Hansen (S) bekymringerne, og sagde at disse værker, som Peter-
sen (Røjle) var så bange for, måtte betragtes ”som led i et territoriefor-
svar, ikke som tagende sigte på en spærring af farvandene.”278 P.N. Peter-
sen (Røjle) gav sig dog ikke så let. Han følte ”instinktivt”, at faste værker 
ved Stevns og navnlig på Langeland var ”noget farligt noget at komme 
ind på. Det afgørende for mig er virkningen udadtil.”279 De radikales 
bekymringer fik dog som vist ingen umiddelbare konsekvenser for opfø-
relsen af Stevnsfortet og Langelandsfortet, men diskussionerne fortsatte 
langt ind i 1952, og de Radikale fastholdt selv efter beslutningen om op-
førelse af forterne var taget, at Langelandsfortet udgjorde et udenrigspo-
litisk problem, og at man ikke kunne tiltræde projektet.280  
 
Trods indledende politisk skepsis overfor de faste kystbefæstningsanlægs 
modstandsdygtighed, tilsluttede de tre store atlantpagtpartier sig således i 
december 1950 de militære chefers anbefaling af stationære kystbatterier. 
Også blandt politikerne spillede økonomiske og praktiske argumenter en 
stor rolle. Det mobile kystartilleri blev afvist med begrundelserne, at det 
var for dyrt, og at det ville kræve nye overvejelser og dermed udskyde 
hele problemet i endnu længere tid.  
 
 

5.2.4. Nye overvejelser i efteråret 1951 – intern dansk 

kritik af forterne 

Skønt der var enighed mellem et flertal i Forsvarskommissionen og For-
svarsstyrelsen om nødvendigheden af faste batterier, blev spørgsmålet 
blev dog atter taget op i efteråret 1951.  
 Som tidligere vist, var Forsvarsministeriet på dette tids-
punkt tilsyneladende forholdsvist kritisk indstillet overfor de dyre anlæg 
på Stevns og Langeland.281 Det er sandsynligvis på denne baggrund, at 
forsvarsministeren gav generalinspektøren for ingeniørtropperne V. 
Bennike ”mundtlig ordre” om at komme med nogle betragtninger vedrø-
rende de danske kystbefæstningsanlæg – særligt med henblik på batteriet 

                                                 
278 Referat af 6. møde i FK af 1950, 20/12 1950, 0028 FM, FK af 1950, ks. 29. 
279 Ibid. 
280 Forsvarsministeren og Rasmus Hansen fastholdt heroverfor, at der ikke var forskel 
på de flådebeskyttede minespærringer de Radikale selv havde været med til at udlægge i 
Langelandsbælt under såvel 1. som 2. Verdenskrig, da de sad i regering, og så de mine-
felter som et batteri på Langeland skulle beskytte, ”Referat af møde i det særlige udvalg 
angående 300 mio. kr. planen”, 18/2 1952, fremsendt af FM d. 21. maj 1952, 0028 FM 
6.kt., C. Kopibog FTR, C 91. 
281 FM’s kritik fremgår af ”Foreløbige spørgsmål og bemærkninger til Det gennem SVK 
fra SVB fremsendte projekt vedrørende Batteri Stevns”, FM 6. kt. 13/8 1951, 0028 FM 
6. kt., Sagsakter, A 291.  (se kapitel 5.1.7.) 
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på Stevns. Bennikes svar forelå i Forsvarsministeriet i starten af novem-
ber 1951, og det afslørede, at den tilsyneladende enighed om de faste 
kystanlæg, som herskede i Forsvarsstyrelsen, ikke nødvendigvis gjorde 
sig gældende på de underordnede niveauer i Forsvaret.282  
 
Bennike tog udgangspunkt i, at fjenden ville have ”absolut luftoverle-
genhed”, i hvert fald i de første timer af et angreb, og derfor måtte man 
også regne med betydelig indsættelse af luftlandetropper i ryggen på for-
terne. Desuden kunne fjenden ”i løbet af ganske få timer og omtrent 
hvor som helst” landsætte styrker fra søen af størrelsesorden op til en 
division.  
 Bennike anerkendte, at kystbatterierne kunne bidrage til 
beskyttelse af Flåden samt ”muligvis af herredømmet over gennemsej-
lingsfarvandene” under forudsætning af, at de lå rigtigt placeret og havde 
tilstrækkelig armering. Generelt var han dog kritisk overfor de stationære 
forter, hvis sårbarhed overfor angreb fra såvel land- som luftstyrker han 
understregede. Et forsvar imod angreb fra land ville bl.a. kræve omfat-
tende permanente landbefæstningsanlæg. I stedet fremhævede Bennike 
nødvendigheden af ”bevægelighed og skjul”. Altså bevægeligt skyts an-
bragt i beplantet terræn.283 
 Om batteriet på Stevns fremhævede Bennike, at det lå me-
get sårbart i et område ganske uden skjul, med kanoner der havde en 
effektiv skudvidde på ca. 15 km (i alt 23 km), og uden permanente anlæg 
til forsvar mod landsiden. Chefen for ingeniørtropperne konkluderede, at 
batteriet i flere sandsynlige angrebssituationer ”let” ville ”kunne tages” 
ved landsætninger fra sø eller luft. Også overfor direkte angreb fra søen 
syntes det ”meget sårbart”, når man tog hensyn til ”dets korte skudvidde 
i sammenligning med skudvidden af det skibsartilleri”, som det kunne 
antages at komme til at stå overfor.  
 Bennike fandt altså ikke, at virkningen af det valgte skyts 
var tilstrækkeligt. Han havde samtidig indhentet en udtalelse fra general-
inspektøren for Hærartilleriet, som bekræftede, at man sandsynligvis ville 
kunne få samme effekt ved mobilt feltskyts af den type, artilleriet var ved 
at modtage gennem våbenhjælpen fra Amerika. Hvad han henviste til 
her, er dog ikke helt klart, og argumentationen prellede da også fuld-
stændig af på forsvarschefen, der, som det vil fremgå af det følgende, 
klart afviste Bennikes kritik. 
 
 

                                                 
282 Dette og resten af det følgende afsnit er baseret på: Brev nr. 139 til Forsvarsministe-
ren fra V. Bennike, 31/10 1951, 0028 FM 6. kt., Sagsakter, A 291. 
283 Ibid. 
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Forsvarschefen afviser Bennikes kritik 

Ved fremsendelsen til forsvarsministeren af dokumentet fra Bennike 
påførte forsvarschefen, admiral Qvistgaard, d. 13. november 1951 sine 
bemærkninger. Heri gentog Qvistgaard de argumenter, man tidligere 
havde brugt overfor NERPG og MAAG. Han forklarede, at valget af et 
stationært batteri frem for mobilt kystskyts var truffet ud fra den kends-
gerning, at man allerede var i besiddelse af de til fast opstilling fornødne 
kanoner, mens tilvejebringelse af mobilt kystskyts samt uddannelse af 
mandskab hertil ikke forventedes at kunne finde sted indenfor en over-
skuelig årrække. Og han understregede, at spørgsmålet tidligere havde 
været meget indgående drøftet i Forsvarsstyrelsen, hvis medlemmer var 
enige om det ovenfor anførte.284   

 I et længere notat til forsvarsministeren, også dateret 13. 
november, viderebyggede Qvistgaard sine argumenter. Heri afviste han 
Bennikes kritik af det faste skyts. Forsvarschefen forventede, at kystbe-
fæstningsanlæggenes artilleri ville være fuldt ud jævnbyrdigt med det 
skibsartilleri, der kunne tænkes at ville forcere Sundet. Forsvarschefen 
understregede, at ”ved en strategisk rigtig placering og formålstjenlig 
armering af de få kystbefæstningsanlæg, hvorom der er tale, er i høj grad 
en effektiv dækning af de farligste invasionsområder mulig (med Stevns 
batteri eksempelvis kyststrækningerne i Faxe bugt)”.285 Især fremhævede 
Qvistgaard mulighederne for at angribe invasionsstyrkerne inden ankom-
sten til strandkanten. ”En viljefast indsats af selv ret svage, men effektivt 
samarbejdende sø- og luftstridskræfter mod et invasionsforetagende vil 
normalt altid have nogen chance for at forrykke det tidsskema, hvis 
overholdelse kan være det grundlag, hvoraf operationens mere eller min-
dre heldige udfald er afhængig. I en sådan kamp vil den artilleristøtte, et 
kystbefæstningsanlæg i givet fald kan yde Flådens i artillerimæssig hen-
seende svage enheder, kunne blive af stor betydning.”286 Igen blev for-
ternes betydning som forsinkelsesfaktoren, der kunne gøre et angreb 
(for) kostbart for Sovjetunionen altså fremhævet.  
 Til Bennikes konklusioner om, at sikring af kystbefæst-
ningsanlæg mod angrib fra landsiden måtte kræve et stormfrit landbe-
fæstningsanlæg, var forsvarschefens kommentar, at ”de med en sådan 
udbygning forbundne omkostninger er skønnet så store, at de i sig selv 

                                                 
284 J. 221/0 4820, FCH Qvistgaards til Forsvarsministeren 13/11 1951, 0028 FM 6. kt., 
Sagsakter, A 291. Mht. en udbygning af batteriet med et til rygforsvar atomsikkert an-
læg, bemærkede Qvistgaard, at det lå udenfor de økonomiske muligheders grænse, 
hvorfor nærforsvaret i første omgang måtte baseres på batteriets egen besætning og i 
samarbejde med hjemmeværn og dele af den lokalforsvarsbataillon, som Hæren påreg-
nede opstillet omkring Fakse. 
285 J. 221/0 4821 ”P.M. vedrørende danske kystbefæstningsanlæg”, FCH til Forsvars-
ministeren 13/11 1951, 0028 FM 6. kt., Sagsakter, A 291. 
286 Ibid. 
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må antages at udelukke gennemførelse heraf.” At dette ikke var et helt 
fyldestgørende svar blev fremhævet af, at en person - sandsynligvis for-
svarsministeren - i hånden ud for denne bemærkning noterede: ”ja, men 
dette løser jo ikke problemet!”287 De økonomiske argumenter kunne ikke 
fuldstændig overskygge det faktum, at der militært stadig var en række 
åbenlyse spørgsmål knyttet til forternes opførelse. 
 
I slutningen af november 1951 blev sagen om Stevnsfortet midlertidigt 
overdraget fra Forsvarsministeriets 6. til 1. kontor. Chefen for 6. kontor 
K. H. Lindhardt noterede i den forbindelse, at Stevnsbatteriet jo allerede 
var tiltrådt af det særlige udvalg og af Finansministeriet og nu skulle 
oversendes til Finansudvalget. Derfor ville det være ”meget uheldigt, 
såfremt der skal rejses en polemik om dette byggeri på nuværende tids-
punkt.”…”Hvorvidt man skal tilskrive generalinspektøren i sagen eller 
tage en mundtlig drøftelse med ham skal jeg ganske henstille, blot vi sik-
rer os, at han ikke kører mere skyts op i den omhandlede sag,” bemær-
kede Lindhardt.288 At de praktiske argumenter i højere og højere grad 
havde overtaget de militære i spørgsmålet om de faste batterier må klart 
fremgå af denne note. Forsvarsministeriet ønskede ikke yderligere for-
sinkelser. 
 D. 29. februar 1952 skrev forsvarsminister Harald Petersen 
da også til Bennike og takkede for hans redegørelse men understregede, 
at man ville fortsætte arbejdet efter den allerede lagte plan for anlægge-
ne.289 
 
Beslutningen om at opføre et stationært batteri på Stevns var således, i 
hvert fald formelt, til diskussion så sent som i november 1951. Den helt 
afgørende militære begrundelse for at bygge de permanente batterier var 
deres høje beredskab. Samtidig spillede praktiske, økonomiske og tids-
mæssige faktorer en betydelig rolle i den danske argumentation, og un-
dervejs i forløbet måtte Forsvarsministeriet træde ind og påpege, at det 
permanente skyts på Stevns allerede var så langt i projekteringen, at yder-
ligere diskussion var uønskelig.  
 Akilleshælen i projektet var luftforsvaret og nærforsvaret. 
Som allerede påpeget af forsvarsministeren med håndskrevne noter i 
margenen på forsvarschefens skrivelse af 13. november 1951, så mangle-
de man grundlæggende en plan for nærforsvaret af forterne. Dette ville 
blive et tilbagevendende problem, og helt op i midten af 1960erne mang-
                                                 
287 At det skulle være forsvarsministerens notat underbygges af et brev fra Lindhardt 
(FM 6. kontor) til FM 1.kt. af 24/11 1951, 0028 FM 6. kt., Sagsakter, A 291. 
288 Ibid. 
289 Nr. 1 kt. 313-30/51, brev fra FM 1.kt. til FM 6. kt. 29/2 1952,  0028 FM 6. kt., Sags-
akter, A 291. 
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lede Stevnsfortet, som det vil blive vist senere, stadig en detaljeret plan 
for nærforsvaret.290 
 

5.2.5. Konklusion 

Allerede i 1946 stod det klart for de danske militære chefer, at den kom-
mende opbygning af det danske forsvar burde inkludere stationære kyst-
befæstningsanlæg. Hvorvidt mobilt kystartilleri, forstået som motortruk-
ne 15 cm. kanoner, også skulle inkluderes var dog til diskussion helt frem 
til 1951. De interne danske overvejelser, som primært drejede sig bekym-
ringer over de faste anlægs modstandsdygtighed overfor østlige flyan-
greb, blev fra efteråret 1950 også påvirket af en international kritik fra de 
danske NATO-allierede af de projekterede anlæg, som blev set som ”dy-
re” og ”kortlivede”.  
 De militære argumenter til fordel for de faste batterier var 
først og fremmest koncentreret om anlæggenes høje beredskab. De faste 
anlæg var konstant bemandede og deres kanoner havde større skudha-
stighed, træfsikkerhed samt beskyttelse af mandskabet end de mobile. 
Mobilt skyts måtte først alarmeres og bringes i stilling før dette kunne 
virke, hvilket ville tage tid.291 Dette var af afgørende betydning pga. af 
Danmarks særlige position så tæt på Østblokken med kyster, der kun lå i 
ganske få timers afstand til de sovjetiske flådestyrker. Desuden betød de 
særlige danske farvandsforhold med grunde vande og smalle bælter, at 
forterne kunne få ideelle betingelser for at støtte de udlagte minefelter og 
de mindre flådestyrker med begrænset artilleri, som måtte forventes at 
operere her.  
 Skønt danskerne til en vis grad anerkendte kritikken af de 
faste batterier som sårbare overfor bl.a. luftangreb, så blev det helt afgø-
rende militære argument for at fastholde dem, at de kunne udgøre det lod 
på vægtskålen, som forrykkede tidsskemaet så tilstrækkeligt meget, at 
andre danske eller udenlandske styrker kunne nå at mobiliseres, og at 
kampen dermed kunne tage en anden retning – eller i hvert fald gøre et 
angreb til et væsentligt større foretagende for modstanderen.292  
 I et afskrækkelsesstrategisk lys var forternes vigtigste opga-
ve at give Sovjetunionen et håndfast bevis på, at man ville forsvare sig, 
hvis man blev angrebet, og at man prioriterede styrker med et beredskab, 

                                                 
290 ”Notat vedr. Nærforsvarsstillinger ved Stevns”, FM 6. kt. 610.411-1/919, 26/1 1965, 
med kontinuationer, 0028 FM 6. kt., Sagsakter – FTR vedr. etablissementer, ks. A 225; 
Se også Bech Larsen, 2008. 
291 ”Referat af møde i det særlige udvalg angående 300 mio. kr. planen”, 18/2 1952, 
fremsendt af FM 21. maj 1952, 0028 FM 6.kt., C. Kopibog FTR, C 91. 
292 Chef for luftvåbnet, general Førslev, udtalte således, ”at kystbatterier sikrede i en vis 
tid, samtidig med at de bevirkede, at det ville blive et langt større foretagende at gå i 
land”. Referat af FSS møde 14/11 1950. 
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som kunne underbygge dette. Som tidligere nævnt stod danskerne dog 
overfor den kendsgerning, at der ikke var øremærket forstærkninger til 
det danske område, hvorfor forternes reelle militære kapacitet sandsyn-
ligvis var ret symbolsk og i hvert fald begrænset til kun at kunne påvirke 
udkommet af et stærkt begrænset, isoleret lynangreb mod de danske øer. 
 
I det danske forsvar for de stationære kystbefæstningsanlæg blev de to-
neangivende argumenter i stigende grad baseret på praktiske og økono-
miske forhold. De faste anlæg kunne etableres hurtigere end mobile, og 
de var billigere, da man bl.a. kunne genbruge tysk skyts. Dette afspejlede 
et ønske om hurtigst muligt at få igangsat arbejderne og ikke indgå i ”ør-
kesløse” diskussioner om fast eller mobilt skyts. Tidsfaktoren krævede, 
som Forsvarsstaben bemærkede i 1950, at man fastholdt beslutningen 
om de faste værker og så bort fra andre løsninger.  
 Det var dog stadig et åbent spørgsmål, hvorvidt disse ar-
gumenter blev accepteret af de NATO-allierede, hvis syn på kystbefæst-
ningsanlæggene vil blive uddybet herunder. 
 

DEL 3: Kystbefæstningsanlæggene og NATOs 

forsvarsplanlægning 
 
I det foregående kapitel blev NATOs kritiske holdning til de stationære 
kystbefæstningsanlæg præsenteret. NATO kritiserede ved gentagne lej-
ligheder de faste kystbatterier for at være umoderne, ufleksible og sårbare 
overfor flyangreb. Det blev i stedet anbefalet, at man anvendte mobilt 
kystartilleri, fly eller skibe til direkte angreb på fjendens styrker og til 
beskyttelse af de danske minefelter, der skulle bidrage til invasionsforsva-
ret og spærringen af udsejlingen fra Østersøen.   
 Formålet med afhandlingens 3. del er at give en uddybende 
analyse af kystbefæstningsanlæggenes placering i NATOs militære strate-
gi og af de omfattende danske forsøg på at få forterne finansieret via 
NATOs infrastrukturprogrammer i løbet af 1951-1953. 
 

Kapitel 6: Kystbefæstningsanlæggenes placering i 

NATOs militære strategi 

Dette kapitel vil belyse kystbefæstningsanlæggenes placering i NATOs 
militære strategi i starten af 1950erne. Det helt centrale spørgsmål vil 
være, hvorvidt NATOs kritik af de danske planer vedrørende opførelsen af de stati-

onære kystbefæstningsanlæg ved Stevns og på Langeland kan ses som udtryk for mere 

grundlæggende militærstrategiske uoverensstemmelser mellem de danske beslutningsta-

gere og NATO. Var der dybere uenigheder bag NATOs kritik af de faste 
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kystbatterier end blot forskellige vurderinger af mobilt og stationært 
kystartilleri?   
 
En særlig opmærksomhed vil blive tildelt spørgsmålet om, hvilken rolle 
et af kystbefæstningsanlæggenes primære ansvarsområder -  spærringen 
af Østersøen – blev tillagt i den samlede NATO-strategi. Kan uenigheder 
om Østersøens betydning have ført til de forskellige vurderinger af kyst-
befæstningsanlæggenes relevans?  
 

6.1. NATOs overordnede forsvarsplanlægning  
Når man skal besvare spørgsmålet om, hvordan kystbatterier ved Stevns 
og Langeland passede ind i NATOs planer omkring 1950, må det under-
streges, at der på dette tidlige tidspunkt efter alliancens dannelse ikke 
fandtes nogen samlet gennemarbejdet operationel forsvarsplan. Dette 
krævede et meget omfattende nationalt og allieret stabsarbejde, som ikke 
blev udmøntet i mere konkrete planer før et godt stykke op i 1950erne.  
 Det vil derfor i det efterfølgende være nødvendigt at skel-
ne mellem de forskellige militære planlægningsniveauer. På det overord-
nede strategiske plan blev beslutninger gældende for hele NATO-
området truffet af medlemslandenes udenrigs- eller forsvarsministre i 
Det nordatlantiske råd. Dette skete efter anbefalinger fra de nationale 
forsvarschefer, som halvårligt samledes til møder i NATOs Militærkomi-
té (MC), og som i øvrigt overlod det daglige planlægningsarbejde til den 
såkaldte Standing Group (SG) og dennes stab.293 Det mest detaljerede 
ved disse overordnede planer var oftest fastsættelsen af de overordnede 
styrketal (force requirements og force goals).  
 Den konkrete operative anvendelse af styrkerne blev fast-
sat på lavere niveauer. De regionale kommandoer under Standing Group, 
for Danmarks vedkommende Nordkommandoen294 udarbejdede regio-
nale planer ud fra de nationale forsvarsstabes planer. (Se NATOs organi-
sation i bilag 9-12) 
 
NATOs planer, både de samlede planer for hele NATO-området og de 
enkelte regioners planer, skulle godkendes politisk af medlemslandenes 
regeringer. Derfor var de ofte udtryk for politiske kompromiser og viser 
ikke nødvendigvis noget om, hvordan den reelle krigsplanlægning i alli-
ancens største og mest magtfulde lande var udformet. I det følgende vil 
                                                 
293 Standing Group bestod af forsvarscheferne for de tre største lande USA, Storbritan-
nien og Frankrig.  
294 Nordregionen eller nordflanken vil i det følgende være betegnelsen for de områder, der 
indgik i den senere oprettede Nordkommando Allied Forces Northern Europes (AFNE) 
ansvarsområde – dvs. Danmark og Norge med tilhørende farvande samt Slesvig-
Holsten.  
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jeg derfor søge at kombinere den officielle NATO-planlægning med de 
vurderinger af Danmarks betydning, som kom til udtryk i interne ameri-
kanske og britiske planer. 
 
Generelt om NATOs strategiske udvikling 1949-1954 

Overordnet kan det konstateres, at NATOs militære strategi i perioden 
1949-1953 var baseret på den tidligere omtalte kontinentalstrategi og 
med udgangspunkt i tanken om en flexible response strategy (det fleksible 
gensvars strategi), hvilket betød, at man søgte ved en udbygning af de 
konventionelle styrker at være i stand til på den mest fleksible måde at 
møde fjendtlige angreb. Hermed ville man mindske afhængigheden af en 
afskrækkelse baseret på atomvåben. Et centralt element af NATOs stra-
tegi var tanken om det fremskudte forsvar, dvs. ønsket om at føre kampene 
på fjendens territorium bl.a. ved hjælp af ”attack at source”, hvor primært 
allierede bombefly skulle angribe fjendtlige baser mm.295 Skønt NATO 
overordnet var en forsvarsalliance, og skønt alle militære planer forudsat-
te et indledende sovjetisk angreb, var den konkrete militære strategi på 
mange områder offensivt anlagt.296 
 
Efter 1953 blev flexible response strategien erstattet af en massive retaliation 
strategy (den massive gengældelses strategi), hvor atomvåbnene kom til at 
spille en langt mere fremtrædende rolle. Dette skete ud fra en erkendelse 
af, at man ikke kunne nå de ønskede konventionelle mål i en overskuelig 
årrække. Den konventionelle oprustning var for dyr, og her tilbød atom-
våbnene ”more bang for the buck”.297 Den massive gengældelses-strategi 
var en understregning af afskrækkelsen baseret på den formodede over-
legenhed på de taktiske såvel som strategiske atomvåben. Mange anså 
dog massive retaliation strategien for problematisk og tvivlede på, at USA 
ville starte en atomkrig over et isoleret angreb mod mindre betydnings-
fulde områder.298 
 
Skiftet fra flexible response til massive retaliation skete først officielt ved NA-
TO-rådsmødet i december 1954, men det er sandsynligt, at den ameri-
kanske kritik af kystbefæstningsanlæggene skete under indtryk af en 
gradvis tilpasning til atomar krigsførelse allerede i løbet af 1951-52. Her 
ville kystbefæstningsanlæggene være endnu mere udsatte end i konventi-

                                                 
295 Robert S. Jordan, Alliance Strategy and Navies. The Evolution and Scope of NATOs Mari-
time Dimension, Pinter Publishers, 1990, s. 49 
296 En offensiv forsvarsstrategi skal ses som modsætning til en defensiv forsvarsstrategi, 
hvormed man på eget territorium afventer fjendens angreb. Begreberne angiver ikke 
umiddelbart noget om angrebsintentioner. 
297 Pedlow, 1997: s. XVII.; Villaume, 1997, s. 508 ff. 
298 Tamnes, 1991, s.  93 ff. 
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onel krigsførelse og desuden blev behovet for at spærre Østersøen og 
dermed sikre søforbindelseslinjerne i Atlanterhavet mindsket under den 
massive gengældelsesstrategi, da de ikke blev anset som afgørende i en 
kort apokalyptisk atomkrig.299

 

 

6.1.1. Vurderinger af nordregionens betydning 

Vurderingerne af Danmarks strategiske betydning var tvetydige i starten 
af 1950erne. På den ene side blev Danmarks rolle bl.a. i spærringen af 
Østersøen og som baseområde for allierede flystyrker anerkendt i såvel 
officielle planer for alliancen som i interne britiske og amerikanske over-
vejelser.300  
 På den anden side betød kontinentalstrategiens fokus på 
den centrale del af Vesteuropa, at Danmark og det øvrige Skandinavien 
blev tillagt en (mere eller mindre ubetydelig) rolle som nordflanke til den 
centrale krigsskueplads.301  
 Skandinaviens forholdsvis lave prioritering i de tidlige 
NATO-planer afspejlede også det forhold, at de store vestlige allierede i 
starten af 1950erne som nævnt ikke forventede, at det ville blive muligt 
at holde Europa øst for Rhinen, hvilket efterlod hele Nordtyskland og 
Danmark stor set ubeskyttet.302 Trods visse tanker hos især Storbritanni-
en i årene omkring 1950 om muligheden af at holde brohoveder i Skan-
dinaven, var den dominerende tanke gennem hele perioden da også, som 
formuleret af amerikanerne i november 1949, at ”the Northern Flank 
could not be held”.303 Overvejelser som disse lå sandsynligvis også bag 
afvisningen af at sende forstærkninger til Danmark og Norge, hvis for-
svar måtte overlades til landenes egne styrker.304 
 Som vist tidligere, så var de danske politiske og militære 
ledere omkring 1950 klar over i hvert fald hovedlinjerne i disse bekym-
rende vurderinger. Í Forsvarsstyrelsen redegjorde chefen for Flyvevåb-
net, general Førslev, for sin opfattelse, at Danmark og Norge i hvert fald 
i begyndelsen af en krig ”ville være henvist til at hvile i sig selv.”305 No-
gen direkte assistance fra de allierede forventede man således ikke i en 

                                                 
299 Tamnes, 1991, s. 104. I den massive gengældelses-strategi havde luftvåbnet en abso-
lut førsteprioritet, Tamnes, 1991, s. 91. 
300 Eks. i NATOs plan DC 13: Report from the Military Committee (MC) to the North 
Atlantic Defense Committee (DC) on NATO Medium Term Plan,  28/3 1950, her 
gengivet i Pedlow, 1997, s. 154; se også Tamnes, 1991, s. 57; og Villaume, 1997, s. 127. 
301 Tamnes, 1991: s. 58; og DC 13, 28/3 1950, citeret fra Pedlow, 1997, s. 154. 
302 I slutningen af 1940erne planlagde USA og Storbritannien endda med en total eva-
kuering af hele det europæiske kontinent i tilfælde af krig, Villaume, 1997, s. 142; og 
Jordan, 1990, s. 6. 
303 Joint Chiefs of Staffs (US) plan Offtackle i november 1949; Tamnes, 1991, s. 58: se 
også Villaume, 1997, s. 124-127.  
304 Villaume, 1997: s. 126. 
305 Referat af møde i FSS 14/11 1950; se også Villaume, 1997, s. 147 ff.  
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krigs første faser, hvor det bedste, Skandinavien kunne regne med, var at 
grave sig ned og håbe på at kunne holde et lokalt brohoved.306  
 
I sommeren 1951 indledtes dog hos NATOs militære øverstkommande-
rende i Europa (SACEUR), den amerikanske general Dwight D. Eisen-
hower, visse overvejelser over, hvorvidt man skulle opprioritere de nord- 
og sydeuropæiske flanker i betragtning af den seriøse tvivl, der var om-
kring mulighederne for at holde Rhin-linjen. Skulle man helt opgive at 
holde centralfronten og i stedet satse på at angribe (muligvis generobre) 
Centraleuropa fra flankerne?  
 Eisenhowers flankestrategi var baseret på såkaldte 
”pindsvine-forsvarsstillinger” i Danmark, Norge og Holland støttet af 
britiske og amerikanske flådeenheder og hangarskibsbaserede flystyrker 
placeret i Nordsøen.307 Strategien mødte dog stærk kritik, bl.a. pga. de 
store udgifter forbundet med tilvejebringelsen af de mindst 16 hangar-
skibe til forsvaret af flankerne, og flankestrategien blev aldrig reelt im-
plementeret.308 Efter Eisenhowers afgang som SACEUR i maj 1952 blev 
fokus igen lagt på centralfronten.  
 Det midlertidig øgede fokus på flankerne betød en vis op-
prioritering af Danmark - og især af Jylland - i NATO-planerne. I de 
interne drøftelser af kystbefæstningsanlæggene ses flankestrategien dog 
ikke at have spillet nogen rolle, og tilsyneladende var Danmarks største 
bekymringer fortsat forsvaret af de sydlige adgangsveje til Jylland samt 
forsvaret af Sjælland, som ikke blev synderligt forstærket af Eisenhowers 
planer.309 
 
De manglende forstærkninger til nordregionen og dennes relativt lave 
prioritering i NATOs planer førte til en større dansk offensiv for at få 
opprioriteret Østersøens betydning. Dette spørgsmål vil blive drøftet i et 
senere kapitel, men først vil jeg vende mig mod kystbefæstningsanlægge-
nes placering i NATOs militære planlægning. Dette gøres bl.a. ud fra 
overvejelser over, i hvilket omfang anlæggene indgik i NATOs styrkemål 
og operative planlægning. 
 

6.1.2. NATOs første militære planlægning 

NATOs først militære retningslinjer blev udarbejdet i vinteren 
1949/1950. Det drejede sig om The Strategic Concept (DC 6/1) og The Stra-

                                                 
306 Tamnes, 1991, s. 58. 
307 Villaume, 1997, s. 130. 
308  Berdal, 1993, s. 15; Tamnes, 1991, s. 67-69. 
309 Se bl.a. C.5/A.1454 ”Kortfattet referat af møde i Udenrigsministeriet med Field 
Marskal Montgomery den 7/4 1951”, FCH til FM 28/4 1951, 0101-001FST, KC. Klass. 
kopibog, ks. 3. 
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tegic Guidance (MC 14), som var en fortsættelse af selve Den Nordatlanti-
ske Traktats formuleringer om afskrækkelse funderet i solidaritet og fæl-
les forsvarsvilje. Hovedmålene for NATOs forsvarsopbygning var at 
overbevise Sovjetunionen om, at ”war does not pay”, og at sikre et suc-
cesfuldt forsvar, hvis krigen alligevel skulle bryde ud.310 
 
Den første overordnede NATO-forsvarsplan var den såkaldte Medium 

Term (Defense) Plan (MTP eller MTDP), som var en videreudvikling af de 
ovennævnte strategiske retningslinjer. Planen, der tog udgangspunkt i et 
(teoretisk) krigsudbrud i sommeren 1954, blev i april 1950 godkendt af 
NATOs forsvarsministre med betegnelsen DC 13.311  
 DC 13 skitserede bl.a. den overordnede målsætning for det 
samlede NATO-forsvar og konkluderede, at man i den første fase efter 
et eventuelt krigsudbrud i Europa skulle søge at holde fjenden hen, indtil 
man kunne modtage forstærkninger, og indtil der var opnået resultater 
med den strategiske luftoffensivs atomangreb.  
 Det primære formål med DC 13 (MTDP) var at udrede, 
hvad NATOs fremtidige styrkebehov (force requirements) indtil 1954 skulle 
være. I alt ventede man, på baggrund af de regionale planlægningsgrup-
pers vurderinger, at ville få brug for 2.324 krigsskibe og 3.264 flådefly 
(naval aircraft) samt 90 divisioner til land forces og 8.004 kampfly i Luft-
våbnet.312 Under naval forces var ”Coast artillery: Batteries” opført. Som 
den eneste kategori i listen over styrkemål var der dog ikke noteret noget 
antal ud for den, men blot efterladt et tomt felt. Det fremgår ikke, hvor-
for man valgte at inkludere kategorien kystbatterier, og så alligevel ikke 
opføre noget om antal.313 Der var intet i medium term-planen (DC 13), 
der talte direkte imod opførelsen af kystbefæstningsanlæggene. Tværti-
mod fremførte den en henholdende forsvarskamp, hvor søværnenes 
(defensive) opgaver bl.a. var, at beskytte kystområder og stræder, at yde 
forsvar imod søbåren invasion, samt ”operations, as necessary, to seal off 
areas from which enemy submarine or surface forces might otherwise 
operate”.314 Altsammen opgaver hvor kystbefæstningsanlæggene kunne 
spille en rolle. Men samtidig lagde MTDP vægt på, at forsvaret skulle 
føres med ”full use of mobility and offensive action whenever opportu-

                                                 
310 Dokumenterne er gengivet og diskuteret i Pedlow, 1997, se: 
http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a500328d.pdf.  
311 DC 13, af 28/3 1950, gengivet i Pedlow, 1997, s. 134.  
312 Appendix A: Requirements to meet 1954 Defense plan”, bilag til DC 13, 28/3 1950, 
gengivet i Pedlow, 1997, s. 177. 
313 At kategorien overhovedet indgik i MTPs Force Requirements skyldtes sandsynligvis 
kystbatteriernes opførelse i NER-planen, som er beskrevet nedenfor. 
314 Offensive opgaver talte bl.a. afbrydelse af fjendtlige søforbindelseslinjer og baseom-
råder samt støtte til landstyrker ved kystområder, DC 13, 28/3 1950, gengivet i Pedlow, 
1997, s. 171. 
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nity offers”, en formulering der ikke talte for opførelsen af de store stati-
onære og defensive kystbefæstningsværker.315  
 
Der kan være flere årsager til, at kystbefæstningsanlæggene ikke blev talt 
med i de samlede force requirements, hvilket de i øvrigt heller aldrig senere 
blev. For det første blev disse anlæg opfattet som knyttet til det nationale 
kystforsvar, og som sådan indgik de ikke i NATOs fælles styrkeopbyg-
ning. Af Atlantpagtens første strategiske planlægning i efteråret 1949 
fremgik det eksplicit, at de enkelte alliancelande skulle ”secure and main-
tain their own harbor defense and coastal sea lines”.316 Også i forbindelse 
med revisionen af Medium Term planen (hvor DC 13 blev til DC 28) i 
oktober 1950 fremgik det, at styrker til forsvar af kystfarvande var ”pure-
ly a national responsibility”.317 Danmark og Norge søgte i løbet af 1951-
1952 ved flere lejligheder at få deres ”national coastal waters” ind under 
SACEUR’s kommando,318 og i en kort periode fra 1952 og frem accepte-
rede NATO da også, at Nordkommandoen (CINCNORTH) midlertidigt 
fik ansvaret for de danske og norske kystområder, mens man afventede 
en afklaring af, hvor grænsen mellem Atlantkommandoen (SACLANT) 
og Europakommandoen (SACEUR) lå.319 I Søværnets Flådeplan 1953, 
som blev udarbejdet i denne periode, og som direkte omtalte ændringen i 
ansvarsforholdet, indgik dog fortsat kun forskellige skibstyper og ingen 
kystbatterier.320  
 Det var således ikke alene spørgsmålet om kystforsvarets 
nationale karakter, som forhindrede kystbefæstningsanlæggene i at indgå 
i styrkemålene. Forklaringen skal nok snarere findes i det forhold, at de i 
højere grad blev set som equipment på linje med antiluftskytskanoner eller 
som anlægsarbejder som flådestationer mm. end som egentlige styrker.321 
Som anlægsarbejder blev de danske forter, som vil blive uddybet senere, 

                                                 
315 Ibid., s. 167. 
316 MC 3 (Strategic Concept) af 19/10 1949, gengivet i Pedlow, 1997.  
317 ”Enclosure ”C”: Naval Requirements for the Medium Term Plan” i DC 28, fra 
26/10 1950,  ”Note by the secretaries to the North atlantic Defense committee on 
Medium Term Plan Force Requirements”, IMS-registry, NATO-archives; Det har ikke 
været muligt fra det tilgængelige materiale at identificere en entydig definition af ”na-
tional coastal waters”. 
318 Eks. SG 20/50 (Final). A report by the International Planning Team, 15/10 1952. 
SG decision on SG 20/50 vedr. ”Revision of Force Requirements for National Coastal 
Waters”. IMS registry, NATO-archives. 
319 Se Tamnes 1991, s. 81.  
320 U. 688 ”Flådeplan 1953 af 12/2 1953.”, SVK til FCH 12/2 1953, 0301-007 MST, 
KC. Hem. kopibog, ks. 4. 
321 Således indgik kystartilleri bl.a. i nogle af de nationale besvarelser af ”Equipment Re-
quirements” for NATO-styrker under MTDP, 13/11 1951, Se SG 61/16 (Final) 4/1 
1952; Styrkelisterne (Naval Force Requirements) inkluderede derimod udelukkende 
forskellige skibstyper og flådefly (naval air forces). Eks. SG 20/30, 25/5 1951 “Note by 
the secretaries to the SG on 1954 Naval Force Requirements”, begge fra IMS-registry, 
NATO-archives. 



 104 

da også optaget under drøftelserne af NATOs infrastrukturprogram. Og 
her var en central uenighed netop, hvorvidt forsvaret af danske kystfar-
vande såvel som landområderne omkring farvandene skulle betragtes 
som nationale ansvarsområder eller som et overordnet NATO-
anliggende i kraft af deres betydning for spærring af de danske stræder og 
dermed Østersøens udsejling.  
 

6.1.3. Nordkommandoens forsvarsplanlægning 

Som tidligere omtalt, er kildesituationen således, at jeg ikke har haft ad-
gang til éen eneste original forsvarsplan for nordregionen. Derfor har det 
været svært, at genskabe den operative forsvarsplanlægning for Danmark 
fuldstændig og således få et indtryk af kystbefæstningsanlæggenes rolle 
heri. Men til gengæld har jeg ud fra resuméer og drøftelser været i stand 
til i en vis grad at rekonstruere planlægningen.  
 
For Danmarks vedkommende blev den indledende tilpasning til NATOs 
strategi udarbejdet i Den Nordeuropæiske Planlægningsgruppe 
(NERPG), som var blevet etableret sammen med fire andre regionale 
planlægningsgrupper i efteråret 1949.322 (Se bilag 7 og 9) I NERPG drøf-
tede danskere, nordmænd, englændere og amerikanere i fællesskab hvilke 
styrker, der var nødvendige for forsvaret af nordregionen, og hvilke an-
læg (herunder både befæstninger og flådeanlæg), der ville være påkrævet 
for at kunne anvende disse styrker.323 De regionale planlægningsgrupper 
bidrog med disse drøftelser til udformningen af de første forsvarsplaner 
for NATO - herunder også den ovenfor gennemgåede DC 13.   
 
I efteråret 1950 blev en af de første planer for nordregionen godkendt. 
Det drejede sig om den såkaldte NER-plan (NER = Northern European 
Region), som tog udgangspunkt i, at et angreb blev indledt i 1954. Ifølge 
Forsvarsministeriet var NER-planen ikke udformet i detaljer, men det 
var dog ”klart angivet”, at det danske territorium skulle holdes.324 For det 
danske søværns vedkommende omtalte NER-planen ”mere eller mindre 
klart”, at man (evt. forstærket med allierede styrker) havde følgende ho-
vedopgaver: ”a. Sikring af konvojtjenesten; b. Spærring af sund og bæl-

                                                 
322 NERPG bestod af Danmark, Norge og Storbritannien og med deltagelse af USA, 
som var repræsenteret i alle planlægningsgrupperne. Danmark deltog også i den nordat-
lantiske (ocean) planlægningsgruppe NAORPG, der i 1952 blev til SACLANT.  
323 Ifølge indberetning nr. 1225, ”Internationalt budget for NATO” fra Damsgaard-
Hansen 24/4 1951, 06647 K.O. Damsgaard Hansens arkiv, ks. 15  
324 ”Notat om overensstemmelsen mellem de for Danmark gældende NATO forsvars-
planer og det danske infrastrukturprogram af 24/10 1951”, FM 11.kt, 5/2 1952, 0028 
FM 11. kt., Alfabetarkiv, ks. 17. Nordregionen udarbejdede også i oktober 1950 en 
Short Term Plan (NR/TC/50/22), som skulle gælde, hvis krig udbrød i den umiddelbare 
fremtid. 
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ter; c. Indgriben mod evt. invasionsforsøg”.325 Disse målsætninger var 
stort set i overensstemmelse med de samtidige danske forsvarsplaner, der 
som tidligere vist også var udarbejdet på baggrund af NER-planerne.  
 Forsvarsministeriet bemærkede, at NER Medium Term 
Planen med hensyn til spærring af sund og bælter indeholdt forudsætnin-
ger om placering af kystbatterier i den sydlige del af Øresund, Lille- og 
Storebælt samt nordlige del af Øresund og Storebælt.326 De tidligste 
NERPG planer omtalte således direkte kystbefæstningsanlæggene. Dette 
bekræftes af, at NERPG, ifølge en oversigt udarbejdet af Standing 
Group, som den eneste af planlægningsgrupperne havde anført 21 
”Coast Artillery batteries” i sin styrkeoversigt for de tilgængelige styrker 
pr. juli 1951.327 Standing Groups oversigt var udarbejdet som led i forar-
bejderne til den ovenfor gennemgåede overordnede NATO Medium 
Term Plan (DC 13), og det er højst sandsynligt disse 21 batterier, som 
har været anledning til DC 13’s opførelse af kystbefæstningsanlæg under 
NATOs force requirements. At kystbatterierne her stod anført uden 
antal var sandsynligvis udtryk for, at Standing Group var usikre på, 
hvorvidt de skulle anerkendes som fælles NATO-styrker.  
 NERPG-planens mange overensstemmelser med de dan-
ske forsvarsplaner og optagelsen af kystbefæstningsanlæggene på styrke-
oversigten afspejler sandsynligvis, at den nationale indflydelse på den 
regionale planlægning var relativt stor i denne periode.  
 
Oprettelsen af AFNE 

Kort tid efter udarbejdelsen af NER-planen blev det på NATO rådsmø-
det d. 19. december 1950 besluttet, at der skulle etableres ét samlet mili-
tært hovedkvarter i Europa under én fælles general. Udnævnelsen af en 
Supreme Allied Commander European Region (SACEUR) i skikkelse af 
den amerikanske general Eisenhower havde til hensigt at styrke Atlant-
pagtens overordnede militære ledelse og sammenhængen i planlægnings-
arbejdet, især i lyset af Koreakrigens øgede spændingsniveau. Eisenho-
wer blev leder af Allied Command Europe (ACE) og fik hovedkvarteret 
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) i Paris. Med 
oprettelsen af ACE blev de regionale planlægningsgrupper omdannet til 
SACEUR underordnede regionale kommandoer. Dette betød i realiteten, 

                                                 
325 Ibid. 
326 Ibid. NER-planen var for det danske søværns vedkommende sandsynligvis baseret 
på SVK’s U 106, ”Revision af Medium Term Plan. Built up of national forces”, af 8/8 
1950, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, ks. 1. 
327 De 21 batterier indgår også i SG’s oversigt over de totale styrker for NATO-
området. SG 20/4, ”Report by the permanent working team to the Standing Group on 
”Data pertaining to NATO Medium Term Plan”; Enclosure A, IMS-registry, NATO-
archives.  
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at NERPG blev omdannet til Northern European Command (NEC) 
med ”Allied Forces Northern Europe Headquarters (AFNE HQ), som 
fra juni 1951 lå i Oslo.328  
 Etableringen af AFNE (også kaldet AFNORTH), var sket 
på baggrund af omfattende diskussioner mellem danske, norske, britiske 
og amerikanske politikere og embedsmænd i foråret 1951. USA og Stor-
britannien ville gerne have holdt sig ude af kommandoen, som man ikke 
mente, man havde ressourcer til at forsvare, men især den norske rege-
ring gjorde en stor indsats for at få USA eller Storbritannien til at binde 
sig til forsvaret af Nordeuropa.329 Resultatet blev, at den britiske admiral 
Sir Patrick Brind udpegedes som den første CINCNORTH (Comman-
der in Chief, Allied Forces, Northern Europe). CINCNORTH fik også 
betydelige maritime ansvarsområder og interesser. I syd dækkede kom-
mandoen den vestlige Østersø og den østligste del af Nordsøen. I nord 
grænsede den op til Norskehavet og SACLANTs kommandoområde.330  
 
Defence Plan 1954 for nordregionen 

Et af admiral Brinds første initiativer var at indsamle de danske og nor-
ske operationsplaner, der skulle danne grundlag for den forestående 
planlægning i Nordkommandoen. I løbet af maj-juni 1951 blev de fore-
liggende danske operationsplaner i form af forholdsordrer samt direkti-
ver for værnene sendt til AFNE.331 På grundlag af det nationale materiale 
indledte AFNE i juli 1951 arbejdet med at kombinere NERPG’s tidligere 
Short- og Medium Term planer til én operativ ”Defence Plan”, som skulle 
være mulig at sætte i kraft senest i juli 1954.332  
 
CINCNORTH’s Defence Plan 1954 for nordregionen forelå til godken-
delse i starten af november 1951. Den her til rådighed værende version 
af planen er en kortfattet gennemgang fra forsvarschefen til forsvarsmi-
nisteren inden den endelige godkendelse skulle foreligge. Det er således 
ikke den originale eller endelige plan, men den havde på dette tidspunkt 
været drøftet på højeste militære niveau, og Qvistgaard understregede, at 
der nu kun herskede ”få uoverensstemmelser mellem AFNE og de dan-

                                                 
328 Referat af FSS møde 29/3 1951; og SG 103/5 ”Phasing out of the European Re-
gional Planning Groups”, 11/6 1951, IMS-registry, NATO-archives. 
329 Tamnes, 1991, s. 82. 
330 Jordan, 1990, s. 62. Se kort over AFNEs ansvarsområde bilag 8. 
331 Referater af FSS møder 25/5 og 23/6 1951. 
332 AFNE 58/51 af 13/7 1951, fremsendt med C.4236/0.3019, ”Forsvarsplanlægning 
indenfor den nordeuropæiske region”, FCH til forsvarsministeren 23/7 1951, 0101-001 
FST, KC. Klass. kopibog, ks. 5;   
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ske militære chefer.”333 Forsvarschefen angav i sit brev til ministeren, at 
han ikke havde bemærkninger af principiel natur til forsvarsplanen, og 
han anbefalede ministeren at godkende den, såfremt der ikke var uover-
ensstemmelser i de kommende forhandlinger om Flyvevåbnets kom-
mandoorganisation.334  
 Da det som tidligere nævnt ikke har været muligt at se den 
endelige forsvarsplan for nordregionen, er dette det tætteste, jeg er 
kommet på en autoritativ gengivelse af de konkrete militære overvejelser, 
der lå bag planlægningen af Stevnsfortet og Langelandsfortet. Drøftel-
serne af Defence Plan foregik samtidig med, at man i Danmark førte de 
afsluttende overvejelser om opførelsen af de to forter. Planen er interes-
sant, da man må formode, at dens indhold har ligget i baghovedet på de 
danske beslutningstagere.335 
 
Helt overordnet var CINCNORTHs opgave ifølge planen at sikre en 
stærk nordlig flanke for helhedsforsvaret af Vesteuropa og at holde så 
stor del af områdets territorium som ”militært muligt”. Forudsætninger-
ne for planen var, at krigen ville blive indledt af Sovjetunionen, at Sverige 
indledningsvis var neutral, at man sandsynligvis ville få et varsel på 3-7 
dage, at de fornødne styrker ville være til stede [hermed må forstås, at de 
nationale styrker var klar], og at SACLANT og den britiske hjemmeflåde 
ville understøtte forsvaret. Ydermere forudsattes det, at centralregionens 
operationer ikke direkte understøttede nordregionen, og at Nordkom-
mandoen også var ansvarlig for operationer i Østersøen.  
 Fra et flådeperspektiv tillagde Defence Plan netop nordre-
gionen strategisk betydning i kraft af dens placering ved Østersøen, hvor 
offensive operationer kunne føres imod sovjetiske baser og søforbindel-
seslinjer, og hvor man kunne udgøre en barriere for russisk anvendelse af 
undervandsbåde i Atlanten, Nordsøen og Den Engelske Kanal.336  
 
For Danmarks vedkommende måtte styrkerne være klar på D-dag (dvs. 
et eventuelt angrebs første dag) på grund af den nære beliggenhed i for-
hold til fjenden. Nordkommandoen vurderede også, at der ville være en 
ubådstrussel mod forbindelseslinjerne i Nordsøen, Skagerrak og langs 
den norske kyst allerede fra D-dag, mens operationer med Østersøflå-

                                                 
333 C.6/0 4662, ”Emne: Forsvarsplan 1954 for nordregionen”, FCH til forsvarsministe-
ren  2/11 1951, 0101-001 FST, KC. Bilag til klass. kopibog ks. 1. Desværre har det 
heller ikke været muligt at finde oplysninger om forsvarsministerens reaktion på planen. 
334 Med forbehold for flyverstyrkernes indsættelse, som der endnu var en del usikkerhe-
der omkring, Ibid.  
335 Det følgende stammer fra: ”Kortfattet gennemgang af forsvarsplanen 1954 for 
nordregionen” af 2/11 1951, bilag til Ibid. 
336 Planens øvrige vurderinger af nordregionens strategiske betydning er citeret i kapitel 
4.1. 
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den, der blev betegnet som ”Ruslands bedste flåde”, kunne forventes i 
de sydlige danske farvande.  
  Det understregedes, at forsvaret af Danmark, Slesvig-
Holsten og Sydnorge var væsentligt for at skabe en stærk flanke til Cen-
traleuropa, idet de udgjorde vitale basisområder både for forsvar og an-
greb. Jylland blev betegnet som nøglen til forsvaret af hele nordregionen, 
men også nødvendigheden af at holde Sjælland blev understreget. I det 
hele taget fremhævedes ”Danmarks store betydning”, hvilket fik for-
svarschefen til overfor forsvarsministeren at bemærke, at planen fra et 
dansk synspunkt var ”særdeles gunstig”, idet Danmark betragtedes som 
”regionens absolut vigtigste område”, der ”for enhver pris” måtte for-
svares.337   
 
På basis af det ovenstående og i erkendelsen af, at regionen ville modtage 
alle sine forsyninger søværts, opstillede Defence Planen dernæst en ope-
rationsplan for nordregionen, hvori kun den første operationsfase, at 
standse det indledende russiske angreb, indgik. Flådens opgaver blev 
angivet at være: 1) offensive operationer i Østersøen; 2) et invasionsfor-
svar, der også skulle give flankestøtte for Hærens enheder i Jylland; 3) et 
forsvar mod udbrud fra Østersøen, til hvis udførelse betydelige minefel-
ter var krævet.338 Styrkerne til forsvar imod invasion skulle så vidt muligt 
forud for D-dag koncentreres i Sundet og Bælterne sydøst for Danmark 
og kunne gives artilleristøtte med kystartilleriet. Dette er eneste gang 
kystartilleriet nævnes i forsvarschefens resume, og det fremgår ikke nær-
mere, hvilke anlæg man henviser til.  
 

Det kan konkluderes, at Defence Plan 1954 ligesom NER-planen lå rela-
tivt tæt op af de samtidige danske planer. Dette afspejlede sandsynligvis 
en gensidig påvirkning mellem de regionale og nationale stabe, bl.a. i 
forbindelse med det nye fokus på offensive operationer, der fra dansk 
side blev et centralt spørgsmål i forsøget på at få øget opmærksomhed til 
Østersø-området.339 

                                                 
337 C.6/0 4662, ”Emne: Forsvarsplan 1954 for nordregionen”, FCH til forsvarsministe-
ren  2/11 1951, 0101-001 FST, KC. Bilag til klass. kopibog ks. 1.  
338 Flådens opgaver var, da en endelig afklaring af SACLANTs rolle (og dermed an-
svarsfordelingen til søs) lod vente på sig, baseret på følgende forudsætninger: a) at 
Nordsøen nord for 55 nordlige breddegrad med undtagelse af danske og norske territo-
rialfarvande hørte under SACLANTs ansvarsområde; b) at SACLANT var ansvarlig for 
anti-undervandsbådseskorte og luftbeskyttelse af konvojer til Skandinavien fra England; 
c) at den offensive operative styrke i Atlanten ville sikre imod invasion i Nordnorge; d) 
og at samtlige opgaver i øvrigt måtte løses uden hensyn til senere evt. løfter fra 
SACLANT. 
339 Det var dog erkendt, at de få danske flådestyrker alene ikke ville kunne udføre dette 
arbejde, som sandsynligvis måtte afvente oprustningen af den vesttyske flåde, 
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Forsvarsplanlægning for nordregionen efter 1952  

Nordregionens planer ændrede sig ikke meget i de følgende år. Centralt i 
AFNEs efterfølgende Emergency Defence Plan for 1953 stod stadig betyd-
ningen af at spærre udløbene fra Østersøen ”så længe og så effektivt som 
muligt”.340 Betydningen af et forsvar fremskudt så langt mod sydøst som 
muligt blev understreget, og planen fremhævede da også igen de nordi-
ske flåde- og flystyrkers opgave med at udføre offensive operationer i 
Østersøen. Som noget nyt inddrog denne nødforsvarsplan i højere grad 
end tidligere atomvåbnene. I lyset af den begyndende massive retaliation-
strategy blev det nu understreget, at man måtte forvente anvendelse af 
atomvåben fra begge parters side.  
 
Nødforsvarsplanen for 1953 tog for alvor fat i spørgsmålet om allierede 
forstærkninger til nordregionen. På flådeområdet fremhævede planen 
Atlanterhavskommandoen, SACLANT’s, forpligtelse til at yde støtte til 
Europa - herunder også AFNE. Men kun ganske få styrker var afsat di-
rekte til nordregionens forsvar.341 SACLANT ville yde støtte til konvoj-
sejladsen mellem Skandinavien og Storbritannien, og de amerikanske og 
britiske strategiske bombefly ville yde en indirekte støtte til regionen ved 
at udføre luftangreb på den russiske rustningsindustri m.m.  
 Men trods planens fremhævelse af Danmark som ”the key 
to the defence of the Northern European command”, var der ikke fun-
det nogen løsning på den manglende støtte til de danske flådestyrker i 
gennemførelsen af offensive operationer i Østersøen, ej heller til beskyt-
telse af Jyllands sydlige grænse eller luftforsvaret af det danske område.  
 Muligheden for med held at forsvare regionens område 
med de ved planens udarbejdelse til rådighed værende midler blev da 
også ”lidet optimistisk bedømt”. Især den betydelige vestlige underle-
genhed i luftstyrker i nordregionen blev fremhævet, hvilket den danske 
og norske flystationeringspolitik til dels fik ansvaret for. Planen arbejde-
de derfor også med muligheden for tilbagetrækning til ”central part of 
the command”. 
 

 

                                                                                                                   
C.422/0.3787 ”Memorandum vedrørende betydningen af offensive operationer i 
Østersøen”, FST 4/9 1951, 0101-001 FST, KC. Bilag til Klass. kopibog, ks. 1. 
340 Igen kun tilgængelig i form af: ”Kortfattet referat af ”Emergency Defence Plan for 
the Northern European Command 1953 (EDPN 1-53)”, FM 11. kontor, 10/11 1953, 
bilag til ”Notat om det militære planlægningsarbejde indenfor NATO”, 11.kt 10/11 
1953, 0028 FM, 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 1. 
341 Af planen fremgik det, at bortset fra et britisk regiment i Tyskland, så var den eneste 
styrke, som var øremærket til CINCNORTH en amerikansk marinedivision, som skulle 
give støtte til nordregionen på D+30. Denne styrke blev i øvrigt ikke tillagt nogen sær-
lig værdi, jf. Referat af FSS møde 7/8 1953.  
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Konklusion  

De helt centrale opgaver for det danske søværn indenfor nordregionens 
(først NERPG og siden AFNEs) planlægning var at spærre for den sov-
jetiske udsejling fra Østersøen samt at bidrage til invasionsforsvaret. Ef-
ter 1951 blev dette suppleret med en stærkt offensiv strategi, der tillagde 
flådestyrkerne opgaver med angreb på sovjetiske forbindelseslinjer og 
baser i Østersøområdet.  
 Kystartilleri til beskyttelse af minefelter blev omtalt i begge 
de tilgængelige planer for nordregionen fra 1950 og 1951. Kystbatterier-
ne imødekom da også mange af Nordkommandoens krav bl.a. om højt 
beredskab til at imødegå det forventede meget korte varsel og artilleri-
støtte til de relativt svage danske flådestyrker. 
 At kystbefæstningsanlæggene nævnes afspejler sandsynlig-
vis i høj grad de nationale forsvarsplaners store indflydelse på den regio-
nale forsvarsplanlægning. Der var her tale om en gensidig påvirknings-
proces, hvor de danske forsvarsplaner dannede grundlag for, men også 
blev formet af, Nordkommandoens samlede planer, som i sidste ende 
var udtryk for politiske kompromiser. Som det vil fremgå senere, så var 
CINCNORTH, admiral Brind, reelt blandt kritikerne af de faste anlæg.  
 

6.2. Case: Spærring af Østersøen. Uenigheder om be-

tydningen af de danske stræder  
I de danske begrundelser for kystbefæstningsanlæggenes opførelse in-
denfor NATO-strategien blev det igen og igen understreget, at de spille-
de en betydelig rolle i den meget vigtige opgave at spærre Øresund og 
Storebælt og således sikre de allieredes forbindelseslinjer i Atlanterhavet 
imod truslen fra de russiske ubåde. I dette kapitel vil jeg søge at uddybe 
de danske argumenter for de danske gennemsejlingsfarvandes afgørende 

rolle i spærringen af Østersøen.342 Det vil samtidig blive diskuteret, 
hvorvidt den danske opfattelse blev delt af de øvrige NATO-allierede. 

                                                 
342 Østersøen er som et geografisk begreb entydigt defineret. I en sikkerhedspolitisk 
analyse som denne, betragtes den dog bredere som Østersøområdet, der inkluderer 
Skagerrak, Kattegat, Øresund og Bælterne, den egentlige Østersø, og den Botniske 
bugt. Hermed inddrages altså også Østersø-udløbene helt op til den norske sydkyst. Se 
også: Østersøen, i går – i dag – i morgen, R.Watt Boolsen (red.), Forsvarets Oplysnings- og 
Velfærdstjeneste, 1982; Definitionsspørgsmålet spillede en vis rolle i samtiden, hvor 
Danmark søgte at påvirke NATO til at anvende ”den skandinaviske definition” på 
Østersøens nordgrænse – ”nemlig linjen gennem sund og bælters sydlige udløb.”  NA-
TO arbejdede tilsyneladende med en nordligere grænse ved Skagerrak, hvilket mindske-
de de danske stræders betydning for spærringen. C.401/0.222, ”Intelligence Estimate”, 
FCH (Nordentoft) til FM, 19/1 1952, 0101-001 FST, KC. Bilag til Klass. kopibog, ks. 
2.  
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 Det centrale spørgsmål i denne forbindelse er, hvorvidt de 
NATO-allieredes kritik af kystbefæstningsanlæggene bundede i forskellige opfattelser 

af de danske stræders betydning for det samlede forsvar?  
 

6.2.1. Danske opfattelser af Østersøens betydning 

I dansk optik spillede spærring af de danske stræder (Lillebælt, Storebælt 
og Øresund) en betydelig rolle i forsøget på at forhindre de russiske sø-
stridskræfter, såvel overfladeskibe som undervandsbåde, i at bryde ud fra 
Østersøen og true de vestlige forbindelseslinjer over Atlanten. 
 Danskerne understregede også ved gentagne lejligheder, at 
man ikke anså ansvaret for at lukke de danske farvande for russiske sø-
stridskræfter som en national opgave, men i stedet som en opgave, hvis 
effektive løsning var af ”altoverskyggende vital interesse for det samlede 
NATO-forsvar”, og som derfor måtte udføres med finansiel og materiel 
støtte fra NATO.343 Begrundelsen var bl.a., at de russiske ubådes ud- og 
indpassage til og fra Østersøen ikke udgjorde ”nogen direkte trussel mod 
dansk område,” da karakteren af de danske farvande ikke tillod ”operati-
oner af neddykkede ubåde i noget omfang af betydning”. 344 Forsvarssta-
ben understregede derfor, at der med henblik på forsvaret af dansk om-
råde, ikke eksisterede nogen ”absolut vital dansk interesse i at blokere 
russiske ubåde i Østersøen”.  
 Dansk argumentation af denne karakter hang dog ofte 
sammen med forsøg på at presse de allierede til at opprioritere forsvaret 
af det danske område og at finansiere kystbefæstningsanlæggene med 
infrastrukturmidler. Disse argumenter må derfor betragtes med en vis 
skepsis. Som den danske repræsentant i AFNE, kommandørkaptajn 
Rømeling, også påpegede overfor bl.a. FM, så kunne Danmark ikke være 
uinteresserede i at forhindre russiske ubåde i at forcere sig vej gennem 
Bælterne, da dette også ville få konsekvenser for konvojer til Danmark.345 
Hele det danske forsvarskoncept var baseret på forventningen om i til-
fælde af krig at modtage forstærkninger og forsyninger udefra, og dertil 
krævedes muligheden for sikker transport af tropper over farvandene 
primært fra USA til Danmark.  
 
Kystbefæstningsanlæggenes rolle i spærringen af Østersøen blev under-
streget i en dansk redegørelse udarbejdet af Forsvarsstaben i maj 1952. 
Ifølge denne skulle blokering af Østersøen foregå med spærringsforan-

                                                 
343 ”Notat vedrørende betydningen af at lukke udløbene fra Østersøen”, FST 17/5 
1952, fremsendt med C.K.1/T.1900, FST til FM 20/5 1952, 0101-001 FST, KC. Klass. 
kopibog, ks. 13. 
344”Ibid. 
345 Referat af møde i FM 28/5 1952, FM 11. kt. 3/6 1952, 0028 FM 11. kt., Journalsa-
ger, Alfabetarkiv, ks. 17. 
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staltninger i Sundet og Bælterne - primært med udstrakt og effektiv an-
vendelse af minevåbnet, som var særdeles effektivt i de smalle og lave 
danske farvande. Forsvarsstaben konstaterede dog samtidig, at mine-
spærringer ville være af ”ringe værdi”, såfremt der ikke eksisterede de ”til 
forhindring af fjendtlig minerydning fornødne modmidler”. Derfor skul-
le der i de farvandsområder, hvor de strategisk vigtigste minespærringer 
påregnedes at blive udlagt, opføres permanente kystbatterier med pas-
sende artilleristisk slagkraft. Disse ville, udover i samarbejdet med enhe-
der på søen til beskyttelse af minespærringerne, være i stand til at udgøre 
et aktivt led i kampen mod udbrydende fjendtlige overfladeenheder. 
Kystbatterierne ville samtidig indenfor deres virkningsområde kunne 
deltage i invasionsforsvaret.346  
 I det hele taget blev invasionsforsvaret og strædeforsvaret i 
stigende grad knyttet sammen i den danske argumentation overfor NA-
TO. Danskerne understregede, at et forsvar af gennemsejlingsfarvandene 
krævede, at det omgivende landterritorium, dvs. især den sjællandske 
øgruppe, kunne holdes.347 Argumentet var knyttet sammen med en gene-
rel dansk kritik af NATOs primære fokus på Jylland som ”nøglen” til 
forsvaret af Danmark, hvilket var udtryk for, at NATO-planerne hele 
vejen op gennem 1950erne arbejdede med en mulig tilbagetrækning her-
til. Heroverfor stod gentagne danske forsøg på at få opprioriteret forsva-
ret af Sjælland og dermed af hele Danmark.348  
 
De danske argumenter for Østersøens betydning – og strædernes afgø-
rende rolle i spærringen heraf – var sandsynligvis udtryk for helt oprigti-
ge militære vurderinger. Alligevel må de danske argumenter vurderes 
under hensyn til den store interesse, som de danske beslutningstagere 
havde i at fremhæve Østersøen for at få opprioriteret Danmark i de allie-
redes militære planer. Danskerne var, som tidligere beskrevet, sandsyn-
ligvis klar over, at NATO havde begrænset interesse i landet, som man 
ikke forventede at kunne holde i tilfælde af krig. Derfor søgte man ivrigt 
efter overbevisende argumenter for at få de store allierede til at oppriori-
tere området, og hertil var forsøg på at fremhæve Danmarks afgørende 
betydning for kontrollen med den sovjetiske Østersøflåde en meget an-
vendt dansk strategi.  

                                                 
346 ”Notat vedrørende betydningen af at lukke udløbene fra Østersøen”, FST 17/5 
1952, fremsendt med C.K.1/T.1900, FST til FM 20/5 1952, 0101-001 FST, KC. Klass. 
kopibog, ks. 13.  
347 ”Trangfølge for de danske luftradarstationers opstilling og disses placering”, FCH til 
HQ AFNE, udateret, 0101-001 FST, KC. Bilag til Klass. kopibog, ks. 1. 
348 Se Villaume, 1997, s. 137-141; og Referat af FSS møder 21/9 1951; 28/9 1951; og 
11/7 1952. 
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 Denne strategi blev yderligere forstærket af de danske for-
søg fra efteråret 1951 på at få kystbefæstningsanlæggene finansieret via 
NATOs infrastrukturmidler, hvilket blev legitimeret med deres rolle i 
spærringen af Østersøen. 
  

6.2.2. Allieredes syn på betydningen af Østersøens spær-

ring 

Men i hvilket omfang betragtede de allierede de danske stræder som af-
gørende for at forhindre den sovjetiske østersøflåde i at true søfarten i 
Atlanterhavet? Og spillede dette nogen rolle for NATOs holdning til 
kystbefæstningsanlæggene?  
 
Overordnet blev spærringen af Østersøen tillagt nogen betydning i de 
officielle NATO-planer. For styrkerne i nordregionen var en af de primære 
opgaver som vist netop at blokere for den russiske østersøflådes udsej-
ling til Atlanterhavet. En plan fra SACEUR fra 1954 angav desuden, at 
sovjetiske angreb fra Østersøen mod allieret skibsfart og forbindelseslin-
jer ville medføre ”sådanne allierede tab, at det får en afgørende ugunstig 
indflydelse på NATOs videre krigsførelse”.349  
 Danmarks betydning for spærringen af Østersøen blev 
også generelt anerkendt i NATOs officielle udtalelser. I en udtalelse i 
1952 i forbindelse med øvelsen CPX-One havde SHAPE anført, at 
”Denmark is the key to the Baltic”, og at tabet af Danmark ville få store 
konsekvenser. Ud over en voldsomt øget trussel mod Norge og en isola-
tion af Sverige ville fjendtlig kontrol med Østersøens udsejling ”lead 
directly to a renewed ”Battle of the Atlantic”.”350  
 Også amerikanerne delte, i hvert fald i en vis grad, denne 
opfattelse af Danmarks betydning. Under en samtale i Washington i 
1949 mellem bl.a. den danske marineattache, kommandør Kjølsen og 
den amerikanske generalmajor Lemnitzer om spørgsmålet om våben-
hjælp til Danmark, understregede Lemnitzer, ”at man i hvert fald fra 
amerikansk side var uhyre interesseret i, at passage af russiske under-
vandsbåde gennem danske farvande blev forhindret”.351 At også den 

                                                 
349 SGM-600-54 (SACEUR’s Capabilities Plan) citeret i N.985, ”Capabilities Plans 
1957”, SVK til FCH 15/10 1954, 0301-007 MST, A. Sagsarkiv 1950-1961, ks. 1. 
350 (SHAPE Top Secret 621/52), citeret fra K.1/0.3018,  ”Notat vedrørende betydnin-
gen af at lukke udløbene fra Østersøen”, FCH (Nordentoft) til FM, 29/7 1952, 0101-
001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 15. 
351 Jnr. 686/KM 229/A3b, indberetning til KM fra generalmajor C. Førslev, Militærat-
tacheen i Washington, 9/6 1949, Resume af møde 8/6 1949 med Kauffmann, Kjølsen, 
Førslev og den amerikanske generalmajor Lemnitzer mfl., 0028 FM 1. kt., Journalsager 
1950-1968, pk. 6; se også Kjølsens referat: ”Referat af møde i Department of State d. 8. 
juni 1949”, 0180-024 FM, Marineattacheen i Washingtons arkiv, K. Mødereferater vedr. 
våbenleverancer, pk. 1.  
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amerikanske marine delte denne opfattelse blev klart på et møde den 
efterfølgende dag mellem Kjølsen og chefen for flådeefterretningstjene-
sten Rear Admiral Thomas B. Inglis, hvor sidstnævnte i en redegørelse 
om den amerikanske flådes strategiske syn på Danmark udtalte, de dan-
ske farvande ”selvsagt var af den største interesse for Amerika, idet disse 
jo som bekendt beherskede udløbet til Østersøen, hvorfra de russiske 
ubåde kunne deployeres.”352  
 Men det var kendetegnende, at amerikanerne talte om 
”farvande” og ikke specificerede Øresund og Bælterne. Som vist neden-
for var amerikanerne nemlig i nogen grad indstillet på, at spærre Øster-
søen ved Skagerrak, hvilket sandsynligvis var en konsekvens af, at man 
ikke mente, at Danmark kunne holdes i tilfælde af krig. I amerikanske 
flådeplaner fra starten af 1950erne var Norge og Danmark da også place-
ret på den forkerte side af en forsvarslinje, der gik midt ned igennem Nor-
skehavet og Nordsøen til kontinentet. Landene og farvandene øst herfor 
måtte betragtes som forhåndsopgivet.353 Konsekvenserne heraf blev, at 
betydningen af de danske bælter og stræder (og dermed kystbefæstnings-
anlæggene) blev mere usikker. 
 
Ville man spærre Østersøen ved Sydnorge? 

Der er historiker Poul Villaumes vurdering, at USA’s altovervejende stra-
tegiske interesse i Skandinavien omkring 1950 var rettet mod Syd- eller 
Sydvestnorge. ”Med beherskelse af Sydnorge alene anså USA's militærle-
delse det”, ifølge Villaume, ”for muligt at lukke Østersøen nogenlunde 
effektivt, dvs. ved at blokere Skagerrak”.354 Allerede inden Atlantpagtens 
oprettelse havde amerikanerne i februar overfor den danske ambassadør 
i Washington, Henrik Kauffmann, gjort klart, at de mente, at man ”med 
moderne midler” kunne ”lukke Østersøen nogenlunde tilfredsstillende”, 
når blot man beherskede Sydvestnorge.355 Den amerikanske viceadmiral 
Jerauld Wright, som var formand for NATOs Military Representatives 
Committee (MRC), kunne også i april 1951 redegøre for samtaler ført 
med NERPG under hans rundrejse i Europa, hvor emnet bl.a. havde 
været ”operations in the North Sea to block the exits from the Baltic”.356 
 Tilsyneladende fastholdt amerikanerne denne tankegang, 
og i Atlantkommandoen, SACLANTs, ”Capabilities Plan 1957”, der blev 

                                                 
352 ”Referat af møde i Department of the Navy d. 9. juni 1949”, Marineattacheen i 
Washington (Kjølsen), 0180-024 FM, Marineattacheen i Washingtons arkiv, K. 
Mødereferater vedr. våbenleverancer, pk. 1. 
353 Tamnes, 1991, s. 57; og Villaume, 1997, s. 126. 
354 Villaume, 1997, s.124 
355 Kauffmanns depeche no. XI af 22/2 1949, i Danmarks sikkerhedspolitik 1948-66, UM 
1968, bind II, s.100. 
356 Record-MRD-009-51. eng,  Record of meeting of MRC 12/4 1951, referat dateret 
17/4 1951”, IMS-registry, NATO-archives.  
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udarbejdet i oktober 1954, blev det tilkendegivet, at ”et udbrud fra 
Østersøen vil blive imødegået i Nordsøen, og ikke i danske farvande.”357 
Af samme plan fremgik det i øvrigt, at SACLANT, selv om han påreg-
nede at kunne yde CINCNORTH assistance ved lukning af Østersøen, 
stadig var forberedt på, ”at en lukning ikke kan gennemføres.”358 Heller 
ikke NATOs kanalkommando, CHANCOM, vurderede dette muligt, 
men forventede allerede fra D+21 at måtte imødegå truslen fra russiske 
søstridskræfter, der var brudt ud af Østersøen hhv. gennem Elbe-Trave 
kanalen i Slesvig-Holsten og gennem danske farvande.359  
 
Det fremgår ikke af det tilgængelige materiale, præcis hvordan amerika-
nerne forestillede sig, at en eventuel spærring af Østersøen i Nordsøen 
og Skagerrak skulle foregå. Historisk set havde tyskerne under 2. Ver-
denskrig anlagt et kystbefæstningsanlæg ved Hanstholm netop for i sam-
arbejde med et batteri ved Kristiansand og omfattende minespærringer at 
spærre Skagerrak.360 Og allerede under 1. Verdenskrig havde Storbritan-
nien uden det store held søgt at blokere for den tyske marines angreb 
mod den britiske skibsfart i Atlanterhavet ved at udlægge et minefelt, The 
Northern Barrage, mellem Orkneyøerne og Norge.361 En lignende spærring 
var ifølge den norske kommandør Jacob Børresen også planlagt, dog 
som en sekundær forsvarsmulighed, under den kolde krig, ”dersom de 
danske sund og belter faldt i Sovjetunionens hender”.362 
  Sandsynligvis involverede amerikanske overvejelser om-
kring spærringen af Østersøen ved Sydnorge i 1950erne operationer med 
nyudviklede jagt-ubåde (”attack submarine forces”), som skulle identifi-
cere og jage fjendtlige ubåde, som brød ud af Østersøen.363 Under den 
store NATO-øvelse Main Brace i nordregionen i 1952 eksperimenterede 
man også med en britisk-amerikansk Hunter-Killer Force, til anti-submarine 

                                                 
357 Dokumentet citeres af Søværnskommandoen som for denne formulering henviser til 
de 3 sidste linjer i Annex F, paragraf 26, Kilde: N.985, ”Capabilities Plans 1957”, SVK 
til FCH 15/10 1954, 0301-007 MST, A. Sagsarkiv 1950-1961, ks. 1; Også senere i 
1950erne omtalte en Pentagonrapport, at ”udsejlingen fra Østersøen måtte blokeres 
gennem et forbedret forsvar ved Kattegat og Skagerrak”, Villaume, 1997, s. 138. 
358 N.985, ”Capabilities Plans 1957”, SVK til FCH 15/10 1954, 0301-007 MST, A. 
Sagsarkiv 1950-1961, ks. 1. 
359 Det må dog betragtes som noget usandsynligt, at den russiske flåde ville være i stand 
til at anvende den kunstigt anlagte Elben-Trave (eller Elben-Lübeck kanalen, som den 
også er kaldt) til et angreb mod de vestlige styrker. CC(54)10 (CHANCOM Capabilities 
Study), citeret fra Ibid. 
360 Se bl.a. Jens Andersen, Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-1945, Statens forsvarshi-
storiske museum og Museumscenter Hanstholm, 2007, s. 200-201 mfl. 
361 Jacob Børresen, Kystmakt. Skisse av en maritim strategi for Norge, J.W. Cappelens forlag, 
1993, s. 164-165. 
362 Ibid., s. 190. 
363 Palmer, 1988, s. 62; også Tamnes, 1991, s. 56. 
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warfare (ASW), som bestod af et amerikansk ASW-hangarskib og syv 
hurtige specialskibe til ubåds-krigsførelse.  
 Hangarskibenes bombefly med konventionelle bomber 
havde under 2. Verdenskrig vist sig stort set uanvendelige i direkte an-
greb mod ubåde, men atombevæbnede bombefly var langt mere effekti-
ve.364 Admiral Arleigh Burke, der omkring 1952-53 var leder af den ame-
rikanske flådes Strategic Plans Division, var også fortaler for at anvende 
hangarskibsbaserede fly til at udlægge minespærringer ved “the exits 
from the Baltic Sea and the Black Sea”.365 Det fremgår dog ikke heraf, 
hvorvidt flyene skulle indsættes til minelægning i de danske stræder eller i 
Skagerrak/Nordsøen. 
 Også fly stationeret i Sydnorge skulle bidrage til spærringen 
af Østersøen, hvilket netop indgik i argumenterne for at få de sydnorske 
flyvepladser finansieret under NATOs infrastrukturprogrammer.366  
 
Endelig må det også understreges, at den amerikanske flådestrategi i star-
ten af 1950erne i høj grad var baseret på såkaldte attack at source eller for-
ward operations, hvor man, primært med fly baseret på de store hangarski-
be søgte at destruere de landbaserede basefaciliteter for de sovjetiske 
flåder - dvs. baser, havne, flyvepladser og andre installationer.367 Hvor 
hangarskibene tidligere primært var blevet brugt til det direkte forsvar af 
søfarten på åbent hav, blev offensive operationer nu betragtet som det 
mest effektive og det mindst omkostningsfulde middel til at neutralisere 
de fjendtlige flådestyrker.368 Den amerikanske admiral Arleigh Burke 
udtalte således, at “the most effective answer to the submarine threat is 
to destroy the submarines at their bases, the bases themselves, and con-
struction facilities, by offensive action – namely by air attacks”.369 I den 
offensive strategi skulle fjenden ifølge den magtfulde amerikanske Chief 
of Naval Operations, admiral Sherman, angribes ”at source” eller (næst-
bedst) undervejs ”en route”, men aldrig ”at target”.370  
 Et centralt spørgsmål er selvfølgelig, hvordan de britiske 
og amerikanske flåders meget offensive strategi influerede på den betyd-

                                                 
364 Erik Grove, Battle for the fiørds. NATOs Forward Maritime Strategy in Action, Ian Allan 
LTD, 1991, s. 8-9 
365 Tamnes, 1991, s. 112-113.  
366 Kjetil Vengstad, Fleksibilitet, slagkraft og overlevelsesevne. Luftforsvaret og NATOs infrastruk-
turprogram 1950-1957, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarsstudier 3/2006, s. 45; Nor-
ske militære myndigheder har sandsynligvis også i en vis grad opmuntret til den ameri-
kanske skepsis omkring de danske stræder, se eks. Skogrand, 2004, s. 36; samt ”Referat 
fra möte i Den sentrale sjefsnemnd” 20/10 1951, set på Institutt for forsvarsstudier 
(IFS), Oslo 
367 Tamnes, 1991, s.111.  
368 Palmer, 1988, s. 63  
369 Tamnes, 1991, s. 113; Jordan, 1990, s.53. 
370 Shermans udtalelse faldt i februar 1951, Palmer, 1988, s. 70.  
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ning, man tillagde kystbefæstningsanlæggene og spærringen af Østersø-
ens stræder. Det ville være svært at forestille sig, at man fuldstændig 
kunne basere krigsførelsen på attack at source, ikke mindst fordi det måtte 
forventes, at mange af de sovjetiske fly og ubådsstyrker allerede ville 
have forladt baseområderne, før et sovjetisk angreb indledtes.371 Dette 
gav danskerne mulighed for at argumentere for strædernes betydning i 
angreb en route, som Sherman havde formuleret det. Men nogen stor støt-
te til kystbefæstningsanlæggene fra den amerikanske flådeledelse kunne 
danskerne nok ikke forvente. Hertil var den amerikanske flådestrategi i 
starten af 1950erne i for høj grad orienteret omkring offensive operatio-
ner baseret på hangarskibsbaserede fly frem for de stærkt defensive fæst-
ningsanlæg.  
 
Hvis man skal tage disse kilder som udtryk for, at amerikanerne seriøst 
arbejdede ud fra en strategi, der prioriterede Østersøens spærring ved 
Sydnorge samt med attack at source frem for i de danske stræder, kan dette 
sandsynligvis også bidrage til forståelsen af den amerikanske kritik af 
Stevnsfortet og Langelandsfortet. Afviste man stræderne som betyd-
ningsfulde for det samlede NATO-forsvar, var en af de primære begrun-
delser for forternes opførelse faldet bort. Tilbage var deres rolle i det 
danske invasionsforsvar, men dette blev set som en national opgave og 
havde ikke umiddelbart relevans for det samlede NATO-forsvar. 
 
Sovjetisk udsejling fra Østersøen via Hvidehavet 

Amerikanerne satte yderligere spørgsmålstegn ved de danske stræders 
betydning, da SACLANT, den amerikanske admiral Lynde D. McCor-
mick, under et besøg i Danmark i foråret 1952 fremførte muligheden for, 
at russerne ved udsejling af Østersøen ville anvende Hvidehavskanalen, 
der gik fra Østersøen til Hvidehavet i nord. Dette ville mindske betyd-
ningen af det danske område, og den danske forsvarsstab udarbejdede da 
også straks en redegørelse for denne kanals manglende effektivitet, som 
man var ”stærkt interesserede” i, at McCormick og de øvrige officerer, 
der havde med sagen at gøre fik adgang til at læse.372 
 Jeg har desværre ikke fundet selve redegørelsen, men ar-
gumenterne imod anvendelsen af Hvidehavskanalen (også benævnt Sta-
linkanalen) skitseredes af forsvarschef admiral Qvistgaard i et foredrag 
ved National War College i Washington i oktober 1953. Heri gjorde for-
svarschefen det klart, at der kun var tre udgangsveje fra Østersøen: Kie-

                                                 
371 Eks. i C.6/0 4662, ”Emne: Forsvarsplan 1954 for nordregionen”, FCH til forsvars-
ministeren 2/11 1951, 0101-001 FST, KC. Bilag til klass. kopibog ks. 1 
372 C.K.1/0.2413, Nordentoft resume af møde i FST med SACLANT, sendt til Ramlau-
Hansen 22/6 1952, 0101-001, FST, KC. Bilag til klass. kopibog, ks. 2. 
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ler-kanalen, Hvidehavskanalen og de danske stræder. (Se kort over disse i 
bilag 3) Kielerkanalen ville ifølge Qvistgaard ikke være anvendelig i til-
fælde af krig, da den lå indenfor det af NATO, i hvert fald indlednings-
vis, kontrollerede område, og den var let at blokere, i tilfælde af, at NA-
TO-styrkerne her måtte trække sig tilbage mod Vest. Stalinkana-
len/Hvidehavskanalen var spærret af is fra oktober til maj, og i øvrigt 
krævede udsejling fra Østersøen via denne, at man passerede op til 19 
sluser. Kanalen krævede stor vedligeholdelse, og ville være ekstremt sår-
bar over for luftangreb og sabotage. Transporttiden for ubåde og de-
stroyers (fregatter) via denne kanal ville vare op til 2 uger, og den kunne 

derfor kun karakteriseres som en ”emergency exit”.373 
 Danskerne søgte hermed ved brug af udelukkelsesmeto-
den, at argumentere for den helt afgørende betydning, som NATO måtte 
tillægge de danske stræder – og dermed også de danske landområder, 
som var nødvendige for disses beskyttelse. 
 
Spærring af Østersøen - Sverigesproblemet 

Et af de centrale amerikanske argumenter for at tillægge de danske stræ-
der begrænset betydning var desuden, at så længe Sverige var neutralt, 
kunne fjendtlige fartøjer frit passere igennem den østlige del af Øresund, 
med mindre svenskerne selv anlagde minespærringer her. Chefen for den 
danske forsvarsstab, general Nordentoft havde bl.a. ved samtaler i Lon-
don ”været udsat for nogle ubehagelige spørgsmål vedrørende vor mu-
lighed for at spærre Øresund som følge af svensk territorialfarvand”. 
Derfor omtalte han uopfordret sagen overfor SACLANT ved dennes 
besøg i Danmark i 1952, og chefen for Forsvarsstaben understregede 
ved denne lejlighed ”med vilje” det forhold, at ubåde ikke kunne passere 
neddykket i Øresund.374 Kun gennem Storebælt var neddykket gennem-
sejling ifølge danskerne mulig, men minefaren her ville gøre dette ”ha-
zardous”.375 Ubåde kunne således kun sejle gennem stræderne i opdykket 
tilstand, hvilket gjorde dem sårbare for luftangreb og kompromitterede 
deres store fordele ved overraskelsesangreb. 
  
Danskerne havde dog tidligere selv erkendt risikoen for gennemsejling i 
det svenske farvand. I Den skandinaviske forsvarskomités betænkning 
                                                 
373 Foredrag af Qvistgaard The Strategic Importance of Denmark for NATO, G 3132 
ved National War College i Washington 13/10 1953, fremsendt med G.313/O.4358 fra 
FST 20/11 1953, 0101-001 FST, KA. Diverse sagsakter 1951-1969, ks. 4.  
374 C.K.1/0.2413, Nordentoft resume af møde i FST med SACLANT, sendt til Ramlau-
Hansen 22/6 1952, 0101-001, FST, KC. Bilag til klass. kopibog, ks. 2. 
375 Study on Control of the Baltic Entrances, 2/11 1957 (2nd Draft), Prepared by a 
Study Team set up by CINC Royal Danish Navy, 0101-001 FST, KA. Diverse sagsakter 
1951-1969, ks.7; Samme synspunkt udtrykte Vedel over for SG i juli 1953, SGM-1666-
53, “Memorandum for the Standing group”, 6/11 1953, IMS-registry, NATO-archives. 
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fremgik problemet netop i beskrivelsen af et krigsscenarie, der forudsat-
te, at det skandinaviske forsvarsforbund ikke blev oprettet, og hvor 
Danmark og Norge, men ikke Sverige, blev angrebet af Rusland. Det 
konstateredes her, at ”selv om dansk spærring af bælterne rettidigt er 
effektiv, vil russiske søtransporter med transportkapacitet af indtil 3 divi-
sioner med fornødne sikringsstyrker kunne passere den svenske del af 
Sundet uden at mulighed for dansk indgriben imod disse foreligger.” 376  
 I forbindelse med komitéens overvejelser havde danskerne 
argumenteret for, at det ville være i Sveriges egen interesse at støtte 
Danmark i en krig uanset om et forbund blev etableret eller ej.377 Dette 
synspunkt optrådte også i et af Forsvarsstaben forberedt svar til det tidli-
gere omtalte foredrag af forsvarschef Qvistgaard ved National War Col-
lege i Washington i oktober 1953. Hvis spørgsmålet om det svenske ter-
ritorialfarvand blev rejst, skulle forsvarschefen svare, at der ikke fandtes 
aftaler med Sverige om minering af Sundet, men at det sandsynligvis ville 
være ”i Sveriges egen interesse at minere sit farvand og sikre sig ikke at 
komme i modsætningsforhold til Vestmagterne ved at tillade uhindret 
russisk passage”.378  
 Allerede under Den skandinaviske forsvarskomités drøftel-
ser, havde det dog stået klart, at dette argument sandsynligvis var udtryk 
for dansk ønsketænkning. Svenskerne havde her understreget, at hver 
dag man kunne mobilisere sit eget forsvar var vigtig, og at man derfor 
ikke automatisk kunne forvente, at Sverige ville indtræde i krig fra 1. dag. 
Dette ville i hvert fald ikke ske, så længe Danmark havde så svagt et for-
svar.379  
 Både danske og britiske militære ledere anså det da også i 
starten af 1950erne som usandsynligt, at Sverige ville blive inddraget i en 
krigs første fase.380 Det var briternes opfattelse at Sverige ville strække sig 
meget langt for at opretholde sin neutralitet, og ”at svenskerne under 
ingen omstændigheder ville kæmpe, hvis de ikke blev angrebet direk-
te.”381 Sådanne vurderinger bidrog sandsynligvis til kritikken af de danske 

                                                 
376 Den Skandinaviske forsvarskomités betænkning af 14/1 1949, ABA, nr. 39 Hans 
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stræders betydning for spærring af Østersøen, hvor i hvert fald den sven-
ske del af Øresund forventedes at være åben for sovjetisk gennemsejling.  
 
Var stræderne et dansk ansvar 

Amerikanernes manglende fokus på de danske stræder skyldtes sandsyn-
ligvis også, at man som nævnt opfattede disse farvande som danske an-
svarsområder. I en samtale i juni 1949 mellem chefen for det danske 
luftvåben generalmajor C. Førslev og brigadegeneralerne Moore og Pi-
cher fra det amerikanske luftvåben, hvor man drøftede de amerikanske 
vurderinger af Danmarks betydning og luftstyrkerns rolle i forsvaret her-
af, spurgte den danske flyverchef direkte amerikanerne, om der var en 
særlig interesse i at blokere Østersøen ved de danske stræder i stedet for i 
Skagerrak med udgangspunkt i norsk territorium.382 De amerikanske luft-
generaler erkendte, at ”at man selvfølgelig havde en stor interesse i, at 
Østersøen blev proppet til for de russiske u-både.” De to luftgeneraler 
mente imidlertid, at dette først og fremmest måtte blive et spørgsmål om 
”minering af passagefarvandene” ved den danske marines indsats. Førslev 
indvendte, at den danske marine ville behøve luftbeskyttelse for at kunne 
optræde i farvandene og sikre minespærringerne mod rydning, og at ”det 
svage danske luftvåben” ikke kunne formodes at yde en sådan beskyttel-
se. Men han måtte konstatere, at det ikke var amerikanernes hensigt ”i 
krigens første fase at fremskyde det taktiske luftvåbens basering til kon-
tinentet.” Skønt amerikanerne ved denne lejlighed direkte talte om mine-
ring af danske ”passagefarvande”, et begreb de ikke nærmere uddybede, 
men som sandsynligvis henviste til stræderne, blev det altså understreget, 
at ansvaret herfor alene hvilede på danske styrker.383  
 
Hermed er man tilbage ved spørgsmålet om den manglende prioritering 
af forstærkninger til Danmark. Netop bekymringen for ikke at modtage 
forstærkninger fra de store allierede i tilfælde af et angreb fra øst, var en 
af de primære årsager til, at danskerne blev ved med overfor NATO at 
fremhæve landets rolle i spærringen af Østersøen.384 Danskerne søgte 
bl.a. via Standing Group at få Atlanterhavskommandoen (SACLANT) til 
at øremærke styrker til Østersøen, med argumentationen, at den bedste 
måde at sikre forbindelseslinjerne i Atlanterhavet var, ”to keep the Da-

                                                 
382 Spørgsmålet fremgår af et bilag til dokumentet. Jnr. 686/KM 229/A3b, indberetning 
til KM fra Førslev 9/6 1949, resume af møde 8/6 1949, 0028 FM 1. kt., Journalsager 
1950-1968, pk. 6  
383 Ibid.  
384 I forhold til NATOs egen vurdering af styrkebehovet til operationerne i Østersøen, 
herunder spærring af stræderne, så manglede man mindst 7 jagere, 2 ubåde, 32 MTB og 
2 patruljefartøjer. Iflg. B.22/0.1098, ”Tyske søstridskræfter indenfor EDC”, FCH til 
FM 20/3 1952, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 12. 
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nish outlets blocked in order to prevent the Russian Navy from passing 
the Straits.”385 Ved at understrege de danske stræders store betydning for 
Østersøens spærring, søgte man at lægge pres på NATO for at afsætte 
styrker til området. Sådanne danske motiver må understreges, når man 
beskæftiger sig med strædespørgsmålet. Desuden indgik i løbet af 1951-
52 i stigende grad forhåbningerne om at få de danske maritime anlæg, 
bl.a. kystbatterier og flådebaser, finansieret via NATOs infrastrukturpro-
grammer i de danske argumenter for strædernes betydning. (se kapitel 
7.5.) Dette betød, at økonomiske og militære interesser kom til at indgå i 
et samlet spil, hvor spærring af Østersøen blev brugt som løftestang for 
at få ført millioner af dollars til den danske forsvarsopbygning. 
 
Også amerikanerne havde en række potentielle motiver for deres kritik af 
de danske stræders betydning. Amerikanernes holdning, at Danmark ikke 
var nødvendigt for at kunne lukke Østersøen, kunne legitimere den for-
holdsvis lave prioritering af Danmark i den samlede NATO-strategi, 
hvor fokus som tidligere nævnt primært var på det centraleuropæiske 
område. Ved at afvise strædernes betydning for Østersøens spærring 
kunne amerikanerne fastholde en styrkeposition i forhandlingerne om 
forstærkninger.  
 

6.2.3. Politisk-taktiske påstande om strædernes betyd-

ning 

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger, bliver et interessant 
spørgsmål, i hvilket omfang diskussionen om betydningen af de danske 
stræder var præget af politiske motiver frem for militære argumenter. Var 
de danske påstande om strædernes betydning – og kystbefæstningsan-
læggenes store rolle heri – alene betinget af ønsket om at få forstærknin-
ger til nordregionen og Stevnsfort og Langelandsfort finansieret af NA-
TOs infrastrukturmidler? 
 Der er ingen tvivl om, at de danske militære sagkyndige 
oprigtigt anså det for ”uøkonomisk” at afvente spærringen af den russi-
ske flåde til den ankom til Skagerrak og Nordsøen. Forsvarschef Qvist-
gaard argumenterede da også med stor overbevisning i det tidligere om-
talte foredrag ved National War College i Washington i 1953 for, at de 
smalle danske stræder med en gennemsnitsdybde på ca. 28 meter udgjor-
de ideelle mineringsmål, som med stor fordel kunne dækkes af kystbase-
ret artilleri i samarbejde med flåde og flystyrker. I sammenligning hermed 

                                                 
385 Ely svarede dog afværgende, at det måtte være et spørgsmål som skulle løses i sam-
arbejde mellem SACLANT og SACEUR, SGM-1666-53, “Memorandum for the Stan-
ding group”, 6/11 1953 vedr. “Meeting of Chairman, SG, with Danish Chief of De-
fense”, 31/7 1953, IMS-registry, NATO-archives.  
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var de øvrige danske farvande ved Kattegat og Skagerrak ifølge Qvist-
gaard ”almost impossible to mine”, ikke mindst da deres dybde var op til 
750 meter. Stræderne tilbød således den langt mest økonomiske løsning 

til at blokere udsejlingen fra Østersøen.386 Overfor SACEURs Naval 
Deputy, den franske admiral Lemmonier, afviste Qvistgaard også ved en 
senere lejlighed muligheden for minekrigsførelse i den dybe Norske 
Rende ved Sydnorges kyst.387 Skønt disse udtalelser fortsat var fremsat 
overfor NATO-allierede, og således kan ses som blot endnu et forsøg på 
at overbevise disse om Danmarks betydning, så er der ikke grund til at 
afvise deres grundlæggende forudsætning: minekrigsførelse ville være en 
langt mindre ressourcekrævende opgave i de smalle danske stræder end i 
de dybe farvande syd for Norge. 
 På Kauffmanns indberetning af d. 22/2 1949, som er cite-
ret ovenfor, havde den danske militærattache i Washington, admiral 
Kjølsen, også i hånden noteret ”Nej!” udfor den amerikanske påstand, at 
man kunne spærre Østersøen ved Syd- og Sydvestnorge. I en efterføl-
gende note understregede han, at der burde have været en protest over-
for amerikanernes ”fejlagtige opfattelse af spærringen af Skagerrak”, og 
Kjølsen, der tilsyneladende var oprigtigt fagligt indigneret, fremhævede, 
at der ikke havde været en dansk våbenattache til stede ved mødet.388  
 
Med hensyn til de amerikanske argumenter for ikke at tillægge de danske 
stræder nogen stor betydning for spærring af Østersøen, kan der også her 
meget vel have ligget en række forhandlingspolitiske motiver bag. Dette 
kommer måske tydeligst frem i forbindelse med de ovenfor citerede 
amerikanske udtalelser til Kauffmann i februar 1949 om muligheden for 
med ”moderne midler” at spærre adgangsvejene til Østersøen, når blot 
Sydvestnorge kunne holdes.389. For det første er Kauffmanns depeche 
kildemæssigt svag i den forstand, at den ikke angiver, hvem han har sine 
oplysninger fra. Kilderne betegnes blot som ”amerikanske embeds-
mænd” og ”amerikansk militær”.390 For det andet er Kauffmanns indbe-
retning udarbejdet i februar 1949, på et tidspunkt hvor det amerikanske 
pres på Danmark for at søge optagelse i Atlantpagten intensiveredes. Det 
var sandsynligvis vigtigt for amerikanerne at forhandle ud fra en styrke-

                                                 
386 Foredrag af Qvistgaard The Strategic Importance of Denmark for NATO, G 3132 
ved National War College i Washington 13/10 1953, fremsendt med G.313/O.4358 fra 
FST 20/11 1953, 0101-001 FST, KA. Diverse sagsakter 1951-1969, ks. 4. 
387 Referat af FSS møde 14/9 1951. 
388 Skrivelse (uden ophav uden dato), HEM om Kauffmann indberetning af 22/2 1949, 
0180-024 FM, Marineattacheen i Washingtons arkiv, K. Mødereferater vedr. våbenleve-
rancer, pk. 1. 
389 Kauffmanns depeche af 22/2 1949, i UM Danmarks sikkerhedspolitik 1948-66, UM, 
1968, bind II, s.100. 
390 Ibid. 
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position, og Danmark skulle ikke tro, landet var uundværligt. Kauffmann 
fortsatte da også indberetningen med at konstatere, at når amerikanerne 
alligevel ønskede at få Danmark med i Atlantpagten, skyldtes det ”utvivl-
somt” dels hensynet til at vise en fælles front, dels Danmarks betydning 
for forsvaret af Norge, og desuden, ”at bælterne selvsagt stadig er af stra-
tegisk vigtighed.”391  
 Kilden kan således ikke anvendes som en kategorisk afvis-
ning af strædernes betydning, men overordnet kan der næppe være tvivl 
om, at amerikanerne seriøst overvejede mulighederne af at spærre Øster-
søen i Nordsøen og Skagerrak.  
 
Dette udelukker dog ikke, at man også planlagde med minespærringer i de 
danske stræder. Det har desværre ikke været muligt at skaffe nærmere 
redegørelser for den vestlige planlægning af spærringen af Østersøen, 
hvilket ville kræve mere indgående studier i amerikanske og britiske mili-
tærarkiver. Ifølge SACLANT’s ”Offensive Mining Plan for 1955” skulle 
allierede ubåde bl.a. lægge ”deep anti-U-boat barriers” i det såkaldte 
GIUK-område (mellem Grønland, Island og Skotland) og desuden ville 
SACLANT ”assist SACEUR in establishing a mine barrier in the Baltic 
exits.”392 Det fremgår ikke, hvad man mere præcist har ment med Baltic 
exits, men der er intet her, der tyder på, at SACLANT ikke har ment de 
danske stræder.   
 At SACLANTs planer kun i ringe grad inddrager de indre 
danske farvande er også udtryk for den ansvarsopdeling, som var mellem 
SACLANT og SACEUR, og sidstnævnte, som havde ansvaret for for-
svaret af Østersøen, havde da også midt i 1950erne planer for minering 
af fjendtlige Østersøhavne, samt ”the Exits from the Baltic”. Den norske 
forsvarshistoriker Rolf Tamnes, fra hvem oplysningerne om SACEURs 
plan stammer, fremhæver i den forbindelse muligheden for at afvise den 
sovjetiske ubådstrussel ved at spærre ”the narrow Baltic approaches”, 
hvormed formentlig må menes stræderne. På dette tidspunkt var mulig-
hederne for forsvaret af Østersøen dog også væsentligt forbedret pga. af 
optagelsen af de vesttyske flådestyrker i NATO-samarbejdet.393 
 
Der er i det øvrige kildemateriale ikke noget, der tyder på, at NATO ikke 
generelt anerkendte Danmarks betydning for spærringen af Østersøen. I 
øvrigt må det også understreges, at det sandsynligvis i først omgang var 
britiske tropper, som skulle komme Danmark til hjælp, og briterne delte 

                                                 
391 Ibid.  
392 Mats Berdal, British naval policy and Norwegian security. Maritime power in transition, 1951-
1960, Forsvarsstudier 2/1992, Institutt for forsvarsstudier, s. 20. 
393 Tamnes, 1991, s. 113. 



 124 

tilsyneladende ikke de amerikanske betænkeligheder ved de danske stræ-
der. I juni 1949 understregede briterne således i en samtale med den da-
værende marineattache i London, kommandør E.J.C. Qvistgaard, at 
”England naturligvis ville søge ved mineudlægning at forhindre fjendtlige 
skibe i at debouchere fra Østersøen; i denne forbindelse havde man dog i 
øjeblikket hovedsageligt tænkt sig at spærre på de smalleste steder”, me-
dens man ikke umiddelbart havde planer om britisk mineudlægning i de 
mere åbne farvande.394  
 
Der foreligger ikke nogen endelig afklaring af, i hvilken grad de ameri-
kanske udtalelser om at spærre Østersøen ved Sydnorge, kan ses som en 
afvisning af de danske stræders betydning. Isoleret set udgjorde Lillebælt, 
Storebælt og Øresund de optimale mineringsfarvande, og dermed også 
de mindst ressourcekrævende spærringsområder. Derfor må det ameri-
kanske fokus på Sydnorge, i det omfang det ikke var forhandlingspolitisk 
betinget, sandsynligvis primært ses som udtryk for de manglende for-
ventninger til at kunne holde Danmark i tilfælde af et sovjetisk angreb.   
 
En tredje forklaringsfaktor må dog også tages i betragtning, og den kom 
til at fylde en del i de danske overvejelser – nemlig den tidligere omtalte 
opfattelse af, at der gjorde sig ”særlige” forhold gældende for de danske 
kystfarvande. I dansk optik kom spørgsmålet om Østersøens spærring og 
kystbefæstningsanlæggenes opførelse til at afspejle, hvad man opfattede 
som en dansk isolation på det maritime område i NATO. NATOs mari-
time kommando, SACLANT, var altovervejende optaget af krigsførelse 
med hangarskibe på åbent hav eller ”attack at source”-operationer mod 
fjendtlige baseområder, og Europakommandoen, SHAPE, som havde 
ansvaret for de sydlige danske farvande var stærkt præget af hærofficerer 
tilsyneladende uden større interesse i de danske farvande.  
 At Danmark samtidig var et af de få lande i NATO, hvor 
spørgsmålet om forsvar mod amfibieangreb og operationer i meget lave 
kystfarvande var stærkt aktuelt, betød at man stod forholdsvis alene med 
argumenterne om de danske stræders specielle og fordelagtige egenska-
ber.395 Forsvarsstaben konkluderede således, at Danmark måtte ”anse 

                                                 
394 Her specifikt henvist til en dansk forespørgsel om farvandet Stevns-Falsterbo-
Bornholm-Gedser. M.M.463, ”Anvendelsen af undervandsbåde i danske farvande”, 
27/6 1949, Qvistgaard til MM, 0180-020 Marineattacheen i London, A. Ind- og udgåe-
de skrivelser 1946-1959, K-4. 
395 Den manglende internationale interesse for de danske kystfarvande var også bag-
grunden for, at det danske forsvar i starten af 1950erne selv indledte produktionen af 
en anti-invasionsmine, den tophemmelige ”minetype 17”, til krigsførelse i kystfarvande, 
efter forgæves at have kontaktet USA og Storbritannien, U. 337 ”Vedrørende fremstil-
ling af minetype 17”, SVK til FMN 6/7 1951; og U. 374 “Subject: Anti-invasion mi-
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spørgsmålet ”closing of the exits from the Baltic” for at være af uhyre 
betydning for NATO-forsvaret som helhed, og i øvrigt ”ganske enestå-
ende og uden nogen direkte parallel inden for atlantpagtforsvaret”396  
  

6.2.4. Dansk isolation på det maritime område? 

At Danmark følte sig isoleret på det maritime område blev understreget i 
forbindelse med udviklingen af SHAPEs organisationsstruktur i starten 
af 1951.  
 Søværnskommandoen især var naturligt nok meget op-
mærksom på spørgsmålet og stod bl.a. bag en anmodning fra forsvars-
chefen til den midlertidige forbindelsesofficer ved SHAPE, oberst E. 
Kragh, om, ”som følge af den særlige betydning, som sømilitære forhold 
har for Danmark”, at arbejde for at få den danske orlogskaptajn A. 
Helms, der var den eneste danske søofficer i SHAPE, ind i operationsaf-
delingen (”Plans, Policy and Operations”) i stedet for i sekretariatet, hvor 
han nu sad med mere alment koordinerende opgaver.397

 

 I et brev fra Helms til Kragh uddybede den danske orlogs-
kaptajn dette ønske. Når man fra dansk side ønskede en søofficer i 
SHAPEs operationsafdeling, skyldtes det ifølge Helms formentlig bl.a., 
”at Danmark ud fra et sømilitært synspunkt indtager en særstilling i for-
hold til andre NATO-lande.” Begrundelsen herfor var: at det danske 
søterritorium udgjorde en del af den direkte frontlinje for Vesteuropas 
forsvar; at Danmark i realiteten var det eneste land, hvor en fjendtlig 
invasion over søen ikke ville bringe den atlantiske ”striking force” i akti-
on, idet dennes ”operational responsibilities” øst for Skagen kun nåede 
til 56o30’ N; at Danmarks strategiske beliggenhed (ved gennemsejlings-
farvandene) gjorde det muligt og særligt fordelagtigt at hindre eller be-
sværliggøre russiske ubådes passage fra basisområdet i Østersøen til ver-
denshavene; at der var en ”ret udbredt tendens blandt fremmede office-
rer til at overse det faktum”, at forsvar mod invasion af de danske øer 
var ”en absolut nødvendig betingelse og forudsætning for al anden mari-
tim virksomhed i danske farvande og Østersøen”.  
 Optimalt ville danske ”maritime interesser” ifølge Helms 
blive varetaget bedst, såfremt der var danske søofficerer i SHAPEs se-
kretariat såvel som i Plans and Operations-afdelingen. Men da dette nok 
ikke var sandsynligt, burde man søge en løsning, hvor søofficeren sad i 

                                                                                                                   
nes”, 31/8 1951 SVK til CINCNORTH, begge fra 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, 
ks. 2; se også U.660, ”Kystminespærring” 10/12.1952, SVK til HRK, sst. ks. 3. 
396 ”Notat vedrørende betydningen af at lukke udløbene fra Østersøen”, FST 17/5 
1952, fremsendt med C.K.1/T.1900, FST til FM 20/5 1952, 0101-001 FST, KC. Klass. 
kopibog, ks. 13.  
397 C.515 ”Indberetning om tjenesterejse til Paris 16-21/1 1951”, E. Kragh FST til 
FCH,  23/1 1951, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 2. 
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sekretariatet, der gav et stort overblik over SHAPEs arbejde, og samtidig 
kunne indgå i Operations-afdelingen. Hermed kunne han ”få lejlighed til 
at nyttiggøre for SHAPE sit lokalkendskab” til ”de særlige forhold, som 
gør det meget ønskeligt (for ikke at sige nødvendigt), at en dansk søoffi-
cer deltager i behandlingen af spørgsmål, som angår Danmark, danske 
farvande og Østersøen mv.” 398 
 
Den danske forbindelsesofficer til SHAPE, oberst Erik Kragh, fremførte 
disse synspunkter ved et møde med chefen for SHAPEs sekretariat, Co-
lonel Wood, hvor denne også fik overrakt et memorandum, der stort set 
ordret gengav Helms argumenter.399 Kragh understregede således heri 
igen spørgsmålet om de danske farvandes ”specielle karakter” og deres 
betydning for forsvaret af Danmark og dermed for kontrollen med 
Østersøens udsejling.400  
 Kragh understregede også direkte overfor Woods, at det 
var hans indtryk, at “the naval problems in Danish waters and the Baltic 
are generally speaking oversimplified by officers who have not closely 
studied these problems”.401 Woods lovede, at han ville overveje sagen, og 
det blev senere aftalen, at Helms ville blive tilkaldt, når spørgsmål om de 
danske farvande blev behandlet i Plans and Operations-afdelingen.402 
 
I de følgende år blev SHAPEs manglende fokus på maritime spørgsmål 
ofte fremdraget, og den danske forsvarschef omtalte direkte SHAPE 
som et ”i hovedsagen hær- og flyvevåbenbetonet hovedkvarter”.403 Vur-
deringerne af SHAPE som en landmilitært betonet kommando var ikke 
en isoleret dansk opfattelse,404 og senere historikere har også beskrevet 
“the essentially continental nature of SHAPE”, som betød, at “NATOs 
Atlantic maritime concerns might not have sufficient visibility at head-
quarters”.405 

                                                 
398 ”Vedrørende behandling i SHAPE af maritime spørgsmål, der angår danske farvan-
de og østersøen m.v.”, A. Helms til Kragh, 5/3 1951, 0101-024 Den Nationale Repræ-
sentant v. SHAPE, KC. Klass. kopibog, ks. 1 
399 Mødet er refereret i indberetning nr. 41, 13/3 1951 fra Kragh til FCH, 0101-024 
Den Nationale Repræsentant v. SHAPE, KC. Klass. kopibog, ks. 1. 
400 ”Memorandum for colonel Wood”, af Kragh, Subject: ”Danish Naval officer in 
SHAPE”, udateret men sandsynligvis 13/3 1951, bilag til Ibid. 
401 Ibid. 
402 Referat af FSS møde 29/3 1951. 
403 C C 523/0.2148, ”SACEUR’s statusrapport af 11. april 1953”, FCH til forsvarsmini-
steren via FM’s 11. kt, 21/5 1953, 0101-001 FST, KC. Bilag til klass. kopibog, ks. 3. 
404 Se infrastrukturkapitlets Notits 21/7 1952 af Skak-Nielsen, Ø.P.VI, UM-lukket 
arkiv, 107.H.4/Dan. 
405 Jordan, 1990, s.104; SACEUR’s fokus på kontinentalstrategien og hær- og flyver-
styrkerne gav også anledning til overvejelser om, hvorvidt Danmark skulle søge at styr-
ke tilknytningen til NAOR/SACLANT, Atlanterhavskommandoen, der havde ansvaret 
for hovedparten af alliancens flådestyrker, og som blev betragtet som afgørende for at 
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SHAPEs manglende maritime fokus afspejlede sandsynligvis også et 
mere generelt problem for vestlige stormagters flådestyrker, især den 
amerikanske, at trods en stor flådesucces under 2. Verdenskrig så var der 
modvind for de søgående styrker efter krigen. Mange så udviklingen af 
atombomben som udtryk for, at de gamle konventionelle forsvarsele-
menter var på vej ud til fordel for flystyrker. Og atomvåbnene gjorde 
også flådestyrkerne mere sårbare.406 Den amerikanske marine støttede da 
også op om danskernes forsøg på at få flådespørgsmålet opprioriteret i 
NATO og understregede, at man gerne så en dansk marineofficer som 
forbindelsesofficer hos SACEUR.407 Noget som den danske forsvars-
chef, sandsynligvis noget optimistisk, så som et generelt udtryk for, ”at 
amerikanerne nu anerkender betydningen af de danske farvande.”408 
 
Den amerikanske marines støtte var udtryk for, at der selvsagt var en del 
værnspolitik, som gjorde sig gældende i spørgsmålet om Østersøens 
spærring og SHAPEs prioritering heraf. Det var Søværnskommandoen, 
støttet af forsvarschefen, admiral Qvistgaard, der førte an i kritikken af 
SHAPE som ”landmilitært betonet”, 409 og der var en vis uenighed i For-
svarsstyrelsen omkring, hvorvidt man skulle prioritere marineofficerer til 
de større NATO-repræsentationer.410 Tilsyneladende var der dog ikke 
uenighed i Forsvarsstyrelsen omkring de danske initiativer for at få op-
prioriteret de maritime spørgsmål i SHAPE og styrket NATOs forståelse 
af de danske stræders betydning for spærringen af Østersøen. 
 

6.2.5. Konklusion 

Det kan konkluderes, at der i starten af 1950erne var uenigheder mellem 
Danmark og primært den store allierede USA omkring prioriteringen af 
de danske stræders betydning for Østersøens spærring. Den amerikanske 
skepsis omkring Bælternes og Sundets rolle for spærringen af Østersøen 

                                                                                                                   
skaffe øremærkede styrker til nordregionen. C.6/0.4552, ”Godkendelse af Outline 
Emergency Defence Plan for the Northern European Command”, FCH til CIN-
CAFNE 25/10 1952, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 8.  
406 Palmer, 1988: s. 3 
407 Udtalt af den højtstående amerikanske søofficer Captain A.H. Graubert fra den 
amerikanske marine ved et møde med kommandør Kjølsen i Berlin, citeret i Referat af 
FSS møde 29/3 1951. 
408 Ibid. 
409 N.985, ”Capabilities Plans 1957”, SVK til FCH 15/10 1954, 0301-007 MST, A. 
Sagsarkiv 1950-1961, ks. 1. 
410 Referater af FSS møder 5/1 og 29/3 1951; Hærkommandoens forsvarsplaner fra 
1953, blev da også kritiseret af forsvarschefen, som mente, at man lagde for lidt vægt på 
forsvaret af Sjælland og dermed mulighederne for at spærre udsejlingsfarvandene fra 
Østersøen. FST 4377/52 , C K 1/0 177, ”COMLANDDENMARKs operationsplan”, 
januar 1953, 0101-001 FST, KC. Bilag til Klass. kopibog, ks. 3. 
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bundede sandsynligvis i forestillingen om, at Danmark alligevel ikke ville 
kunne holdes, og at man derfor hellere måtte koncentrere kræfterne om 
spærring af Østersøen ved det sydlige Norge – i det omfang lukning af 
Østersøen overhovedet var en afgørende prioritet for amerikanerne på 
dette tidspunkt, hvor ”attack at source” vha. hangarskibsbaserede fly var 
den primære amerikanske flådestrategi.  
 Den danske forsvarsledelse udtrykte i perioden ikke i tvivl 
om, at det ud fra et rent militært synspunkt ville være mest ”økonomisk” 
at spærre Østersøen ved de danske stræder, og man prøvede gentagne 
gange at overbevise de store allierede om dette. Holdningen kan have 
baggrund i en manglende indsigt i den amerikanske våbenteknologiske 
udvikling og dermed mulighederne for ubådskrigsførelse i Nordsøen, 
men den var også udtryk for, at danskerne virkelig mente, at stræderne 
og det omgivende danske territorium – og dermed kystbefæstningsan-
læggene - var afgørende for Østersøens spærring. Det var i det danske 
forsvar opfattelsen, at Danmark sømilitært indtog en særstilling bl.a. på 
grund af de danske farvandes ”specielle karakter”, og at de særlige dan-
ske maritime problemer generelt blev fejlvurderet (oversimplified) af 
NATO officerer uden kendskab til de konkrete danske problemer. 
Uenighederne mellem amerikanerne og danskerne om de stationære 
kystbefæstningsanlægs berettigelse må også ses i lyset af disse mere over-
ordnede forskellige vurderinger af de danske stræders betydning for 
spærringen af Østersøen. 
 På den anden side må en analyse heller ikke overse de for-
handlingstaktiske overvejelser, der lå bag fremhævelsen af de danske 
stræder, og man må forholde sig (kilde)kritisk til de anførte danske ar-
gumenter. I en situation hvor de danske beslutningstagere indså, at NA-
TO ikke havde afset styrker til forsvaret af det danske område, var det 
afgørende, at man fik vakt de store allieredes interesse for det danske 
område, og dette skete ved igen og igen i samtaler med NATO at under-
strege Danmarks betydning for spærringen af Østersøen og dermed sik-
ringen af forbindelseslinjerne i Atlanterhavet. Desuden må det bemær-
kes, at mange af argumenterne havde det specifikke formål at få visse af 
Søværnets arbejder, herunder kystbefæstningsanlæggene, accepteret som 
fælles NATO-infrastruktur og således finansieret af NATO-midler. Det-
te emne vil blive taget op i det følgende kapitel. 
 

Kapitel 7. Case: Kystbefæstningsanlæggene og in-

frastrukturprogrammerne 

De danske forsøg på at få anerkendt strædernes betydning for Østersø-
ens spærring var i høj grad vævet sammen med samtidige overvejelser 
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omkring NATO-finansiering af bl.a. kystbefæstningsanlæggene. Dan-
skerne søgte fra 1951 og frem at få både kystbefæstningsanlæg og flåde-
baser inkluderet i NATOs såkaldte infrastrukturprogrammer, hvilket ville 
betyde en omfattende dollar-indsprøjtning til de trængte danske for-
svarsudgifter. 
 Dette kapitel vil søge at besvare spørgsmål som: I hvilket 
omfang blev de danske forter finansieret af NATOs fælles midler? Hvad 
var de danske argumenter og motiver bag forsøgene på at få forterne 
inkluderet i infrastrukturprogrammerne? Og hvordan blev argumenterne 
modtaget i NATO? Kan infrastrukturspørgsmålet afsløre yderligere om 
de NATO-allieredes holdning til kystbefæstningsanlæggene? 
 Med disse spørgsmål vil de tidligere overvejelser omkring 
de taktisk-politiske motiveringer for og imod strædernes betydning blive 
uddybet, og det vil blive overvejet i hvilken grad de danske beslutnings-
tagere virkeligt tillagde forternes rolle i spærringen af Østersøen den sto-
re betydning, som de postulerede overfor NATOs militære instanser.  
 
På et mere overordnet plan kan forløbet også vise noget om Danmarks 
rolle indenfor den endnu nyetablerede NATO-organisation, hvor dan-
skerne i flere situationer søgte at spille AFNE, SHAPE og Standing 
Group ud imod hinanden for med tydelig stædighed og gåpåmod at på-
virke den militære udvikling i en for nordregionen gunstig retning.  
 

7.1. Introduktion til infrastrukturspørgsmålet 
I NATO indledtes fra 1950 overvejelser om, hvordan og i hvilket om-
fang man skulle opføre fællesfinansierede NATO-anlæg, som kunne sik-
re en sammenhængende militærstrategisk opbygning. Indledningsvis fo-
regik disse forhandlinger primært i centralregionen, og de inkluderede 
udelukkende flyvepladser og kommunikationsanlæg. Danmark blev først 
inddraget i infrastrukturdrøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af 
den såkaldte 3. slice fra efteråret 1951.411 Det var under dette og det ef-
terfølgende program (4. slice fra 1952), at danskerne bl.a. fremførte tan-
ken om fællesfinansiering af kystbefæstningsanlæggene.  
  

7.1.1. Definition af infrastrukturbegrebet og skitse af 

problemerne 

Princippet i det fælles infrastrukturprogram var, at alle indbetalte til en 
pulje, og for disse penge udførtes arbejder i de enkelte medlemslande. 
De fælles midler blev suppleret af værtslandet for byggeriet, som efter 

                                                 
411 Infrastrukturplanlægningen blev struktureret i de såkaldte ”slices”, og 1. slice blev 
efterfulgt af 2. og 3. slices og så fremdeles – en slice for hvert år. 
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nærmere bestemte retningslinjer afholdt udgifter til eks. arealerhvervelse, 
drift mv.  
 Selve ordet infrastruktur dækkede i NATO-regi over de 
anlægsarbejder, som dannede den nødvendige materielle ramme for ope-
rationsplanerne. Ved militære infrastrukturanlæg forstod man faste anlæg 
som eksempelvis anlæg til at føre kommando (hovedkvarterer, kommu-
nikationsanlæg mv.), anlæg til vedligeholdelse af styrker (kaserner, barak-
ker, værksteder, depoter mv.), anlæg til transport af tropper og udstyr 
(jernbaner, veje, broer mv.) samt generelle forsvarsanlæg såsom havne-
forsvar, flyvepladser, radarkæder, minefelter, befæstningsanlæg mv. I 
begrebet indgik kun selve anlæggene og ikke personellet knyttet dertil.412 
 I NATOs planlægning adskilte man disse infrastrukturan-
læg i ”common” og ”national”. De anlæg, som de enkelte nationer behø-
vede til understøttelse af deres egne styrker, også den del af de nationale 
styrker, der var tilskrevet SACEUR i tilfælde af krig, blev betegnet som 
nationale og skulle finansieres af nationale midler. De anlæg, ”som ganske 
tydeligt først og fremmest var til brug for mere end én nations NATO-styrker, eller 

som i henhold til deres art ikke kunne betragtes som værende en enkelt nations ansvar 

at stille til rådighed” kunne betegnes som ”common” og kunne dermed 
potentielt finansieres af fællesskabet.413 Især den sidste del af definitionen 
– om anlæg som det ikke kunne være en enkelt nations ansvar at stille til 
rådighed – var uklar, og den kom også, som det vil blive vist, til at indgå i 
de danske argumenter for kystbefæstningsanlæggenes fællesfinansiering. 
 
Netop spørgsmålet om, hvorvidt et anlæg skulle betegnes som nationalt 
eller fælles blev da også et af de helt store stridspunkter i planlægningen. 
I et notat fra december 1954 konstaterede Forsvarsministeriet, at ”nogen 
egentlig definition af, hvilke infrastrukturanlæg der skal henføres under 
international planlægning og finansiering, er ikke fastlagt af noget kom-
petent NATO-organ. Stedfortræderrådet har herom i en rapport til At-
lantrådsmødet i Lissabon udtalt, at det må anses for umuligt og tidsspilde 
at søge at formulere en præcis definition.” De forskellige forslag om at 
optage et anlæg i fælles infrastruktur-programmerne måtte overvejes hver 
for sig, på en ”sag til sag” basis, inden beslutning herom kunne træffes.414 
 Den manglende definition af common infrastrukturanlæg 
blev, som det vil blive vist i det følgende, et stort konfliktspørgsmål i 
starten af 1950erne. Andre konfliktpunkter skyldtes uenigheder om, hvil-

                                                 
412 FST's oversættelse af SHAPE LOG 6100/I-147/52 af 4/4 1952, baseret på SG 68 
(Final) af 8/9 1951, fremsendt med G.731/T.1817, 15/5 1952, ”Fremtidige SHAPE 
infrastrukturprogrammer” FCH til FM mfl., 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 13. 
413 Ibid. 
414 FM 11. kontor, ”Notat pr. 31/12 1954 vedrørende infrastrukturprogrammet”, 0028 
FM 11. kontor, Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
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ke retningslinier man skulle opstille for fordeling af udgifterne (den så-
kaldte ”burdensharing”), hvilke normer for anlæggene (”standards”) man 
skulle følge, og hvilken inspektion de skulle underlægges.  
 

7.2. Tiden frem til september 1951  
 

7.2.1. Damsgaard-Hansen og Infrastrukturkomitéen 

Indtil efteråret 1951 beskæftigede de danske beslutningstagere sig ikke 
meget med infrastrukturspørgsmålet. Fra foråret 1951 havde Departe-
mentet for finansvæsens medarbejder hos stedfortræderen ved Atlant-
pagtrådet i London, Knud Damsgaard-Hansen, dog indsendt en række 
rapporter om drøftelser med internationale embedsmænd om sagen.415 
Damsgaard-Hansen havde et særligt privilegeret indblik i infrastruktur-
processen, da han var det danske medlem af den såkaldte Special Com-
mittee on Infrastructure (senere blot kaldt ”Infrastructure Committee”), 
som var det koordinerende NATO-organ for infrastrukturplanlægningen 
fra maj 1951 og frem.416  
 I et brev hjem til Finansministeriet d. 5. april 1951, kunne 
han konstatere, at infrastrukturspørgsmålet havde potentiale til at blive 
”meget stort og er i hvert fald meget vanskeligt.” I brevet fremhævede 
Damsgaard-Hansen også, at den i øjeblikket eksisterende definition på 
”infrastructure” var så bred, at den faktisk omfattede endog kasernebyg-
geri, og han understregede, at spørgsmålet utvivlsomt fortjente ”Finans-
ministeriets mest vagtsomme interesse”.417  
 

7.2.2. Maj 1951 FØU behandler ”Infrastrukturproblemet” 

I maj 1951 behandledes det såkaldte ”infrastrukturproblem” for første 
gang i Det forsvarsøkonomiske udvalg (herefter FØU).418 Udvalget, der 
bestod af embedsmænd fra flere centrale ministerier (bl.a. FM, UM og 
Finansministeriet), var blevet nedsat i oktober 1950 med henblik på at 
koordinere den økonomiske og militære planlægning, og udvalget ud-

                                                 
415 Brev fra Damsgaard-Hansen (D-H) til Erik Ib Schmidt, London, 17/3 1951; og D-
H beretning no. 1225 af 24/4 1951, ”Internationalt budget for NATO”. Begge fra 
06647 K.O. D-H’s arkiv, ks. 15.  
416 Fra oktober 1951 afløstes D-H af Sten Secher fra den danske repræsentation til det 
nordatlantiske råd. AC/4-D/94, 27/8 1952, “Terms of reference for the infrastructure 
committee”, NATO Archive, AC/4 Special Committee on Infrastructure, CD-rom: IS-
AC-NATO064 (Documents). Komitéens mødereferater er gennemgået i NATO arki-
vet. En god introduktion til de forskellige instanser i infrastrukturplanlægningen gives i 
Vengstad, 2006. 
417 Brev fra D-H til Grünfeld (Finansministeriet), 5/4 1951. 06647 K.O. D-H’s arkiv, 
ks. 15 
418 Kortfattet referat af FØU’s møde 17/5 1951, 06647 K.O. D-H’s arkiv, ks. 15. 
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gjorde et helt centralt organ i drøftelserne af infrastrukturspørgsmålet 
samt de militære bygge- og anlægsarbejder generelt.419  
 Af FØU’s drøftelser fremgår det, at der i foråret 1951 var 
en del usikkerhed omkring, hvorvidt Danmark ville drage fordel af at 
indgå i infrastrukturprogrammerne. Det stod endnu ikke klart, hvornår 
fælles infrastrukturplaner for den nordlige og den sydlige kommandos 
vedkommende ville foreligge, og hvad omfanget af disse ville være. I et 
notat udarbejdet af Damsgaard-Hansen for UM i forbindelse med 
FØU’s drøftelser var det dog vurderingen, at centralfronten ville have en 
førsteprioritet, og at det var ”tvivlsomt”, at det indledningsvis ville være 
muligt i større omfang at bringe infrastrukturanlæg i nordregionen ind 
under den internationale finansiering.420 På sigt ville der dog ”utvivlsomt 
ville blive tale om meget betydelige infrastrukturanlæg i den nordlige 
region”.  
 Foreløbig gjorde ”problemets uoverskuelighed” det ”øn-
skeligt at indtage et henholdende standpunkt, blev det konkluderet på et 
efterfølgende møde i FØU.” Der var således indledningsvis en vis skep-
sis blandt de danske beslutningstagere overfor en dansk inddragelse i 
NATOs infrastrukturprogram. Primært fordi man frygtede, at det ville 
blive en netto-udgift for Danmark i de første mange år, hvor de fleste 
penge ventedes at blive anvendt i Centraleuropa.  
 

7.3. Forhandlingerne om kystbefæstningsanlæggenes 

finansiering under 3. slice  
I efteråret 1951 indledte man dog efter anmodning fra SHAPE og AF-
NE overvejelser over hvilke danske infrastrukturanlæg, som kunne opta-
ges til fællesfinansiering i 1952. Det danske program og de allieredes 
holdning hertil vil blive behandlet i det følgende. 
 

7.3.1. Fra FDIP 51-54 til DIP 51-54 

I september 1951 fremsendte SHAPE et direktiv vedrørende ”1952-
common infrastructure program” (3. slice).421 Nordkommandoen, AF-

                                                 
419 FØU’s formand var departementschef i FM E. Lindgren, for UM deltog kontorchef 
G. Seidenfaden, for Finansministeriet afdelingschef Grünfeld, for Det økonomiske 
sekretariat kontorchef E.I. Schmidt. Fra maj 1952 var også FST’s oberstløjtnant P.V. 
Hammershøy fast medlem. Se Kortfattet referat af FØU’s møde 12/6 1952, FØU 13/6 
1952, 0029 Økonomiministeriet (ØM), Journalsager, ks. 16.; og Notat vedr. FØU, 2/3 
1954, 0028 FM 9.kt., Sagsakter FTR, A.214; Se også Leon Dalgas Jensen, 1991, s. 85 ff. 
420 ”Notat vedrørende international finansiering af en række faste militære anlæg i NA-
TO-landene”, 18/5 1951, Sign UM, Ø.P.VI., j.nr. 105.C.2.h., bilag til: Kortfattet referat 
af FØU’s møde 11/6 1951, 06647 K.O. D-H’s arkiv, ks. 15.  
421 SHAPE/448/51, AG 6100/2LOG af 6/9 1951 vedr. ”Planning Directive for the 
1952 Infrastructure Program Northern Europe”, fremsendt af FCH til FM med 
C.537/T.3978, 14./9 1951, 0101-001 FST, KC. Klass kopibog, ks. 7. SHAPE/448/51 
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NE, præsenterede direktivet for det danske Forsvarsministerium og 
gjorde det klart, at man ønskede en samlet motiveret oversigt over de, 
såvel nationale som fælles, infrastrukturarbejder på dansk område, som 
det skønnedes påkrævet at søge gennemført inden 1. juli 1954 i forbin-
delse med Medium Term Defence Planen. AFNE gjorde det klart, at alle 
arbejder, om hvis ”common”- eller ”national”-karakter, der herskede 
tvivl, burde henføres til ”common”-kategorien (med fornøden motive-
ring), og at dette kunne påregnes støtte fra AFNE ved sagens behandling 
og viderebefordring til SHAPE. 422 
 
På denne baggrund udarbejdede Forsvarsstaben og Forsvarsministeriets 
6. kontor i starten af oktober 1951 det første forslag, betegnet FDIP 51-

54, til det danske infrastrukturprogram 1951-54. Forslaget inkluderede 
samlede udgifter for 1370 mio. kr. (hvoraf 645 mio. kr. var betegnet fæl-
les infrastruktur).423  
 For Søværnets vedkommende var det baseret på et forelø-
bigt skøn fra Søværnskommandoen (SVK) af 11. oktober 1951 over in-
frastruktur-arbejder indtil 1. juli 1954. SVK havde heri prioriteret anlægs-
arbejderne fra 1-4. Som 1. prioritet (alle med hel eller delvis ”common” 
finansiering) var bl.a. arbejder i forbindelse med flådebaserne Frederiks-
havn og Korsør, et minedepot i Køge, radarstationer, kystbefæstningsan-
læg ved Stevns og Langeland (og også Bangsbofort, men dette indgik 
under Flådestation Frederikshavn) samt 40 mm. antiluftskyts til disse, 
arbejder ved søartilleriet og televæsenet samt farvandsspærringer i form 
af loops til overvågning af gennemsejlingsfarvandene. For Kystbefæst-
ningens vedkommende havde alle øvrige arbejder 3. eller 4. prioritet. Det 
drejede sig bl.a. om anlæggene ved Mosede, Knudshoved, Halskov (i 
forbindelse med flådebasen i Korsør), Borgsted, Hornbæk, Kongelunds-
fort, Trekroner og Saltholm samt en generel sanering af anlæg bl.a. ved 
Dragør.424 

                                                                                                                   
ligger desværre ikke i kopibogen, og det har ikke været muligt at genfinde dette ellers 
helt centrale dokument.  
422 Om mødet med AFNE i FM d. 26/9 1951 se ”Vedrørende nordregionens in-
frastructure-arbejder”, FM 6. kt. 1/10 1951, bilag til:  ”Oversigt over danske infrastruk-
tur-arbejder, der af militære grunde ønskes afsluttet inden 1/7 1954”, FM 6.kt. til FCH 
d. 1/10 1951, 0028 FM 6. kt., Kopibog FTR, KC 01, 1951; og ”Redegørelse for Dan-
marks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, Infrastrukturudvalget, i 0028 FM 9. 
kt., Sagsakter FTR, ks. A215 
423 Se: ”Redegørelse for sammenhæng og uoverensstemmelser mellem det nuværende 
danske 770 mio. kr. program og foreliggende infrastrukturprogrammer.”, FM 6. kt, 
11/2 1952, ligger som bilag nr. 4 til ”Notat vedrørende Infrastrukturspørgsmålene”, 
FM 6.kt. hemm 02.11.80-1, 13/2 1952, set i UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
424 Dok. 425, ”MTP-Infrastructure-planning indenfor AFNEs område”, SVK til FMN 
11/10 1951, 0301-007 MST, KC. Hem. kopibog, 1946-75, ks. 3. 
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 FDIP 51-54, som det desværre ikke har været muligt at 
genfinde i arkiverne, blev diskuteret på et møde i Det forsvarsøkonomi-
ske udvalg d. 16. oktober 1951. Et af de spørgsmål, man drøftede var, 
om man kunne blive bundet til at gennemføre de arbejder, der var anført 
i oversigten, og om regeringen i så fald inden besvarelsen blev afgivet, 
måtte skaffe sig politisk dækning, hvilket den på daværende tidspunkt 
kun havde for besvarelsens kategorier I og II (som betegnede udgifter til 
arbejder der henholdsvis forventedes at være fuldført i 1951 eller hvis 
påbegyndelse var umiddelbart forestående, og til hvilke bevillingsmæssig 
tilslutning fra danske myndigheder forelå).425 På baggrund af disse be-
kymringer besluttede Forsvarsministeriet, at de såkaldte kategori IV-
arbejder skulle udgå. Det drejede sig om en række anlæg til et beløb på i 
alt 370 mio. kr., som ikke var ubetinget påkrævet af hensyn til gennemfø-
relsen af Medium Term Defence Planen, og som alligevel ikke kunne 
påregnes gennemført inden udgangen af 1954.426  
 Det således reducerede danske infrastrukturprogram blev 
givet betegnelsen DIP 51-54 og blev d. 24. oktober 1951 afsendt til AF-
NE. Det beløb sig til 1000 mio. kr. (heraf ca. 475 mio. kr. til national 
infrastruktur og 525 mio. kr. til common infrastruktur). For Hærens ved-
kommende var der bl.a. tale om kasernebyggeri, kommandobunkers, 
depoter og forberedende ødelæggelsesarbejder. Flyvevåbnets arbejder 
bestod hovedsageligt af opførelse eller udbygning af en række flyvestati-
oner.427  
 Søværnets infrastructure-arbejder var i sin substans en 
sammentrækning til en række større poster af de arbejder, som Søværns-
kommandoen havde angivet i opstillingen af 11. oktober (se ovenfor). 
En række af de lavest prioriterede projekter var dog udgået som kategori 
IV-arbejder, herunder rekonstruktionen af Hornbæk batteri og en gene-
rel sanering af forterne.428 For Søværnet var udgifterne til ”common” 
infrastruktur i alt på 179,6 mio. kr. og de nationale udgifter lød på 66,4 
mio. kr.. 
 Kystbefæstningsanlæggene udgjorde med et samlet beløb 
til fælles NATO finansiering på 74,8 mio. kr. klart den største af Søvær-
nets poster i DIP 51-54. Alene flådebaserne, der skulle fungere som ba-

                                                 
425 Man arbejdede også med en kategori III, som var ”Udgifter til anlægsarbejder, for 
hvilke projektering endnu ikke er påbegyndt”,  se Kortfattet referat af FØU’s møde 
16/10 1951, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
426 Se oversigt over disse i ”Planer for infrastrukturanlæg efter 1. juli 1954”, bilag 2 til 
”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, Infrastruktur-
udvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A215. 
427 C.537/T.4530, ”Infrastructure program for 1951-54”, FCH til HQ AFNE, 24/10 
1951, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 8.  
428 U. 468, ”Infrastructure program for 1951-54”, SVK til SBV 5/11 1951, 0301-007 
MST, KC. Hem. kopibog, ks. 3.  
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sisanlæg for søstridskræfter under SACEUR og SACLANT, og som over 
3 år beløb sig til ca. 68,2 mio. kr. (heraf 61,5 mio. kr. forudsat fællesfi-
nansieret) kunne tilnærmelsesvis sammenlignes i størrelse.429 Formålet 
med kystbefæstningsanlæggene blev i DIP 51-54 angivet at være ”spær-
ring af Østersøens udsejlingsfarvande”, hvilket blev betragtet som en 
overordnet NATO-opgave, og de blev derfor alle henregnet til ”com-
mon” infrastruktur. Som de såkaldte kategori II-arbejder, dvs. arbejder 
der var igangsat, eller hvis iværksættelse var umiddelbart forestående, 
indgik bl.a. kystbatterierne på Langeland og ved Stevns med forventede 
fælles-finansierede udgifter til 31,3 mio. kr. Som kategori III-arbejder 
indgik sanering og udbygning af kystbefæstningsanlæg ved Mosede, 
Knudshoved, Borgsted, Kongelunden, Trekroner og Saltholm for i alt (i 
årene 1953-54) 43,5 mio. kr.430  
 
I den danske regerings redegørelse d. 2. november 1951 i forbindelse 
med den såkaldte TCC-proces (Temporary Council Committee) erklære-
de man sig villig til at søge DIP 51-54 gennemført i perioden 1. juli 1951-
1. juli 1954. Danskerne kunne dog kun påtage sig udgifterne til national 
infrastruktur og forudsatte at fælles infrastruktur ”i sin helhed finansiere-
des udefra”, men man udtalte, at en række fælles infrastrukturarbejder – 
bl.a. visse kystbatterier og flyvepladser – enten var iværksat eller ville 
blive iværksat meget snart. Der ville herved blive tale om en midlertidig 
dansk forskudsfinansiering, idet man regnede med senere at få sine udlæg 
refunderet.”431 Finansieringen ville ske under de 770 mio. kr., som den 
danske regering i januar 1952 i forbindelse med TCC eksaminationen 
meddelte NATO, at man kunne anvende til bygge- og anlægsvirksomhed 
i forbindelse med Forsvarets opbygning i tiden 1. juli 1951 – 30. juni 
1954 (i alt blev 2650 mio. kr. afsat til opbygning og drift af det danske 
forsvar i den 3-årige periode).432 
 Danskerne stødte dermed allerede nu på et problem, som 
senere ville blive taget op igen. Hvordan skulle man overbevise NATO 
om, at opførelsen af kystbefæstningsanlæggene primært var en NATO-
interesse, når man allerede for nationale midler havde planlagt og finan-
sieret deres opførelse?  
 

                                                 
429 Og i budgettet for flådebaserne indgik endda også kystbatteriet ved Bangsbo. 
C.537/T.4530, ”Infrastructure program for 1951-54”, FCH til HQ AFNE, 24/10 1951, 
0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 8. 
430 Ibid. 
431 ”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, Infrastruk-
turudvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A215. 
432 Ibid. I de 770 mio. kr. til anlægsarbejder indgik også de 300 mio. kr., som var vedta-
get i august 1950; For en generel gennemgang af TCC henvises til Villaume, 1997, s. 
309 ff. 
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7.3.2. AFNEs reaktioner på DIP 51-54 

Danskerne havde således udarbejdet det første udkast til infrastruktur-
programmet under 3. slice, og kystbefæstningsanlæggene fik en markant 
placering heri. Spørgsmålet var så, hvordan Nordkommandoen ville 
modtage DIP 51-54? 
 
D. 8. november 1951 førte Forsvarsstabens kaptajn Schroeder ved et 
besøg i AFNE en uformel drøftelse af DIP 51-54 med oberst Ingmire og 
oberstløjtnant Leeds fra Nordkommandoen. De to repræsentanter fra 
AFNE udtrykte generel tilfredshed med det danske program, men hen-
ledte opmærksomheden på visse problemer. For Søværnets vedkom-
mende fandt AFNE-repræsentanterne, at adskillige af de opførte arbej-
der havde ”slagside” til common-infrastructure-siden. Schroeder frem-
førte, at den danske motivering herfor var, at ”spærringen af udfaldsve-
jene fra Østersøen var af meget væsentlig betydning for hele NATO-
forsvaret, men uden betydning for et isoleret dansk forsvar.”433 Ingmire 
og Leeds accepterede dog ikke denne argumentation og indvendte, at  
”praktisk talt løsningen af en hvilkensomhelst militær opgave i det lange 
løb var i NATO-interesse”. Schroeder og de to repræsentanter fra AF-
NE enedes derefter om, at spørgsmålet formentlig ville blive løst på et 
højere plan, men AFNE fastholdt, at man ønskede en nærmere motive-
ring for de af Søværnet anførte arbejders placering som ”Common”.  
 I en kommentar til rapporten understregede souschef i 
Forsvarsstaben oberstløjtnant P.V. Hammershøy, at SHAPE i sine ret-
ningslinjer (SHAPE /448/51 af 6/9 1951) ikke havde givet ”nogen an-
visning på, hvilke synspunkter, der skal lægges til grund for et infrastruc-
turearbejdes henførelse til gruppen common-infrastructure”, og at Dan-
mark derfor indtil videre godt ville kunne fastholde fordelingen som 
listet i infrastrukturprogrammet af 24. oktober 1951.434 Sagen blev såle-
des udskudt til senere beslutning, men den skitserer den kritik, som 
Danmark måtte imødegå i løbet af det følgende år.  
 
I AFNEs forslag til ”Infrastructure program, Northern Europe, 1952” af 
d. 6. december 1951 var de danske ønsker til kystradarstationer, kystbat-
terier og luftværnsskyts da heller ikke optaget. AFNEs begrundelse var, 
”at de pågældende arbejder ikke falder ind under definitionen på com-

                                                 
433 Brev fra kaptajn P.P.C.S. Schroeder til FST, ”Infrastructure program 1951-54”., 
Bilag til C.537/T. 4930, ”Infrastructure Program 1951-54”, 0101-001, 20/11 1951, 
FCH til FMN, 0101-001 FST,. KC. Klass. kopibog, ks. 9. 
434 C.537/T. 4930, ”Infrastructure Program 1951-54”, 20/11 1951, FCH til FMN, 
0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 9. 
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mon infrastructure-arbejder, idet de ikke – hverken i freds- eller krigstid 
– påregnes betjent af andet end danske styrker.” 435  
 Sagen blev drøftet på et møde mellem AFNE og FM d. 15. 
december 1951, hvor Nordkommandoen igen luftede kritikken af det 
danske infrastrukturprogram, og i et uddrag fra referatet anførtes det, at 
der ”efter nogen drøftelse” opnåedes ”enighed om, at bl.a. batterierne på 
Stevns og Langeland, kystradarstationerne samt opstilling af luftværns-
skyts ikke kunne henføres under den nuværende definition på common 
infrastructure.” Oberst Ingmire fra AFNE henstillede, at FM, ”såfremt 
Danmark ikke selv mente at kunne finansiere opførelsen af disse for 
NATO-forsvaret vigtige anlæg – da som særlig sag rejste dette spørgs-
mål.” Dette synspunkt blev tiltrådt af FM’s oberstløjtnant K.H. Lind-
hardt.436 
 I Forsvarsministeriets redegørelse af d. 11. januar 1952 
konstateredes det hertil, at det efter ministeriets skøn for nærværende 
ville være urealistisk at søge definitionen på common infrastructure-
arbejder ændret, således at de omtalte arbejder kunne henføres herunder. 
Til gengæld kunne man muligvis fremhæve reduktionerne af det danske 
program under kommende økonomiske drøftelser som ”motivering for 
en imødekommende indstilling fra andre lande til en for Danmark gun-
stig finansieringsordning vedrørende Nordkommandoens infrastructure-
udgifter.”437 Men umiddelbart accepterede FM altså tilsyneladende, at 
kystbefæstningsanlæggene ikke skulle indgå i 3. slice. 
 

7.3.3. AFNEs reviderede program af 19. januar 1952 

Nordkommandoens reviderede og endelige program (AFNE 52) blev 
fremsendt til SHAPE d. 19. januar 1952.438 Flyvevåbnet havde i heri fået 
en klar førsteprioritet, og 24,8 mio. pund var afsat alene til flyvepladser i 
Danmark og Norge. Det efterlod 5 mio. pund til de to landes øvrige 
fællesfinansierede militære infrastruktur. Til Søværnet var afsat i alt 
745.000 pund, hvoraf de 595.000 pund gik til Danmark. Oversat til dan-
ske priser betød dette, at af de i DIP 1951-54 foreslåede 58 mio. kr. til 

                                                 
435  Det har ikke været muligt at genfinde AFNEs forslag i arkiverne. Det blev frem-
sendt fra FM til FCH d. 13/12 1951, 0028 FM 6. kt, Kopibog – FTR, KC 01, men selve 
planen ligger her ikke. Oplysningerne er derfor baseret på Brev fra K.H. Lindhardt, 
FM, til UM, FM 6.kt.hemm.02.11.80.-1, 11/1 1952, der ligger i UM-lukket arkiv, 
107.H.4./Dan. 
436 ”Referat af møde i Forsvarsministeriet om AFNEs forslag til 1952-infrastructure 
program – Northern Europe den 15/12 1951.”, FM 6. kt, 11/1 1952, FM 6. kt, Kopi-
bog – FTR, KC 02. 
437  Brev fra FM til UM, FM 6.kt.hemm.02.11.80.-1, 11/1 1952, ligger i UM-lukket 
arkiv, 107.H.4./Dan.  
438 For komplet oversigt over programmet se, ”The 1952 Infrastructure Program, 
Northern Europe (Revised)”, No. AFNE 6100-Rev/52, HQ AFNE, Oslo 19/1 1952, 
UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
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Søværnets fælles infrastrukturarbejder i årene 1951-52 blev kun ca. 16 
mio. kr. optaget i AFNE 52.439 Kystbefæstningsanlæggene var ikke blevet 
godkendt som fælles infrastruktur. Det blev derimod bl.a. flådebaserne 
Frederikshavn og Korsør med den argumentation, at flådebaser burde 
medregnes som fælles infrastruktur af de samme grunde som og på lige 
fod med flybaser, når de som de danske, var beregnet til brug for flere 
landes flådestyrker.440 
 
Det var klart dette rent tekniske argument – at de danske anlæg ikke var 
til brug for flere landes styrker - som var det mest fremførte i AFNEs 
afvisning af fællesfinansiering af kystbefæstningsanlæggene. Hermed 
holdt AFNE sig strengt til de tekniske retningslinjer for, hvordan fælles 
og national infrastruktur skulle defineres, og Nordkommandoen undgik 
på denne måde at skulle tage stilling til den rent militære værdi af kystbe-
fæstningsanlæggene for Østersøens spærring. 
 

7.3.4. Dansk ambivalens omkring kystbefæstningsanlæg-

genes internationale finansiering 

Umiddelbart gav AFNEs afvisning af kystbefæstningsanlæggene som 
fælles infrastrukturprojekter anledning til nogen pessimisme og selvran-
sagelse i Danmark. I et notat fra starten af februar 1952 fremgik det, at 
FØU fandt det nuværende danske infrastrukturprogram ”urealistisk af en 
række grunde”. Bl.a. fandt man, at det ikke var sandsynligt, at de i de 
danske planer opførte ”common infrastructure”-arbejder alle ville blive 
anerkendt som fælles.441  
 Den pessimistiske stemning blev yderligere understreget i 
en redegørelse fra Forsvarsministeriets 6. kontor, hvor man advarede om 
at ikke engang AFNEs forslag af 19. januar kunne forventes godkendt af 
SHAPE og Stedfortræderrådet i den foreliggende form. Det måtte for-
ventes, at en række af de i DIP 51-54 som fællesfinansierede opførte 
arbejder, herunder Søværnets anlæg, måtte betegnes som national infra-
struktur.442 At man ikke forventede kystbatterierne optaget i 3. slice 

                                                 
439 ” Det danske infrastrukturprogram af 24/10 1951 og de foreliggende internationale 
planer”, bilag I til ”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, 
FØU, Infrastrukturudvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A215. 
440 ”The 1952 Infrastructure Program, Northern Europe (Revised)”, No. AFNE 6100-
Rev/52, HQ AFNE, 19/1 1952, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
441 ”Udkast til plan for infrastructureundersøgelsen”, notat af 2/2 1952, FØU, frem-
sendt med brev fra sekr. i FØU, P. Lauridsen, til G. Seidenfaden d. 21.2.1952, UM-
lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
442 ”Redegørelse for sammenhæng og uoverensstemmelser mellem det nuværende dan-
ske 770 mio. kr. program og foreliggende infrastrukturprogrammer.”, FM 6. kt, 11/2 
1952, ligger som bilag nr. 4 til ”Notat vedrørende Infrastrukturspørgsmålene”, FM 6.kt. 
hemm 02.11.80-1, 13/2 1952, set i UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
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fremgik også af en oversigt fra d. 13. februar, hvor Forsvarsministeriet 
direkte henførte finansieringen af de 3 kystbefæstningsanlæg ved Stevns, 
Langeland og Frederikshavn til arbejder, der ikke påregnedes inkluderet i 
”common infrastructure”-programmet.443  
 
Pessimismen omkring 3. slice betød dog ikke, at danskerne fuldstændig 
opgav at få inkluderet kystbefæstningsanlæggene i infrastrukturpro-
grammet. I februar 1952 fremsendte FM en række kommentarer til AF-
NEs reviderede program af d. 19. januar (AFNE 52), hvor de af Søvær-
nets poster, som AFNE ikke havde medtaget fra DIP 51-54, blev frem-
hævet. Kommentaren var grundlæggende en understregning af kystbe-
fæstningsanlæggenes vitale betydning for NATOs forsvarsplaner, da de i 
tilfælde af en eventuel krig med Sovjetunionen kunne bidrage til spærrin-
gen af Østersøen, hvilket måtte være ”et af de primære strategiske mål 
for NATO”.444 Forsvarsministeriet henstillede i overensstemmelse her-
med ”at udgifterne til de omhandlede anlægs udførelse – uanset at an-
læggene udelukkende påregnes betjent af dansk personel – anerkendes 
som common infrastructure og optages i AFNE 52.”  
 I skrivelsen advarede FM desuden AFNE om, at såfremt 
kystradarstationerne og kystbefæstningsanlæggene ikke ville kunne aner-
kendes som common infrastructure, måtte det befrygtes, at en del af dem 
ikke ville kunne udføres inden 30. juni 1954. Det ville ifølge FM være 
umuligt for danskerne at anvende mere end de til TCC angivne 770 mio. 
kr. (heraf 130 mio. kr., som var det danske bidrag til finansieringen af 
fælles infrastrukturanlæg i Danmark) i årene 1951-54 til anlægsarbejder.445 
 Kommentarens sammenkædning af infrastrukturspørgsmå-
let og betydningen af Østersøens spærring blev, som det vil blive vist 
senere, kendetegnende for den efterfølgende danske argumentation for 
kystbefæstningsanlæggenes internationale finansiering.  
 

7.3.5. Lissabon-mødet. Endelig vedtagelse af 3. slice  

På Det nordatlantiske råds møde i Lissabon i februar 1952 forelagde 
SHAPE som ventet et stærkt reduceret infrastrukturprogram, da man 
havde taget hensyn til, at det formentlig vil støde på uoverstigelige van-

                                                 
443 ”Oversigt over arbejder indenfor 300 (360) mio. kr.-loven, der er tiltrådt af Folketin-
gets finansudvalg, og som ikke påregnes henført under common infrastructure-
programmerne”, bilag 3 B ”Notat vedrørende Infrastrukturspørgsmålene”, FM 6.kt. 
hemm 02.11.80-1, 13/2 1952, set i UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
444 6.kt. hemm.02.11.80-1, af 21/2 1952 til AFNE, sign. Jagd, 0028 FM 6. kt, Kopibog – 
FTR, KC 02. FM’s kommentarer var sandsynligvis baseret på SVK's redegørelse Hem. 
nr. 140 af 19. januar 1952, som er omtalt i C.537/T.449, ”1952 Infrastructure Program 
Northern Europe”, FCH til FMN, 4/2 1952, 0101-001 FST, KC. Bilag til Klass. kopi-
bog, ks. 2. 
445 Ibid.  
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skeligheder at skaffe finansiering af det først udarbejdede 3. slice pro-
gram.446 SHAPEs reducerede program inkluderende de anlæg, som nød-
vendigvis måtte igangsættes i den nærmeste fremtid. Det indeholdt ar-
bejder placeret i alle tre regioner og udelukkende indenfor de tidligere 
inkluderede kategorier: hovedkvarterer, flyvepladser og signalanlæg. De 
samlede omkostninger blev af SHAPE anslået til 160 mio. pund.447  
 Drøftelserne om finansieringen af infrastrukturprogram-
met blev langvarige og intense. Man kunne kun finde finansiering for 152 
mio. pund (ca. 3,2 milliarder kr.) - de sidste 10 mio. £ måtte findes sene-
re.448 I Danmark blev resultatet, at der skulle opføres fælles anlæg for 12 
mio. £ (ca. 240 mio.kr) under 3.slice. Heraf skulle Danmark selv betale 
6,1 mio. £ (ca. 120 mio. kr.). De resterende 5,9 mio. £ modtog man ude-
fra – primært fra USA og Storbritannien. Skønt Danmark således havde 
ca. 50% egenbetaling, hvilket sammenlignet med Norges egenfinansie-
ring på 34% og Hollands på 36% måske ikke synes så fordelagtigt, så var 
3. slice en god forretning.449 Det danske beløb på ca. 120 mio. kr. bidrog 
i princippet til fælles NATO-infrastruktur, men i praksis ville pengene 
blive anvendt indenfor landets grænser. Samtidig førte den udenlandske 
finansiering kærkommen udenlandsk valuta med sig. 
 For Danmarks vedkommende gik 10,7 (= 214 mio. kr.) ud 
af de 12 mio. £ til flyvepladser, mens de resterende 1,3 mio. £ (26 mio. 
kr.) var øremærket til telekommunikationer.450 Det lå således fast, at de 
danske kystbefæstningsanlæg ikke ville blive finansieret internationalt 
under 3. slice. 
 

7.3.6. Konklusion 

Danmarks første infrastrukturprogram, DIP 51-54, blev udarbejdet i 
løbet af efteråret 1951. Det inkluderede en lang række kystbefæstnings-
anlæg, hvoraf de højest prioriterede var anlæggene ved Stevns, Frede-
rikshavn (Bangsbo) og Langeland. Formålet med disse blev angivet at 
være spærring af Østersøen, hvilket også gentagne gange blev fremført i 
de senere forhandlinger om deres finansiering under 3. slice. Dette over-

                                                 
446 ”Notat vedrørende grundlaget for de forestående drøftelser i Lissabon om fordelin-
gen af 3. slice infrastructur-udgifter.” UM, Ø.P.VI, 20/2 1952, UM-lukket arkiv, 
107.H.4./Dan.  
447  ”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, Infrastruk-
turudvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A 215. 
448 Notat om betalingsproceduren for det i Lissabon vedtagne common-infrastruktur-
program, 11. kontor, 7/3 1952, 0028 FM 11. kontor, Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
449 Nordmændene fik generelt meget ud af infrastrukturprogrammerne, som her pri-
mært materialiserede sig i flyvepladser, og der ses ikke at have været samme pres på 
NATO for at få indført nye kategorier i 3. og 4. slice, som for Danmarks vedkommen-
de, Vengstad, 2006; samt korrespondance med Vengstad januar 2010. 
450 6.kt.02.11.84-1, 14/7 1952, skrivelse fra FM 6.kt til Folketingets finansudvalg sign. 
Harald Petersen/Jagd, 0028 FM 6. kt, C. Kopibog FTR, ks. C 91.  



 141 

beviste dog ikke AFNE om deres berettigelse som fællesfinansierede 
anlæg, og kystbatterierne blev afvist med den begrundelse, at de ikke 
kunne anvendes af flere landes styrker, hvilket var et af kriterierne for at 
blive optaget som ”common infrastructure”. Definitionen berettigede 
dog ifølge AFNE til optagelse af flådestationer, men disse blev, trods 
støtte fra Nordkommandoen, heller ikke optaget i det endelige program. 
Afvisningen af kystbatterierne blev i første omgang accepteret af FM, 
skønt man indledte overvejelser over, hvordan man kunne argumentere 
for deres fællesfinansiering under senere programmer. 
 

7.4. Indledende drøftelser af 4. slice 
Allerede få dage efter Lissabon-konferencen indledtes i Danmark arbej-
det med at forberede et infrastrukturprogram til 4. slice. I Udenrigsmini-
steriet var der en vis usikkerhed omkring, hvilken skæbne man kunne 
forvente for den ikke-finansierede del af SHAPEs 3. slice-program, men 
man konstaterede, at en række arbejder – radarstationer, kystbefæstnin-
ger mv. – formentlig måtte ”tages op i nær fremtid.”451 

 Tidligt i arbejdet med 4. slice blev danskerne dog gjort 
opmærksom på SHAPEs modvilje mod at lade nye kategorier indgå som 
fælles infrastruktur. I forbindelse med et direktiv fra SHAPE af d. 4. april 
1952, hvori de regionale kommandoer (bl.a. CINC NORTH) blev pålagt 
inden d. 1. juni 1952 at forelægge deres forslag til kommende infrastruk-
turprogrammer, blev det understreget, at man ved udarbejdelsen af pro-
grammerne måtte fastholde en skarp adskillelse mellem de kategorier af 
infrastrukturanlæg, der allerede var optaget på tidligere SHAPE common 
infrastrukturprogrammer (dvs. flyvestationer, telekommunikationsanlæg 
og krigshovedkvarterer) og så alle andre kategorier, der hidtil ikke var 
blevet godkendt som NATO common infrastruktur. SHAPE understre-
gede, at ”alle nye kategorier anlæg, der bringes i forslag, må i deres karak-
ter ubetinget være NATO common use, og være særdeles velmotiverede. 
Kommandoerne bør kritisk undersøge sådanne forslag og bør ikke anbe-
fale tvivlsomme eller problematiske indstillinger, som ikke kan tiltrædes 
fuldt ud.”452 Det var således op ad bakke for de danske forsøg på at få 
inddraget kystbefæstningsanlæggene som common infrastructure, og stærke 
motiveringer for de foreslåede anlægs berettigelse måtte udarbejdes hen-
over foråret 1952.  
 

                                                 
451 Brev af 27/2 1952, Skak-Nielsen (UM) til Secher, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
452 SHAPE LOG 6100/I-147/52 af 4/4 1952 til bl.a. den danske Minister of Defense, i 
FST's oversættelse, "Udarbejdelse af SHAPE infrastrukturprogrammer for 1953-1954 
og senere”, fremsendt med G.731/T.1817, ”Fremtidige SHAPE infrastrukturprogram-
mer”, FCH til FM mfl. 15/5 1952, 0101-001 FST, KC. Klas. kopibog, ks. 13. 
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7.4.1. Infrastrukturudvalgets redegørelse af 22. april 1952 

Arbejdet med 4. slice kom i høj grad til at foregå i det såkaldte Infra-
strukturudvalg, som efter regeringens anmodning var blevet nedsat un-
der Det forsvarsøkonomiske udvalg (FØU) d. 19. januar 1952. Udvalget 
skulle dels udarbejde materiale til brug for forhandlingerne om infra-
strukturspørgsmålet, dels fremsætte et revideret dansk infrastruktur-
program. Medlemmerne var gengangere fra FØU, og formand blev som 
her også departementschef i FM Erik Lindgren. De øvrige medlemmer 
var bl.a. kontorchef i Finansministeriet Erik Ib Schmidt og kontorchef i 
UM Gunnar Seidenfaden. Kaptajn Palle Bolten Jagd (FM 6.kt) var sekre-
tær.453 
 

En af Infrastrukturudvalgets første opgaver var at udarbejde en undersø-
gelse af det danske infrastrukturprogram, som skulle munde ud i en ind-
stilling til regeringen om, hvordan man fremover skulle forholde sig til 
spørgsmålet om infrastrukturplanlægningen. Infrastrukturundersøgelsen 
skulle bl.a. belyse, i hvilket omfang man fra dansk side burde bøje sig 
”for den af AFNE og SHAPE foretagne deling af det danske infrastruk-
turprogram mellem national og common infrastructure.” UM konstate-
rede i et oplæg til undersøgelsen, at der i visse tilfælde syntes at ”foreligge 
muligheder for at anfægte denne.”454  
 I Infrastrukturudvalgets redegørelse, der blev fremlagt d. 
22. april 1952,455 lød konklusionen imidlertid, at man efter de førte drøf-
telser formentlig måtte regne med, ”at en række større danske anlæg ikke 
som forudsat i DIP kan påregnes anerkendt som fælles”. Dette gjaldt 
bl.a. en del af Søværnets arbejder. I et bilag til redegørelsen var hoved-
parten af Søværnets arbejder da også kategoriseret som arbejder, der 
”næppe” ville blive godkendt som fælles (kategori D). Ud af Søværnets 
samlede arbejder under DIP 51-54 til fællesfinansiering på 182 mio. kr., 
kunne kun arbejder for 7 mio. kr. heriblandt radaranlæg og Søværnets 
radio ”muligvis” godkendes (kategori C).456  
 
Skønt Infrastrukturudvalgets redegørelse således ikke så alt for optimi-
stisk på mulighederne for at få kystbefæstningsanlæggene finansieret af 
fælles infrastrukturmidler, så gjorde den det dog samtidig ganske klart, at 
                                                 
453 Brev Lindgren (FM) til Udenrigsministeren, sign. FØU, 28/4 1952, UM-lukket arkiv, 
107.H.4./Dan. 
454 Notat vedr. infrastrukturundersøgelsen, UM 29/1 1952, 0028, ligger i FM 9. kt., 
Sagsakter FTR, ks. A 215. 
455  ”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, Infrastruk-
turudvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A 215. 
456 ”Det danske infrastrukturprogram af 24/10 1951 og de foreliggende internationale 
planer”, Bilag I ”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, 
Infrastrukturudvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A 215 
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man var helt afhængig af midler udefra for at kunne gennemføre de nød-
vendige anlægsarbejder. Af de 770 mio. kr. man havde afsat til militære 
anlægsarbejder for 1951-54 i forbindelse med TCC processen i januar 
1952 (heraf 130 mio. som det danske bidrag til de fælles infrastrukturan-
læg), var allerede 750 mio. kr. båndlagt, og på grund af udvidelser i pro-
grammet og mindre finansiel bistand udefra end forventet måtte den 
samlede danske anlægsudgift snarere forventes at blive i omegnen af 
1100-1200 mio. kr.457 Dvs. man manglede op imod 400-500 mio. kr. for 
at kunne gennemføre det ønskede anlægsprogram. Økonomiske overve-
jelser som disse har sandsynligvis ligget til grund for den offensiv Dan-
mark indledte fra maj 1952 for at få kystbefæstningsanlæggene inkluderet 
i 4. slice.  
 

7.5. Forhandlinger med AFNE om 4. slice  

I udviklingen af Danmarks infrastrukturprogram under 4. slice (dvs. 
1952-53) kom diskussionen om Søværnets poster under ”common” in-
frastructure til at indtage en helt central position henover sommeren og 
det tidlige efterår 1952.458  
 
Ved møder i maj 1952 blev der ført forhandlinger med AFNE om de 
danske infrastrukturplaners optagelse som ”common” i 4. slice og senere 
programmer. AFNE understregede her, at det var lidet sandsynligt, at 
Søværnets anlægsarbejder ville blive anerkendt som ”common” infra-
struktur. Heller ikke flådebaserne kunne AFNE længere støtte op om.459 
Mødets danske delegation anlagde en ”hård” linje overfor AFNE, da 
man erklærede, ”at dersom man ikke fra SHAPEs side tillagde spærrin-
gen af udsejlingsfarvandene fra Østersøen så megen vægt, at man ville 
bidrage til udgifterne ved sikring af disse udfaldsveje, ville arbejderne 
ikke blive udført.”460  
 Hermed søgte danskerne endnu engang at komme udenom 
definitionsspørgsmålet vedrørende kystbefæstningsanlæggenes og flåde-
basernes rent tekniske berettigelse, at de skulle kunne anvendes af flere 
landes styrker, og i stedet fokusere på en mere subjektiv argumentation - 
deres vitale betydning for NATOs forsvarsplaner som led i spærringen af 
Østersøen.  
 

                                                 
457 ”Redegørelse for Danmarks infrastrukturprogram” af 22/4 1952, FØU, Infrastruk-
turudvalget, i 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A 215.  
458 Det fremgår bl.a. af mængden af materiale om ”navy” problemet i UM’s journal-
gruppe 107.H.4/Dan om Infrastrukturprogrammerne 1951-54. 
459 ”Notits om nye ”common” infrastrukturplaner”, FM 11. kt. 26/5 1952, HEM, 0028 
FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks 17. 
460 Ibid. 
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Argumenterne blev videreudviklet i et notat om betydningen af at lukke 
udløbene fra Østersøen, som Forsvarsstaben udarbejdede efter aftale 
med AFNE. Fokus var således igen på Danmarks strategiske betydning, 
og det blev endnu engang understreget, at der ikke var nogen ”vital 
dansk interesse” i at blokere russiske ubåde i Østersøen, og derfor måtte 
foranstaltningerne hertil betragtes som fælles NATO-opgaver.461 Disse 
foranstaltninger bestod bl.a. af basefaciliteter til de allierede flådestyrker, 
efterretningsforanstaltninger i form af kystradarstationer o.a., minespær-
ringer, magasiner samt kystbatterier. Til opførelse af disse anlæg måtte 
danskerne sætte lid til allieret assistance, da der manglede mindst 120 
mio. kr. til opførelsen af anlæggene.462  
 Det var også i forbindelse med denne skrivelse, at nogle af 
de i kapitel 6.2. omtalte danske udtalelser om Østersøens betydning faldt. 
Eksempelvis omtalte Forsvarsstaben her spørgsmålet om spærring af 
Østersøen som ”ganske enestående og uden nogen direkte parallel inden 
for atlantpagtforsvaret”, hvorfor danskerne henstillede at spørgsmålet 
blev optaget ”til snarlig og særskilt behandling.”463 Ved at fremhæve det 
unikke i spærringen af Østersøen, søgte man således at argumentere for, 
at arbejderne under Søværnets infrastrukturprogram helt ekstraordinært 
kunne optages i den internationale finansiering på trods af, at SHAPE 
som nævnt tidligere var meget skeptiske overfor ”nye” kategorier (dvs. 
alt andet end flyvestationer, telekommunikationsanlæg og krigshoved-
kvarterer).  
 

7.5.1. AFNE støtter op om de danske kystbefæstningsanlæg 

Argumenterne vakte tilsyneladende forståelse hos AFNE, som tilnær-
melsesvis blev en allieret for Danmark i kampene for anerkendelse af 
kystbefæstningsanlæggene og flådestationerne i SHAPE. At spærre for 
Østersøens udløb var en helt klar interesse for alle lande i nordregionen  
 AFNE viderebragte bl.a. det danske memorandum vedrø-
rende betydningen af at lukke Østersøen til SHAPE ved et møde i maj 
1952, og AFNE viste sig også villige til at optage en stor del af de danske 
infrastrukturarbejder i Nordkommandoens reducerede infrastrukturpro-
gram. Danskernes ønsker til fællesfinansiering under 4. slice inkluderede 
bl.a. arbejder under søværnet til 78 mio. kr. (ca. 3,8 mio. pund), herunder 

                                                 
461 ”Notat vedrørende betydningen af at lukke udløbene fra Østersøen”, FST 17/5 
1952, fremsendt med C.K.1/T.1900, FST til FM mfl. 20/5 1952, 0101-001 FST, KC. 
Klass. kopibog, ks. 13; Notatet lå i klar forlængelse af den ovenfor gennemgåede 6.kt. 
hemm.02.11.80-1, af 21/2 1952 til AFNE, sign. Jagd, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, 
KC 02. 
462 Ibid. 
463 Ibid.  
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kystbatterierne Stevns, Langeland, Frederikshavn, Saltholm og Halskov 
samt flådebaserne Frederikshavn og Korsør 1. etape.464  
 Disse arbejder blev med undtagelse af kystbatterierne ved 
Saltholm og batteriet ved Frederikshavn (Bangsbofortet) godkendt af 
AFNE under den forudsætning, at udgifter til underbringelse (beboelse, 
møbler mv.) blev afholdt af Danmark.465 I et Appendix ”N” til AFNEs 
infrastrukturprogram understregede Nordkommandoen endvidere, at det 
var af vital interesse for alle vestlige nationer, at holde Danmark og at 
blokere udløbene fra Østersøen, samt at dette mål ikke kunne opnås 
uden hjælp udefra.466 Appendix’et fremhævede, at spærringen af Østersø-
ens udsejlinger i meget høj grad afhang af minefelter og statiske forsvars-
styrker såsom kystbatterier og andre anlæg, som pt. indgik som nationale 
arbejder. Det var ifølge AFNE ikke rimeligt, at danskerne, som knap 
kunne finansiere nationale forsvarsværker, således skulle betale for instal-
lationer “which are without question vital to the cause of every nation in 
the Atlantic Treaty Organisation.”467  
 
Der var med disse udtalelser ingen tvivl om den støtte Nordkomman-
doen gav til de danske ønsker om kystbefæstningsanlæggenes fællesfi-
nansiering. Stevnsfortet og Langelandsfortet var blevet optaget på AF-
NEs program for 4. slice, og AFNE havde søgt at promovere dette 
skridt overfor SHAPE. 
 

7.6. Danskernes kampagne for kystbefæstningsan-

læggene intensiveres, juni-juli 1952 
 
 

                                                 
464 For 5. slice var der tale om arbejder til 46 mio. kr., herunder 2. etape af flådebaserne 
Frederikshavn og Korsør, samt opbygning af Knudshoved batteri og sanering af Kon-
gelundsfortet, ”Notits til Major Evans, AFNE”, Bilag II til ”Notits om nye ”common” 
infrastrukturplaner”, FM 11. kt. 26/5 1952, HEM, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfa-
betarkiv, ks 17. 
465 FM 11. kt. 3/6 1952, ”Tilføjelse til Notits af 26. maj 1952 om nye ”common” infra-
strukturplaner”; samt ”Referat af møde i Forsvarsministeriet d. 28. maj 1952”, begge 
0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
466 AFNEs LOG 6100/52/401 af 5/6 1952, Appendix N, bilag 2 til FM 
6.kt.hemm.02.11.80-1-1, af 22/7 1952 ”Forslag til 4. slice af SHAPEs infrastructure 
program, flådebaser og kystbatterier”, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02; Appendix 
N blev sendt til SHAPE i en revideret udgave d. 24/7 1952, se bilag 2 til ”Notat vedrø-
rende SHAPEs forslag til 4. slice infrastructure program, anlægsarbejder i Danmark”, 
fremsendt med 6.kt. 02.11.80.1-1, af 1/8 1952, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02. 
467 Synspunkterne blev endvidere uddybet i to underbilag “NB” om Naval Bases og 
“NC” om Coastal Batteries. Begge ligger i AFNEs LOG 6100/52/401 af 5/6 1952, 
bilag 2 til FM 6.kt.hemm.02.11.80-1-1, af 22/7 1952 ”Forslag til 4. slice af SHAPEs 
infrastructure program, flådebaser og kystbatterier”, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 
02. 
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7.6.1. SHAPEs forslag til 4. slice 

Nordkommandoens anstrengelser for at få kystbefæstningsanlæggene 
optaget viste sig dog umiddelbart at være forgæves. D. 25. juni 1952 fo-
relå SHAPEs forslag til 4. slice, SHAPE/591/52. Den overordnede 
NATO-kommando havde heri accepteret at optage flådebaserne i Frede-
rikshavn og Korsør, dog med markant reducerede udgifter i forhold til 
de danske ønsker, men kystbatterierne var udeladt. I alt omfattede SHA-
PEs program anlægsarbejder i Danmark til et samlet beløb på 7,03 mio. 
£ (ca. 140,6 mio. kr.), og langt de største udgifter gik til flyvestationer og 
brændstofanlæg, som ikke indgik i de danske planer.468 (En skematisk 
oversigt over programmerne findes i bilag 6) 
 

7.6.2. Skak-Nielsens møde med Engebrigtsen  

AFNEs støtte havde imidlertid givet danskerne selvtillid, og de følgende 
måneder blev et stærkt pres indledt på NATOs højeste militære myndig-
heder for at få godkendt det danske søværns infrastrukturarbejder.469  
 
At de danske bestræbelser ikke var udtryk for ren ønsketænkning blev 
også bekræftet af sekretær i UM Niels Verner Skak-Nielsen, som kunne 
rapportere hjem om et møde, der pustede yderligere liv i forsøget på at få 
anerkendt det danske infrastrukturprogram. Han havde d. 18. juli delta-
get i en frokost for medlemmer af NATO-generalsekretæren Lord 
Ismays stab. Ved denne anledning havde han overfor hr. Engebrigtsen, 
der var senior officer i sekretariatets Infrastrukturkomité, og som i mere end 
to år havde været beskæftiget med infrastrukturspørgsmålet, omtalt de 
danske bestræbelser for at få udbygningen af kystbatterierne inddraget 
under 4. slice som Common Infrastructure. Engebrigtsen tilkendegav, at 
han kendte til den danske sag, og han var ifølge Skak-Nielsen af den op-
fattelse, ”at Danmarks ønske om at få disse arbejder internationalt finan-
sieret, var sagligt særdeles velbegrundet”, og han opfordrede danskerne 
til ikke at opgive sagen, blot fordi SHAPE var gået imod.470 
 Engebrigtsen pegede på det forhold, ”at SHAPE var do-
mineret af hærofficerer, der ikke kunne forventes at have større interesse 
for anlæg, hvis begrundelse måtte søges i hensynet til at holde russiske 
undervandsbåde indespærret i Østersøen.”471 Egentlig var kystbefæst-
ningsanlæggene i først række i Atlanterhavskommandoen, SACLANT’s, 

                                                 
468 Citeret fra ”Notat vedrørende 4. slice af SHAPEs infrastructure program” inkl. 8 
bilag, FM 5/12 1952, 0028 FM 6. kt., Kopibog FTR, KC 02. 
469 Se eks. ”Kort referat af møde i Forsvarsministeriet den 7. juli 1952 kl. 12.00 med 
repræsentanter for det nordatlantiske råds Infrastrukturkomité og SHAPE”. Bilag til 
FM 6. kt.hemm.02.11.80-1 af 17/7 1952, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02. 
470 Notits 21/7 1952 af Skak-Nielsen, Ø.P.VI UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
471 Ibid. 
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interesse, ud fra deres betydning for spærring af udfaldsvejene til Atlan-
terhavet, men da anlæggenes beliggenhed faldt ind under SHAPEs om-
råde, måtte de medtages under SHAPEs infrastrukturplan. 
  Skak-Nielsen og Engebrigtsen drøftede, på hvilken måde 
man fra dansk side på ny kunne rejse sagen, og konkluderede, at Dan-
mark nok i første omgang burde søge at gøre sine synspunkter gældende 
over for Standing Group, der for tiden havde SHAPEs dokument til 
overvejelse, og samtidig søge at gøre SACLANT interesseret i sagen med 
henblik på at få denne til at rette henvendelse til SHAPE eller Standing 
Group. Kontakten til SG og SACLANT burde foregå via admiral Ram-
lau-Hansen, der var den danske repræsentant i Military Representatives 
Committee (MRC) såvel som dansk forbindelsesofficer ved SACLANT. 
 Engebrigtsens synspunkter fandt god forståelse hos dan-
skerne, der som tidligere vist gennem længere tid havde følt sig isolerede 
på den maritime front, og efter at have drøftet spørgsmålet med Skak-
Nielsen sendte Forsvarsministeriet da også omgående sagen videre til 
Ramlau-Hansen.472  
 

7.6.3. Forberedelser til Qvistgaard og Lindgrens møde 

med Standing Group om 4. slice 

I forlængelse af Skak-Nielsens samtale med Engebrigtsen blev en større 
dansk offensiv indledt for at få kystbefæstningsanlæggene optaget i 4. 
slice.  
 FM orienterede allerede d. 27. juli Ramlau-Hansen og den 
danske marineattache i Washington om, at man kunne forvente forsvars-
chef admiral Qvistgaard og departementschef i Forsvarsministeriet E. 
Lindgrens ankomst til Washington i starten af august for at møde med 
Standing Group om 4. slice.473 Og de danske embedsmænd, militære 
ledere og politikere forberedte i løbet af de næste uger den linje, man 
skulle føre i disse vigtige drøftelser.  
 
I Forsvarsstaben blev de tidligere overvejelser omkring betydningen af at 
lukke udløbene fra Østersøen uddybet. Chefen for Forsvarsstaben, gene-
ralmajor E.M. Nordentoft understregede i to notater til FM, at Danmark 
næppe burde anerkende, at spærringen af Østersøen skulle være en nati-
onal opgave, fordi den ”tilfældigvis” faldt indenfor en ”lille stats områ-
de”.474 Han søgte derfor at komme frem til en definition af infrastruktur-

                                                 
472 Ibid. 
473 Telegram fra FM d. 26/7 1952 til Danaval Washington DC (Ramlau-Hansen), UM-
lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
474 G.731/T.3019, ”SHAPEs 4’ slice infrastruktur program.”, FCH (Nordentoft) til 
FMN 29/7 1952, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 15.  
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programmet, som kunne omgå kravene om fremmede styrkers anvendel-
se af anlæggene. De til spærring af Østersøen nødvendige infrastruktur-
anlæg burde ifølge Nordentoft finansieres ”common” med henvisning til 
SHAPEs egne definitioner, hvorefter arbejderne burde kategoriseres som 
anlæg, som ”by their nature cannot be considered to be primarily the responsibility of 
any one nation to provide”.475 Hvis ikke denne argumentation kunne accepte-
res i SHAPE, burde Danmark arbejde for, at SHAPEs definitioner måtte 
ændres – og ikke omvendt.  
 Grundlæggende måtte man ifølge Nordentoft fastholde, at 
”der foreligger en ganske speciel opgave, hvis løsning er af overvældende 
betydning for samtlige NATO-nationer, og som kræver tilvejebringelse 
af infrastrukturanlæg i et omfang, der overstiger Danmarks kræfter”.476 
Med henvisning til en række udvalgte NATO-citater, søgte Nordentoft 
også at vise, at det var internationalt anerkendt, at spærring af Østersøen 
var en ”decideret NATO-opgave”.477 
 

7.6.4. Seidenfaden om infrastrukturprogrammets økono-

miske konsekvenser for Danmark, 31. juli 1952 

Også UM gjorde sig overvejelser over det kommende møde, og Gunnar 
Seidenfaden udarbejdede i slutningen af juli en redegørelse for forløbet 
omkring 4. slice og programmets økonomiske betydning for Danmark. 
Seidenfaden konstaterede, at den danske andel i SHAPEs 4. slice pro-
gram var yderst begrænset og væsentlig mindre end andelen i 3. slice 
programmet. Tilmed faldt en væsentlig del af SHAPEs projekterede an-
læg udenfor de planer for fælles og national infrastruktur, man hidtil 
havde arbejdet med i Danmark. Skønt disse næppe ville komme til at 
betyde en merudgift for DK, da de ville blive finansieret af fælles midler, 
ville deres gennemførelse komme til at beslaglægge fysiske ressourcer i 
Danmark. På denne baggrund var det, ifølge Seidenfaden, ”naturligvis af 
den største betydning, at de flest mulige anlæg under det danske infra-
strukturprogram inddrages i det endelige 4. slice program.” 478 
 Seidenfaden bemærkede yderligere, at af de 130 mio. kr., 
der under TCC var afsat som det danske bidrag til internationale finan-
sieringsordninger i hele perioden 1951-54, var der nu kun 10 mio. kr. til 

                                                 
475 Ibid.; Nordentoft henviste til den i kapitel 7.1.1. citerede SHAPE skrivelse LOG 
6100/I-147/52 af 4/4 1952. 
476 Ibid. 
477 FCH (Nordentoft) til FM 29/7 1952, K.1/0.3018, ”Notat vedrørende betydningen 
af at lukke udløbene fra Østersøen”, 0101-001 FST, KC. Klass. kopibog, ks. 15; Argu-
menterne er nærmere gennemgået i kapitel 6.2. 
478 Notat af UM Ø.P.VI, Gunnar Seidenfaden, 31/7 1952 ”4. slice fælles infrastruktur-
programmet”, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
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rest til 4. slice. Skulle man imødekomme kravene til 4. slice, ville det der-
for kunne medføre yderligere en nettovalutaudgift på ca. 150 mio. kr.479   
 Af såvel økonomiske som militære grunde måtte der der-
for, i de kommende samtaler i Washington med Standing Group, ”ud-
foldes de største anstrengelser, ” for at få de danske anlæg, som ikke var 
med i SHAPEs program optaget i Standing Groups endelige program.480  
 

7.6.5. Notat af 1. august 1952 til brug for Qvistgaard og 

Lindgren i forhandlingerne med Standing Group 

I et notat af d. 1. august 1952, opsummerede Forsvarsministeriet og 
Udenrigsministeriet i fællesskab de seneste ugers overvejelser over, hvor-
dan man skulle påvirke infrastrukturforhandlingerne i en for Danmark 
gunstig retning. Notatet havde karakter af at være nogle retningslinjer for 
Qvistgaard og Lindgren frem til samtalerne med Standing Group.481  
 Skønt FM forventede, at Danmark ville blive presset til at 
betale mindst 4% af fællesudgifterne til 4. slice, hvilket sandsynligvis ville 
betyde et reelt bidrag på 70 mio. kr. til anlæg udenfor Danmark så fandt 
man alligevel, at det ud fra en rent økonomisk betragtning ville være ”rig-
tigt, at vi godtog hele SHAPEs program”, inklusive pengeslugerne flyve-
stationen og brændstofanlæg, der ville kræve 5,42 af de i alt 7 mio. pund 
SHAPE havde afsat til Danmark. Samtidig understregede man, at bety-
delig vægt derudover måtte lægges på, at kystbatterierne og luftradarsta-
tionerne blev optaget på programmet, samt at den foreslåede reduktion 
af signalprogrammet måtte opgives.482  
 For kystbatteriernes vedkommende konstaterede FM, at 
man ikke på nærværende tidspunkt var bekendt med de bevæggrunde, 
SHAPE havde haft for at udelade kystbatterierne af forslaget til 4. slice, 
men på baggrund af SHAPEs definition på infrastruktur burde der ”være 
en mulighed for, at disse anlæg kunne blive optaget på common in-
frastructure programmet.” Hermed henviste FM sandsynligvis til Nor-
dentofts overvejelser over definitionsspørgsmålet. 
 Det blev endnu engang understreget, at det udelukkende 
var pga. Danmarks deltagelse i NATO, man havde påtaget sig den bety-
delige opgave at spærre sundet og bælterne for gennemsejling. Havde 
Danmark skullet føre en isoleret forsvarspolitik, havde en sådan opgave 

                                                 
479 Seidenfaden udelukkede dog ikke, at der pga. administrationen af finansieringsord-
ningerne kunne blive tale om en nettoindtægt i dollars, Ibid.  
480 Ibid. 
481 Skrivelse af 9/8 1952 Seidenfaden til finansminister Thorkil Kristensen, UM-lukket 
arkiv, 107.H.4./Dan. 
482 ”Notat vedrørende SHAPEs forslag til 4. slice infrastructure program, anlægsarbej-
der i Danmark” med 7 bilag, FM 1/8 1952, fremsendt til UM 5/8 1952 i ”SHAPEs 
forslag til 4. slice infrastructure program”, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
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langt ville overstige landets såvel fysiske som økonomiske ressourcer, og 
i øvrigt måtte opgaven ”betragtes som en forsvarshandling af offensiv 
karakter, hvilket man formentlig ikke fra dansk side ville indlade sig på 
ved et isoleret forsvar.”483 Danmarks småstats-position og traditionelle 
ikke-provokations-politik overfor Sovjetunionen kunne altså indgå som 
pression overfor NATO, når man skulle argumentere for fællesfinansie-
ringen af kystbefæstningsanlæggene.  
 Danmark måtte ifølge FM i øvrigt stille sig ”uforstående 
over for meddelelsen om, at SHAPE ikke vil deltage i anlæggene af kyst-
batterierne”, når det af udenlandske myndigheder, ansvarlige politikere 
og fremstående militære NATO-repræsentanter var blevet offentligt på-
peget, at Danmarks vigtigste opgave var at spærre udsejlingen fra Øster-
søen. Da Danmark samtidig skulle deltage i finansieringen af betydelige 
anlægsarbejder i andre områder, måtte man ”finde det politisk meget 
skadeligt”, hvis den danske befolkning fik den opfattelse, at SHAPE på 
forhånd var indstillet på at opgive dele af dansk område, idet dette ville 
kunne skabe ”forøgede vanskeligheder for den danske regering, når den-
ne [skulle] pålægge landets befolkning yderligere forsvarsbyrder”.484 
 UM og FMs fælles notat henviste her til de samtidige di-
skussioner om Danmarks generelle placering i NATOs forsvarsstrategi, 
hvor man i de højeste danske kredse var sig stærkt bevidste om, at der 
ikke var afsat tilstrækkelige styrker til forsvaret af det danske område. 
Hvorvidt der i notatet ligger en uudsagt trussel om at afsløre dette for 
befolkningen, er uvist, men det er nok usandsynligt, at man havde gjort 
alvor af dette, da det kunne have ført til store protester mod de tre store 
atlantpartiers udenrigspolitiske linje.  
 
Notatet konkluderede, at den danske indsats i mødet med Standing 
Group måtte gå ud på: 1) at søge skabt forståelse af Danmarks strategi-
ske betydning for hermed; 2) at få anerkendt følgende danske forøgelser 
til 4. slice infrastructure program: Kystbatterier (27 mio. kr.), værksteder, 
magasiner mv. ved flådebaser (7 mio. kr.), signalprogrammet (18 mio. 
kr.), luftradarstationer (20 mio. kr.).485 Hermed ses direkte den sammen-
kædning af Danmarks strategiske betydning og forsøgene på at få aner-
kendt de danske infrastrukturanlæg til fælles finansiering, som er så ken-
detegnende for debatten om kystbefæstningsanlæggene, og som gør det 

                                                 
483 Ibid. 
484 Ibid. Sådanne henvisninger til befolkningens modstand mod øgede forsvarsudgifter 
gik ofte igen i de danske argumenter overfor NATO, se Villaume 1997, s. 298 ff. 
485 ”Notat vedrørende SHAPEs forslag til 4. slice infrastructure program, anlægsarbej-
der i Danmark” med 7 bilag, FM 1/8 1952, fremsendt til UM 5/8 1952 i ”SHAPEs 
forslag til 4. slice infrastructure program”, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
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svært at skelne mellem de reelle militære synspunkter og de forhandlings-
taktiske overvejelser over Østersøens betydning.  
 
Status var således pr. 1. august 1952, at man skulle samle kræfterne om at 
få fællesfinansieret kystbefæstningsanlæggene, da man ellers ville have 
store problemer med at få dem opført for danske midler. Argumentatio-
nen måtte som fremført af FST være, at arbejderne ud fra SHAPEs defi-
nitioner burde kategoriseres som anlæg, som ”by their nature cannot be 
considered to be primarily the responsibility of any one nation to provi-
de”. Det var anlæggenes rolle i den helt særlige opgave, som spærring af 
Østersøen ifølge danskerne udgjorde, som berettigede en sådan argu-
mentation. 
 

7.7. Kontakten til Standing Group 
Den normale procedure for bemærkninger til NATOs infrastrukturpro-
grammer havde været, at Danmark havde afsluttet meningsudvekslingen 
med SHAPE, før man gik videre til Standing Group. Derfor var den 
direkte danske kontakt til Standing Group, som blev begrundet med 
”hensynet til den hurtige behandling af 4. slice på det militære plan”, 
noget usædvanlig.486  
 Allerede i april 1952 havde danskerne dog søgt den direkte 
kontakt til Standing Group, da man i et brev havde efterspurgt dennes 
synspunkter i spørgsmålet om ”certain Danish Naval defense installati-
ons” som fælles infrastruktur.487 Standing Group havde dengang afvist at 
tage stilling til forespørgslen, da man mente, at det ville være ”inap-
propriate” at involvere sig, før efter SHAPE havde haft det danske pro-
gram til gennemsyn og var kommet med sine anbefalinger.488 Denne 
klare afvisning afholdt som det er fremgået ikke den danske administra-
tion fra at prøve igen. 
 Rent bortset fra Engebrigtsens opfordring, så var bag-
grunden for at danskerne tog initiativet til et møde med Standing Group 
d. 11. august sandsynligvis, at man var bange for at blive præsenteret for 
et fait accompli, når SHAPE og Standing Group i fællesskab havde ud-
arbejdet programmerne. Desuden ville en accept fra Standing Group 
udenom SHAPE jo være et ideelt udgangspunkt for gennemførelsen af 

                                                 
486 ”Vedrørende drøftelse med SG om danske infrastructureanlæg under 4. slice”. 
Washington 6/8 1952, Bilag 4 til G.731/T.3255, 11/8 1952, FCH til FM, fremsendt 
med FM 6.kt.hemm.02.11.80-1-1 19/8 1952, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
487 Det danske brev havde betegnelsen AH 147/8-8, omtalt i  9/5 1952. ”Report by the 
logistics and materiel planners to the SG on Danish Infrastructure program 1951-54, 
Navy”, NATO-archives, IMS-registry, SG.137/13. 
488 13/5 1952, ”Subj.: Danish Infrastructure Program 1951-54, Navy”, NATO-archives, 
IMS-registry, Record SGM-1049-52. 
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det danske infrastrukturprogram. Man havde muligvis forhåbninger om, 
at Standing Group var mere forstående overfor de specifikke danske 
problemer end SHAPEs hærdominerede officerskorps. Det er dermed 
sandsynligt at danskernes kontakter til Standing Group var et bevidst 
forsøg på at omgå SHAPE og søge en mindre forudindtaget - og mere 
magtfuld – allieret.  
 

7.7.1. Mødet i Standing Group d. 11. august 1952 

D. 11. august afholdtes mødet i Washington. Fra Standing Group deltog, 
som fungerende formand, admiral Davis (U.S. Navy) og fra dansk side 
forsvarschef Qvistgaard samt departementschef i Forsvarsministeriet E. 
Lindgren, der begge havde måttet afbryde en rejse til Grønland for at 
deltage i de vigtige forhandlinger, kommandør S. Ramlau-Hansen, 
oberstløjtnant P. Zigler og kaptajn P.B. Jagd.489 
 Efter at være budt velkommen af admiral Davis, indledte 
Qvistgaard mødet med at give en længere redegørelse for de danske 
synspunkter på 4. slice, hvor han fremhævede betydningen af at lukke 
udsejlingen af Østersøen og de danske stræders enestående spærringsmu-
ligheder. Forsvarschefen udtalte at “The battle of the Atlantic begins at 
the exits from the Baltic. If you are able to cork them you have made an 
important move towards winning this battle”.490  
 Heroverfor fremførte admiral Davis, med henvisning til et 
SHAPE-telegram af d. 8. august, ”at de fra dansk side fremførte militære 
synspunkter næppe ville blive bestridt af nogen militær instans, ej heller 
for så vidt angår nødvendigheden af som et led i NATO-forsvaret af det 
danske område at udføre de anlægsarbejder, som var fremdraget fra 
dansk side; meningsforskelle ville først kunne opstå, når man gik over til 
en drøftelse af, hvorvidt de omhandlede anlægsarbejder henhørte under 
National eller Common Infrastructure”.491  
 Telegrammet fra SHAPE, som Davis henviste til, var ble-
vet videregivet til Qvistgaard fra Standing Group om formiddagen d. 11. 
august. Heri var opført en oversigt over, hvilke arbejder der var optaget 

                                                 
489 En lille uge forinden havde Zigler og Jagd deltaget i et formøde med SG, hvor en-
kelthederne i den danske infrastrukturplan var blevet gennemgået. ”Vedrørende drøf-
telse med SG om danske infrastructureanlæg under 4. slice”. Washington 6/8 1952, 
Bilag 4 til G.731/T.3255, 11/8 1952, FCH til FM, fremsendt med FM 
6.kt.hemm.02.11.80-1-1 19/8 1952, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
490 “Statement by Admiral Qvistgaard at a meeting with the standing group on 11th 
August 1952” – enclosure to "Record of meeting of the Standing Group”, 11/8 1952, 
NATO-archives, IMS-registry, Record-SG-145-52.  
491 “Kort referat af den med Standing Group den 11. ds. stedfundne drøftelse på grund-
lag af min redegørelse vedr. de danske synspunkter med hensyn til 4. slice af SHAPEs 
infrastructure program”, Bilag 3 til G.731/T.3255, FCH til FM 11/8 1952, fremsendt 
med FM 6.kt.hemm.02.11.80-1-1 19/8 1952. Lindhardt til UM, UM-lukket arkiv, 
107.H.4./Dan. 
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på SHAPEs 4. slice program, og hvilke arbejder der var ændret eller ikke 
optaget. I forbindelse med præsentationen af flådebaserne, som jo var 
optaget på SHAPEs program, blev det understreget, at ”effective block-
ing of baltic exit [is] vital to NATO defense to preclude the exit of Rus-
sian submarines into Atlantic.”492 SHAPE var således ikke nødvendigvis 
afvisende overfor de generelle danske henvisninger til betydningen af at 
spærre Østersøen.  
 Med hensyn til kystbatterierne var der dog nogen tvivl i 
SHAPEs telegram – også måske mere end admiral Davis fremhævede. 
SHAPEs afvisning af kystbatterierne var begrundet med, at “further 
studies [seems] necessary to determine the validity of the military re-
quirement and whether any portion of the project may qualify as NATO 
common infrastructure”.493 Det var således ikke kun et spørgsmål om, 
hvorvidt kystbefæstningsanlæggene hørte under ”common” infrastruk-
tur, men også en diskussion om deres ”military requirement”, hvormed 
SHAPE sandsynligvis henviste til berettigelsen af de stationære kystbat-
terier. 
 Qvistgaards kommentar til det i telegrammet anførte om, 
at SHAPE ønskede en nærmere undersøgelse af berettigelsen af at udfø-
re faste kystbatterier, tog da også udgangspunkt i de tidligere diskussio-
ner om mobilt vs. stationært artilleri. Han fremhævede overfor Davis de 
klassiske danske synspunkter, at faste kystbatterier var billigere og havde 
højere beredskab, samt at de ville kunne stilles til rådighed hurtigere end 
mobile batterier.494 
 
Hvor SHAPE således indledte en diskussion om optagelsen af kystbatte-
rierne med militære argumenter, så var det åbenlyst, at Standing Group´s 
admiral Davis i stedet søgte at argumentere på et økonomisk grundlag. 
Han påpegede overfor Qvistgaard, ”at vanskelighederne med hensyn til 
tilvejebringelse af midler til international finansiering af SHAPEs in-
frastructure-program ifølge sagens natur pålagde SHAPE pligt til at ned-
skære de i infrastructure-programmerne optagne anlægsarbejder til et 

                                                 
492 Telegram fra SACEUR (Logistics Div.) til SECY STDG GP NATO WASH DC, 
Info: CINCNORTH. Nr. SH 24577, 9/8 1952, “Subject is fourth slice infrastructures 
program for Denmark and Admiral Qvistgaards visit.”, Bilag 2 til G.731/T.3255, FCH 
til FM 11/8 1952, fremsendt med FM 6.kt.hemm.02.11.80-1-1 19/8 1952. K.H. Lind-
hardt til UM, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
493 Ibid. 
494 “Kort referat af den med Standing Group den 11. ds. stedfundne drøftelse på grund-
lag af min redegørelse vedr. de danske synspunkter med hensyn til 4. slice af SHAPEs 
infrastructure program”, Bilag 3 til G.731/T.3255, FCH til FM 11/8 1952, fremsendt 
med FM 6.kt.hemm.02.11.80-1-1 19/8 1952. Lindhardt til UM, UM-lukket arkiv, 
107.H.4./Dan. 
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absolut minimum”, og at mange af de arbejder, som danskerne ønskede 
udført, blot var udskudt.495  
 Det var selvsagt mindre kontroversielt for SG at afvise det 
danske program ud fra økonomiske argumenter end at indgå i en diskus-
sion af så følsomme emner som, hvilken militær betydning man tillagde 
nordflanken og NATOs manglende evne eller vilje til at holde området. I 
stedet kunne man ramme danskerne på akilleshælen ved at henvise til de 
begrænsede nationale forsvarsudgifter, som danskerne fandt at kunne 
afsætte til Forsvaret. Admiral Davis fremhævede dog ikke eksplicit de 
danske forsvarsbidrag men nævnte, ”at også andre NATO-nationer for-
mentlig havde en lang række ønsker om militære anlægsarbejder, som 
man fandt det påkrævet at få udført, og som man ikke inden for de til det 
nationale forsvar afsatte midler kunne finansiere.”  
 Den danske forsvarschef svarede hertil, at de danske kyst-
batterier allerede var påbegyndt, ”og at det ville skabe de danske militære 
myndigheder meget store vanskeligheder over for de politiske instanser, 
såfremt det ikke lykkedes at få anerkendt de omhandlede kystbatterier til 
optagelse i 4. slice, idet det i så fald ville være nødvendigt i stedet at ud-
skyde udførelsen af andre for det nationale forsvar livsvigtige arbej-
der.”496 Den danske forsvarschef fortsatte således diskussionen primært 
ud fra de økonomiske argumenter. På denne måde søgte han sandsynlig-
vis at opnå forståelse fra en militær allieret imod de politiske instanser. 
 
Ved mødets afslutning takkede admiral Davis for Qvistgaards redegørel-
se og gav udtryk for, at den stedfundne drøftelse i betydelig grad havde 
bidraget til i Standing Group at skabe øget forståelse for de danske syns-
punkter og den vægt, der fra dansk side blev tillagt optagelsen af de om-
handlede anlægsarbejder i 4. slice. Med hensyn til proceduren, så under-
stregede Davis imidlertid, at SG først ville tage spørgsmålet op til be-
handling, når SHAPEs kommentarer forelå.497  
 Det egentlige resultat af mødet blev derfor alene en opfor-
dring fra Standing Group til, at danskerne hurtigst muligt skulle tage 
kontakt til SHAPE for ved en mundtlig drøftelse at vinde sympati for de 
danske synspunkter vedrørende 4. slice. Qvistgaard understregede, ”at 
formanden for Standing Group under mødet stærkt fremholdt betydnin-
gen af en sådan drøftelse og tilskyndede til dennes afholdelse snarest 
belejligt.”498 Standing Group havde således opmuntret de danske delege-

                                                 
495 Ibid. 
496 Ibid. 
497 Ibid. 
498 G.731/T.3255, 11/8 1952, FCH til FM, fremsendt med FM 6.kt.hemm.02.11.80-1-1 
19.8.1952. K.H. Lindhardt til UM, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
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rede til at gå videre med spørgsmålet, men på en ganske uforpligtende 
måde, hvormed man reelt skubbede problemet tilbage til SHAPE.  
 

7.8. Danske forhandlinger med SHAPE og et dansk 

modforslag til 4. slice 
 

7.8.1. Infrastrukturudvalgets indledende drøftelser 

Således tilskyndet af Standing Group arbejdede danskerne i løbet af de 
næste par uger intenst på en henvendelse til SHAPE. I skriftlig form 
udarbejdedes et decideret modforslag til SHAPEs 4. slice infrastruktur-
program af 25. juni 1952, med en række kommentarer og motiveringer 
(”justifications”) for forslagets enkelte punkter.  
 Arbejdet med dette modforslag foregik bl.a. i Det for-
svarsøkonomiske udvalgs Infrastrukturudvalg, som motiverede fasthol-
delsen af kystbatterierne i 4. slice med, at man fra dansk side ”først og 
fremmest” måtte være interesseret i, at flest mulige af de militære anlæg, 
som af forsvarshensyn under alle omstændigheder skulle udføres i nær 
fremtid, blev medtaget under den internationale finansiering. ”Hermed 
vil der tilvejebringes mulighed for, at en vis del af omkostningerne ved 
anlæggenes udførelse vil blive afholdt udefra.”499  
 Til gengæld burde Danmark, ifølge Infrastrukturudvalget, 
modsætte sig optagelsen af sådanne anlæg, som de militære myndigheder 
ikke fandt det ”bydende nødvendigt at få udført på nuværende tids-
punkt”.500 Hermed henviste udvalget især til den flyveplads i Nordjylland, 
som SHAPE havde anført under 4. slice, og som man af såvel politiske 
som økonomiske grunde havde betænkeligheder overfor.501 
 Afvisningen af at optage flyvepladsen i infrastrukturpro-
grammet skyldtes også, at udvalget vurderede, at muligheden for at få 
optaget de danske ønsker (kystbefæstningsanlæg mv.) under 4. slice, 
formentlig ville ”blive noget større, hvis man på andre punkter [foreslog] 
nedskæringer”.502 Denne vurdering blev dog afvist af SHAPE, som ved 
en senere lejlighed understregede, at selvom danskerne afviste anlæggel-
sen af en flyveplads i Jylland, så ville de totale udgifter til SHAPEs an-

                                                 
499 Samme synspunkt gjorde sig gældende vedr. Signals, Radar Warning Installations og 
Flådebaser, som ønskedes optaget med større beløb end foreslået af SHAPE. Notat fra 
FØU’s Infrastrukturudvalg 23/8 1952, 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. A 215. 
500 Ibid. 
501 Skønt forsvarschefen havde udtalt, at den udfra en militær vurdering var ”absolut 
ønskelig.” Ibid.; FM havde også tidligere omtalt reservationer overfor pipelines og 
flyvepladser, se eks. Notat af Ø.P.VI, Gunnar Seidenfaden, 31/7 1952, ”4. slice fælles 
infrastrukturprogrammet”, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan; samt Dalgas-Jensen, 1991, 
s. 101. 
502 Notat fra FØU’s Infrastrukturudvalg 23/8 1952, 0028 FM 9. kt., Sagsakter FTR, ks. 
A 215. 
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lægsprogram i 4. slice ikke blive reduceret, men flyvepladsen blot blive 
opført i et andet land.503 Danskerne kunne altså ikke forvente, at pengene 
i så fald kunne bruges til andre typer anlæg.   
  

7.8.2. D. 29. august. Det danske modforslag til SHAPEs 4. 

slice infrastrukturprogram  

Den 29. august forelå det endelige danske modforslag til SHAPEs 4. slice 
infrastrukturprogram. Forsvarsministeriet, der stod som afsender, hen-
stillede heri til, at flyvepladsen udgik af programmet. Til gengæld ønske-
de Danmark en række andre anlæg optaget, herunder i første række kyst-
batterierne, yderligere signalanlæg, radaranlæg og flådebaser.504 
 For kystbatteriernes vedkommende fremhævede For-
svarsministeriet overfor SHAPE, at AFNE i sit forslag til 4. slice af 24. 
juli 1952 havde inkluderet et kystbatteri på Langeland til 430.150 £ og et 
på Stevns til 406.350 £. Såfremt også housing, værksteder og depoter 
inkluderedes til beløb på 212.000 £ til hvert batteri, kunne Danmark 
acceptere dette forslag.  
 Forsvarsministeriet kom også ind på det for danskerne lidt 
ømme punkt, at byggeriet allerede var påbegyndt. FM bemærkede, at 
man for at imødekomme behovet for en hastig indsats mht. kontrollen 
over udsejlingen fra Østersøen, havde fundet det rigtigst ikke at udskyde 
den delvise påbegyndelse af arbejdet på Langelandsfort og Stevnsfort. 
Dette var sket ud fra den forudsætning, at det ikke på nogen måde ville 
forhindre, at disse batterier inkluderedes i 4. slice. FM advarede i øvrigt 
om, at hvis dette blev tilfældet, måtte det få meget uheldige konsekvenser 
for fremtiden, hvor det derefter var usandsynligt, at man ville få politisk 
godkendelse til at indlede arbejder på sådanne militære anlæg, som mu-
ligvis kunne henhøre under Common Infrastructure, før bevillingerne 
var givet.505 
 I en række bilag til det danske modforslag lå desuden de 
”justifications” for optagelsen af de danske arbejder i SHAPEs 4. slice 
program, som man på mødet med Standing Group d.11. august havde 
aftalt at sende til SHAPE. Bilag 3, som vedrørte kystbatterierne på Lan-
geland og Stevns, var stort set en ordret oversættelse af Forsvarsstabens 
notater om betydningen af at spærre Østersøen fra 17. maj og 29. juli 

                                                 
503 Se redegørelsen af 8/9 1952 ”Vedrørende det danske forslag til danske anlægsarbej-
der i 4. slice af SHAPEs infrastrukturprogram”, referat fra forhandlingerne i SHAPE 
5/9 1952, 0028 FM 11. kt, Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
504 Se skematisk oversigt bilag 6.  “SHAPEs Fourth Slice Infrastructure Program for 
Denmark”, FM 6.kt. til SHAPE, 29/8 1952, 0028 FM 6. kt., Kopibog FTR, KC 02. 
Forslaget var stort set identisk med Infrastrukturudvalgets udkast af 23. august. 
505 Ibid. 
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1952.506 Således understregedes endnu engang, at spærringen af Østersø-
en var en fælles NATO-opgave, og at opførelsen af kystbatterier på stra-
tegiske nøglepositioner til spærring af de danske gennemsejlingsfarvande 
var den mest acceptable løsning ud fra et økonomisk synspunkt507  
 

7.8.3. Drøftelser i SHAPE d. 5. september 1952 

D. 5. september 1952 deltog souschef i Forsvarsstaben oberstløjtnant 
P.V. Hammershøy og kaptajn P.B. Jagd fra Forsvarsministeriets 6. kon-
tor i forhandlinger i SHAPE om det danske modforslag af 29. august til 
SHAPEs 4. slice infrastrukturprogram.508  
 På mødet drøftedes samtlige kategorier i modforslaget, og 
for flådebaserne og kystbefæstningsanlæggenes vedkommende stillede 
SHAPEs repræsentanter en lang række spørgsmål om detail-udførelse og 
finansiering. SHAPE oplyste i den forbindelse, at man nærede ”meget 
store betænkeligheder ved overhovedet at gå ind for fortifikationsarbej-
der af denne art og rent umiddelbart mente at burde foretrække enten 
mobile batterier og/eller flåde- og flyverstyrker til løsning af de opgaver, 
der var påregnet pålagt Stevns- og Langeland-batterierne.”509 SHAPE var 
bl.a. meget betænkelige ved at Langelandsbatteriets 15 cm. kanoner tilsy-
neladende ikke var forsynet med overpanser, samt at batterierne alene 
var påtænkt sikret med 40 mm. kanoner, der ikke kunne hindre ud-
bombning af batterierne fra 4-5 kilometers højde. Reservationerne fra 
Standing Group mod at indgå i en militær drøftelse af problemerne var 
således ikke at finde i SHAPE.510 
 Udover de militære spørgsmål ønskede SHAPE også op-
lysninger om, hvor stor en del af den totale anlægsudgift, der allerede var 
kommet til udbetaling, og hvor stor del der derefter ville være nødven-
dig. SHAPE kunne ikke tage stilling til, i hvilken udstrækning Danmark 
                                                 
506 ”Notat vedrørende betydningen af at lukke udløbene fra Østersøen”, FST 20/5 
1952; samt FCH (Nordentoft) til FM 29/7 1952 ”Notat vedrørende betydningen af at 
lukke udløbene fra Østersøen”, begge bilag til ”Notat vedrørende SHAPEs forslag til 4. 
slice infrastructure program, anlægsarbejder i Danmark”, fremsendt med FM 6.kt. 
02.11.80.1-1, 1/8 1952, 0028 FM 6. kt., Kopibog FTR, KC 02. 
507 “Justification for the inclusion in the fourth slice of SHAPEs infrastructure program 
of 2 Danish Coastal Batteries on Stevns and Langeland.”, bilag 3 til “SHAPEs Fourth 
Slice Infrastructure Program for Denmark”, FM 6.kt. til SHAPE, 29/8 1952, 0028 FM 
6. kt., Kopibog FTR, KC 02. 
508 Se redegørelsen af 8/9 1952  fra Hammershøy og Jagd ”Vedrørende det danske 
forslag til danske anlægsarbejder i 4. slice af SHAPEs infrastrukturprogram”, referat fra 
forhandlingerne i SHAPE 5/9 1952, 0028 FM 11. kt, Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17.  
509 Ibid. 
510 De danske repræsentanter fremførte herimod de sædvanlige argumenter for de per-
manente anlægs opførelse: at man allerede havde kanonerne og ammunition hertil, at 
permanente kystbatterier havde større beredskab end mobile, og at man da gerne ville 
være i stand til at sikre batterierne bedre mod luftangreb, men ”at man alle forhold taget 
i betragtning fandt i disse batterier at have fået den i forhold til anlægsdriften mest 
effektive sikring af hovedudsejlingerne fra Østersøen.” Ibid. 
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under cost-sharing-forhandlingerne i NATO-rådet og Infrastrukturkomi-
teen kunne få godkendt de allerede afholdte udgifter. ”Men i henhold til 
definitionen på common infrastructure mente man i alt fald ikke at kun-
ne gå ind for optagelse af andre udgifter end sådanne, der endnu ikke var 
kommet til udbetaling, bl.a. fordi der her drejede sig om en kategori af 
arbejder, der aldrig tidligere havde været genstand for international finan-
siering.” 511  
 Den danske repræsentation lovede, at man efter hjemkom-
sten straks ville udarbejde en redegørelse med detaljerede oplysninger 
om hvert enkelt projekt og udgifternes fordeling. Redegørelsen ville via 
AFNE blive sendt til SHAPE hurtigst muligt.512  
 
I Hammershøy og Jagds redegørelse for mødet konkluderede de, at det 
var deres indtryk, at der ikke var ”større udsigt” til, at SHAPE ville god-
kende de danske kystbatterier og muligvis kun en mindre del af de dan-
ske flådebaser under common infrastructure. Det var dog de to danske 
repræsentanters opfattelse (som blev delt af UM), at man formentlig un-
der forhandlingerne ville kunne modsætte sig, at det danske bidrag til 4. 
slice blev større end udgifterne til anlægsarbejder i Danmark under 4. 
slice. Hvis dette viste sig at være tilfældet, ville det næppe medføre væ-
sentlige merudgifter for landet at udføre de omhandlede anlæg som nati-
onale infrastruktur-arbejder frem for som common infrastructure anlæg. 
Det ville endda i mange andre henseender være en ”ubetinget” fordel, at 
de udførtes som rent nationale arbejder.513 Hvad man her har henvist til 
er lidt uklart, men muligvis var det bl.a. mindre problematisk i forholdet 
til Sovjetunionen, hvis kystbefæstningsanlæggene var rent nationale pro-
jekter. Desuden ville der sandsynligvis blive færre kontroverser over tek-
niske og økonomiske spørgsmål. 
 Mødet i SHAPE gav således reelt dødsstødet til de danske 
forestillinger om at få kystbefæstningsanlæggene finansieret under 4. 
slice. 514 I redegørelsen blev det da også understreget, at det næppe ville 
give resultat, såfremt forsvarschefen eller andre på det foreliggende 
grundlag søgte at ændre SHAPEs foreløbige stilling til sagen. Under hen-
syn til den vægt, man fra dansk side hidtil havde lagt på disse arbejders 
optagelse i 4. slice, var det dog Hammershøy og Jagds vurdering, at man 

                                                 
511 Ibid. 
512 Dette skete i ”Memorandum on Coastal batteries ”Stevnsfort” and ”Langelands-
fort””, FM 11/9 1952, 0301-007 MST, A. Sagsarkiv, ks. 1. 
513 Redegørelse af 8/9 1952 fra Hammershøy og Jagd, Referat fra forhandlingerne i 
SHAPE 5/9 1952 om 4. slice, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
514 Hvilket også kom til udtryk i 6. kontors notat til forsvarsministeren, ”Forsvarets 
anlægsprogram 1951-55.”, 9/9 1952, vedlagt ”Forsvarsministerens samråd med Folke-
tingets finansudvalg om 2650 mio. programmet” af 2/10 1952, 0029 Økonomiministe-
riet (ØM), Journalsager 1949-1959, ks 16.  
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under alle omstændigheder fortsat burde udarbejde og til AFNE og 
SHAPE fremsende de ønskede oplysninger.515  
 

7.8.4. Konklusion 

Det stod i august 1952 klart, at Danmark militære anlægsprogram ikke 
ville kunne holde sig indenfor de 770 mio. kr., som var blevet afsat i for-
bindelse med TCC. Derfor blev målet at sikre, at flest mulige af de mili-
tære anlæg, som skulle opføres i nær fremtid blev inkluderet i infrastruk-
turprogrammerne, så man kunne håbe, at en del af omkostningerne ville 
blive afholdt udefra.  
 Samtidig var det opfattelsen, at SHAPEs udkast til 4. slice 
indeholdt elementer, som af især politiske grunde var uønskelige, nemlig 
endnu en flyveplads. Derfor udarbejdede danskerne i august 1952 et 
modforslag til SHAPEs 4. slice program, som bl.a. igen inkluderede 
kystbatterierne. Under drøftelser af modforslaget i SHAPE blev det klart, 
at Centralkommandoen ikke alene afviste kystbatterierne af definitions-
mæssige og økonomiske årsager, men også fordi man nærede betænke-
ligheder ved at gå ind for de faste anlæg, som hellere burde erstattes med 
mobile batterier og/eller flåde- og flyverstyrker. Infrastruktursagen er 
således endnu et udtryk for den modvilje imod de stationære forter, som 
Danmark mødte fra NATOs side. De danske forhåbninger om at få for-
terne fællesfinansieret begyndte da også at svinde. 
  

7.9. Kritikken af de faste kystbatterier fortsætter 
SHAPEs kritiske holdning til de stationære fortifikationer blev yderligere 
understreget i en skrivelse fra SACEUR, general Ridgway, til de regionale 
kommandoer, hvori han fremsatte en skarp kritik af ”permanent fortifi-
cations”, som var en betegnelse for større defensive ”ground works” 
som f.eks. Maginot-linjen, det tyske ”Fortress Europe” mv. Hovedfor-
målet med Ridgways skrivelse var et opgør med disse permanente fæst-
ningsværker, da ”the whole history of warfare in modern times points to 
the fatal fallacy of reliance on such works”.516 Det var Ridgways håb, at 
“the idea of ”permanent fortifications” can be completely eliminated 
from our thinking”.517 De store permanente fæstningsanlæg reducerede 
mobiliteten, svækkede den offensive kampmoral og forbrugte en unødig 

                                                 
515 Redegørelsen af 8/9 1952  fra Hammershøy og Jagd ”Vedrørende det danske forslag 
til danske anlægsarbejder i 4. slice af SHAPEs infrastrukturprogram”, referat fra for-
handlingerne i SHAPE 5/9 1952, 0028 FM 11. kt, Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17.  
516 SHAPE AG 6107 SEC., "Organisation of the ground", General Ridgway (SACEUR) 
til de regionale kommandoer, 26/8 1952, fremsendt til DK FCH med CINC AFNE 
24/9 1952 No. AFNE 6107 (COS.), ligger her som bilag til FM 6.kt. hemm.71.26.1-
108, 27/12 1952, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02. 
517 Ibid. 
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mængde tid, penge og arbejdskraft. ”It is then not only unjustified, but a 
positive and dangerous liability”, var SACEUR’s budskab.518 Ridgways 
skrivelse står som et af de klareste udtryk for den tidligere omtalte mod-
vilje, der var i NATO-kredse mod stationære (kyst)befæstningsanlæg. 
Disse faldt ikke ind i den offensive ånd, som skulle præge den militære 
tækning i 1950erne.  
 CINCNORTH, Admiral Brind, fremsendte Ridgways be-
tragtninger til den danske forsvarschef d. 24. september 1952, og under-
stregede overfor Qvistgaard, at man ville udarbejde de underordnede 
kommandoers (eks. AFNEs) infrastrukturplaner ud fra den ”spirit”, som 
kom til udtryk i Ridgways notat, og at det ville være nødvendigt at ”take 
the Supreme Commander’s views carefully into account in formulating 
the policy for coastal defences”.519  
 
Ved et møde i Forsvarsstyrelsen d. 9. oktober 1952 uddybede Brind sin 
kommentar og erklærede, at han var af den opfattelse at de danske mine-
felter ville være bedre beskyttet med anvendelse af fly eller skibe end af 
forterne, som i øvrigt også var dyrere.520 Heroverfor understregede che-
fen for Søværnet, admiral Vedel, at Stevnsfortet og Langelandsfortet ikke 
kun skulle betragtes som beskyttelse af minefelterne, men at forterne 
også ville være værdifulde i de direkte kampe om stræderne. Brinds på-
stand om, at forterne var dyrere end skibe og fly blev også klart afvist af 
Vedel, som bemærkede, at hvert fort kostede mindre end halvdelen af et 
nyt jager-skib. 
 Det var tydeligt, at Brinds primære bekymring var luftan-
greb mod kystbatterierne, og han gjorde det klart, at AFNE ikke kunne 
garantere luftdækning af så relativt små mål som kystbefæstningsanlæg. I 
stedet spurgte han efter mobilt artilleri, hvilket dog også blev afvist af 
danskerne. 
 I Forsvarsstyrelsens efterfølgende drøftelse af mødet med 
CINCNORTH erkendte admiral Vedel imidlertid, at Brind havde ret i, 
”at hvis det lykkedes russerne at trænge igennem Fehmern Bælt, ville vi 
ikke være i stand til at holde de 2 batterier.”521 Men Vedel understregede, 
at på den anden side ville en landgang i Køge Bugt ”ikke blive foretaget, 
før batterierne var nedkæmpet. Deres betydning ligger i at kunne være 
forsinkelsesfaktoren”. Vedels udtalelse faldt fuldstændig i tråd med den 

                                                 
518 Ibid. 
519 No. AFNE 6107 (COS.) "Organisation of the ground", AFNE brev til FCH DK og 
Norge, 24/9 1952, fremsendt med FM 6.kt. hemm.71.26.1-108, 27/12 1952, 0028 FM 
6. kt, Kopibog FTR, KC 02. 
520  ”Minutes of Meeting in the Defence Council on Thursday, October 9th, 1952”, 
bilag til Referat af FSS møde 10/10 1952. 
521 Referat af FSS møde 10/10 1952. 
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danske forsvarsledelses tidligere omtalte begrundelser for de faste batte-
rier. Man var klar over, at man sandsynligvis ikke ville kunne holde for-
terne længe i tilfælde af et angreb, men de kunne forhåbentligt forsinke og 
måske forrykke tidsskemaet i en grad, der måske ville kunne ændre krigens 
udfald. 
 
På baggrund af CINCNORTH’s kritik af de faste kystbatterier kunne det 
da heller ikke undre, at de ikke indgik i AFNEs reviderede 4. slice infra-
strukturprogram for nordregionen, som blev sendt til SHAPE d. 29. 
oktober 1952. Dette program omfattede anlæg i Danmark til ca. 8 mio. £ 
fordelt med 3,4 mio. til en mobiliseringsflyveplads i Jylland, ca. 3.5 mio. 
£ til rørledningsanlæg, som Danmark dog forventede ville udgå, da de 
kun havde 2. prioritet i SHAPE, ca. 0.7 mio. £ til flådebaser samt et 
mindre beløb til et flyverhovedkvarter.522 AFNEs forslag lå tæt op af 
SHAPEs tidligere 4. slice program og adskilte sig fra det danske forslag 
af d. 29. august ved fortsat at medtage en mobiliseringsflyveplads, men til 
gengæld at udskyde kystbatterierne og kystradarstationerne.  
 
Under den såkaldte Annual Review proces, som var en forlængelse af 
TCC-eksaminationerne fra 1951, fastholdt danskerne dog modforslaget 
af 29. august 1952, på trods af, at FM fandt det ”meget tvivlsomt”, at det 
ville blive godkendt af SHAPE og NATO-rådet.523  
 Ved selve eksaminationen bemærkede danskerne med hen-
syn til kystbatterierne, at man var bekendt med, ”at SHAPE af militære 
grunde anså spærringen af udgangen fra Østersøen som en opgave, der 
måtte løses af flyvestyrker og flådestyrker. Da man imidlertid fra dansk 
side ikke så nogen mulighed for tilvejebringelse af forøgede styrker af 
denne art, og da man i forvejen har det fornødne artillerimateriel m.v. 
anså man kystbatterierne for den billigst mulige løsning.”524 Spørgsmålet 
blev ikke yderligere behandlet, men diskussionen var udtryk for, de store 
problemer danskerne havde med at forsvare det danske modprogram af 
29. august. 
 

 

                                                 
522 Der tages forbehold for senere ændringer i disse tal, da de stammer fra et udateret og 
usigneret notat (sandsynligvis mellem 12. og 19. september 1952), sandsynligvis FM til 
UM. Starter m. s. 11, pkt. II. Infrastruktur, stemplet Gundelach, UM-lukket arkiv, 
107.H.4./Dan. 
523 "Til referatet af mødet i Det forsvarsøkonomiske udvalg den 30. august 1952”, UM-
lukket arkiv, 107.H.4./Dan.; En grundig gennemgang af Annual Review-processen 
gives i Ismay, 1954, s. 89-100; se også Villaume, 1997, s. 328 ff. 
524 ”Notat vedrørende ”Annual Review” (1. behandling i NATO af den danske besva-
relse til ”Annual Review”)”, udateret men mellem 4/11 og 11/11 1952, 0028 FM 11. 
kontor, Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 25. 
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7.9.1. SHAPEs reducerede 4. slice infrastrukturprogram 

Problemerne for danskerne blev yderligere understreget af, at det i løbet 
af efteråret 1952 blev mere og mere åbenlyst, at det ikke ville være muligt 
at finansiere en plan som den af SHAPE foreslåede til et beløb af 265 
mio. £ - og da slet ikke en plan på over 400 mio. £, som var det beløb, 
de underordnede kommandoers (bl.a. AFNEs) samlede ønsker krævede. 
Et amerikansk forslag fra 12. november 1952 lød på en nedskæring af 4. 
slice til 145 mio. £.525  
 Direkte forespurgt af den amerikanske repræsentant i In-
frastrukturkomitéen, om hvorvidt man fra dansk side kunne tiltræde de 
foreslåede nedskæringer, havde den danske repræsentant i Det nordatlan-
tiske råd, Steensen-Leth, svaret, at ”man selv havde været inde på den 
tanke, at det ville være vanskeligt at finansiere et program så stort som 
det af SHAPE foreslåede.” Men Steensen-Leth fremhævede samtidig 
uenigheden mellem den danske regering og SHAPE om det danske pro-
gram i 4. slice, og han understregede, ”at man tillagde visse fra dansk side 
foreslåede projekter meget stor betydning, og at enhver nedskæring ville 
betyde, at visse arbejder måtte udgå.” Det var vanskeligt for den danske 
regering at give samtykke til nedskæringerne uden at vide, hvad der blev 
tilbage i det danske program.526 Overfor UM bemærkede Steensen-Leth, 
at hvis nedskæringerne blev gennemført, måtte det påregnes, ”at samtlige 
anlæg, som ikke er anerkendt af SHAPE, f.eks. kystbatterierne, dele af 
flådebaserne og telekommunikationsanlæggene” herefter endeligt ville 
udgå af 4. slice.527  
 
D. 25. november forelå SHAPEs reviderede 4. slice program. Program-
met, som for hele NATO-området lød på 232 mio. £ (= ca. 4,6 milliar-
der kr.), var af finansierings- og byggemæssige årsager opdelt i to faser. 1. 
fase var på 162 mio £, og bestod af anlæg til styrker, som SHAPE regne-
de med faktisk ville være til stede i løbet af 1953/54. 2. fase var på 70 
mio £, og var til anlæg for de styrker, som man håbede ville blive opstil-
let.528  
 Igen var kystbatterierne udeladt af SHAPEs program, men 
til gengæld var beløbet til flådebaser en smule højere end i SHAPEs op-

                                                 
525 Dokumentet C-M(52)103 af 12/11 1952, der skulle drøftes på rådsmødet 19/11. 
Brev fra Steensen-Leth (DK repræsentation ved det nordatlantiske råd) til UM, repr. 
jr.nr. 105.C.2.c., Paris 15/11 1952., UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
526 Ibid. 
527 Han blev af UM d. 18/11 instrueret om at svare, at man fra dansk side ikke ville 
modsætte sig forslaget, men at man dog ville forbeholde sig sin stilling til det program, 
der inden for dette maksimumbeløb udarbejdes af SHAPE.”, ”Notat vedrørende 4. 
slice af SHAPEs infrastructure program”, FM 5/12 1952, 6.kt. hemm.02.11.80-1-1, 
inkl. 8 bilag, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02. 
528 Ibid. Se samlet program i bilag 6. 
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rindelige program af 25. juni 1952. Den for danskerne politisk kontro-
versielle flyveplads i Nordjylland var udskudt til forslagets 2. fase. Det 
var da også FM’s vurdering, at SHAPEs reviderede program måtte ses 
som et fremskridt i forhold til SHAPEs oprindelige program med hensyn 
til imødekommelse af de danske ønsker. For kystbatteriernes vedkom-
mende konstaterede FM, at ”Ud fra den betydning, man fra dansk side 
må tillægge anlæg af kystbatterierne på Langeland og Stevns i det fælles 
forsvarssystem, kan man ikke tiltræde, at disse anlæg ikke medtages i det 
fælles finansierede anlægsprogram, og man må derfor fastholde stand-
punktet i det danske modforslag om, at disse anlægsarbejder skal medta-
ges i 4. slice infrastructure program”.529 Forsvarsministeriet var altså sta-
dig ikke til sinds at acceptere en afvisning af batterierne. 
 Det fremgik da også af forsvarsminister Harald Petersens 
udtalelse på et af de såkaldte ”Forsvarsmøder” d. 1. december med del-
tagelse af udenrigsministeren, finansministeren, og repræsentanter fra 
Udenrigsministeriet og Forsvaret, at han stadig arbejdede med tanker 
om, at de to kystbatterier kunne blive accepteret som infrastruktur. 
Hverken finansministeren eller Seidenfaden mente dog, ”at man turde 
regne med at få disse arbejder anerkendt som infrastruktur”.530  
 
Ud fra økonomiske betragtninger blev SHAPEs reducerede program 
efterhånden betragtet som mindre problematisk i dansk optik. UM’s 
Gunnar Seidenfadens vurdering, at Danmark maksimalt kunne komme 
til at yde et beløb svarende til udgifterne ved arbejderne på fællesanlæg 
her i landet, fik FM til at konstatere, at det syntes ”mindre betænkeligt at 
gå med til en reduktion af anlægsarbejderne.”531 De økonomiske motiva-
tioner for at fortsætte presset var dermed reduceret – og med opgrade-
ringen af flådebaserne i infrastrukturprogrammet, havde man da også 
fået en vis indrømmelse i forhold til det danske program. 
 

7.9.2. Konklusion  

I løbet af efteråret 1952 blev det mere og mere klart, at et af de primære 
argumenter imod optagelsen af kystbefæstningsanlæggene i 4. slice sand-
synligvis var den tilbagevendende kritik af de faste kystbatterier. Således 
var der ikke kun økonomiske eller definitionsmæssige årsager til afvis-
ningen, og selv AFNE, som tidligere havde støttet op om anlæggene, 
udelod dem i deres reviderede program fra oktober 1952. 

                                                 
529 Ibid., bilag 8, ”Kystbatterier”. 
530 ”Referat af forsvarsmøde d. 1. december 1952 kl. 14 i UM”, UM-lukket arkiv, 
105.G.13. 
531 ”Foreløbige bemærkninger til SHAPEs reviderede forslag af 25/11 1952”, bilag til 
”Notat vedrørende 4. slice af SHAPEs infrastructure program”, FM 5/12 1952, 6.kt. 
hemm.02.11.80-1-1, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02; se også Ibid.  
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 At økonomien bag 4. slice dog også spillede en rolle blev 
efterhånden klart, og SHAPE måtte lave kraftige nedskæringer i infra-
strukturprogrammet. Det lykkedes ikke danskerne at få kystbatterierne 
optaget i SHAPEs reviderede program, men til gengæld var flådebaserne 
fortsat inkluderet. Danskerne var dog tilsyneladende fortsat ikke villige til 
at acceptere udeladelsen af Stevnsfort og Langelandsfort af 4. slice.  
 

7.10. De endelige vedtagelser af 4. slice 
  

7.10.1. Atlantrådets møde 15.-18. december 1952 

Ved Det Nordatlantiske Råds møde i Paris d. 15.-18. december 1952 
blev SHAPEs reducerede 4. slice program behandlet på baggrund af 
drøftelser i Infrastrukturkomitéen og Militærkomitéen.532 
 D. 17. december fremlagde en nedsat ministerkomité un-
der ledelse af den danske finansminister Thorkil Kristensen et kompro-
mis, hvor man havde skåret 4. slice ned fra 170 mio. £ til 82 mio. £., 
hvoraf der endda kun kunne findes finansiering for de 78 ½ mio. £.533 
SHAPE kritiserede skarpt dette såkaldte ”lille program”, som blev karak-
teriseret som ”aldeles utilstrækkeligt”534 SHAPE understregede, at det 
finansierede program kun burde ses som indledning til det oprindelige 
program på 169 mio. £. Under forståelse af, at der kun var tale om en 1. 
del af programmet, blev det godkendt af Rådet. 2. del af 4. slice blev 
udsat til et senere møde i foråret 1953. 
 Det danske bidrag til finansieringen af 1. del af 4. slice 
endte med at blive på 2.6 mio. £., hvilket svarede til 3 % af den samlede 
udgift til 4. slice. Det var lidt mindre end de 4 % Danmark havde betalt 
til 3. slice. Trods ”et vist pres” for at få Danmark til at yde et større bi-
drag havde man fået accept for de 3 %, bl.a. fordi der kun skulle udføres 
arbejder for 2.2 mio. £ i Danmark, hvilket var noget lavere end de 12 
mio. £ under 3. slice. Nedskæringen af programmet fra 150 til 82 mio. £ 
betød for Danmark først og fremmest, at flådehavnene og kystradar-
stationerne gled ud. Det reducerede program for anlægsarbejder i Dan-
mark omfattede dermed udelukkende rørledningsanlæg til brændstof, 
signalanlæg samt et hovedkvarter.535 

                                                 
532 ”Referat vedrørende møder i Militærkomitéen og Rådet i december 1952”, udateret, 
0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 28.  
533 Fra finansministerens redegørelse: ”Ekstraktafskrift af nævnsmødet den 16/1 1953”. 
III. Infrastrukturspørgsmålet, 17/1 1953, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
534 Se ”Referat vedrørende møder i Militærkomitéen og Rådet i december 1952”, udate-
ret, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 28; se også Vengstad, 2006, s. 28. 
535 "Notat om de fællesfinansierede infrastrukturprogrammer", 11. kontor 21/9 1953, 
0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 18; se også ”Referat vedrørende møder i 
Militærkomitéen og Rådet i december 1952”, udateret, 0028 FM 11. kt., Journalsager, 
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7.10.2. 4. slice 2. del – vedtaget på ministermøde i Paris 

april 1953 

Ved Det Nordatlantiske Råds ministermøde i Paris april 1953 blev rap-
porten vedrørende Annual Review 1952 endelig godkendt, og udover en 
fastsættelse af styrkemålene for 1953 blev også 4. slice endeligt godkendt 
her med et samlet beløb på 2.910 mio. kr. for både 1. og 2. del.536 For 
Danmarks vedkommende var der samlet set tale om udgifter for 92 mio. 
kr., hvoraf 70 mio. kr. skulle anvendes til arbejder udført i Danmark. 
Disse arbejder var forsyningsanlæg for brændstof (35 mio.kr), signalan-
lægsarbejder (7 mio. kr.), etablering af en flyverkommandostation HQ (1 
mio. kr.), 50% af anlægsudgifterne til flådehjælpebaserne Frederikshavn 
og Korsør (15 mio.kr,), anlæg af kystradarstationer (4 mio. kr.) samt ra-
dionavigationsanlæg (7 mio. kr.). Derudover skulle der i forbindelse med 
disse arbejder udføres nationale arbejder for 20 mio. kr. – heraf var de 15 
mio. kr. de sidste 50 % af flådebasernes finansiering. (Se oversigt i bilag 
6) 
 Det danske bidrag til 4. slice blev dermed 112 mio. kr., 
hvoraf de 90 skulle bruges i Danmark. Dette betød at Danmark faktisk 
bidrog med 22 mio. kr. til arbejder udenfor landet under 4. slice, som 
således ikke blev nær så god en forretning som 3. slice, hvor man havde 
fået et overskud på ca. 80 mio. kr. fra fællesmidlerne til arbejderne i 
Danmark.  
 De 112 mio. kr. kunne ikke dækkes af den tidligere bevil-
ling på 770 mio. kr. fra TCC-processen, og derfor måtte Forsvarsmini-
steriet i juni 1953 anmode Folketingets finansudvalg om yderligere 102 
mio. kr.537 Folketingets finansudvalg godkendte d. 21. august 1953 de 
økonomiske konsekvenser i forbindelse med Danmarks tilslutning til 
programmet.538  
 

7.10.3. Danskerne accepterer officielt national finansie-

ring af kystbefæstningsanlæggene 

På Rådsmødet i april 1953 blev også Annual Review´s anbefalinger (re-
kommendationer) for, hvordan de enkelte lande kunne øge deres for-

                                                                                                                   
Alfabetarkiv, ks. 28; og ”Hovedpunkter af Det Nordatlantiske Råds møde i Paris 15.-
18. december 1952”, udateret, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 28. 
536 Følgende baseret på oplysninger fra FM 11. kontors ”Notat pr. 31.12.1954 vedrø-
rende infrastrukturprogrammet”, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
537 Bilag ad I.c., ad. I f) og III a). til FM august 1953, 6.kt.fortr.52.30-9. ”Forsvarsmini-
sterens samråd med Folketingets finansudvalg (FF) vedrørende det militære bygge- og 
anlægsprogram”, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan.  
538 FM 11. kontor, ”Notat pr. 31.12.1954 vedrørende infrastrukturprogrammet”, 0028 
FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17, læg. Infrastruktur 84/52-57 
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svarskapabilitet, fremført.539 Rekommendationerne for Danmark var 
bl.a., at man burde bruge flere penge på forsvarsudgifter og indføre 18 
måneders tjenestetid. Rapporten noterede, at ”Den internationale stab er 
imidlertid af den opfattelse, at det eneste større bidrag, som Danmark er 
i stand til at yde på grund af sine betalingsbalancevanskeligheder vil vise 
sig at ligge indenfor anlægsområdet. Det foreslås, at Danmark i forbin-
delse med at yde sin andel i den ufinansierede del af 4. slice af NATOs 
fælles infrastruktur overvejer at påtage sig som et nationalt militært an-
svar nogle af de projekter, som hidtil af Danmark har været ønsket opta-
get som fællesfinansierede anlæg, således f.eks. kystbatterier og minede-
poter” 540.  
 Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet for Annual Review 
1953 (AR53) blev netop denne rekommendation imødekommet, da 
Danmark meddelte, at skønt man stadig betragtede kystbefæstningsan-
læggenes primære formål som rene NATO-opgaver, nemlig spærring af 
”Exits from the Baltic”, så havde man ”accepteret en under AR52 frem-
sat rekommendation om ren national finansiering” af disse anlæg.541 
Trods en reel erkendelse sidst på efteråret 1952 af det umulige i at få 
kystbefæstningsanlæggene finansieret af infrastrukturmidlerne, så var det 
altså tilsyneladende først i august 1953 at Danmark endelig gav en officiel 
tilslutning hertil.  

 
Danskernes skuffelse over den manglende indflydelse på infrastruktur-
programmernes udformning var da også mærkbar. Dette kom bl.a. til 
udtryk i forbindelse med overvejelser i 1953 over, hvorvidt man skulle 
acceptere en permanent finansieringsordning i form af 3-års infrastruk-
turprogrammer, så man ikke hvert år skulle igennem de opslidende årlige 
ad hoc-løsninger.542 Danskerne var i starten afvisende overfor projektet 

                                                 
539 Annual Review Rapporten 1952 (C-M(53)35). Uddrag af indberetning af 18/4 1953 
fra den danske repræsentation ved det nordatlantiske råd, Bilag 2 til FM 11 kt, 6/5 
1953, ”Notat vedrørende ”Annual Review”.”, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetar-
kiv, ks. 25, Læg: Notater 731/52-57. 
540 ”Kapitlet om Danmark i Annual Review 1952’s rapport III del”., bilag 2 til Annual 
Review Rapporten 1952 (C-M(53)35). Uddrag af indberetning af 18/4 1953 fra den 
danske repræsentation ved det nordatlantiske råd, Bilag 2 til FM 11 kt, 6/5 1953, ”No-
tat vedrørende ”Annual Review”.”, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 25, 
Læg: Notater 731/52-57. 
541 ”Memorandum on Forces”, bilag 2 til ”Notat om udkast til dansk besvarelse til 
”Annual Review 1953”, FM 11. kt, 17/8 1953, J.nr. 11.kt 733/53, 0028 FM 11. kt., 
Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 26, Læg: Annual Reviews (Notater) Force Goals NATO 
recommendations: 736/53. 
542 Resultatet blev, at man på Rådsmødet i april 1953 vedtog et samlet infrastrukturpro-
gram for 5., 6. og 7. slice på et beløb af 5.000 mio. kr. For Danmarks vedkommende 
betød det et bidrag på 152 mio. kr., hvilket svarede til ca. 3 %. Se ”Notat pr. 31.12.1954 
vedrørende infrastrukturprogrammet”, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 
17; Se også ”Notat” til ministeren, vedr. ”I. Infrastrukturspørgsmålet”, 23/3 1953, UM-
lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
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med de 3-årige infrastrukturprogrammer, primært fordi man ikke ønske-
de at binde sig til store udgifter, når det ikke på forhånd var klart, hvilke 
formål pengene skulle bruges til. UM bemærkede, at dette for det første 
ville være i strid med almindelig bevillingspraksis, men, hvad der var 
endnu vigtigere, kunne det medføre, at man løb ”en betydelig risiko for, 
at der under programmet udføres arbejder, som har langt mindre priori-
tet end forskellige nationale forsvarsudgifter”... ”Hertil kommer, at en 
bevilling til fælles infrastruktur uden nærmere angivelse af, til hvilke an-
læg i hvert fald bør undgås, så længe der ikke er tilvejebragt klarhed over, 
hvilke typer af arbejder der falder ind under dette begreb.” 543 Formo-
dentlig spøgte de danske erfaringer fra 4. slice i denne formulering. Tro-
en på de danske prioriteringers betydning i forhold til SHAPEs strategi 
var ikke høj, og forestillingen om at de kunne udmøntes i nye kategorier 
af arbejder var ikke stor. Den blanding af idealisme, opportunisme og 
selvtillid, der havde fået de danske myndigheder til igennem halvandet år 
at presse på for at få kystbefæstningsanlæggene anerkendt som en ny 
kategori havde sandsynligvis lidt et knæk. 
 

7.11. Konklusion 
Generelt kan det konstateres, at skønt Danmark for både 4. og 5. slice 
ydede lidt mere til de fælles infrastrukturmidler, end man fik tilbage, så 
var infrastrukturprogrammerne en god forretning for det danske forsvar. 
Ikke mindst 3. slices overskud af fælles infrastrukturmidler til arbejder i 
Danmark på ca. 90 mio. kr. medvirkede hertil.544  
 
Hvor 3. slice alene indeholdt flyvepladser og signalanlæg, inkluderede 4. 
slice også nye kategorier såsom flådebaser og kystradarstationer. Det 
lykkedes imidlertid aldrig at få inkluderet kystbatterierne i de fælles infra-
strukturprogrammer. Heller ikke i de senere slices indgik disse typer an-
læg, og overordnet kan det konkluderes, at de helt store fælles infrastruk-
turarbejder i årene fra 1951-1955 bestod i flyvepladsarbejder og brænd-
stofforsyningsanlæg. Denne prioritering var SHAPEs – og ikke Dan-
marks egen. Stod det til danskerne, var netop disse arbejder blevet ude-
ladt i hvert fald af 4. slice. Dette skyldtes for flyvepladsernes vedkom-
mende primært politiske betænkeligheder omkring dansk stationeringspo-
litik, mens holdningen for de såkaldte pipe-lines nok snarere var, at de 
ikke var så nødvendige ud fra et militært synspunkt, som visse andre 
arbejder – herunder kystbefæstningsanlæggene.   

                                                 
543 ”Afskrift af telegram til Danmarks repr. ved det nordatlantiske Råd i Paris d. 25. 
februar 1953”, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
544 FM 11. kontor, ”Notat pr. 31.12.1954 vedrørende infrastrukturprogrammet”, 0028 
FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 
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De omfattende diskussioner mellem Danmark og især SHAPE omkring 
udformningen af 4. slice-programmet, må også ses i lyset af, at hverken 
Nordkommandoens eller SHAPEs planer frem til 1952 var udformet 
således i detaljer, at man direkte kunne udlede, hvilke infrastrukturarbej-
der, de krævede.545 For det danske søværns vedkommende var opgaverne 
ifølge NATOs krigsplaner, at spærre Østersøens udløb samt gribe ind 
overfor invasionsforsøg, og relevante anlægsarbejder i den forbindelse 
var flådebaser og kystbefæstningsanlæg. Når kystbefæstningsanlæggene 
ikke blev accepteret i SHAPEs infrastrukturprogrammer, skyldtes det 
sandsynligvis en blanding af, at SHAPE havde det primære fokus på fly- 
og landkræfter, og at de permanente, stationære anlæg, som kystbatteri-
erne var, blev set som udtryk for en stærkt forældet tankegang, der ikke 
passede ind i NATOs nye taktisk offensive forsvarsopbygning. Dette 
afspejlede også det faktum, at NATOs nye massive-retaliation strategi (se 
kapitel 6.1.) allerede i 1952 var på tegnebrættet, og heri blev flystyrker 
tillagt en altdominerende rolle.   
 
Som i de tidligere kapitler er en central overvejelse dog også, hvorvidt de 
danske forsøg på at få kystbefæstningsanlæggene finansieret via infra-
strukturmidlerne var udtryk for reelle militære prioriteringer, eller hvor-
vidt de snarere skal ses som taktisk betinget foranlediget af de stærkt 
pressede danske forsvarsbudgetter. Sidstnævnte må helt klart betragtes 
som en primær årsag til, at man fortsatte presset i løbet af efteråret 1952, 
hvor det stod klart, at 2650 mio. kr.-planen sandsynligvis ikke ville holde, 
med mindre man fik nogle af de her inkluderede arbejder finansieret af 
NATO.  
 
Endelig belyser infrastrukturspørgsmålet også nogle mere generelle for-
hold i det danske medlemskab. Eksempelvis de indbyrdes forhold imel-
lem NATOs organer i organisationens allerførste år. Her var Danmarks 
nærmeste allierede som også tidligere vist helt åbenlyst Nordkomman-
doen, som ved flere lejligheder støttede op om de danske krav til kystbat-
teriernes finansiering.  
 Også de danske forsøg på ved gentagne lejligheder at omgå 
SHAPE ved direkte konsultationer med Standing Group er interessante, 
og kan ses som udtryk for en stærk dansk aktivisme samt for det relative 
kaos, som eksisterede i starten af 1950erne. 
 

                                                 
545 FM 11.kt, 5/2 1952 ”Notat om overensstemmelsen mellem de for Danmark gæl-
dende NATO forsvarsplaner og det danske infrastrukturprogram af 24/10 1951” bilag 
2 til ”Notat vedrørende Infrastrukturspørgsmålene”, FM 6.kt. hemm 02.11.80-1, 13/2 
1952, UM 107.H.4/Dan. 
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Del 4: Afslutning 
 

Kapitel 8: Efterspil – var kystbefæstningsanlægge-

ne forældede allerede ved deres opførelse? 

Den danske accept af, at forterne ikke ville blive finansieret ved hjælp af 
NATOs infrastrukturmidler, afsluttede flere års diskussioner om, hvor-
vidt det stationære kystartilleri var forældet og burde erstattes af mobilt 
artilleri, fly eller skibe. I dette lille kapitel vil forternes udvikling blive 
fulgt. Det centrale spørgsmål er, hvorvidt kritikerne af forterne fik ret. 
Var Stevnsfortet og Langelandsfortet forældede og ude af stand til at 
udføre deres opgaver allerede ved opførelsen?  
 

8.1. Forsinkelser og mangler 
Byggeriet af Stevnsfort og Langelandsfort indledtes i starten af 1952, og 
forterne hejste kommando i sommeren 1953. Endelig aflevering fra For-
svarsministeriet til Kystbefæstningen fandt dog først sted i august 1954. 
Byggeriet havde da været udsat for en række forsinkelser, og arbejder 
med sløring, nærforsvar og kommunikationssystemer var stadig ikke 
gennemført. Så sent som i maj 1958 betød manglende kommunikations-
anlæg på Stevnsfort og Bangsbofort, at forterne ikke var ”fuldt operati-
onsduelige”.546  
 Heller ikke forternes nærforsvar, hvis betydning ellers var 
blevet understreget ved flere lejligheder, blev færdigudviklet. I 1954 hav-
de oberstløjtnant Wolff fra Hærstaben ganske vist udarbejdet detaljerede 
nærforsvarsplaner for alle forter undtagen de københavnske, men så sent 
som i 1965 blev disses gennemførelse stadig drøftet.547 Også de tidligere 
omtalte vigtige arbejder med sløring af forterne blev først nødtørftigt 
udført sidst i 1950erne.548  
 
Hovedårsagen til manglerne var, at der fra 1954 blev udført omfattende 
nedskæringer på Forsvarets budgetter. Koreakrigen var overstået, og i 
den relative afspændingsperiode som fulgte, ønskede den nye socialde-
mokratiske og radikale regering at prioritere den civile opbygning frem 

                                                 
546 Brev nr. 2293 ”Kommunikationsplaner for Stevnsfort og Bangsbofort”, Chefen for 
søværnsstaben (Pontoppidan) til FM 2/5 1958, 0028 FM 6. kt., Sagsakter Etablissemen-
ter, A441. 
547 Eksempelvis ved Stevnsfortet: ”Notat vedr. Nærforsvarsstillinger ved Stevns.” FM 6. 
kt. 610.411-1/919, 26/1 1965; et uddrag af Wolffs plan ligger i ”Resterende bygnings-
arbejder på Stevnsfort”, SVK til FM 21/8 1956, begge fra 0028 FM 6. kt., Sagsakter 
FTR vedr. etablissementer, ks. A 225. 
548 I maj 1957 forelå den endelig sløringsplan for Stevnsfortet stadig ikke. ”Resterende 
arbejder på Stevnsfort”, FM til SVK og FBT 21/5 1957, 0028 FM 6. kt., Sagsakter FTR 
vedr. etablissementer, ks. A 225. 
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for den militære.549 Men var den manglende færdiggørelse af forterne 
også udtryk for, at de ikke blev tillagt nogen særlig betydning i samtiden? 
Blev de set som så ubetydelige, at det ikke var værd at anvende de midler, 
som det blev vurderet var krævet for deres fulde sikring og funktions-
duelighed?  
 Der er ingen direkte kildedækning for sådanne påstande, 
men kritikken af de faste anlæg tog til i løbet af 1950erne. I 1955 havde 
CINCNORTH anmodet danskerne om at udarbejde et studie vedrøren-
de problemerne forbundet med kontrollen over ”The Baltic Straits” 
(Øresund, Storebælt og Lillebælt). Heri indgik en revision af Kystbefæst-
ningen, der af Nordkommandoen blev betragtet som ”extravagant in 
manpower and money.”550  
 I det endelige studie til CINCNORTH, som var udarbejdet 
af en arbejdsgruppe under Søværnskommandoen, fremgik det klart, at de 
faste kystbefæstningsanlæg ikke ville kunne udføre deres krigstidsopga-
ver.551 Studiegruppen anerkendte, at de smalle stræder og de lave farvan-
de var faktorer, som talte for anvendelsen af kystbaseret artilleri, såvel 
fast som mobilt, i kampen mod fjendtlige overfladestyrker og fly. I selve 
invasionsforsvaret mente studiegruppen dog, at kystbatterier med kon-
ventionelle faste kanoner kun ville komme til at spille en lille eller slet 
ingen rolle. De anlæg som fjenden betragtede som trusler ville blive slået 
ud på forhånd af fjendtlige luftlandetropper eller flyangreb. ”That this 
can be done by the enemy there is no doubt whatever”. Konklusionen 
var, at “to be effective coast defence weapons must be both mobile and 
powerful, and so far as the antiinvasion role is concerned, this rules out 
all the coast defence batteries now mounted.”...”The necessary combina-
tion of mobility and hitting power can be achieved only by mobile 
atomic artillery or by mobile batteries of guided weapons firing a surface-
to surface missile capable of carrying an atomic warhead.”552  
 Det nye fokus på atomstyrker i forbindelse med NATOs 
massive retaliation-doktrin slog her igennem, og i lyset heraf måtte de 
faste kystbefæstningsanlæg betragtes som for sårbare til at kunne bidrage 
til invasionsforsvaret. Noget tyder således på, at forterne af Søværnet 

                                                 
549 Også en række indenrigspolitiske årsager spillede her en rolle. Se Villaume, 1997, s. 
355. 
550 AFNORTH letter, 25/11 1955, Annex A til “Study on Control of the Baltic En-
trances”, 2/11 1957 (2nd Draft), Prepared by a Study Team set up by CINC Royal 
Danish Navy, 0101-001 FST, KA. Diverse sagsakter 1951-1969, ks.7 
551 Study on Control of the Baltic Entrances, 2/11 1957 (2nd Draft), Prepared by a 
Study Team set up by CINC Royal Danish Navy, 0101-001 FST, KA. Diverse sagsakter 
1951-1969, ks.7 
552 Ibid. 
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blev anset som forældede allerede i 1957, dvs. tre år efter deres opførel-
se.553 
 
Søværnskommandoens rapport til CINCNORTH må dog også ses som 
et partsindlæg i de kontinuerlige diskussioner omkring mobilt vs. statio-
nært skyts. Samme år som rapporten blev udfærdiget (1957) førtes da 
også i Tidsskrift for Søvæsen en debat om emnet mellem orlogskaptajn 
E. Bloch-Jensen, som var fortaler for det stationære skyts, og komman-
dør Aa. Linde, som var kritisk overfor Kystbefæstningens stationære 
værker, og mente at søforter principielt hørte ”fortiden til”.554 Begges 
argumenter var stort set gentagelser af de militære argumenter fra debat-
ten i starten af 1950erne. Bloch-Jensen henviste til kystbefæstningsan-
læggenes meritter under 2. Verdenskrig, og fremhævede deres høje be-
redskab. De kunne udgøre en væsentlig forsvarsfaktor, indtil andre styr-
ker kunne nå at blive kampberedte, de var relativt billige at bygge og ved-
ligeholde og de havde en lang levetid. Overfor atomvåben var de moder-
ne kystbefæstningsanlæg desuden i en bedre udgangsposition end stort 
set alle andre våben, da de netop kunne befæstes i rimelig grad.555  
 Linde derimod understregede, at ikke alene var de statio-
nære værkers beliggenhed kendt, og værkerne blev dermed sårbare, men 
man kunne også omgå dem - eks. via luftvejen eller ved luftlandsætninger 
af infanteri. Og så var det spildte kræfter i forhold til mobile enheder, der 
i Lindes forståelse udgjordes af ”helt moderne” raketvåben, som ikke 
vejede meget, og som dermed kunne opnå ”den virkelige mobilitet” og 
indenfor kort tid flyttes fra position til position og således altid indgå i 
kampen. Linde gav dog gentagne gange udtryk for, at han ikke mente, at 
de eksisterende værker var værdiløse. Tværtimod understregede han, at 
Stevnsfort og Langelandsfort kun havde medført relativt små investerin-
ger og var ”reelle kraftkomponenter”, der ikke kunne slås ud ”uden et 
vist kraftforbrug af en angriber”.556  
 Diskussionen afspejler, at enhver udtalelse om de stationæ-
re anlæg skal ses i lyset af de forskellige holdninger til mobilt vs. statio-

                                                 
553 Til studiet hørte også et bilag om kystbefæstningsanlæggene, som måske kunne have 
nuanceret konklusionen. Jf. ”Appendix III til kapitel 7: “Seaward Defence Require-
ments”. Desværre ligger dette bilag ikke sammen med rapporten, og det har ikke været 
muligt at genfinde det andetsteds. 
554 Debatten var bl.a. foranlediget af COMNAVNORTH, viceadmiral C.V. Gladstones, 
kritiske udtalelser om de faste anlæg. 
555 Orlogskaptajn Bloch-Jensen, E., ”Hører kystbefæstningsanlæg principielt fortiden 
til?”, i Tidsskrift for Søvæsen, nr. 128, 1957, s. 275-280; se også Bloch-Jensens, ”Kystbe-
fæstningsanlæg i atomalderen”, Tidsskrift for Søvæsen, nr. 127, 1956, s. 289-296 
556 Aa. Linde, ”En bemærkning om kystbefæstningsanlæg”, i Tidsskrift for Søvæsen, nr. 
128, 1957, s. 281-285. 
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nært kystartilleri. Der var i 1950erne ikke en entydig afvisning af de faste 
anlæg.  
 

8.2. Kystbefæstningsanlæggene nedlægges 
Der kan dog ikke herske megen tvivl om, at de permanente anlæg på 
mange måder blev overhalet af den militærteknologiske udvikling i løbet 
af de følgende årtier. Udviklingen af radar, langtrækkende raketvåben 
med høj præcision og ikke mindst de taktiske atomvåbens indførelse 
gjorde de faste anlæg meget sårbare. De danske kystbefæstningsanlæg 
blev da også faset ud ét efter ét i løbet 1950erne og starten af 1960erne.  
 Efter yderligere nedskæringer i Forsvaret i slutningen af 
1950erne blev både Flakfort, Dragørfort, Kongelundsfort, Hornbækbat-
teri, Middelgrundsfort og Bangsbofort således nedlagt som søforter. 
Nogle af dem fortsatte som baser for Hærens og senere Flyvevåbnets 
raketbatterier. Fra 1962 opretholdtes alene Stevnsfort og Langelandsfort 
som kystbefæstningsanlæg.557 
 
I 1960erne foregik der en stadig reorganisering af Forsvaret, og fremti-
den for de to forter var flere gange meget usikker.558 I løbet af 1960erne 
og 1970erne udførtes betydelige reduktioner af beredskab og besætning 
på Langelandsfortet. Det skyldtes bl.a., at fortets betydning var blevet af 
sekundær karakter efter oprettelsen af enhedskommandoen og det 
dansk-tyske forsvarssamarbejde. Fra 1973 blev Langelandsfortets hoved-
batteri og antiluftskyts langtidskonserveret, og i 1993 strøg fortet kom-
mando.559 Stevnsfortet blev nedlagt som selvstændig myndighed i 1981, 
og herefter nedtonedes fortets krigsmæssige funktion. I stedet blev det 
moderniseret i 1982, og med et nyt O-rum i fortets nordlige del blev 
farvandsovervågning den primære opgave. Stevnsfortet blev endeligt 
nedlagt i september 2000.  
 
Det må understreges, at der ikke i forbindelse med udarbejdelsen af den-
ne afhandling er fundet grundlag for overordnet at afvise kystbefæst-
ningsanlæggenes berettigelse ud fra rationalet det bedste man kunne få for 
pengene. Selv kritikerne af de stationære forter, eks. kommandør Aage 
Linde erkendte, som tidligere omtalt, at forterne på Stevnsfort og Lange-
land stod som ”reelle kraftkomponenter”. I de til afhandlingen gennem-
førte interviews, er der heller ikke fra nogen side givet udtryk for, at for-
                                                 
557 Afsnit er baseret på Margit Bech Larsens opslag om kystbefæstningsanlæg til Gads 
kommende koldkrigs-leksikon, (red.) John T. Lauridsen, Villaume mfl., 2010 ?: samt 
Bech Larsen, 2008. 
558 Se 0028 FM 1. kt., Journalsager, afklass. dokumenter 1950-1968, ks. 1, læg: 094.0-1, 
Ændring af beredskabet på marinestation Langeland (1962 samt 1965). 
559 Mortensøn, 2006, s. 88. 
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terne i samtiden blev set som værdiløse, og så sent som i 1980erne be-
mærkede daværende kaptajnløjtnant N.C. Borch, at Stevnsfort og Lange-
landsfort fortsat besad ”en god våbeneffekt” og ved deres placering 
kunne ”medvirke til kontrollen med de berørte farvandsafsnit”.560 
 Men samtidig understregede Borch, som skrev i lyset af 
udformningen af en ny forsvarsordning i 1981, at det danske søværn 
fremover kun burde investere i mobile kanon- og missilbatterier.561 
Fremtiden var således det mobile skyts, hvilket den danske forsvarsledel-
se heller ikke afviste i starten af 1950erne.562 På dette tidspunkt var vur-
deringen imidlertid, at de faste anlæg var det eneste økonomisk og prak-
tiske realistiske, når man skulle imødegå den akutte trussel, og når man 
skulle opnå det høje beredskab, som erfaringerne fra 2. Verdenskrig til-
sagde. Erindringen om den 9. april synes at have spillet en rolle i tænk-
ningen bag de danske kystbefæstningsanlæg.  
 

Kapitel 9: Konklusion 

Hvad kan så konkluderes om baggrunden for opførelsen af Stevnsfortet 
og Langelandsfortet? Hvad var begrundelserne for at opføre de store 
faste anlæg, hvilken kritik mødte de, og hvad kan diskussionerne om 
forterne sige om den generelle forsvarsopbygning i efterkrigsårene og de 
politiske uoverensstemmelser forbundet hermed - ikke mindst i relation 
til en dansk balancegang mellem alliancen i vest og modstanderen i øst?   
 
I årene efter 2. Verdenskrig måtte det danske forsvar bygges op fra bun-
den. For Kystdefensionens vedkommende betød det et farvel til de fleste 
af førkrigstidens anlæg og også til de mange tysk opførte værker primært 
ved den jyske vestkyst. I stedet blev forsvarsfronten i stigende grad vendt 
mod sydøst mod den nye formodede fjende - Sovjetunionen. Indtil 
Danmarks optagelse i Atlantpagten i 1949 blev anlæggelse af batterier 
ved Langeland og Stevns, som bl.a. kunne indgå i spærringen af gennem-
sejlingsfarvandene fra Østersøen, dog anset for så uønsket en provokati-
on af Sovjetunionen, at man i stedet hovedsageligt arbejdede med anlæg 
omkring København og ved forbindelsen mellem Fyn og Sjælland (Ny-
borg og Korsør).  
 Der er ikke fundet tegn på et direkte sovjetisk pres på 
Danmark i forbindelse med kystbefæstningsanlæggene, men danskerne 

                                                 
560 N.C. Borch, ”Kystbatterier i dansk sømilitært forsvar”, i Tidsskrift for søvæsen, 1981, s. 
151. 
561 Ibid., s. 153. I 1990’erne blev en række mobile sømåls-missilbatterier da også opstil-
let under motortorpedobåds-eskadren. Men deres levetid blev kort, da den sikkerheds-
politiske udvikling betød store nedskæringer på Søværnets budgetter. Oplysninger fra 
samtale med kommandør Henrik Muusfeldt, januar 2010.  
562 Referat af FSS møde 14/11 1950. 
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var klar over den store østlige interesse for Østersøen og gennemsej-
lingsfarvandene, og afvisningen af at planlægge med anlæg ved de sy-
døstvendte kyster kan formodentlig ses som en form for selv-

bindingspolitik, hvor den lille udsatte stat søgte at skabe mindst mulig op-
mærksomhed omkring et potentielt sprængfarligt emne. Man ønskede 
ikke at give Sovjetunionen anledning til at komme med militære eller 
politiske pressionsforsøg.  
 Efter Atlantpagt-medlemskabet i 1949 blev det, med opgi-
velsen af neutralitetspolitikken, muligt officielt at arbejde med en for-
svarslinje fremskudt mod sydøst, og i løbet af 1950-1951 blev Stevnsfort 
og Langelandsfort de højest prioriterede kystbefæstningsanlæg til nyop-
førelse under Søværnets anlægsprogram. Dette kan ses som et udtryk for, 
at den danske småstat efter alliancemedlemskabet førte en forsvarspolitik 
med mindre grad af selvbinding og ikke-provokation overfor den østlige 
supermagt – i hvert fald i spørgsmål, der ikke blev vurderet som værende 
af afgørende betydning for Sovjetunionen. 
 
Konkret foregik meget af planlægningsarbejdet omkring kystforsvaret i 
Kystdefensionen, hvor to kommissioner (Besigtigelseskommissionen og 
Opbygningskommissionen) i løbet af 1946-1948 udarbejdede en række 
forarbejder. Forslagene blev konkretiseret i Søværnskommandoens ud-
arbejdelser til forsvarskommissionerne af 1946 og 1950, hvormed plan-
lægningen blev behandlet på et politisk niveau. Politisk samlede bekym-
ringerne sig primært omkring batteriernes placering, hvor især Det Radi-
kale Venstre endnu i 1952 fastholdt betænkeligheder ved opførelsen af 
Langelandsfortet, hvis primære formål var at bidrage til spærringen af 
Storebælt, hvilket kunne blive opfattet som en offensiv foranstaltning af 
Sovjetunionen. 
 Blandt de øvrige partier var der, bortset fra rent indenrigs-
politiske og personrelaterede konfliktpunkter, bl.a. i forholdet mellem 
Rasmus Hansen (S) og Harald Petersen (V), stor konsensus omkring 
forsvarspolitikken i denne periode, og der ses ikke, at have været uover-
ensstemmelser imellem disse partier i spørgsmålet om kystbefæstnings-
anlæggene. Rasmus Hansen spillede som forsvarsminister også en direkte 
rolle i planerne om kystforsvarets opbygning. Han understregede bl.a. 
behovet for faste anlæg baseret på erfaringerne fra 9. april, og han tog 
beslutningen om at stryge batterier ved Halskov og Knudshoved fra pla-
nerne til NERPG.   
 Heller ikke internt værnene imellem var der tilsyneladende 
større uenigheder om kystbefæstningsanlæggenes opførelse. Der var ten-
dens til, at Søværnet indledningsvis var stærke fortalere for batterierne, 
men at man her, da de økonomiske midler viste sig at være begrænsede, 
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søgte at fremme Flådens interesser på bekostning af Kystbefæstningen. 
Dette resulterede i forslaget fra september 1951 om at lade Langelands-
fortet udgå til fordel for en kystjager. Det blev i denne situation hær-
generalerne i Forsvarsstyrelsen, som måtte sikre kystbefæstningsanlæg-
gene, sandsynligvis primært af politiske grunde, da ændringer i prioritets-
listerne på så sent et tidspunkt i projekteringen, ville sende et dårligt sig-
nal om militær ubeslutsomhed i den verserende magtkamp mellem For-
svarets civile og militære ledelse om fordelingen af midlerne under den 
politisk udstukne økonomiske ramme for Forsvarets opbygning. 
  
Det danske søværns primære opgaver i såvel national som allieret plan-
lægning var spærring af udsejlingen fra Østersøen samt at bidrage til in-
vasionsforsvaret. Til løsning af disse opgaver indgik de danske kystbe-
fæstningsanlæg også i de første planer for NATOs nordregion (NERPG 
og senere AFNE), hvilket sandsynligvis hovedsageligt må ses som udtryk 
for de nationale planers store indflydelse på den regionale planlægning.  
 Reelt var de NATO-allierede nemlig meget skeptiske over-
for de stationære befæstningsanlæg, der blev set som ”dyre” og ”kortli-
vede”. Især anlæggenes sårbarhed overfor luftangreb eller angreb fra 
luftlandsatte tropper blev fremhævet, og såvel britiske som amerikanske 
officerer anbefalede, at man erstattede dem med fly, skibe eller mobilt 
skyts, som blev anset for et mere fleksibelt og mindre sårbart våben. Den 
allierede kritik af de faste anlæg må sandsynligvis ses som udtryk for for-
skelle i den militære strategi, hvor NATO og amerikanerne konstant be-
tonede krigens offensive aspekter – også på et taktisk niveau, hvor styr-
ker med mulighed for offensiv og fleksibel anvendelse burde prioriteres. 
Heri var stationære anlæg som Stevnsfort og Langelandsfort udtryk for 
en forældet og i værste fald skæbnesvanger defensiv tankegang, som 
burde afvikles. 
 Skønt bekymringerne om de faste anlægs modstandsdyg-
tighed overfor luftangreb også blev delt af visse danske politikere og 
militære officerer, var der dog i forsvarsledelsen enighed om, at man 
burde fastholde de faste batterier, som havde et langt højere beredskab, 
større skudhastighed og træfsikkerhed samt beskyttelse af mandskabet 
end de mobile. Dette var af afgørende betydning pga. Danmarks særlige 
position så tæt på Østblokken med kyster, der kun lå i ganske få timers 
afstand til de sovjetiske flådestyrker. Desuden betød de særlige danske 
farvandsforhold med grunde vande og smalle bælter, at forterne kunne få 
ideelle betingelser for henholdsvis at støtte eller imødegå de artilleristisk 
lette flådestyrker, som måtte forventes at operere her. Opfattelsen af, at 
NATO simpelthen ikke forstod disse specielle danske forhold, og at SHAPE 
i øvrigt var stærkt domineret af hærofficerer, som ikke prioriterede de 
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maritime spørgsmål, har sandsynligvis også ligget bag den danske beslut-
ning om at fastholde de faste batterier trods kritikken. 
 Samtidig var den danske forsvarsledelse, på baggrund af 
erfaringerne fra 2. Verdenskrig, forholdsvis optimistiske omkring forter-
nes modstandsdygtighed overfor luftangreb. For de danske militære che-
fer var det vigtigste, at batterierne ikke var mere sårbare, end at de i en 
kortere periode kunne komme til at spille en afgørende faktor i forsøget 
på at vinde tid, indtil det øvrige danske og allierede forsvar var mobilise-
ret. Som Lundsteen havde understreget i Forsvarskommissionen, kunne 
kystværkerne, ”uanset at de slutteligt sattes ud af spillet”, tvinge en an-
griber til en øget indsats ”med deraf følgende forsinkelse samt voksende 
risiko og bekostning.” Hermed ville kystbefæstningsanlæggene også kun-
ne bidrage til den generelle afskrækkelsesstrategi, da deres høje bered-
skab kunne blive en afgørende faktor i forsvaret imod et sovjetisk lyn-
angreb, hvis succesfulde gennemførelse eventuelt ville stille NATO over 
for et fait accompli efter en besættelse af Danmark. 
    
De danske argumenter for at fastholde de stationære kystbatterier som 
en ”forsinkelsesfaktor”, der skulle gøre et angreb ”så kostbart som mu-
ligt” for Sovjetunionen, var baseret på den forudsætning, at man skulle 
”holde ud”, til der kunne komme militær støtte fra de allierede. At en 
sådan hjælp ikke kunne forventes i en krigs første faser blev dog i stigen-
de grad erkendt efter 1949, omend dette forhold i en blanding af fornæg-
telse og fortielse tilsyneladende blev ignoreret i forsvarsopbygningen. 
Skønt forsvarsledelsen indså, at man kunne blive nødt til at opgive store 
dele af landet og trække sig tilbage til små brohoveder i de strategisk vig-
tigste områder, så var forsvarsplanlægningen fortsat baseret på forestil-
lingen om et reelt eksistensforsvar af hele landet støttet af allierede styr-
ker.  
 De manglende allierede styrker til det danske forsvar af-
spejlede de store allieredes internt formulerede vurdering, at Danmark 
var så udsat placeret og så sårbart, at man reelt måtte betragte landet som 
forhåndsopgivet. Derfor regnede især amerikanerne også primært med, 
at spærringen af Østersøen, som Danmark gentagne gange fremhævede i 
forsøget på at få opprioriteret forsvaret af landet, måtte foregå ved Syd-
norge. Hermed mistede ét af de stærkeste danske argumenter for opfø-
relsen af Stevnsfort og Langelandsfort, deres rolle i spærringen af de 
danske stræder, også betydning.   
 De danske argumenter vedrørende kystbefæstningsanlæg-
genes betydning for NATO-strategien og Østersøens spærring var sand-
synligvis udtryk for reelle militære vurderinger. Stræderne var det mest 
logiske sted at spærre Østersøen, forudsat at det var muligt – og blev 
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prioriteret – at holde de omgivende danske landområder. Samtidig følte 
Danmark sig oprigtigt set isoleret maritimt med sin særegne placering på 
frontlinjen mod øst men i en uafklaret position midt mellem SACEUR 
og SACLANTs ansvarsområder. 
 Argumenterne for strædernes betydning for Østersøens 
spærring må dog også ses i lyset af de samtidige danske forsøg på at for-
stærkninger til området, samt at få en række maritime anlæg, ikke mindst 
flådestationer og kystbatterier, finansieret via NATOs infrastrukturpro-
gram. Skønt Stevnsfort, Langelandsfort og Bangsbofort egentlig var sik-
ret ren dansk finansiering under 300 mio. kr. bevillingen fra 1950, så 
øjnede danskerne fra efteråret 1951 chancen for at få udgifterne dækket 
af NATOs infrastrukturmidler, og forterne indgik i de danske infrastruk-
turplaner for såvel 3. som 4. slice. Danskerne lagde et stærkt pres på 
NATOs kommandoer for at få batterierne optaget til fællesfinansiering 
med den officielle begrundelse, at der forelå en ”ganske speciel opgave”, 
hvis løsning var af ”overvældende betydning for samtlige NATO-
nationer”, og som det oversteg Danmarks kræfter at løse – nemlig spær-
ringen af Østersøen. Samtidig er der dog ingen tvivl om, at danskerne via 
infrastrukturprogrammerne søgte at dække en række store huller i de 
danske forsvarsbudgetter for starten af 1950erne. 
 På trods af en stærk dansk aktivisme i spørgsmålet, hvor 
man bl.a. søgte støtte hos Standing Group udenom SHAPE, lykkedes 
det aldrig for danskerne at få kystbefæstningsanlæggene optaget i infra-
strukturprogrammerne. Kystbatterierne blev officielt afvist med den de-
finitoriske begrundelse, at de ikke kunne anvendes af flere landes styrker, 
men reelt skyldtes afvisningen også NATOs tilbagevendende kritik af de 
faste kystbefæstningsanlæg som forældede og ufleksible. 
 
Man kan spørge sig selv, om danskernes insisteren på at opføre de stati-
onære kystbefæstningsanlæg trods kritikken var udtryk for, at det danske 
militær ikke havde ”fingeren på pulsen” i forhold til den militærteknolo-
giske udvikling i en periode, hvor man var på tærsklen til missil- og 
atomalderen. Danskerne var tydeligvis noget usikre omkring disse ”frem-
tidsvåben”, men i øvrigt er der ikke i forbindelse med udarbejdelsen af 
denne afhandling fundet grundlag for overordnet at afvise kystbefæst-
ningsanlæggenes berettigelse ud fra rationalet - det bedste man kunne få 
for pengene. Den danske vurdering var, at de faste anlæg var det eneste 
økonomisk og praktiske realistiske, når man skulle imødegå den akutte 
trussel, og når man skulle opnå det høje beredskab, som erfaringerne fra 
2. Verdenskrig tilsagde. I den danske argumentation for at fastholde op-
førelsen af de stationære kystbefæstningsanlæg spillede det en stor rolle, 
at disse ville kunne etableres hurtigere end mobilt skyts, og at de var bil-
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ligere. Danskerne ønskede hurtigst muligt at få igangsat arbejderne og 
ikke indgå i ”ørkesløse” diskussioner om fast eller mobilt skyts. Behovet 
for en hurtig forbedring af det danske forsvarsberedskab krævede, at 
man fastholdt beslutningen om de faste værker og så bort fra andre løs-
ninger.  
 Således kan sagen om kystbefæstningsanlæggene ses som 
udtryk for, at de danske beslutningstagere søgte at sikre sig bedst muligt 
inden for de økonomiske og ressourcemæssige rammer, der var til stede. 
Loyaliteten overfor NATO-alliancen, hvis samlede afskrækkelseseffekt 
var Danmarks primære sikkerhedsgaranti, var stor, men indenfor den 
nyoprettede alliance søgte Danmark at positionere sig og agere på en 
måde, som efter de danske aktørers opfattelse sikrede danske interesser 
bedst muligt. At man fastholdt opførelsen af Stevnsfort og Langelands-
fort trods kritik fra de store allierede må ses som udtryk for en vis grad af 
selvstændighed i forsvarspolitikkens konkrete indhold og også som ud-
tryk for, at det danske forsvar efter de danske aktørers opfattelse ikke var 
ren symbolpolitik. Det var ikke lige meget, hvad man anvendte forsvars-
kronerne til. I forsøget på at opnå størst mulig sikkerhed indenfor de 
økonomiske rammer og at gøre et angreb så kostbart som muligt for 
fjenden blev kystbefæstningsanlæggene, der med konstant højt beredskab 
kunne udgøre en vigtig ”forsinkelsesfaktor”, set som væsentlige bidrag.  
 I et mere overordnet perspektiv må det dog understreges, 
at for den samlede NATO-afskrækkelse betød forterne forsvindende lidt. 
I en sikkerhedspolitisk analyse er det mest interessante ved diskussioner-
ne om kystbefæstningsanlæggene derfor, at de viser noget om det sikker-
hedsdilemma, som den geografisk eksponerede småstat Danmark stod i 
mellem den nye venligtsindede stormagtsalliance og den potentielt 
fjendtlige nabo-stormagtsblok. Danske beslutningstagere måtte føre en 
balancepolitik, som sikrede at man blev opfattet som loyal overfor allian-
cen samtidig med, at man sikrede sig så godt som muligt overfor Øst-
blokken. Mere eller mindre bevidste om, at Danmark af de allierede be-
tragtedes som forhåndsopgivet, blev opgaven at føre en ikke-
provokatorisk politik overfor Sovjetunionen samtidig med at man op-
byggede en militær styrke, som i hvert fald på sigt kunne bidrage til af-
skrækkelsen.  
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English summary  
The theme of this thesis is the political and military considerations lead-
ing up to the construction of the two permanent coast defence fortifica-
tions at Stevns and Langeland during 1952-1954.  
 After the Second World War it became increasingly obvi-
ous that Denmark’s future adversary would be the superpower in the 
East – the Soviet Union. But only after Denmark entered NATO in 
1949 was it considered politically possible to establish an advanced 
Southeastern defence line, in which coastal batteries at Stevns and Lan-
geland had a high priority. 
 These batteries should participate in the defence against 
invasion and in the defence of the Danish Straits and with that the exits 
from the Baltic Sea. Their role in the latter was also the background for a 
strong Danish pressure on NATO to have the constructions financed 
through the common infrastructure programs. Despite strong Danish 
activism in this question NATO refused to accept the fortifications for 
common funding which reflected a generally critical attitude towards 
permanent stationary fortifications. In particular the Americans viewed 
stationary coastal artillery as an outdated and inflexible weapon that was 
very vulnerable to air raids and attack from paratroopers. 
 The criticism was rejected by the Danish military and po-
litical leadership who emphasized that the constant readiness of the bat-
teries could be an important factor in the delay of an attack until allied 
reinforcements were in place. Such a view must to some degree be seen 
as Danish wishful thinking as in the early 1950s there were no rein-
forcements earmarked to the defence of Denmark which NATO did not 
expect to hold for more than a few days in case of war.  
 The fact that Denmark was in reality abandoned in ad-
vance also meant that the Americans primarily expected to close the Bal-
tic exit at the South of Norway whereby the Danish Straits and the 
coastal defence installations to their defence lost importance for the 
overall NATO-strategy. 
 Despite the criticism towards the coastal batteries Den-
mark maintained the need for their construction based on the premise 
that the country had to safeguard itself in the best possible way with the 
financial and natural resources at hand. In that way the construction of 
the forts can be seen as an expression of Danish independence towards 
NATO in matters of the concrete defence policy. 
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105.G.7 Øvrige regionalgrupper u. nordatl. traktat 1949-1950 
105.G.9 Interministerielt koordinationsudvalg, pk. 1-5 1950-1955 
105.G.13: Udenrigsministerens ”forsvarsmøder” (1952-53)  
105.I.1.a/1 Den nordatlantiske forsvarsplan, herunder atomvåbnenes indflydel-
se på denne, pk. 1-5 1949-1955 
105.I.1.b, Forsvarsplan for den nordeuropæiske region, herunder Danmark 
samt atomvåbnenes indflydelse herpå (1949-55), pk. 1 
105.I.7.a SHAPE and SACEUR, pk. 1-4 (1950-1953) 
105.I.7.b. Referater af møder med SACEUR 1951-1961 
105.I.10.b. Referater af møder med NATO-kommandanter (-Saceur og Saclant) 
1951-1958) 
105.I.19.a/1. Øverstkommanderende for Danmark i Norge Cincnorth (nordre-
gionen), pk. 1 1951-1958 
105.K.12. De ”små” NATO-landes samarbejde, 1951-53 
105.T.20.c Forsvarsstabens situationsmeldinger og oversigter over udenrigspo-
litiske spørgsmål (1951-56) pk. 1 
105.Dan.1/1.a, Danmarks forsvarsindsats (105.Dan.1.a) (1950-55) pk. 1-5 
107.C.5.a. Det forsvarsøkonomiske udvalg pk. 1-3 1950-1959 
107.H.3.a Infrastrukturprogrammerne. Udarbejdelse, cost sharing og overens-
komst pk. 1 (1952-1956) 
107.H.4/Dan Infrastrukturprogrammerne Slices i Danmark. Pk. 1-2 1951-
1954) 
107.H.35.a. Sekretariatets besøg i Danmark vedr. infrastruktur problemer 
1952-1955 (pk. 1) 

 
0007, Krigsministeriets arkiv 
B. Emnekort 1946-1967, pk. 1 (1946-1959) 
Journalsager 1946 – 1962 (gennemgået i 0028 FM 1. kt.) 
Forsvarskommissionen af 9.5.1946 (gennemgået i 0028 FM, Kommissioner) 

 
0007+U0207, Forsvarskommissionen af 9.5.1946  
Materiale 1920-50, pk. 1-3 
Materiale fra kommissionens formand K.H. Kofoed 1949-50, pk. 15, 5-
mandsudvalgets mødereferater m.m. 
Materiale fra kommissionens sekretær generalmajor P.M. Digmann 1946-
1950, pk. 19, 1947-1950 Marinen + Kystdefensionen 

 
0008, Marineministeriets arkiv 
Journalsager 1946-1962 (gennemgået i 0028 FM 1. kt.) 

 
0008+B02, Marineministeriets 2. afdeling (Admiralitetskontoret)  
Fortrolig korrespondance 1947-50, pk. 1 
Kopibog over referater og lignende 1908-1951, pk. 24 
Kopibog vedrørende ADM (militære sager) 1892-1951, pk. 120 (1949-1951) 
Referatsprotokol for fortrolige sager 1947-50, pk. 001-002 
Sager 1914-1951, pk. 525, 537-38 og 578  
Register til indkomne skrivelser 1916-1951, pk. 34-36 (1949-1951)  
Journalregister til udgående skrivelser, 1914-1951, pk. 72-74  
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0008 + B01, Marineministeriet, Sekretariats- og kommandokontoret 
Register M I (til journal – indgående), pk. 73-76 (1947-1950) 
Register M U (til kopibog – udgående, Brevregister), pk. 34-37 (1947-
1950) 
 

0028, Forsvarsministeriets arkiv:  
1. kontor 
Journalsager 1946-62, pk. A037, A038, A071 og A076 
Journal (Emnekort) 1950-1957, pk. B017 
Emneregister 1950 -1987, pk. 1-2 
Sagsregister 1950-57, pk. B 020 
Journal over ministersager 1948-58, pk. B024 
Stikordsregister 1949-1957, pk. B024 
Diverse fortrolige akter 1950-1957, pk. K-001-006   
Journalsager, afklassificerede dokumenter 1950-1968, pk. 1 og 4-6 
Varia, pk. 
V 001 1950 Korrespondance med de danske militærattacheer i udlandet;  
V 002 1945-1953 Marineministeriets forbindelsesofficer;  
V 003 1945-1953 Marineministeriets forbindelsesofficer 

  
4. kontor 
Sagsakter 1946-1977, pk. A 140 - A 141  
Udrangerede og nedklassificerede sager 1946-1959, pk. B 003+003a samt B 
004+004a  
Kopibog fortrolig 1949-1970, C 139-C 140 

 
6. kontor 
Sagsakter   
A 32 37.1-15 oversigt over forsvarsbudgetterne  
A.32 1950-57, Bygge- og anlægsarbejder 
A 102 80.1-13 Byggeriet indenfor 300 mill. planen (953) 
A 145 Marineministeriet 1949-59 
A 556 610.950-1 Militærattacheen, London 1947-66 
Forsvarets etablissementer, sagsakter FTR, A 225 1951-65, Stevnsfort (på 

kassen angivet som 9. kt.) 
Etablissementer (6. kontor): 
A 290 1952-1957, 919 Stevnsfortet 
A 291 1951-57, 919 Stevnsfortet 
A 307, 1951-55, 991, Kystbefæstningen 
A 440 1956-65, 919, Stevnsfortet 
A 441 1951-66, 919 Stevnsfortet 
Kopibog – fortrolig 1949-57, pk. C 90-C 95 
Kopibog – fortroligt materiale 1951-67, pk. KC 01- KC 02 
Journal – fortroligt materiale, pk. KA 21-24 og KA 68 
Emnekort 1951-1957, pk. B 4 - B 6a + B 8 
Emnekort NATO, pk. B 46 (1951-1956) 

 

9. kontor 
Emnekort, B 18 + B 18a 
Kopibog – fortrolig og hemmelig, C 82 1951-1962 
Sagsakter – Fortroligt 1950-1967, pk.  
A 167 SHAPE/NATO,  
A 214-215 Arkiv for det forsvarsøkonomiske udvalg, infrastruktur 
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11. kontor (NATO-kontoret) 
Journal indgåede skrivelser 1951-1967, pk. B 1 
Sagsakter fra forsvarsministerens sekretær 1950, pk. B 6  
Atlantpagtsager (journaler og kvitteringer fra den danske repræsentation i 
NERPG/AFNE), pk. V 1- V 3 
Journalsager, Alfabetarkiv 1951-1973 
Pk. 13 Nyordning af det danske forsvar 
Pk. 17-18 Instruks for den militære repræsentant ved SHAPE samt Infrastruk-
tur  
Pk. 25 Ref. fra det interministerielle udvalg samt notater 
Pk. 26. Notater samt NPG Ministermøder 
Pk. 28 Rådsmøde i Lissabon 1952 
Sagsregister, Alfabetarkiv 1951-1973, pk. 1 

 
0028+B17a+0001, Minister Harald Petersens embedsarkiv 
Sagsakter V 1 – V 2, 1950-1953  
 

0028+B17a+0001, Minister Rasmus Hansens embedsarkiv 
Sagsakter V 3, 1953-1955 
 

0028+U0197, Kommissionen i henhold til Lov nr. 447 af 20.11. 1950 til 
Behandling af Spørgsmål vedrørende Nyordning af Forsvaret 
Arbejder til organisationsloven 1951, pk. 23 
Revision af forsvarsloven af 1951, pk. 27 
Materiale 1940-1951, pk. 29. 
 

0028+U0305, Materiale om Forsvarsudvalget af 28. maj 1955  
Materiale 1950-1960, pk. 2 vedr. Infrastrukturprogrammet og MDAP 
leverancer 
 
0029, Økonomiministeriets arkiv, Det økonomiske sekretariat 
Register over indgåede skrivelser fra Udenrigsministeriet 1949-1957, pk. 1 
Journaler 1946-1956, pk. 1-2    
Journalsager 1947-1959, pk. 16-17 (Det forsvarsøkonomiske udvalg) 
Anlægsudvalget 1947-1961, pk. 1  

 

Departementschef Kurt Hansens embedsarkiv  
Emneordnede sager 1945-1988, pk. 33 Referater fra Det forsvarsøkonomiske 
udvalg 1953-1954 

 

0037, Finansministeriet, Budgetdepartementet, Departementschef Erik 
Ib Schmidts embedsarkiv 
Emneordnede sager 1950-1975 

 

1055-013, Saxildudvalget 
N. Udvalgsmateriale 
Pk. 1 FMN korresp mv.,   
Pk. 45 S-8 Stevnsfort) 
Pk. 282 300 mill-planen samt S-8 Stevnsfort 

 
1055-085, Kommissionen til besigtigelse af kystbefæstningsanlæg, 1945-
1946 (Kaldenavn:  Besigtigelseskommissionen)  
A. Sagsarkiv (1945-1946), pk. 4 
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K. Fortroligt arkiv 1932-1982, pk. K-6 
V. Afsluttende rapport, pk. 1 
V. Kommissionsrapport og C. Kopibog, pk. 5 

 
1055-089, Kommissionen til overvejelse af Kystdefensionens fremtidige 
opbygning og organisation 1946-1948 (Kaldenavn: Genopbygningskommissio-
nen)  
A. Indgåede skrivelser 1946-48  
A. Sagsarkiv 1946-48  
C. Kopibog 1946-48  
V. Diverse 1946-48  
V. Mødereferater 1946-48  

 
11010, Ministermøder  
Ministermødereferater, pk. 3 Ministermødeprotokoller for ministeriet Erik-
sen-Kraft, 30/10 1950 – 18/8 1952 

 
 
Forsvarets arkiver i Rigsarkivet 
 
0101-001, Forsvarsstaben, 1950-1975  
A. Sagsarkiv (1950-1975), pk. 10 og 15  
B. Bog over indgåede sager, bog 1 
B. Emneordsregister 1950-1970 
B. NATO-nøgle, (AFNE, 11. kontor) 
B. Register til kopibog, pk. 1-2 (1951-1955) 
B. Registraturbog, pk. B-2 1945-1952 (Generalstaben)  
KA. Diverse sagsakter 1951-1969, pk. 2-4 og 7  
KA. Fortegnelse over diverse sagsakter  
KC. Bilag til klassificeret kopibog (afklassificeret), pk. 1-5, 1950-1957 
KC. Klassificeret kopibog (afklassificeret), pk. 1-17 (1950-1953) 

  
0101-018, Forsvarschefers arkiv 
Registraturer er set i Forsvarskommandoens arkiv 

 
0101-024, Den nationale militære repræsentant ved SHAPE 
B. Registratur for sager fra SHAPE, AFNE og NATO Defence College 
1951-1957, pk. B-1 1951-1957 
Registratur over indgåede sager fra Danmark, 1951-1957, pk. B-1 
KC. Klassificeret kopibog (afklassificeret), pk. 1-4 1951-1953 
 
0101-027, Forsvarskommandoen, Det Danske Element ved Allied For-
ces Northern Europe, (1951-1961 = Ældste danske Officer v. 
HQ/AFNORTH) 
A. Indgåede skrivelser (Sagsarkiv), 1951-1962, pk. A 1 
C. Kopibøger (Udgåede skrivelser), 1951-1957, pk. C 1 

 
0120-015, Forsvarets Bygningstjeneste, Søværnets Bygningsdistrikt (fra 
1952-1977, før dette Søværnets Bygningsvæsen – sagsarkiv er fælles for de tre) 
Etablissementssager (Sagsarkiv), pk. A08-A10, 1601 Stevnsfort 
A. Journalsager (Sagsarkiv), pk. A 67 + 73-76. 
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0180-019, Militærattacheen i London/ Forsvarsattacheen i London  
Registraturer, indgåede (officielt), pk. B 2 
A. Sagsakter 1945-1970, pk.  
A 10 III A Militærpolitiske indberetninger 1950-1960  
A 23 VII B Atlantpagten 1949-1952 
K. Fortroligt arkiv 1946-1974, pk. K-1 Udgåede skrivelser HEM og FTR 
1951-1959 
K. Klassificeret sagsarkiv, uordnet 1947-1964, K-1 1947-1964 

 
0180-020, Marineattacheen i London  
A. Ind- og udg. skrivelser 1946-1959, pk. A-1 
A. Sagsarkiv 1945-1959, pk. A-2 
KC. Klassificeret arkiv 1939-1965, pk. K 1 - K 4 og K 6  Ind- og udgåede 
skrivelser HEM og FTR 

 

0180-023, Forsvarsattacheen i Washington  
Registratur- og korrespondance bøger samt kartotekskort, pk. B 6  

 

0180-024, Marineattacheen i Washington  
A. Sagsarkiv, pk. 32 + 34 
Emnekort med krydsreferencer 1946-1967, pk. 70 
Registraturbog 1951-1955, pk. 71 
B. Korrespondanceprotokol 1951-1955, pk. 72 
K. Fortroligt arkiv, pk. 73 FTR registratur- og korrespondancebøger 1950-
1961 
K. Materiale vedr. Nordatlantisk Traktat – ”Hemmeligt”, pk. 1  

 

0180-034, Forsvarsattacheen i Paris  
Atlantpagten, A 23 1949-1952 
Sagsarkiv (uordnet) – Restaflevering, Klassificeret arkiv, pk. K 1 1947-
1964 

 
0201-036, Chefen for hæren, Hærkommandoens arkiv  
C. NATO-kopibog, pk. 1 1951-1953 
KC. Fortrolig NATO-kopibog (afklassificeret), pk. 1 1951-1953 
KC. Hemmelig NATO-kopibog (afklassificeret), pk. 1-2, 1951-1953 

 
0301-007, Søværnskommandoen/Marinestaben/ Chefen for søværnet:  
A. Sagsarkiv (afklassificeret) 1950-1961, pk. 1 
A. Sagsakter 1958-1975, pk. A 6.  
Journaler 1950, pk. B1 – B3 
Journalregistre 1950, pk. B19 + B20 
B. Emneordsliste, pk. B 2  
B. Register 1901-1965, pk. B 26+B27 (1949-1952) 
K-5 Kopibog 1952-1957 (K. Fortroligt arkiv) (1 pk) (inkl. K-5 sagsarkiv 1949-
1957) 
KC. Hemmelig kopibog (afklassificeret) 1946-75. pk. 1-5 
KC. Klassificeret kopibog (afklassificeret) 1950-1975, pk. 1 
KC. Klassificeret kopibog hem.-yderst hem. (afklassificeret) 1954-69, pk. 1 
V. Diverse, pk. V35 Forsvarskommissionen af 1946 (1946-51) 
 

0301-027, Kystdefensionens (fra 1.8.1951- Kystbefæstningen) arkiv 
Kopibog med referater af stabsmøder 1951-55, pk. C 1 
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Sagsarkiv, pk. A1, A 4 og A 6 
V. mødereferater 1945-1951, pk. 1 
Fortroligt sagsarkiv (1951-61), pk. KA 11 + KA 16 
KC. Klassificerede kopibøger, pk. KC 9 Kystbefæstningens fortrolige årsbe-
retninger 1951-60 

 
0320-014, Sundets marinedistrikt, Stevnsfortet    
A. Indgående skrivelser, pk. A 1 
B. Postlister (ind, udg.), pk. B 1 

Ind- og udgåede skrivelser 1954-1961 og 1962, pk. C 1 + C 10-12   
Dagbøger, pk. V 1- V 5  

 
0370-012, Søværnets bygningsvæsen (indtil 1952 – herefter Søværnets Byg-
ningsdistrikt, Forsvarets bygningstjeneste. Sagsarkiv er fælles for de tre) 
A. Sagsakter 1909-1952,  
A-235- A-236 Kommission til besigtigelse af kystbefæstningen, Opbygnings-
kommission 1945-1948 

 
5003, Forsvarets bygningstjeneste  
A. sagsarkiv 1953-1977,  
Pk. A 49 – A 50 (S 1601 Stevnsfort 1953-1957) 
Pk. A 231 (1601 Stevnsfort 1953, 1957) 

 
5056, Forsvarsstyrelsen, maj 1950-1969 
Udvalgte Mødereferater 1950-1953. Udvalgt ud fra indholdsfortegnelser, 
afklassificeret og set i FKO. 

 
 
Privatarkiver i Rigsarkivet 
 

2-1035, H.M. Lunding (oberstløjtnant, chef for FE) 
Register til oberstløjtnant H.M. Lundings arkiv 1946-1959 
 
05309, E.M. Dahl (kontreadmiral, Chef for Kystbefæstningen)  
Kopi af hans dagbog for perioden 1943-47.  
 
06172, E.J.C. Qvistgaard, (admiral, forsvarschef) 
Pk. 1 Dagbøger (især 1946-50) 
Pk. 3 Militære sager 1925-50 (især 1940-1950) 

 

4+06499, Aa. H. Vedel (viceadmiral, Chefen for Søværnet) 
Diverse sømilitære sager 1946-56, pk. 12-13 
 
06647, Knud Ole Damsgaard Hansen (overtoldinspektør)  
Materiale vedr. Den Danske Nato-Delegation i London, 1945-1951, pk. 15 
(bl.a. materiale vedr. Det forsvarsøkonomiske udvalg) 
Materiale vedr. Det Økonomiske Sekretariat m.m.: pk. 13-14 Forskelligt, 
1946-1950 
 
06894, Ole Bjørn Kraft, (Forsvars- og udenrigsminister) 
Pk. 2 Forsvarsministersager 1945-1960, Diverse samt Udenrigsministeri-
elle sager 1952-1958  
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07137, Thorkil Kristensen (Finansminister, V) 
Pk. 2-3 Diverse papirer 1948-1985 – herunder pkr. 2: samfundsforhold/ 
historie, 1950-1953 notater og korrespondance bl.a. sager vedr. forsvaret, 
økonomisk politik og udenrigspolitik. 
Pk 4. Diverse presseklip 
Pk. 1. Korrespondance 
 

 
UDENLANDSKE ARKIVER 
 
NATO arkiver 
 

NISCA-files, 3 sagsmapper (papir):  
•  NISCA: 3/2/6: Planning of Composition, Organisation and Com-

mand of the Integrated European Defence Force Vol II. (1950-1951) 

•  NISCA: Standing Group Report to the Military CTTEE on Meetings 
of the Regional Planning Groups (MC 6) and Summary of Standing 
Group Activities, MC 4 series, (10th oct 49 to 27th march 1950) 

•  NISCA 3/2/14: Reports on the establishment and organization of al-
lied command structure in northern europe (AFNORTH) (MC 68) and 
revisions and corrigenda thereto, 1951-1969 

 
CD-Rom baserede arkivalier:  
Vedr. Temporary Council Committee (TCC)  
CD-R-Nr. IS-0045 A 
CD-R-Nr. IS-0045 B 
CD-R-Nr. IS-0048 
 
Vedr. AC/4 Special Committee on Infrastructure 
CD-rom: IS-AC-NATO064 (Documents)  
CD-rom: IS-AC-NATO065 (Documents) 
CD-rom: IS-AC-NATO066 (Summary Records) 
 
Vedr. AC/38 Special Committee of Ministers on infrastructure 
CD-rom: IS-AC-0235, microfilm nr. 59 (1952) 
 
Vedr. Annual Review 1952  
CD-rom: IS-AR-060A,  
 
Arkivalier indscannet i IMS-registry-databasen 
Fritekstsøgning blandt flere tusinde dokumenter i IMS (International Military 
Staff)-databasen. Søgeord var bl.a. Denmark, Denmark Navy, Danish navy, 
Qvistgaard, Coastal Defence, Stevns, Ramlau [Ramlau-Hansen], Denmark In-
frastructure, Danish infrastructure, Northern European Regional Planning 
Group, NERPG, coastal artillery, fortification. 

 
 
Norske arkiver 
Referater af møder i Den militære sjefsnemnda og visesjefsnemnda 1948-1953 
opstillet på Institut for Forsvarsstudier, Oslo.  
 
 



 188 

Øvrige arkiver 
Desuden er anvendt amerikanske og britiske arkivalier fra Poul Villaumes arkiv-
samling på SAXO-instituttets bibliotek, Afd. for Historie, Njalsgade 80, 2300 
Kbh. S. samt fra DIIS-udredningens arkivsamling på DCISM-biblioteket, 
Strandgade 56, 1401 Kbh. K. 

 
 

Interviews 
 
Interviews er gennemført med følgende:  
 
Kommandør Svend Schack von Fyren Kieler, 1950-1954 ved Marinestabens 
(fra 1951 Søværnsstabens) Operationsafdeling, 1952-1954 tillige adjudant hos 
chefen for Søværnet og chefen for Søværnsstaben, 1958-1962 ved HQ AF-
NORTH, fra 1982 Naval Deputy ved HQ AFNORTH.  
 
Kommandørkaptajn Hans Harboe-Hansen, 1950-1954 ved Søartilleriets 
materielsektion, 1970-1974 chef for Langelandsfortet.  
 
Kontreadmiral Adam Helms, fra januar- oktober 1950 i NERPG, fra januar 
1951 – november 1952 i SHAPE, fra november 1952 – maj 1954 ved Standing 
Group i Washington, 1970-1975 COMBALTAP. 
 
Kommandør og cand. phil. Poul Erik Pedersen, i 1950’erne ansat i Sømine-
væsenet, juni – august 1967 i HQ SACLANT. 

 
I øvrigt vil jeg gerne rette en tak til en række aktører, forskere og arkivarer, som 
har bidraget med kommentarer i løbet af udarbejdelsen af afhandlingen. Således 
har jeg haft samtaler med bl.a. brigadegeneral og historiker Michael Clemmesen 
og kommandør Lars Wille Jørgensen fra Center for Militærhistorie, med histo-
riker Thomas Pedersen fra Statens Forsvarshistoriske Museer, historiker Jens 
Carl Kirchmeier-Andersen Nationalmuseet, Kenneth Kristensen fra Bangsbo 
Fort Bunkermuseum, historiker Frede P. Jensen, overarkivar H.C. Bjerg, forfat-
ter Tom Wismann, tidl. viceadmiral Jørgen Bork og kommandør Henrik Muus-
feldt samt med de norske historikere Kjetil Skogrand, Tor Jørgen Melien og 
Kjell Inge Bjerga fra Institutt for Forsvarsstudier. Mailkorrespondance har væ-
ret ført med den danske historiker Leon Dalgas Jensen og arkivar i SHAPE 
Gregory Pedlow. Ingen af de ovennævnte kan dog holdes til ansvar for de kon-
klusioner, som fremsættes i afhandlingen.  
 En stor tak skal også lyde til ansatte ved Marinens Bibliotek, 
især historiker Søren Nørby samt orlogskaptajn Peter Thorning Christensen for 
deres hjælp og kommentarer, til Johannes Geurts og Anne-Marie Schmidt ved 
NATO-arkivet i Bruxelles, til ansatte ved FM og UM’s arkiver samt Rigsarkivet 
og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og til arkivar ved Forsvarskom-
mandoen, Gitte Brinkbæk, som alle på bedste vis har bidraget til, at det store 
arkivarbejde har kunnet gennemføres. 
 
Også tak til Jon Bech Larsen for grafisk udarbejdelse af afhandlingens kortma-
teriale, til Thomas Thomasen for arkivassistance i National Archives i USA, til 
historikerne Svend Aage Christensen og Poul Villaume for at lade mig anvende 
deres udenlandske kildemateriale, og til Østsjællands Museum (Koldkrigsmuse-
um Stevnsfort) samt Stefan Rozental og Hanna Kobylinski Rozentals Fond for 
økonomisk støtte til arkivrejserne. 
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Forkortelsesliste  
 
ABA: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
 
ACE:  Allied Command Europe (Europakommmandoen) 
 
AFCENT: Allied Forces Central Europe 
 
AFNE: Allied Forces Northern Europe (også kaldet AFNORTH) (nordkommandoen) 
 
AR: Annual Review 
 
CINCNORTH: Commander in Chief Allied Forces Northern Europe (den allierede 
øverstkommanderende for Nordkommandoen) 
 
CINCCENT: Commander in Chief Allied Forces Central Europe (i denne periode 
samme som SACEUR) 
 
CINCHAN: Commander in Chief Channel (øverstkommanderende for kanalkomman-
doen) 
 
COMLANDNORWAY: Commander Land Forces Norway 
 
COMLANDDENMARK: Commander Land Forces Denmark 
 
COMNAVNORTH: Commander Naval Forces Northern Europe 
 
DC: Defence Committee 
 
DKP: Danmarks Kommunistiske Parti 
 
EDP: Emergency Defence Plan 
 
FBT: Forsvarets Bygningstjeneste 
 
FCH: Forsvarschefen 
 
FE: Forsvarets efterretningstjeneste 
 
FK: Forsvarskommission 
 
FKO: Forsvarskommandoen 
 
FM: Forsvarsministeriet 
 
FN: Forenede Nationer 
 
FST: Forsvarsstaben 
 
FSS: Forsvarsstyrelsen 
 
FØU: Det forsvarsøkonomiske udvalg 
 
GK: Generalkommandoen 
 
HRK: Hærkommandoen 
 
Ibid.: Som i foregående note 
 
IFS: Institutt for Forsvarsstudier (Oslo) 
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IMKU: Inter-ministerielt koordinationsudvalg 
 
IMS: International Military Staff (NATO) 
 
JCS: Joint Chiefs of Staff (Pentagon, US) 
 
K: Det konservative Folkeparti 
 
KBF: Kystbefæstningen 
 
KDF: Kystdefensionen 
 
klass.: klassificeret 
 
ks.: kasse 
 
kt.: kontor 
 
MAAG: Military Assistance Advisory Group 
 
MC: Military Committee  
 
MDAP: Mutual Defence Assistance Programme 
 
MM: Marineministeriet 
 
MRC: Military Representatives Committee 
 
MST: Marinestaben 
 
MTP (MTDP): Medium Term Defence Plan 
 
NAC: North Atlantic Council (det nordatlantiske råd) 
 
NATO: North Atlantic Treaty Organization 
 
NAT: North Atlantic Treaty 
 
NAORPG: Northern Atlantic Ocean Regional Planning Group 
 
NER: Northern European Region 
 
NERPG: Northern European Regional Planning Group 
 
OK: Opbygningskommissionen 
 
RA: Rigsarkivet (København) 
 
R: Retsforbundet 
 
RV: Det Radikale Venstre 
 
S: Socialdemokratiet 
 
SAC: Strategic Air Command (USA) 
 
SACEUR: Supreme Allied Commander Europe (den øverstkommanderende for de 
allierede styrker i Europa) 
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SACLANT: Supreme Allied Commander Atlantic (den øverstkommanderende for de 
Atlantkommandoen) 
SBV: Søværnets Bygningsvæsen 
 
SG: Standing Group 
 
SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
 
sst.: samme sted 
 
STP (STDP): Short Term Defence Plan 
 
SVK: Søværnskommandoen 
 
TCC: Temporary Council Committee 
 
UK: United Kingdom  
 
UM: Udenrigsministeriet 
 
US(A): United States (of America) 
 
V: Venstre (partiet 



Bilag 1: Kort over kystbefæstningsanlæg omtalt i afhandlingen 
 

 
 
 
1) Bangsbofort (Batteri 
Frederikshavn Syd) 
2) Hanstholm Batteri 
3) Femhøje Batteri (Esbjerg) 
4) Samsø Batteri 
5) Røsnæs Batteri 
6) Kalundborg Batteri 
7) Korsør/Halsskov Batteri 
8) Sprogø Batteri 
9) Nyborg/Knudshoved Batteri 
10) Omø Batteri 
11) Lyø Batteri 
12) Langelandsfort 
(Langeland Batteri) 
13) Albuen Batteri 
14) Vindeholme Batteri 
15) Rødby Batteri 
16) Gedser Batteri 
17) Madses klint Batteri 
18) Borgsted Batteri 
19) Rødvig Havnebatteri 
20) Stevnsfort (Stevns Batteri) 
21) Strøby Strand Batteri 
22) Mosede Batteri 
23) Kongelundsfort 
24) Dragørfort 
25) Kommandostation Lynetten  
26) Flakfort 
27) Trekroner 
28) Middelgrundsfort 
29) Hornbæk Batteri 
30) Lynæs Batteri 
31) Rønne Batteri 
 



Bilag 2: Skyderadius for Stevnsfort og Langelandsfort 

Rød cirkel angiver maksimal skyderadius for forternes 15 cm. kanoner, ca. 23 km. 
Grøn cirkel angiver forventet maksimal effektiv skyderadius ca. 15 km. 



Bilag 3: Kort over nordregionen og udsejlingsmulighederne fra Østersøen 
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Bilag 4: Prioriteringslister for kystbefæstningens opbygning 1946-1950 
 

Hvor ikke andet anført, er der tale om batterier. Det må understreges, at ikke alle planerne er opstillede som deciderede prioriteringslister. Der-

for kan en konsekvent sammenligning ikke foretages. 

 

Tyske Kystbefæst-

ningsanlæg 

Besigtigelseskomm. 

rapport, afleveret  

d. 8. marts 1946 i 

(geografisk opstillet – 

ikke prioriteret) 

SVK Langtids-

plan for KDF, 

januar 1947ii 

 

SVK 3-

årsplan for 

KDF, januar 

1947iii  

Opbygnings-

kommissionens 

kommentarer til 

SVK langtidsplan, 

ultimo januar 1947iv 

 

SVK Forslag til 

lov om søvær-

nets ordning af 

1. juni 1948v 

 

SVK forslag til 

KDF opbyg-

ning  af 2/2 

1950vi 

(geografisk 

opstillet – ikke 

prioriteret) 

SVK til NERPG 

8/8 1950 (rettet af 

forsvarsministe-

ren) 

(geografisk opstil-

let – ikke priorite-

ret) 

Eksisterende 

kystbefæst-

ningsanlæg i 

1957vii  

Spodsbjerg Middelgrundsfort Middelgrunds-
fort 

Middelgrundsfort Lynetten Lynetten Lynetten Lynetten 

Hesbjerg Flakfort Flakfort Flakfort Trekroner Trekroner Trekroner Middelgrundsfort 
Hornbæk Trekroner Trekroner Trekroner Middelgrunds-

fort 
Middelgrunds-
fort 

Middelgrundsfort Flakfort 

Trekroner Kommando-
station Lynetten 

Lynetten Lynetten Flakfort Flakfort Flakfort Dragørfort 

Middelgrundsfort  Dragørfort Dragørfort Dragørfort Dragørfort Dragørfort Dragørfort Kongelundsfort 
Flakfort Kongelundsfort Kongelunds-

fort 
Kongelundsfort Kongelundsfort Kongelundsfort Kongelundsfort Stevnsfort 

Dragørfort Mosede  Frederikshavn 
Syd   

Mosede  Borgsted (Grøn-
sund, tidl. Haar-
bølle bat.) 

Stevns  Stevns  Langelandsfort 

Amager S Frederikshavn 
Syd 

Frederikshavn 
Nord 

Køge Havnebatteri Lynæs (skolebat-
teri) 

Hornbæk  Mosede Bangsbofort 

Kongelunden Frederikshavn 
Nord 

Korsør Rødvig Hornbæk  Madses klint  Hornbæk Lynæs fort 

Strøby Strand Korsør Nyborg Strøby-Strand 
(Stevns) 

Frederikshavn 
Syd 

Borgsted Borgsted Hårbølle  

Stevns Nyborg  Frederikshavn S Korsør Langeland (eller 
Vindeholme) 

Omø (erstatning 
for Langeland) 

Borgsted  

Madses klint Sprogø  Korsør N Nyborg  Halskov Hornbæk  
Haarbølle Røsnæs  Nyborg Rønne Knudshoved 

Halskov og 
Knudshoved indgår 
i SVK’s plan men 
er skåret væk af 
forsvarsministeren  

 

Borgsted Kalundborg  Sprogø  Samsø Samsø  
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Knudshoved Århus  Røsnæs  Lyø Lyø  
Sprogø Madses Klint 

(Grønsund, tidl. 
Haarbølle) 

 Kalundborg  Frederikshavn S Frederikshavn S  

Halskov Sletterhage    Femhøje (Es-
bjerg) 

Lynæs skolefort  

Korsør Skov Fanø    Gedser havne-
batteri 

  

Taars Sedenstrand    Rødby havne-
batteri 

  

Langeland Hirtshals    Rønne havne-
batteri 

  

Jernhatten Skagen       
Gniben Hals       
Røsnæs Borgsted       
Fyenshoved Hornbæk       
Samsø S Hesbjerg       
Røjle Klint Spodsbjerg       
Trelde Næs Lynæs       
Sletterhage Rønne       
Assens Nexø       
Faaborg Thyborøn       
Hals Grenå       
Frederikshavn S Sønderborg       
Frederikshavn N Marstal       
Hirsholmene Svendborg Sund 

Øst 
      

Skagen Svendborg Sund 
Vest 

      

Thyborøn Rødby Havn       
Fanø Gedser       
Sæden Strand Bogø (Assens)       
Rønne Lyø (Horne Næs)       
 Vejrø (Smålands-

farvandet) 
      

 Strøby Strand       
 Rødvig       
 Asnæs       
 Hirsholmene       



 iii

 

                                                 
i Tyske Kystbefæstningsanlæg. Rapport fra Kommissionen til besigtigelse af kystbefæstningsanlæg, 1946. Besigtigelseskommissionens betænkning afleveret d. 8. marts 1946, bilag 13. Desu-
den foreslås havnebatterier opført ved København, Helsingør, Kalundborg, Korsør, Fakse, Rødvig, Køge, Gedser, Nyborg, Fornæs, Aarhus, Rønne, Nexø, Hammerhavn, 
Hasle. Opstillingen i skemaet er geografisk betinget, men i rapporten fremgår det, at ”Tyngdepunktet i et dansk kystforsvar lægges på den sydlige og sydøstlige del af landet”, 
og især Sundforsvaret fremhæves. Kommissionen understreget betydningen af, at der ”først og fremmest” anlægges et svært batteri på Stevns og dernæst et batteri på Ama-
gers sydkyst. Også for Storebælts vedkommende fremhæves de sydlige anlæg i form af et anlæg på Lollands Vest-kyst korresponderende med et batteri på Langeland.  
ii Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950, SVK januar 1947, 0007 KM, FK af 1946, ks. 19. 
iii Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950, SVK januar 1947, 0007 KM, FK af 1946, ks. 19. 
iv Januar 1947, Opbygningskommissionens og kystdefensionens kommentarer til SVK’s Plan for materielanskaffelser mv. til Søværnet i tiden 1947-1950 K.50, KDF’s genopbyg-
ningskommission til MM d. 29/1 1947, 1055-089 MM, Genopbygningskommission, A. Sagsarkiv, ks. 1. 
v Forslag konsekvens af, at hverken SVK’s Langtidsplan eller et reduceret forslag med 24 kystværker er økonomisk mulige, Forslag til lov om Søværnets ordning, SVK d. 1/6 1948, 
0007 KM, FK af 1946, ks. 19 
vi Jnr. M. 33.2/1946, ”Besvarelse af de ved udvalgets skrivelse af 6/10 1949 stillede spørgsmål vedrørende kystbefæstningsanlæg, flådebaser og skibsmateriel”, SVK (Vedel) til 
5-mands udvalget, 2/2 1950, 0028 FM 1. kt., Diverse fortrolige akter, K002. 
vii Jf. notat fra ”Secretariat of the Danish Defence Committee”, 5. marts 1957, 0028, FM 1.kt., Diverse fortrolige akter, K002. 
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BILAG 5: Søværnskommandoens trangfølgelister  

for opbygningsarbejder oktober-november 1951 
 

I parentes er forventet pris angivet i millioner danske kroner. 

 
 SVK trangfølgeliste  

af 18/10 1951i 

SVK trangfølgeliste  

af 3/11 1951ii 

SVK trangfølgeliste  

af 14/11 1951iii 

1 Hovedeftersyn på 9 MR-både 

(3,0) 

Hovedeftersyn på 9 MR-både 

(3,0) 

Modtagelseseftersyn på materiel 

iflg. MDAP (våbenhjælpen) (1,5) 

2 Ubådsakkumulatorer (1,4) Ubådsakkumulatorer (1,4) Resterende installationsarbejder 

mv. i skibe (0,78) 

3 Hovedeftersyn på 10 danske 

MTB (0,7) 

Hovedeftersyn på 10 danske 

MTB (0,7) 

Hovedeftersyn på 9 MR-både 

(3,0) 

4 Bygning af 3 ubåde (17,0) AL-skydeskole på Gniben (1,4) Ubådsakkumulatorer (1,4) 

5 Schnorkel i 3 ubåde af U-klassen 

(1,5) 

Batteri på Stevns (9,5) Hovedeftersyn på 10 danske 

MTB (0,7) 

6 Omarmering af ”Krieger”-kl. 

(10,0) 

10,5 cm ALK-plan Kbh (7,2) AL-skydeskole på Gniben (1,4) 

7 Magasiner til miner, torpedoer og 

Am. (6,0) 

40 mm RK-plan Kbh. (3,2) Anlæg af minemagasiner v. Fylle-

ledet (5,25) 

8 AL-skydeskole på Gniben (1,4) Batteri ved sydlige del af Store-

bælt (Langeland) (7,7) 

Batteri på Stevns (9,5) 

9 Vandtank til TB og kamre til 

MTB (0,2) 

Batteri Frederikshavn S (4,0) 10,5 cm ALK-plan Kbh (7,2) 

10 Kampinformationsskole (?) Hovedeftersyn og rekonstrukti-

on af 1 M-båd, installationer af 

radar mv. i 4 M-både (0,7) 

40 mm RK-plan Kbh. (3,2) 

11 Batteri på Stevns (9,5) Bygning af 3 ubåde (17,0) Batteri ved sydlige del af Store-

bælt (Langeland) (7,7) 

12 10,5 cm ALK-plan Kbh (7,2) Schnorkel i 3 ubåde af U-

klassen (1,5) 

Hovedeftersyn og rekonstruktion 

af 1 M-båd, installationer af radar 

mv. i 4 M-både (0,7) 

13 40 mm RK-plan Kbh. (5,0) Magasiner til torpedoer (Korsør 

og Frederikshavn) (0,8) 

Bygning af 3 ubåde (17,0) 

14 Batteri på Omø (Langeland) (7,7) Tank til destilleret vand for TB 

og kamre til MTB (0,2) 

Schnorkel i 3 ubåde af U-klassen 

(1,5) 

15 Batteri Frederikshavn S (6,7) Mathkaserne (3,5) Magasiner til torpedoer (Korsør 

og Frederikshavn) (0,8) 

16 Hovedeftersyn af 3 norske MTB 

(2,2) 

Eksercerskolelejr (10,0) Tank til destilleret vand for TB 

og kamre til MTB (0,2) 

17 Bygning af 2 inspektionsfartøjer 

(1,5) 

Begyndende udbygning af baser 

Frh.+Korsør (2,0) 

Køb, hovedeftersyn og rekon-

struktion af 3 norske MTB (2,7) 

Moderskib til MTB (ombyg-

ningsarb.) (5,0) 

18 Hovedeftersyn og rekonstruktion 

af M-både (0,7) 

IALT: 83,3 mio.kr. i  

1. prioritetspuljen 

Begyndende udbygning af baser 

Frh.+Korsør (2,0) 

19 Begyndende udbygning af baser 

Frh.+Korsør (4,0) 

Omarmering af Krieger-kl. 

(10,0) 

Eksercerskolelejr (10,0) 

20 Kvartermesterskole og mathka-

serne (5,0?) 

Udbygning af MTB værksted 

(1,5) 

Delvis udbygning af batteri Fre-

derikshavn S (4,0) 

21 Inspektionsskib til Grønland Bygning af kvartermesterskole Mathkaserne (3,5) 
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(8,5) (1,5) 

22 Moderskib til MTB (T-4) (5,0) Bygning af 2 inspektionsfartøjer 

til Grønland (1,5) 

Delvis ubygning af Lynæs skole-

fort (0,3) 

23 Udannelseslejr for værnepligtige 

(10,0?) 

Lynæs skolefort (udbygning) 

(0,3) 

Leje og udrustning af moderskib 

for MTB som midlertidig løsning 

(3,15) 

Hovedeftersyn og rekonstrukti-

on af 3 norske MTB (2,7) 

24 Rekonstruktion af Kongelunds-

fort (1,5) 

I ALT 18,0 mio.kr.  

i 2. prioritetspuljen 

 

25 Batteri på Samsø (7,0)   

26 Udbygning af Trekroner batteri 

(1,4) 

  

27 Udbygning af Borgsted batteri 

(0,6) 

  

28 Udbygning af MTB-værksted 

(OLV) (1,5?) 

  

29 Modernisering af flåderadio (0,2)   

30 Suppl. og istandsættelse af mine-

strygningsmateriel (0,4) 

  

31 Suppl. af 40 mm ammo Bofors 

(2,0) 

  

32 Batteri på Lyø (6,3)   

33 Rekonstruktion af Hornbæk 

batteri (2,9) 

  

34 Havariskole (?)   

35 Rearmering og rekonstruktion af 

Mosede batteri (6,0) 

  

36 Udbygning af Thorshavn radio 

(1,0) 

  

37 Beredskabslager af skibs- og 

maskingods (0,5) 

  

38 Kystradarstationer (Bornholm, 

Anholt, Amager) (1,4) 

  

IALT 

beløb 

146,9 mio.kr. 

(Derudover er der arbejder på Lynet-

ten, Trekroner, Middelgrundsfort, 

Flakfort, Dragørfort, Kongelundsfort, 

og Mosede batt.. til 8,6 mio.kr.) 

IALT 1. + 2. prioritet:  

83,3 mio.kr. + 18,0 mio.kr. = 

101,3 mio.kr. 

87,48 mio.kr.  

 
                                                 
i SVK d. 18/10 1950, ”Resultatet af Søværnskommandoens overvejelser vedr. trangfølgen for søværnets opbyg-
ningsforanstaltninger inden for en 2-årig periode”, 0301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1. 
ii ”P.M. vedrørende trangfølgen for søværnets opbygningsforanstaltninger inden for en 2-årig periode”, MST d. 
3/11 1950, 0301-007 MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1.  
iii  1. og 2. prioritet var arbejder, som tidligere var helt udenfor listerne pga. deres høje prioritet. ”P.M. vedrørende 
trangfølgen for søværnets opbygningsforanstaltninger indenfor en 2 årig periode”, MST d. 14/11 1950, 0301-007 
MST, KC. Hem-kopibog, ks. 1.  



Bilag 6: Skematisk oversigt over danske og internationale forslag til fællesfinansierede  
danske infrastrukturanlæg under 4. slice 

 

Beløb angivet i mio. £. For at omregne £ til kroner ganges med ca. 20. 
 

Anlægstype Danmark 4. 

slice, udateret, 

forår eller som-

mer 1952i 

AFNE 4. slice, 

udateret men 

sandsynligvis 

fra juni 1952ii 

SHAPE 4. slice,  

SHAPE 591/52 

af 25. juni 1952iii 

Danmark  

4. slice, mod-

forslag af 29. 

august 1952 iv 

AFNE  

4. slice  

29. oktober 

1952v 

SHAPE’s 

reviderede 

forslag af 

25. novem-

ber 1952 

1. fasevi 

SHAPE’s 

reviderede 

forslag af  

25. novem-

ber 1952 

2. fasevii 

4. slice endelig 

vedtagelse april 

1953  

(1. og 2. del) viii 

War Headquarters - 0,15 0,15 0,15 ? 0,06 - 0,05 

Signals Communica-

tions 

1,2 1,07 0,33 1,205 - 0,49 - 0,35 

Airfields - - 3,4 - 3,4 - 2,76 - 

Jet Fuel Facilities 1,0 - 2,02 2,52 3,5 1,76 0,07 1,75 

Radar warning in-

stallations 

- 0,09 0,17 0,686 - 0,17 - 0,2 

Radar navigational 

aids 

- 0,37 0,37 0,37 - 0,36 - 0,35 

Naval Fleet bases 0,94 0,59 0,59 0,929 0,7 0,73 - 0,75 

Coastal Batteries 1,35 0,83 - 1,26 - - - - 

Total 4,49 3,13 7,03  7,120  8,0 3,57  2,83  3,45 

 
                                                 
i Udateret, tallene stammer fra et notat af Ø.P.VI, Gunnar Seidenfaden, 31. juli 1952 ”4. slice fælles infrastrukturprogrammet”, HEM, UM 107.H.4/Dan. Planen er sandsyn-
ligvis en forløber for den danske plan sendt til AFNE i maj 1952 hvor i alt 3,8 mio.£ var afsat til søværnets arbejder. Jf. Notits til Major Evans, AFNE”, Bilag II til ”Notits 
om nye ”common” infrastrukturplaner”, FM 11. kt. 26/5 1952, HEM, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks 17. Se kap. 7.5.1. 
ii Notat af Ø.P.VI, Gunnar Seidenfaden, 31. juli 1952 ”4. slice fælles infrastrukturprogrammet”, HEM, UM 107.H.4/Dan. 
iii Kilde: ”Notat vedrørende 4. slice af SHAPE’s infrastructure program” inkl. 8 bilag, FM d. 5/12 1952, 0028 FM 6. kt., Kopibog FTR, KC 02 
iv Ibid. 
v Programmet omfattede ikke signalanlæg, som behandledes direkte af SHAPE. Inkluderedes disse ville Danmarks samlede program blive på knap 10 mio. £. Til War Head-
quarters angives, at der er afsat ”et mindre beløb”. Der tages forbehold for senere ændringer i disse tal, da de stammer fra et udateret og usigneret notat (sandsynligvis mel-
lem 12. og 19. september 1952), sandsynligvis FM til UM. Notat fra s. 11, pkt. II: Infrastruktur, stemplet Gundelach, UM-lukket arkiv, 107.H.4./Dan. 
vi ”Notat vedrørende 4. slice af SHAPE’s infrastructure program”, FM d. 5/12 1952, 6.kt. hemm.02.11.80-1-1, inkl. 8 bilag, 0028 FM 6. kt, Kopibog FTR, KC 02. 
vii Ibid. 
viii FM 11.kt. ”Notat pr. 31.12.1954 vedrørende infrastrukturprogrammet”, 0028 FM 11. kt., Journalsager, Alfabetarkiv, ks. 17. 



Bilag 7: Den danske forsvarsledelses tilknytning til NATOs kommandosystem, specielt for Europa 

Kilde: ”PM om den øverste militære ledelses stilling som følge af Atlantpagtens kommandosystem”, FCH 9/6 1951, fra 0101-001 FST-arkiv, KC. 
Bilag til klass. kopibog, ks. 1. 

 
 



Bilag 8: Grænser for de regionale planlægningsgrupper 
og SACEURs underordnede kommandoer 

Kilde: SEAN M. MALONEY, Securing Command of the Sea. NATO Naval Planning 1948-1954, 
Naval Institute Press, 1995, s. 86 og 111. 

 
 



Bilag 9: NATOs (Atlantpagtens) opbygning i december 1949 

Kilde: Poul Villaume, Allieret med forbehold, 1997, s. 917. 



Bilag 10: NATOs opbygning i maj 1951 

Kilde: Poul Villaume, Allieret med forbehold, 1997, s. 918. 

 
 
 

 
 
 



Bilag 12: NATOs ledende militære personel, januar 1952 

Kilde: Poul Villaume, Allieret med forbehold, 1997, s. 919. 



Bilag 11: NATOs organisation, april 1952 

Kilde: Poul Villaume, Allieret med forbehold, 1997, s. 920. 

 

 
 
 
 
 


