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Bilaga 1

Kommittédirektiv
gg
E

Dlr. 199282

Kommission för granskning uppgifter förbere-av om
bistånddelser for mottagande militärtav

Dir. 199282

Beslut vid regeringssammantrâde 1992-07-08

Statsrådet af Ugglas anför.

Mltt förslag

föreslårJag särskild kommission tillkallas för granska uppgifteratt atten
förberedelser bistånd.för mottagande militärtom av

Bakgrund

Under efterkrigstidens motsättningar mellan och våstblocken fördeöst-
Sverige alliansfn syftade tillpolitik neutralitet i händelse krig ochen som av

stöddes starkt försvar.ettsom av
frånSverige riskenkunde dock aldrig bortse dess neutralitetssträvanatt

skulle måstemisslyckas. Sverige förOm militärt politi-ettutsattes angrepp,
ken inriktas desäkra nationens överlevnad med alla möjligheteratt som

ståkunde till buds.
Olika uppgifter har tid framförts förberedelser gjortsomsenare som

sida biståndsvensk för militärt fråni detta perspektiv kunnaatt ta emot
tillhörande Atlantpakten. har berettsDessa uppgifter publicitet istater stor

svenska nyhetsmedia.
Det så långtangeläget möjligt klarhetär skapa vad före-att som om som

kommit område. samråttdetta föreslårJag haefter med företrädareatt-
för det oppositionspartiet regeringenstörsta i riksdagen beslutaratt att ge-
detta uppdrag oberoende kommission.en

Utrednlngsuppdraget

Kommissionens uppdrag skapa möjliga klarhetbör destörstaattvara om
biståndeventuella förberedelser mottagandeför militärtgjordes avsom un-
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från slut till1940-taletsblockbildningens börjander decennierna avspän-
samtalen begränsningegentliga inledning medningspolitikens i och att om

Kommissionen1969. skallrustningarna började i novemberde strategiskaav
ha vidtagitsså långt förberedelser kanmöjligt kartlägga de samtsomsom

gjordes den politiska och dende awägningarredovisa värderaoch avsom
under dessa decennier.militära ledningen

i vid-arbete kan finnaskommissionensUppgifter betydelse för ettav
självKommissionen börarkivmaterial i Sverige och utomlands.sträckt av-

genomgång för desskan inomhur omfattande görasgöra upp-som ramen
måste Kommissio-forskning.vilka överlämnas tilldrag och delar senaresom

förslå allmäntockså källmaterial kanvilka delar dessbör görassomnen av
så uppdrag slutförts.tillgängliga desssnart

militärtillgång historisk, ochsekretariat medha tillKommissionen bör ett
bedrivas skyndsamtKommissionens arbete börerforderlig expertis.annan

utgångenredovisas före 1993.och möjligtom av

Hemställan

regeringen be-jaghänvisning till vad jag har anfört hemställerMed attnu
myndigar statsministern

kommittéförordningentillkalla kommission omfattadatt aven -
uppgiftergranska1976119 ledamöter med uppgiftmed högst att omsex-

bistånd,militärtförberedelser för mottagande av
ledamöterna ordförande,attatt utse en varaav

biträdeochbesluta sakkunniga, sekreterare anantexperter,att om
kommissionen.

belastakostnaderna slraVidare hemställer jag regeringen beslutar attatt
andra huvudtitelns Utredningaranslag m.m.

Beslut

bifallerRegeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
hennes hemställan.

Statsrådsberedningen



SOU 199411

Bilaga 2

Källor och litteratur

A. Olryckta handlingar

Kommissionen har för sitt arbete ledamöter, sekretariat och sär-genom
skilt anlitade undersökt bestånd i mycket antal arkivett stortpersoner
och samlingar. För möjligast riktiga överblick forskningardeatt överge

bedrivits i följande källförteckning konsulteradeupptas arkiv ochsom
samlingar i de fall,även där i dem inte återfunnits uppgifter betydel-av

för kommissionens arbete.se
Kommissionen har koncentrerat sina forskningar på bestånden av

kvalificerat hemliga handlingar, alltså handlingar innehåll ärvars av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet, de s.k. KH-arkiven, hos de
militära myndigheterna. Dessa handlingar finns för den tid, kommis-som
sionens arbete omfattat, i regel kvar hos de ursprungliga arkivbildarna,
eller, då dessa upphört, hos deras efterträdare.

De militära myndigheternas till krigsarkivet med 1966-68 som unge-
färliga gränsår överlämnade handlingar, vanligtvis tidigare enkelhem-
liga, har i för kommissionen antagligt intressanta delar i möjligastörsta
utsträckning dettagenomgåtts, endast med begränsat utbyte.men

I Försvarsdepartementets och Försvarets Kommandoexpeditions arkiv
har för kommissionens arbete relevanta bestånd undersökts. äldstaDe
bland dessa återfinns på Riksarkivet, de därnäst följandepapper numera
i regeringskansliets centralarkiv, och del handlingar slutligenen senare

alltjämtär kvar på Försvarsdepartementet.
Konsulterande serier i Utrikesdepartementets arkiv finns för tiden

1952år Riksarkivet,på för däreftert.o.m. åren finns de kvar på Utrikes-
departementet.

kommissionensI arkiv ingår omfattande samling kopioren av
utländskt, främst brittiskt och amerikanskt, arkivmaterial. Beträffande
utnyttjande brittiska handlingar, avsnitt 1.2.av se

Notapparaten detaljerade anvisningar till anlitad handlings fyndort.ger
Någon motsvarande konsekvent specifierad redovisning i källförteck-
ningen för serier, underserier och särbestånd, oftast sinsemellanmed
starkt varierande tidsgränser har inte nödvändig. Kommissionenansetts
har fört sina undersökningar fram till årsskiftet 1969-70.
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Riksarkivet

arkivUtrikesnänmdens

1952protokoll årt.0.m.stenografiskamemorial- ochFormal-,

1952arkiv t.0.m. årUtrikesdepartementets

dossiererangivnanärmareI noterna

arkivFörsvarsdepartementets

anslutande akterdärtilldiarier ochHemliga

arkivKommandoexpeditionsFörsvarets

försvarsministermötenNordiska
Sve-Nor-Da-flygningar

överflygningarUtländska
handlingarInkomna

Kommittéarkiv
arkivförsvarsberednings1945995 ars

arkivfdrsvarskommitténsSkandinaviska3868
försvarsutrednings arkiv1622 1949 års

arkivförsvarsberednings1977 1955 års
arkivförsvarskommittés19601783 ars
arkivförsvarskommittés19621869 års
arkivförsvarsutrednings19652786 ars

arkivEnskilda
depositionsarnlingspartietshandlingar ModerataFritiof Domös

TosterupsamlingenarkivEhrensvärdsC A
arkivOhlinsBertil
arkivAllan Vougts

arkivRegeringskansliets

arkivFörsvarsdepartementets

arkivkommandoexpeditionsFörsvarets
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Utrikesdepartementets arkiv

1953-69stenografiska protokollformal- ochUtrikesnämndens
angivna dossiererI närmarenoterna

for TrondheimsledenDelegerades papper

arkivFörsvarsdepartementets

KH-handlingar

Krigsarkivet

Försvarsstabens arkiv

1962-69 arkivunderrättelseavdelningensUtrikes- -1961 och
försvars-avdelningscheferna ochHandbrevskorrespondens mellan

Köpenhamn,Washington, London, Oslo, Bonn,attachéerna i
Bryssel

från städerFörsvarsattachérapporterna samma
Chefens för sektion papper

arkivFörsvarsattachéernas

försvarsatta-Försvarsstaben ochkorrespondens mellanMotsvarande
chéerna

arkivMarinstabens

Operationsavdelningen
inkomna skrivelserUtgående och

Stabs- veckoorienteringaroch
attachéhandlingarDiverse

Kryptodetaljen
inkomna skrivelserUtgående och

Underrättelseavdelningen
och inkomna skrivelserUtgående

Veckolistor

Flygstabens arkiv

Operationsavdelningen
inkomna skrivelserUtgående och

Beredskapsrapporter
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Flygvapenövningar
KH-handlingar

Centralexpeditionen
KH-order och skrivelser

Underrättelsedetaljen
Utgående och inkomna skrivelser
Hemliga underrättelser

MilitärbefalstabenIII.

Stabsavdelningen
inkomnaUtgående och skrivelser

F ältövningar
Försvarsplaner
Kvarlämnade handlingar
Övriga handlingar

MilitärbefilstabenVI.

Sekt. Operationsavdelningen
Utgående och inkomna skrivelser
Fält- och stabsövningar
Mob- och krigsplanläggning

Sekt. Underrättelseavdelningen
Underrättelsetjänst

Marinkommando Väst

Stabsexpeditionen
Utgående och inkomna skrivelser
Order
Krigsplaner
Basförteckningar, landningsplatser för helikoptrar

Öresunds marindistrikt

Utgående och inkomna skrivelser

Malmö marina bevakningsområde

inkomna skrivelserUtgående och
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Flygeskadern

Flygeskadern

Flygeskadern

armématerielförvaltningenmaterielverk,Försvarets

Underrättelsecentralen
utlandetangående samarbete medArenden

Armétygfdrvaltningen

Underrättelsecentralen
skrivelserUtgående och inkomna

Föredrag
Ärenden med utlandetangående samarbete

Flygförvaltningen

handbrevSouschefens och andras
utredningarHistoriska

Elavdelningen
IK-fráganHandlingar rörande

arkivFörsvarshögskolans

Spelhandlingar

arkivEnskilda
Ericsons arkivStig Hson
arkivHelge Jungs

Swedlunds arkivNils
Westrings arkivG.A.

Åkermans arkivRichard

arkivFörsvarsstabens

KH-arkivet
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Militärledningen
Protokoll

Högkvarteret
Inkomna och utgående skrivelser

Chefsexpeditionen
Utgående skrivelser
Inkomna skrivelser
PM

Forskningsofñceren
Handlingar rörande utredningar och prognoser

Sektion 1
Sektion 2

Sektionschefens handlingar
Underrättelsehandlingar

Sektion 4
Handlingar rörande kärnladdningsfrågan

Operationsledningen

Wennerströmarkivet

arkivArméstabens

KH-arkivet

arkivMarinstabens

KH-arkivet

Flygstabens arkiv

KH-arkivet

Milostab Syd, Kristianstad

KH-arkivet

Östersunds Östersundgarnisons arkiv,

Milostab NN
KH-arkivet
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garnisons arkiv, BodenBodens

ÖNMilostab
KH-arkivet

GöteborgMarinkommando Väst,

KH-arkivet

ForskningsanstaltFörsvarets

KH-handlingar
Hemliga handlingar

materielverk, StockholmFörsvarets

KH-arkivet

Radioanstalt, LovöFörsvarets

KH-arkivet

biblioteketKungliga

samlingHammarskjöldsDag
Östen Undéns samling

Dagböcker
samarbetsfrågorochnordiska försvars-Handlingar om

universitetsbibliotekUppsala

samlingGunnar Heckschers

UniversitetsbibliotekLunds

Edvin Skölds samlingPer
Utrikespolitiska handlingar

1945-62Sveriges försvarrörandeHandlingar
områdetmilitäradetsamarbetet påutredningHandlingar för om

och SverigeDanmark, Norgemellan
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Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm

Protokoll från partistyrelsens sammanträden
frånProtokoll verkställande utskottets sammanträden

Protokoll från riksdagsgruppens sammanträden
Protokoll från riksdagsgruppens förtroenderáds sammanträden

Erlanders arkivTage
Försvaret
Norden
Skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna
Säkerhetstjänsten
Utrikesnämnden
Wennerström

Johanssons arkivRune

Skandinaviska Enskilda arkivBankens

WallenbergsMarcus papper
Korrespondens

Sveriges Redareförenings arkiv, Göteborg

Hemliga handlingar

Neutralitetspolitikkommissionens Statsrådsberedningenarkiv,

Otryckta manuskript
1954-1960 Bilate-Mats Berdal Norway in United States Strategy,

Strategicral Planning Multilateral Alliance. Thesis theata
University of Oxford, August 1992
Michael Clemmesenz Sverige forsvarsöjnemed danske under Den
kolde krig. 8.2.1993 i anslutning till kommissionens semina-PM

rium.
Louise Swed-Hugemark Militärt västsamarbete. Studium Nilsav

dagbok.lunds Uppsats vid Historiska Institutionen vid Stockholms
Universitet, 1992.Hösten

Kopior handlingar olika arkiv, bl.a. kopior ställts till för-av ur som
fogande Paul Coleav
Resuméer handlingar i brittiska försvars- och utrikesministeriernasav
arkiv
Samtalsuppteckningar fonetiskaoch upptagningar
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Arkiv i privat ägo

Ahnfelt,dagböcker GerdSigmund Ahnfelts brev och Frupapper
Stockholm

Stockholmdagböcker Ulla Andersson,Sven Anderssons Frupapper
Professor Sven Erlander,Erlanders dagböckerTage papper

Linköping
ÅkeÅke Amiralen Lindemalm,Lindemalms dagböckerpapper

Stockholm

arkivUtländska

Danmark

Arbejderbevegelsens arkiv, Köpenhanm

Hedtofts arkivHans

Norge

OsloStatsministerns kontor,

sikkerhetsutvalgProtokoll från Forsvarsrâdet och Regeringens

Utrikesdepartementets arkiv, Oslo

iHandlingar enligt angivelser noterna

Ryssland

Utrikesministeriets arkiv, Moskva

från StockholmRapporter

Storbritannien

Public Ofñce,Record London

Utrikesministeriets arkiv
FO 115
FO 142
FO 188
FO 211
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FO 241
FO 371

serierna enligt angivelser iinomNummer noterna

Militärledningens arkiv
DEFE 4
DEFE 5

enligt angivelser iinom seriernaNummer noterna

Tyskland

arkiv,Utrikesministeriets Bonn

från StockholmRapporter

StaternaFörenta

Archives, Washington D.C.National

följande serierHandlingar ur
Group RG 59 of StateRecord Department

of StateService of theRG 84 Foreign Posts Department
218 Joint Chiefs of StaffRG

CIARG 263 Military Records, Murphy Papers
National Security CouncilRG 273 The
StaffRG 319 Army

RG 330 Secretary of Defense
RG 341 Headquarters, US Air Force

File 54 224Lot D
File 59 233Lot D

D.C.Library of Congress, Washington

Microfiche of DeclassifiedCollection Documents
DivisionManuscript

BalchenBernt Papers
Curtis LeMay Papers

VandenbergHoyt Papers
TwinningNathan Papers

Thomas WhiteD Papers
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D.C.WashingtonBolling Air Force Base,

BalchenBernt Papers

MissouriIndependence,S Library,Harry Truman

FilePresident Secretary
of AchesonDeanPapers

Hovde Papers
Democratic National Committeeof theRecords

InterviewsOral History
ButterworthWaltonW.

CabotJohn M.
MatthewsH. Freeman

Library, Abilene,Eisenhower KansasDwight D

NSC Series
Briefing SubseriesNotes

MassachusettsLibrary, Boston,John F Kennedy

NSC Files

Austin,Library, TexasLyndon B Johnson

File NSFNational Security
FileAgency

Country File
NSC MeetingsNational Security Council

SecurityVice-Presidential File

Oral InterviewHistory
William W. Heath

of StateHistory of theAdministrative Department



Bilaga 2 Källor och litteratur SOU 199411
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Böcker

Wilhelm Agrell Den lögnen Stockholm 1991,stora
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anledningmedhörd främstTitel och avnamn
somsin befattning

1949-53vid FStjg.Sven Almd. översten

1961-67chef FstCarl Eric Almgrend. generalen

1963-82partisekr. SAPutrikesministernförutvarande
Sten Andersson

signaltjänstavd. 1961-vidtjg. Fstöverstelöjtnanten
66Arne Andreasson

Öresundsutredningenisekr.ambassadören Angerd. Per
1949-50

1955-60,avdelningschef MSkonteramiralen Arvasd. Dag
1961-64souschef Fst

1948-62, statsrådSAPpartisekr.statsrådetförutvarande
1962-76Sven Aspling

chef1949-54, Fststabschef 2EFolke Barkmand. översten
1954-58lufifdrsvarsavd.ochflyg-

1959-66miloBennedich stf. MB III.Carolöversten gr.

Åke vid 1stabschef Etjg. bl.a.överstelöjtnanten Berg som
1959-61

1950-52vidBergelin tjg. Astöverstelöjtnanten Peter

operations-FStjg. vidSten Bergströmd. översten resp.gr.
1955-68planeringsavd.
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Åked. översten Bernström militärattaché i Oslo 1963-65gr.

ambassadören Hubert de Besche handelsråd i Washington 1949-53

generallöjtnanten Carl Björeman chef FstOpL 2 1976-80

Åkecivilingenjören Björvell tjg. vid FOA 1947-55 och
1959-62

d. kommendören Göte Blom chef FstOpL 3 1973-78gr.

överdirektören Rune Blomqvist sekr. i Försvarsrádet 1968-72

förutvarande statsrådet ledamot försvarsutredningarav
Gösta Bohman 1960-taletunder

Rutgeröversten Boman chef Fst utrikesavd. 1956-59

generallöjtnanten stf. och tf. milo 1961-63MB VI.
Karl Gustaf Brandberg

professorn Ove Bring folkrättsrådgivare i UD

d. generalmajoren chef Fst kvartermästaravd.
Magnus Bruzelius 1952-55

d. generalmajoren Evert Båge chef FstOpL 2 1973-78

översten stabschef 3 1954-56,Egr.
Ulf Cappelen-Smith FSchef operationsavd.

1957-60

rektorn Anders Carlberg tjg. vid FRA 1955-60

d. Nils Ivar Carlborgöversten försvarsattaché i 196164London

d. kommendörkaptenen försvarsattaché i Köpenhamngr.
Sven Carleson 1958-62, chef 1965-70BoMö

översten Per Carleson tjg. vid FstOpL 3 1962-63gr.

förutvarande statsministern isekr. statsrådsberedningen
Ingvar Carlsson 1958-60, statssekr. där 1967-69



23UppgiftslämnareSOU 199411 Bilaga 3

försvarspolitikMichael forskare i dansköverstelöjtnanten Clemmesen

amerikansk forskareColedr. Paul

i HelsingforsColliander militärattachéd. hovmarskalken Bengt
1958-61

vid signaltjänstavd.överstelöjtnanten tjg. Fst
1961-67Arvid Cronenberg

1966-73chef allmärma avd.Owe Dahl Fstd. översten gr.

politiska avd. 1948-52Sven Dahlman chef UDsambassadören

1962-69tjg. vidd. generalmajoren Benkt Dahlberg FöD

chef vid FStjg. bl.a.Stig Dalsjööversten som
teleavd. 1957-71

tjg. vid FstOpL 2 1968-69d. översten gr.
Carlos DanckwardtJean

i Washingtonbitr. marinattachébyråchefen Nils Dellgren
1959-62

1966-77lärare vid FHSd. kanslirådet Alf Edeen

1966-70generallöjtnanten chef milostab NNd.
Gunnar Eklund

1974 underrättelse-Stig Ekman i årsdocenten expert
utredning

FstIB 1957-73Birger chef FstBdirektör Elmer resp.

iFöD 1968-79departementsrådet tjg.d.
Ingemar Engman

ibörjan 1950-talettjg. vid FRAöverstelöjtnanten av
Carl-Eric Ericson

chef OA 1957-68generaldirektören Martin Fehrm F
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chefredaktören Anders Ferm politisk medarbetare till Tage
OlofErlander och Palme under

1960-talet

d. kommendören Floderus MSPer tjg. vid under 1950-talet

byråchefen Bengt Forssbeck tjg. vid 1961-69Fst

avdelningschefen elev vid FHS 1972
Göran Franzén

d. kommendören Erik Friberg chef för MS förbindelseavd. i
början 1950-talet

landshövdingen Karl Frithiofson statssekr. 1958-67FÖD

d. kommendörkaptenen tjg. bl.a. stabschef vidgr. som
GottliebJohan MKV 1956-61, chef BoMö

1961-66

generalen GustafssonBengt överbefalhavare

byrådirektören tjg. vid 1960-taletFst under
Barbro Gustafsson

GyllenstiernaEbbe militärattaché i Parisöversten 1960-65

generalen Curt Göransson chef Fst 1957-60, miloMB
1961-63

örlogskaptenen tjg. vid FRA under 1950-talet
Lars-Olof Göthman

försvarsattachéöversten i Oslo 1965-70
Nils Fredrik Haegerström

majoren Arne Hagberg utbytestjänstgöring i USA 1967

avdelningsdirektören Urban Hallberg tjg. vid Sjöfartsverket

f.d. stf. milo 1958-64översten MB II.gr.
Arne G. Hallström
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1963-70attachéavd.cheföverstelöjtnanten Fstd.
Gustaf Hamilton

1951-54chefHamilton BoMökommendören Percyd.
T

Säkerhetspolisentjg. inompolisöverintendentend.
Åke 1948-64Hasselrot

under 1940-,vid FOAHasselrot tjg.civilingenjören Sven
och 60-talen50-

undernorska flygvapnettjg. i detgeneralen Sven Hauged.
60-talen1950- och

tjg. vid FöDSven Hellmanöveringenjören

1955-59adjutantavd.chefCarl Herlitz Fstd. översten gr.

1950-61,högerpartietförHjalmarson ledarelandshövdingen Jarld.
försvars-1955 årsledamotT av

beredning

1962-66,OpLtjg. vid Fstd. generallöjtnanten
1966-68milostabchef BKarl Eric Holm

1961-riksorg.i högernspartisekr.landshövdingen
samlings-65, ordf. i moderataHolmbergYngve

partiet 1965-71

underrättelseut-i 1974 årsRolf Holmquist sekr.hovrättslagmarmen
redning

1973-76försvarsministerförutvarande statsrådet
HolmqvistEric

Åke 1968-72i LondonförsvarsattachéHultind. översten gr.

ÖBC FstsekreterareHáärdfröken Margareta resp.
1947-84

avd.chef allmännaGösta Hökmark Fstgeneralmajoren
1963-66T
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ambassadören Gunnar Jarring chef UDs politiska avd. 1952-56

översten Ian Iacobi stabschef 1957-62E 4gr.

viceamiralen souschef KMF 1950-62
Gunnar Jedeur-Palmgren

d. översten tjg. vid FstOpL 1963-661gr.
Bertil Johansson

d. avdelningsdirektören tjg. vid FRA under 1950- och
Nils Johansson 60-talen

Tageöversten Junger stabschef 1 1961-66E

löjtnanten Hans Jönsson tjg. vid Fst sambandscentral
1963-91

d. generaldirektören Olle Karleby statssekr. FöD 1953-59

Karl-Erik Karlssonöversten stf. chef E 1 1964-66

ambassadören KettisPär chef FRA 1985-89

d. konteramiralen chef Fst marin- planerings-resp.
Christer Kierkegaard avd. 1959-63, souschef milo S

1965-70

konteramiralen chef för den norska försvars-
Dagñnn Kjeholt stabens operationsstab 1956-58

avdelningschefen Per Kjellnäs stf. chef FRA

Oloföversten Lars Knutsson stabschef 1952-53E 1
T

d. krigsrádet Hans Kollind chef FRA administrativa byrå
1950-53

Sven Lampellöversten stabschef E 3 1961-65

överdirektören tjg. vid Beredskapsnämnden för
Per-Axel Landahl psykologiskt försvar 1962-70
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MS 1964-68,d. generallöjtnanten Henrik chef MB VLange
1968-72

Sten chef milbefstaben 1949-54Langéen V.översten

1962-66Carl-Otto stabschef E 4Larssonöversten

d. överstelöjtnant Olle tjg. vid F 13 under 1950-taletLarsson

1965-66d. stabschef E 3Rune Larssonöversten

departementsrådet Sven tjg. under 1950- och 60-talenLarsson FÖD

avdelningsdirektören Bertil Lehman tjg. vid KFF FMV underresp.
1950- och 60-talen

d. generalmajoren chef sektion 1964-66Fst 1
LiljestrandBengt

Åkeamiralen Lindemalm CM 1961-70

Carl Lindgren tjg. vid FstOpL 3 1966-69Ivaröversten

d. avdelningschefen chef KFFFMV-F elektroavd.
Henrik Lindgren 1954-72

kommendören Lennart Lindgren lärare vid FHS 1962-66

d. generalmajoren tjg. vid KFFFMV-F under
Gunnar Lindqvist 60-talen1950- och

generallöjtnanten Ove Ljung bl.a. chef vid milo-tjg. som
befstaben 1953-59, KAFFMV-A
1966-69

d. Fred Ljunggren militärattaché i London 1957-61översten

generaldirektören i 196-72, cheftjg. FÖD FRA
Lars Ljunggren 1972-85

Arne kabinettssekr. 1951-56envoyén Lundberg UD
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generaldirektören chef för Försvarets civilförvalming
Ragnar Lundberg 1949-68

generaldirektören tjg. iHandelsdep. 1953-66, chef
ÖEFSten Lundberg 1966-79

Åkef.d. översten Lundberg tjg. bl.a. chef vid milo-V.som
befstaben 1961-66

kommendören Olov Lundblad stabschef MDS 1951-54

Gösta Lundström flygattachéöversten i Washington 1965-69

amiralen Bengt Lundvall chef FstOpL 1961-64,1 sous-
chef Fst 1964-66

Eriköversten Lyth tjg. vid FStOpL 3 1963-66gr.

generallöjtnanten Stig Löfgren chef Fst utrikesavd. 1953-56,
militärattaché i Washington
1956-61, stf. MB milo 1963-66,

1967-73MB B

Åke Lönnbergöversten chef FS flygsäkerhetsavd.
1958-67

ceremonimästare lärare vid FHS 1953-58, chef Fst
Fredrik Löwenhielm sektion 1 1961-65

Åkegeneralmajoren Mangård souschef 1960-61,Fst chef
FstOpL2 1961-64, chef E 4
1964-66

översten tjg. bl.a. chef vid II.gr. som
FritiofLars Melin milbefstaben 1956-59 och 1962-

66, sektionschef milostab NN
1966-67

Carl Mentzer militärattachéöversten i Oslo 1961-63von

avdelningsdirektör Knut Modig tjg. vid FOA 1948-62
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vice radiochefen beredskapsnänmdenledamot av
an-Otto ModigJ för psykologiskt försvar 1954-73

generallöjtnanten Wilhelm chef för norska flygvapnetMohr det
1957-64

förutvarande statsrådet Eije inrikesminister 1947-51Mossberg

Allan chef Vmilbefstabenöversten Månsson V. 1954-60gr.

bankdirektören Sivert Nielsen tjg. bl.a. statssekr. idetsom
försvarsdepartementetnorska

1950-58

överdirektören Jan Nilsson tjg. i FÖD

överstelöjtnanten tjg. bl.a. stabschef vid 2Esom
Klerren Nilsson 1957-61

förutvarande utrikesministern försvarsminister 1951-57
Torsten Nilsson

d. generalmajoren chef FS 1966-70, tf. CFV 1968
Claes Henrik Nordenskiöld

generalmajoren Gunnar Nordlöf chef milostab 1966-72B

generalmajoren Kjell Nordström chef Fst kvartermästaravd. 1960-
65, chef milbefstaben 1966,
sektionschef milostab S 1966-67

generalmajoren chef Fst0pL 3 1978-80
Bertil Nordström

generalen Stig Norén tjg. bl.a. chef vid FS 1957-som
64, chef 1964-66,El MBS 1966
68, CFV 1968-73

överstelöjtnanten tjg. vid under 1950-taletFst
Gösta Norinder

kommendören tjg. vid FstOpL 2 1961-gr.
Bengt 0’Konor 64
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stabschef 1949-51, chef FSGösta Odqvist E 1generallöjtnantend.
1964-66, chef 1 1966-73E

flygvapnetchef för det norskagenerallöjtnanten Bjarne øend.
överbefálhavare1946-54, norsk

1957-64

försvarsattaché i WashingtonOlihnd. generallöjtnanten Tage
1963-66,1954-56, miloMB

1966-73MB NN

vid FS 1957-62, chefSven-Olof Olson tjg. Fstgenerallöjtnanten
1963-67planeringsavd.

vid under 1960-talettjg. FöDdirektören Hans Palm

för T-kontoret 1947-65forskningschefen Thede Palm chefd.

Åke 1955 försvarsbered-sekr. i årsregeringsrâdet Paulsson
ning

statssekr. i statsrádsberedningend. generaldirektören
1964-67Valfrid Paulsson

ÖNchef 1966, chef milostabgenerallöjtnanten Nils Personne E4
1966-72

i InrikesdepartementetCarl statssekr.d. landshövdingen Persson
1958-64, rikspolischef 1964-7 8

kanslichef Beredskapsnänmdenavdelningsdirektören
försvar 1958-11för psykologisktLennart Pettersson

ÖB 1961-70Td. generalen Torsten Rapp

vid under 1960-taletRasin tjg. MKVkonteramiralen Bengt

Washingtonarméattaché iarméöverdirektören bitr.d.
1956-62Carl Gustaf Regardh

1959-61marinattaché i Moskvakommendörkaptenen
Göran Reuterswärd
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d. överingenjören Sture Risberg vid FOAtjg. under 1940-,
50- och 60-talen

universitetskanslern ordförande i 1974 under-års
Nils Gustav Rosén T rättelseutredning

generaldirektören tjg. vid Fst 1947-67
Urban Rosenblad

d. majoren RubenBo bitr. marin- och flygattaché i
London 1960-61

viceamiralend. RudbergPer tjg. vid MS 1955-59 och Fst
1964-67

ambassadören Göran Ryding tjg. vid iUD början 1950-taletav

d. Bo Arson Sandmarköversten chef milbefstabenV. 1960-63

överstelöjtnanten Olle Schmidt tjg. vid signaltjänstavd.Fst
1966-69

viceamiralen Bengt Schuback chef Fst 1978-82

SelanderIngvaröversten tjg. bl.a. chef vid Fstgr. som
utrikes- underrättelse- avd.
1956-64, chef sektionFst 2
1966-71

Sergelöversten Karl försvarsattaché i 1957-61Bonn

cheföversten för FS teleavd.gr.
Carl-Gustaf Simmons 1953-61

översten Anders Sjöberg flygattaché i Washington 1969-72gr.

kommendören Rolf Skedelius chef signaltjiinstavd.Fst 1963-66

generalmajoren Claes Skoglund chef FstOpL 1961-63,III chef
milostab 1966-68V

generallöjtnanten Nils Sköld tjg. i 1957-59Fst och 1961-67,
chef milostab 1968-69V
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1948-53utrikesavd.chef för FstÖversten gr.
Gunnar Smedmark

kvartermästaravd.chefSchnell FstHansöversten
1964-69

chef 1982-87FstStefensonamiralen Bror

1961-62,FstOpLchef IDick Stenberggenerallöjtnanten sous-
1968-70chef Fst

Washingtonmilitärattaché igeneralmajoren
1966-69Carl-Gustaf Ståhl

Åke 1958-67flygplansavd.chef KFFSundéngeneraldirektören

adjutantavd. 1959-63chef FstSundhPerÖversten

vid skrivandetErlanderbitr. tillSydowBjörndocenten von
dennes memoarerav

1967-70chef FstStig Synnergrengeneralen

till Tagepolitisk medarbetareSärlvikprofessor Bo
1953-54Erlander

chef vid Fsttjg. bl.a.kommendören somgr.
1960-66signaltjänstavd.SöderhielmChrister

amerikanskatjg. vid denErik Söderstenredaktören
1952-68Stockholmambassaden i

US Air Forcetjg.Taltyöverstelöjtnanten P.

i börjanvid AstRudolf Thulin tjg.överstelöjtnanten av
1950-talet

1961-68CFVThunberggeneral Lage

1969-74FÖDstatssekr.ThunborgAndersambassadören

landstatsavd. ichef förlandshövdingen
1947-52InrikesdepartementetTottieAnders
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d. översten Gunnar Unell chef FstOp2 1981-84gr.

d. generalmajoren Bo Varenius chef Fst allmärma avd. 1961-63,
sektionschef Fst 1966-70

d. ambassadör Eric Virgin tjg. i UD under 1940- och
1950-talen

d. översten stabschef E 3 1947-52gr.
Wilhelm Wagner

Åked. översten Wahlgren försvarsattaché i Washington
T 1961-66

generaldirektören Birger Wallén chef FortF 1963-71

generaldirektören Bengt Wallroth chef FRA

d. överstelöjtnanten Bertil Wenblad stabschef FstB 1962-65,
souschef FstIB 1965-70

generallöjtnanten Bo Westin chef Fst sektion 2 1961-65, som-
chef 1965-68,Fst chef MS
1968-69

kaptenen Kjell Wiberg chef Fst sambandscentral i slutet
1960-taletav

översten Kjell Widberg chef milostab V 1966-68

generaldirektören chef för luftfartsverket 1952-80
Henrik Winberg

överstelöjtnanten chef Fst kvartermästaravd.
Agne Wärnsund 1948-53

byråchefen Sven Wäsström tjg. vid FRA under 1940-,
50- och 60-talen

Åströmambassadören Sverker chef för UDs politiska avd.
1956-63
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FÖRSVARSKOWITTEN. E31‘.‘11..1G-.DEN SKANDINAVISKA
.., lapa. F‘ JG}s .

]nk.‘I -75E
XDIIU

StatsrådetHerr ChefenTill och för Kungl. Försvarsdepar-
tementet, Stockholm.

överenskommosGenom direktiv, den 15 oktober 1948som
mellan de svenska, danska och norska försvarsministrarna
och godkändes de ländernassom tresenare regeringar,av

åtuppdrogs den försvarskommitténskandinaviska att verk-
ställa utredning rörande möjligheternaen och förutsätt-
ningarna för ett samarbete mellan de tre påländerna för-

område. kommitténsvarets Sedan slutfört sitt arbete,numera
få påvi härmed dess vägnar överlämna ett betänkande. Detta
består del Atre delar; inledning innehållandeav en en
redogörelse kommitténsför direktiv och sättet för arbetets
bedrivande, särskilda del Butredningar samt slutligen
kommitténs överväganden och slutsatser del C. Utred-

påningarna kommitténshava uppdrag verkställts av.utskott
B VI,III respektive militära frånexperter deav tre-

Bländerna II.I -
fém utskottAv iordningställda militära specialutred-

ningar, vilka utnyttjats vid utarbetandet utredningenav
Skandinaviens Bförsvarsmöjligheter III,om komma att

överlämnas snarast möjligt.

Holmenkollen den 14 januari 1949.

/W/WW17%
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Betänkande

förutsättningarnaochangående möjligheterna

ländernaskandinaviskade tremellansamarbeteettför

områdepå försvarets

avgivet av

ftrsverskommitténskandinaviskaDen

1949.januari14den
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Innehållsförteckning.

UirektivcnA. Inledning. och arbetets bedrivande.

Utredningar.B.
I. A. Stormakternas miliiäts coh eksrcmiska

maktmedel.
B. Stormakternas strategiska intressen i

Skandinavien.
II. A. Skandinaviens militärgeografi cch kommuni-

kationer.
E. Det nuvarande militära försvaret i de skan-

dinaviska länderna.
III. Skandinaviens försversmöjlighcter.
IV. Möjligheterna till skandinavisk påsamverkan

civilförsvarets område.
V. Skandinaviens försörjningsmöjligheter.

VI. Folkrättsliga frågor i samband med en
skandinavisk samverkan försvaretspa
cnråde.

Kommitténs-C. överväganden och slutsatser.
I. Inledning.

II. Hnvuddragen olika fbnnrr för militärtav
samarbete.
a Allmänna anmärkningar.
b Försvarsförbund.

c Militärt samarbete i frcá utan försvars-
förbund.

III. frågorFolkrättsliga i samband med skan-endinavisk samverkan försvarets cmråde.pa
IV. Samverkan på civiladen försörjnirgens

omrade.
V. pisamverkan civilförsvarets omr 3.

VI. skandinaviens försvarsmöjlighctnr. Förut-
sättningarna för ett försvarsförtund
respektive ett militärt samarbetr
utan försvarcfcrbund.
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arbetetsInledning. Direktiven och bedrivandegA.

utrikesministrarDanmarks, Norges och Sveriges be-
8slöto vid ett möte Stockholm 9i dagarna september-

1948 sinaatt hemställa hos regeringar, i.respektiveatt
måtteländer utses med uppgift att företagapersoner en

påutredning rörande samverkan mellan tre ländernade
område,försvarets Samtidigt utrikesministtreenades de

möjligheternaatt utredningen skulle.avse delsrarna om
förutsättningarnaoch förpliktande avtal regimför ett om

försvmrsförbundnalt försvar samt önsk-i samband därmed
värdheten att eventuellt bringa avtalet in be-underav

istämmelserna Nationernas stadga,.delsFörenta ock -
alternativt möjligheterna ettoch-formerna för försvars--

Utrikesministrarnaisamarbete utanfred försvarsförbund.
eniga utredningen skulle fullföljasatt snabbtvoro om

möjligt, uttryckteoch förhoppning att resul-som en om
skulle föreliggatatet kunna l 1949,omkring februariden

efter utrikesministermötet utfärdadeDen kommuni-
kén lydelseföljandevar av

Ianmarks, Sveriges utrikesministrarNorges och
enspörsmåletbehandlatha verkställande ut-om av

redning pårörande samverkan mellan ländernade tre
omåde.försvarets

Under det meningsutbyte, mel-har ägtsom rum
lan regeringarna, konstaterats,har det att det

på försvars-bl.a. grund ländernas olikade treav
råderpolitiska läge påviss olikhet ien synen

säkerhetspolitiska problemen.de Utrikesministrar-

ha dock det föreliggerfunnit, att förutsätt-na
ningar igångsättande utredningför gemensamenav

spörsmålet mellanmilitärt samarbete de treav om
länderna. beslutat hemställa sinaDe ha därför hos
regeringazy i.respektive länderatt utse personer

uppgift att utredning.med företaga denna
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treDe regeringarna mellangodkände de utrikes-
ministrarna överenskomna riktlinjerna och beslöto att

Åtuppdraga respektive länders försvarsministrar att
utarbeta direktiv kommittéför sammansatt fyraen av
ledamöter från varje land jämte sakkunniga. anslutningI
därtill utslgos i land sådanavarje ledamöter och sak-
kunniga Dessa följande;voro

Medlemmar

Danmark Vic0adm;al VedelA.H,
Folketingsmand Harald Petersen
Folketingsmand Poul Hansen
Minister F. Hvass

ForretningsførerNorge BratteliT.
Statssekretaer BrynD.
Direktør W. Munthe-Kaas
Generalldjtnant O. Berg

Sverige landshövdingen Friherre HamiltonC.
Riksdagsmannen Elon Andersson
Riksdagsmannen Sven Andersson
Generalmajoren Swedlund.N.

sakkunniga

MdllerDanmark Generalmajor E.C.V.
Oberstløjtnant HjalfV.
Kommanddr.H. Nyholm
Orlogskaptajn Louis-JensenH.
Oberst Tage Andersen
Oberstløjtnant BdrkstedK.
Departementsohef E, Dige
Vicepolitichef A.C.J. Dahl

SørensenProfessor Max

Norge Ekspcditionssjef AnkerP.M.
Professor F. Castberg
Byrüsjef GunnengA.
Oberstløjtnant HolmsenH.A.
Kommandør E. Hostvedt
Oberstldjtnant JahrD.
Orlogskaptajn D.E, Kjeholt
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Oberstlyfjtnant LundesgaardTh.
NagellOberst F.

Oberstløjtnant OnarheimF.
Direktgr Sl-jordal

SollieMajor H.
Oberst N. Saebö

TobiosenCivilforsvarssjef A.
Oberstldjtnant Tufte-JohnsenE.

Beck-Frii.Friherre H.KabinettssekreterarenSverige
Utrikesrådet DahlmanS.Ersättare

BiörklundE.Kommendör
GihlT.Professor
A.Ljungdah1Generalmajor

IundbergR.Statssekreteraren
MalmforsGeneraldirektör N.

Å. SundelinGeneraldirektör

Experter

FalknanKommendörkapten C.H.

GöranssonMajor C.
Hård SegerstadafMajor B.

IindgrenKommendörkapten P.G.
Norénöverstelöjtnant S.

WennerstenByrådirektör P.G.
WürnsundMajor A.

utsågosTill sekreterare

SohrameNie1senFuldmaektig E.Danmark
Byrâsjcf GunnengA.Norge

ÅströmS.sekreterarenFörsteSverige

utnämntsAnderssonSvenriksdagsmannenSedan
ställe28 i hansoktoberstatsråd, utsågs dentill

kommittén F..Thapper.riksdagsmannenledamottill av
15Oslo denisammanträddeFörsvarsministrarna

förutsättningunderattdärvidbeslötoochoktober
fölmfastställagodkönnanderespektive regeringarsav

kommitténs arbetefördirektivjando
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anslutning till träffadesI beslutdet som

vid mötet mellan danska, utrikes-norska och svenska
19488ministrarna 9 skalli Stockholm september~

försvarskommitténDen skandinaviska utföra utred-en
nöjligheternaning ländernastre regeringarför de av

och förutsättningarna för

I. Ett försvarsförbund,
II. partielltEtt försvarssamarbete,

l. utgångspuaktAd Som alter-för utredningens
nativ skallI gälla

skallgig vart ett tre ländernaoch deav
taga påkamp eventuellt landetettmotupp angrepp

icke någpn områdeoch tilldel sittuppge enav
angripare utan väpnad strid,

att ingå avtalde tre länderna skola ett om
solidari-militärt regionaltsamarbeta och försvar

angrepp,tet i så militärthändelse att varjeav
någon Sveri-mot del ochIannark, Norgeangrepp av

motstånd,skall solidariskt väpnatmötas medge
att för-att de tre länderna, äro eniga omsom

in-hålla påsöka hasig icke förhandkrig,utanför
gått militära avtal andra nnkter,med

såtre möjligteffektivtatt de länderna som
sigåtagitskola uppfylla förpliktelser hade de

i lutning stadga,till Nati3§IÅ&#39;31&#39;nSentaans
regionaltfrågansinI utredning ettomaw

kommitténskallförsvar försöka klargöra
styrkag-jjçgig de tre IäYLCtZZCiTz-.L‘.‘or.-foga över

stå samlade utnyttja rüiitüranär de och sina och
försörjningsmäesiga och möjligheterresurser
enligt plan,gemeneen

utsiktervilka tre länderna avvär-de ha att
stå dåeller eventuella angripareja emot hänsyn

styrkeförhüllandena ländertages.till mellan dessa
möjligach ang-zip;-.1 e,0

försörj-vilka tre ländernabehov ha förde
olikamilitär hjälp fa-ningsmässig deoch under

angri-mot eventuellförsvarskamp enserna av en

pare,
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fårgilka att ett avtalkonsekvenser det om
försvarsförbund samarbetepartiellt militärteller

enlighethar ikaraktären avsett regionalt förbund

artikel stadga.med i Förenta Nationernas52 54-
Ad II.

Kommittén också frågan försvars-utredaskall om
ingåsförsvarsförbundsamarbete i fred utan ettatt

områdenpå vilka ettskall dy-klargöraoch försöka
vilka detformerlikt samarbete bör genomföras och

kommittén vilkenutreda be-skallbör Samtidigtha.
fåsamarbete kantydelse ett dylikt partiellt som

säkerhetspolitik.led i tre ländernasde

+++

Kommittén ut-på sittskall taga attsikte avge
1949.1 februarilåtande denhelt eller delvis före

Utlåtandet tillställas de tre regering-skall
hemligt. Detförsvarsministrarna ärocharna genom

utredningsarbetet ickedeltagarnaförutsättes att i
ovid-uttalanden tilloffentliga uttalander.ochgöra

kommitténskommande arbete,om

kommunikéföljandeEfter mötet utfärdades
ochFörsvarsministrarna i Danmark, Norge

hållit möte i OsloettSverige ha 15 oktoberden
möj-igång utredningsättaför att omen gemensam

försvarssam-förutsättningarna förligheterna och
på denmellan länderna grundde trearbete som

ländernas under sittutrikesministrar enades om
8 de9 september ochStockholm ochmöte i den som

godkänt.regeringarnatre ha
utsesskalldetVid bestämdes, attmötet en

utredningskommitté representanterfyramedgemensam
Kommittén fårländerna.treettvart och deför av

försvarskommittén. Med-Den skandinaviskanamnet
kommittén Viceamiralbli-från Danmarklemmarna av

Folketingsmanminister FrantzVedel, Hvass,A.H.
frånHarald Petersen,FolketingsmanPoul Hansen,

Norge Statssek-Bratteli,Forretningsförer Trygve
MuntheeKaas, Ge-Direktör W.reterare Byn,Dag
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nerallöjtnant Ole frånBerg, Sverige landshövding
Carl Hamilton, Riksdagsman Elon Andersson, Riks-
dagsman Sven Andersson, Generalmajor Nils Swed-
lund.

mili-De respektive försvarsdepartementen utse
tära och civila sakkuniga efter behov. skan-Den

försvarskommitténdinaviska konstituerar sig och
börjar sitt trearbete omedelbart. försvarsrDe

kommitténministrarna ha attuttryckt önskan-om
genomför sitt arbete möjligt.snarast

kommitténliggerDet i sakens attnatur
icke kan offentligheten upplysningar sittge om
arbete,

Regeringarna sålundagodkände desedermera
överenskomna direktiven.

Kommittén konstituerade sig ivid möteett
Oslo 16den oktober under-namnet den skandinaviska
försvarskommittén. Vid mötet vis-konstaterades, att

militärtekniska problem kommunikationstekniska,sa -
signaltekniska, spörsnålflygtekniska, marintekniska
samt militära försörjningsfrågor vissredan i en-
utsträckning föremål undersökning-förvoro gemensamma

Kommittén beslöt att iinpassa dessa utredningarar.
sitt egot åtarbete militärasamt att de treuppdrag
ledamöterna låtaatt utredningföretags före-en av
liggande ändamålfrågor.strategiska sistnämndaFör
bildades höllsärskilt utskott,sedermera ett som
sammanträden Oslo Saltsjöbaden, Ut-i-Köpenhamn, och
skottet hade följande sammansättning

MöllerDanmark E.C.V.Generalmajor
Obcrstløjtnint HjalfV.
Oberstløjiüiuxnt WissumE.P.M.S.
Kommandør NyholmH
Orlogskaptajn Iouis-JensenH.

AndersenOberst Tage
Oberstløjtnnnt Birksted.K.

Oberstldjtnsnt HolmsenNorge H.A.
Orlogskaptajn D.E. Kjeholt

løjtnantOborst E. Tufte-Johnsen
Oberstldjtnant IundcsgaardTh.
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Sverige Kommendörkapten FalkmanC.H.
Major C. Göransson
överstelöjtnant NorénS.

Det strategiska utskottet, direktstod undersom
kommitténsledning utnyttjademilitära ledamöter,av

sitt.arbetei resultaten specialutskottsmilitärafemav
tillsattesundersökninge. vid mötetutskott,Dessa som

16 oktober,den hade följande sammansättning

Det kommunikationsteknisk utskottet
Danmark Ritnester SommerA.

OborstldjtnantNorge LundcsgaardTh.
HärdSverige afMajor B. Segerstad

Det signsltekniska utskottet
KcmmandørkaptajnDanmark BalansenH.J.
ObcrstløjtnantNorge JahrD.

Sverige LindgrenKommcndörlmpten P.G.

marintokniska utskottetDet
Kommandør NyholmDanmark H.

SollieNorge Major H.
Orlogskaptujr KjeholtD.E.

.
Sverige FalkmanKommendürkaptah C.H.

flygtekniska utskottetDet

Danmark Oberst AndersenTage
Oberstldgtnant Iufte-JohnsenNorge E.

NorénöverstelöjtnantSverige S.

försörjningsfrågorUtskottet militäraför

Innmar. Kaptajn DigmanP.M.V.B.
Kommandør E. HostvedtNorge

NagellOberst F.
Oberstløjtmnt OnarheimF..-
Oberst SaeböH.

Sverige WärnsundMajor A.

kommitténVid beslöt vidaresammanträdet i Oslo
fürsörjningsfrâgortillsättaatt civilautdcott för

folkrättsliga frågor. följandeoch för hadeDessa sam
mansättning
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försörjningsfrågorcivilaUtskottet för
Danmark DigeE.Departementschef

Direktør SkjerdalNorge K.
Byrådirektör WennerstenSverige P.G.

frågorUtskottet folkrättsligaför
SørensenDanmark Professor Max

CastbergNorge Professor F.
Sverige GihlProfessor.T.

Kommittén 1715höll sitt möte dagarnaandra -
i1948.1 Sammanträdet ägnadesnovember Saltsjöbaden.
frå-åt militäraolikahuvudsak föredragningar rörande

preliminäradevarjämte redogörelser lämnades förgor,
särskilt.utskottEttresultaten utskottens arbete.av

mötet. Detföroivilförsvarsfrågor underkonstituerides

fick följande sammansättning

DahlVieepolitiehef A.C.J.Danmark
TobiesenCivilforsvarssjef A.Norge

å. Sundelin.GeneraldirektörSverige

jKommitténs Hornbaek dagar-itredje möte ägde rum
1948. utform-diskuteradesIärvid15 19 decemberna -

kommitténs det ipå grundvalslutsatserningen avav
materialet. Vidareförebragtautredningarnamilitärade

arbete.utskottensslutliga resultatenavframlades de
attKommittén redaktionsutskottåt ettbeslöt uppdraga

kommitténs samtbetänkandegenomgå dispositionen av
fickUtskottetpunkter.påtextförslag vissautarbeta

sammansättningföljande

Sohram-NielsenFuldmaogtigDanmarks
Orlogskaptajn Louis-JensenSakkunnig

Byråsjef GunnengNorge
Orlogskaptajn KjeholtSakkunnig

sokreterare.ÅströmFörsteSverigp

Sakkunnig Göransson,Major

sammanträdde i StockRedaktionsutskottet, som
1948 Oslo i börjanioehholm sluteti december avav

tillförslagpreliminärt1949, utarbetade ettjanuari
kommitténs dis-låg till grund förvilketbetänkande,
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9.

i Oslo dagarna ll 14kussioner vid dess fjärde möte -
januari. färdigställdes underteck-ochVid detta möte

kommitténsnades betänkande.
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KommitténsC. överväganden slutsatser.ooh

In.1.e.d24.r.15;1.-

kommittén påEnligt direktiven alter-skall med tanke

nativet försvarsförbund klargöraförsöka
vilken ståstyrka de länderna förfoga när detre över

samlade och utnyttja försörjningsmässigasina militära och
och möjligheter plan,enligtresurser en gemensam

vilka utsikter avvärjaländerna ellerde tre attha
sta eventuellaemot angripare då tillhänsyn tages styrke-
förhållandena mellan möjliga angripare,dessa länder och

vilka behov tre länderna försörjningsmässigde ha för
och militär hjälp under olika försvars-de faserna av en
kamp mot eventuell angripare,en

vilka får avtalkonsekvenser det att ett försvars-om
eller karaktärenförbund partiellt militärt samarbete har

ett regionalt artikel iförbund i enlighet 52 54medav —
Förenta nationernas stadga.

Kommittén ihar detta även uppmärksammatsammanhang
bestämmelserna i artikel 51 i stadgan.

kommitténEnligt pådirektiven skall vidare tankemed
alternativet försvarsförförsvarssamarbete i utan attfred

ingås områdenpåbunâ försöka klargöra, ett dyliktvilka

samarbete bör vilka detgenomföras och former bör ha. I
kommittén betydelsevilkendetta sammanhang skall utreda,

fådylikt partiellt led länett ikan de tresamarbete som
säkerhetspolitik.dernas

Kommittén del intagnahänvisar till i ut-här de B
allt väsentligtredningarna, till vilkas kanresultat iden

Kommitténansluta sig. följandeönskar det givai en sam-
spörsmåletpåmanfattande redogörelse sinför omsyn
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försvars-för ettförutsättningarnamöjligheterna och
vil-försvarssamzrbeñe,partielitrespektive ettförbund

med vadisammanfattning, satt sammanhangken Llmww4
kommitténs på -yf1LuxOmningarna anförts, utgör svar

frågorna.



51försvarskommitténBilaga Den skandinaviskaSOU 1994 411

3.

samarbete.II. Huvuddragen olika fürmilitärtformerav
anmärkningar.InledandeA.

Utredningen rörande °k8Udinaviens försvarsmöjligheter
visar, skandinaviensatt försvar innefattar uppgifter, som
böra lösas i samverkan mellan stridskrafter i de olika

länderna. En förutsättning för att samarbetsuppgifterna
kunnaskola pålösas bästa ja, i vissasätt fall, t.ex.—

vad luftbevakningen, för att samarbete över huvudavser
skall kunna komma ståndtill inom rimlig tid attär,-
omfattande förberedelser teknisk organisatorisk artav oon
hava vidtagits och övningar ägt redan igemensamma rum
fredstid. Det är dessutom givet, att försvarssamverkanen

påinverkar utformningen de enskilda ländernas för-av
beredelser.

Samarbete kan inomförberedas för försvars-ettramen
förbund, medlemmar förbinda sig solidarisktattvars
bistå varandra i händelse från maktsav angrepp annan
sida mot eller flera medlemmar Sam-förbundet.en av

ocksåarbete kan förberedas sådantutan ett bindande
avtal, förberedelserna då såsomkunna skallmen senare-

såvisas långt.somicke drivas inom ett försvarsförbund,-
måste blivakrigvarigenom iresultatet väsentligtav

värde.mindre
En viss förberedelse i fred nödvändigär förut-en

sättning för effektiv i Möjligheternasamverkan krig.en
samverkan i krig ökas,för ju flera den mili-grenar av
verksamheten förberedelsernatära komma attsom omfatta.
Förberedelserna böra först främstoch taga sikte på

friktionslös samverkan mellan de ländernastre mili-en
påledningartära grundad strategisk uppfatt-gemensamen

Dening. formernanärmare för samarbetet beröras icke
organisatoriskahär, underlättaformer,men som sam-

önskemål.arbetet särskilt för staberna, ettär
åstad såFör att komma bred och ensartad grund-en

val för militära beslut möjligt bör underrättelse-som
tjänsten i de tre länderna iarbeta kontakt.-nära
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På område kommerutrustningens användandet ensartadav
materiel förbilligaunderlätta och Lnâkaffningaratt gemensamma
och viss standardisering särskilt önskvärd,är för atten
underhållstjänsten Enskall kunna samordnas. fullständig
standardisering dock icke oundgängligkan sägas envara

förförutsättning samverkan.
Storleken de krigsviktigaoch arten lager för-avav

nödenheter, uppläggas länderna,i vart och ett tredesom av
Tillverkningenböra bestämmas efter riktlinjer.samordnade

krigsmateriel i för krigs-fredstid och förberedelsernaav
tillverkningen böra församordnas, att de samlade resurserna

såskola kunna möjligt.utnyttjas effektivt som
Förberedelserna på taktiskaför direkt samverkan det

området böra omfatta tillämpning olika instruktionerav
terminologi, signal- pcsitionsangivel-och kryptctjänst,-

beredskapsgrader,ser, o.s.v.
hållaEftersom Skandinavien kan i längdenicke ut utan

avhjälp utifrån,stridskrafter och eftersom utbyggandet
måste påde skandinaviska militärstyrkorna leveran-grundasav

utifrån, påbör i materielavseende eftersträvase man
största förhållandenamöjliga överensstämmelse i demed

varifrånänder, hjälpen, respektive skolaleveranserna
kamma.

Då intet länderna ensamt besitter tillräckligaav re-
för genomförande vetenskapligt forsknings-ettsurser av
såsomarbete grundval tekniskför och taktiska förbättringar,

bör områdeforskningsverksamheten koordineras. Detta är
krävande,såemellertid omfattande ekonomisktoch att man

fåendast att del resultaten stormakternasgenom av av
militära forskningar kan försäkra sig tidsenliga resultat.om

Den fulla betydelsen genomförda standardiseringarav
kan icke i krigstid väntas komma framträda, det ickeatt om

fred finns möjlighet att dem kontrollera.tillämpa och1
örderas effektivitet övningar. att övnings-genom gemensamma

verksamheten svårigheter,skall kunna ske onödigautan böra
bestämmelserna skandinaviska militära tillträdeenhetersom
till de andra skandinaviska områdenländernas i modi-fred
fieras.

För kust- och luftbevakningen samt för väderlekstjänsten
åtgärderböra vidtagas, göra möjligtdet vid ettattsom



53försvarskommitténBilaga 4 Den skandinaviskaSOU 199411

5 .
givet tillfälle utnyttja dessa tjänstegrenar gemensamt och

flygsäkerhetsmed tillräcklig snabbhet; motsvarande gäller
tjänsten.

Signalförbindclserna böra utbyggas åstadkommaför att
möjlighet till samarbete mellan respektive militära led-
ningar. ocksåDette nödvändigtär med hänsyn till bland
annat kust- och luftbevakningens samordning och särskilt
för att möjliggöra etablerandet ledningav gemensam av
fl goperationerna områden.inom vissa

För genomförandet eventuella transporter mellanav
länderna särskilt Norge och Sverige bör kommunikationer-- -

kapacitet så,förbättrasnas att planlagd samverkan kan
genomföras. Förberedelser för gemensamt utnyttjande av
den existerande lufttransportkapacitetan böra träffas.

B. Försvarsförbund.

Med ett skandinaviskt försvarsförbund förstås här
enligt direktiven ett avtal militärt samarbete och regio-om
nalt försvar ksolidaritet i angrepp,händelse så attav
varje militärt någonmot del Danmark, Norgeangrepp ochav
Sverige skall mötas solidaris kt med motstånd.väpnat

I ett avtal försvarsförbund ingåvissaböra huvud-om
principer, fråga,icke komma i endastsom ett tillfäl-am
ligt försvarssamarbete avses.

hållningmen samstämmiga gentemot andra påmakter,
vilken ett försvarsförbund bör bygga, nödvändiggör en sam-
ordning ländernas påutrikespolitik områden.fleraav I
vilken sådanutsträckning samordning bör inskränkaen de
enskilda staternas åhandlingsfrihet samt vilket sätt sam-

åstadkommas,ordningen skall behandlas icke här.
särskild betydelseAv ärenellertid, att bestämmelser

fastställas rörande förbundsförpliktelsernas utlösning, när
ett eller flera länderna angripas. Det är uppenbart,av att

spörsmåldetta inrymmer betydelsefulla problem stats-av
rättslig ooh folkrättslig detnatur, bör uppställasman som

önskemålmilitärtett stor betydelse, att bestämmelsernaav
möjliggöra,harem att amtliga händelseländer is av angrepp

demmot ett obetingat och ögonblickligen skolaav be-vara
redda bära deatt kcnsekvenser, följa krigett motsom av

Enangriparen. översikt områden,över de där påförsvaret
grund tekniska umständigheter börav gemensamt, t.ex.vara
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Öresunübområdet, visar omedelbart betydelsen att detav
samlade motståndetsväpnade igängsättande inom vissa
områdâr procedurfrågor.icke hämmas av

Ei tillhänsyn de nuvarande skillnaderna mellan de
skandiläviska ländernas måsteförsvarsförberedelser det

Iimligt, att i ingåett avtal försvarsförbundanses om
bestäwnzlser att Danmarks och Norges skallförsvarom

såutbyggas, att de i förbándet deltagande länderna
i ståndbliva att lösa de strategiska uppgifter, som

tidigare behandlats i detta betänkande och vilka förut-
blivasätta§ närmare utformade och fastställda i en

kommande försvarsplan. Det förutsättes, deattgemensam
ekcnodüska bördor, detta påläggasi sammanhang vartsom

ett ståah länderna, förhållandeskola i rimligt tillav
varandra och till ländernas bä§kraft.ekonomiska Det
förutåättes vidare, att Sveriges upprätthållesförsvar

Vidåortskridandeåtminstone i sin nuvarande styrka.
mederñiseringar och eventuella förbättringar detav
svenske försvaret liksom vid uppbyggandet det danskaav

detoch norska försvaret bör erforderlig hänsyn tagas
deiill planer, kunna föreligga Skandinaviensförsom

försvar i dess helhet.
Samordning bör mellan militäraäga de led-1 rum

ningarna i de tre länderna i avsikt att skapa kom-en
petent Vilken sådanledning. formgemensam ledningen

hava,bör förutsättes föremålbliva för särskilden
2isredr.~i2g överv-gnndmoch gemensamt

få det området åstadkommasfolkrättsliga bör sam-
erdninâ utöver den redan existerande samt inbördes- -
modifikction vissa bestämmelser, exempelvis neutrali-av
tetsresler, allt för möjliggörande det oohsamarbeteav
det koordinerade uppträdande, förutsättningärsom en
för samverkan i varje enskilt inomfall ett förbund.

Ett försvarsförbunds huvudprinoiper böra vara
1 Pörpliktelse till militärt samarbete och regionalt

solidaritetförsvar angrepp.i händelse av
2 Samordning ländernas påutrikespolitik fleraav

områden
3 Möjliggörande obetingad och ögonblickligav

utlösning förbundsförpliktelserna.av
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länder-4 respektive moderniseringUtbyggande, av

dettill samlade fársvareisförsvar med hänsynnas
behov.

5 militäraden ledningen.Samordning av
modifikation6 Ytterligare samordning inbördesoch

exempelvis neutrali-bestämmelser,fclkrättsligavissaav
tetsrcglcr.

försvars-i ettverksamheten fred inomDen gemensamma
kommer omfattaförbund att

l militära ledningsrnaSamverkan mellan de
2 underrättelsetjänst.Samordnad
3 påStandardisering i olik avseenden för5Varets

deområde, förhållandenavarvid till ihänsyn tages
varifrån medkomme ochländer, materialleveranser väntas

vilka kansamverkan tänkas.

4 Krigsmaterieltillverkning ochSamordning sam-av
krigsvikiigaordning riktlinjer för upplagring avav

förnödenheter.
5 Samordning forskningsverksamhet och g-mensamtav

tre länderna kunnautnyttjande de upplysningar, desomcv
få resultaten ferskning.stormakternas militärOm av

6 Gemensamma övningar.
väderlekstjänst7 Samordnad luft- och kustbevakning,

flygsäkerhetstjänst.och
signalförbindelser.8 Förbättrade interskandineviska

9 vissa interskandinaviska Kümmunika-Förbättring av
tioner.

10 luft-Förberedelse utnyttjandegemensamt 2Vav
trensportkapacitet.

ll militäraRevision tillträdesbestämmelscr fbav
enheter i fredstid.

tillKommittén får i detta sammanhang hänvisa kap.
IV pårörandeC samverkan den civila föreörjningüis om-

råde påoch kap. C V rörande samverkan civilförsV9rets
område.
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C. Militärt samarbete i fred utan försvarsförbund.

Även ett försvarsförbund icke föreligger,om bör
eftersträva att genomföra påsamverkan såman i freden

många områden,möjligt de angivassom i punkternaav sem
l ll föregåendei närmast kapitel. Ett dglikt samarbeta-
skulle kunna i fåvissa avseenden stor betydelse meden

påtanke det fall att länderna befinna sig i krig sam-
tidigt. Samverkan i då,försvaret kan den förberedd,ärom

ståndkomma till snabbare samt bliva effektivare och mera
omfattande. järtill kommer, att ett samarbete i fred kan
utgöra etapp i förberedelserna fören ett eventuellt för-
svarsförbund.

Begränsas samarbetet i fred till föro redelser för
viss samverkan, förpliktelseräroen till samerdningen
utrikespolitiken och utbyggnad försvaretav i sig ingenav

nödvändighet, sådanaehuru bestämmelser äro önskvärda
också i ett samarbete utan fürsvarsförbund.

Det emellertidär klart, omfångetatt det prak-av
tiska samarbetet i fred utan försvarsförbund med nödvändig-

måstehet bliva måstebegränsat. sålundaDet bliva beroende
å sidan graden den utrikespolitiskaenaav samordning,av
faktiskt kommer ståndtill tvåsom mellan de länderna, å

andra sidan ländernas bedömninr sannolikheten för attav
de kunna rake i krig gemensamt. Samarbetet måstei fred
sålunda bliva starkt bcgränsat, därest ett eller flera
av måstede tre länderna räkna med möjligheterna att be-
finna sig i krig, samtidigt det andra eller dcsom andra
länderna icke deltaga i kriget. Vederbörande land dåkan
komma tvekaatt lämpligheten att nedlägga kostnader påom
ett dylikt måstesamarbete. Det primärt förbereda påsig
att föra sitt försvar frånutan medverkan de andra ländernas

dåsida på någotoch kan icke mråde göra sitt försvar
beroende ancrdningar, eventuellt kommaav som att bortfalla
just i dåden situation, försvarets effektivitet aktualise-

.Det skulle till och med kunna inträffa,res att ett land,
utsättes för isolerat anfall, harsom direkt nackdelen av
dessatt försvarsförberedelser i väsentlig grad inriktats

på tvåsamverkan med de övriga ländcrn .
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Med anspråkdessa allmänna reservationer och utan
på fullständighet enskildakan de punkterna uttalasom
följande.

l. Samverkan i den militära ledningen. 1ö1ber.;c1-
så långtkunna här icke drivas vid försvars-serna som

Planläggningenförbund. för ledningen vid för-isolerat
måstevarje land givesför sig prioritet, vilketsvar av

försvåraravsevärt planläggning ctablerandetför och

försvarsledning.en gemensamav
2. Samordnad underrättelsetjänst. Denna samverkan

påi visskn utsgräckning äga motsvarande sättrum som
vid försvarsförbund.

Standardisering3. i olika avseenden. Denna stan-
n;rdiscring förhållanden såkan övriga medgivaom- -

många såsomnmföras frågai viktiga avseenden, i om
ogisation materiel, terminologi, lägesangivnings-

g
så långtsystem, torde icke kunna drivas vidmen som

förevarsförbund.

samordning krigsmaterieltillverkning4. ochav
samordning riktlinjer för lagring krigsviktigaav av

någonförnödenheter. I detta avseende torde httydslse-mera
åstadkommasfall samverkan icke kunna uten förbund.

5. Samordning forskningsverksamheten och del-av
tåsnde resultat stormakters militära forsknings-av av
resultat. Samma möjligheter till interskandinavisk sam-
verkan föreliggakunna vid ett förbund, övrigasom om
Förhållanden så fåmedgiva. Möjligheterna att andel i
resultaten stormakternas militära fnrskning blivaav
på sätt vid förbund beroende ländernassomsamma av

tillrelationer vederbörande stormakter.
Övningar6, Gemensamma övningar. i ett gemensamt

uppträdande torde icke kunna genomföras i omfatt-samma
Ovh storkeksordning förbundG41â förcliggcr.som om
7. anordning luft- och kustbtvakning, väderleks-av

tjänst och flygsäkerhetstjünat. I vissa avseenden kan
samarbete etableras i stort vidsett förbund,som men

måsteluft- och kustbevakningen områdendock i vissa
utbyggas än behövts, försvarsförbund före-mera som om
legat.

8. Förbättrade interskandinaviska signalförbindel-



1994SOU 11försvarskommittén4 Den skandinaviskaBilaga

10.

ser i träck-kunna utbyggas utsförbindelserDess samma
förclåge imed de reservationer,förbundning somsom om

föregående beredvilligheten ettbeträffandernförtset
bestrida kcstnaderna.

interskendineviska kommunika-vissaFörbättring9. av
gälla 1 dessaI punkt 8 angivna synpunkter även.

lufttrcns-10. Gemensamt tillgängligutnyttjande av
Med deden samarbetsorganisation,pacitet. som

skandinaviska flygbolagen bildat, underlättas€
lufttransportknpaoiteten.emcnsamt utnyttjande av

måsteland sig i krig, dennauppträder förvarje orga-W
slås fåland skallsönder för varje lämp-att1cn

tzçnsportflygplan mäjlighet att tekniskt be-och;r;

uL-Lua
Revisicn tillträdesbcstämmclser för militärali. av

reviderasDessa torde kunnai fx d. bestämmelserenheter N
att förbund föreligger.utanäven

samladeSammanfattningsvis kan att desägas, resur-
försvars-störstagiva den möjliga effekten inom ettserna

und, En allvarlig olägenhet, icke förbund finnes,om
undgâs,tidsförlust, i icke kanden flera avseendenär som

långtförpliktelser förberedelserhlerr drioch .aum
redan Ii,te i bör ickefinnas fred. detta sammanhang
de politiskaglonmas, att ställningstagandeinstansernas

måste invites.
Slutligen bör understrykas, föravarssamerbeteatt ett

fredsbevarande, endast jämlikt klarverkar det skerom en
H-‘ .irtande överenskommelse försvarsförbund.—. omI



59SOU 1994 ll Bilaga 4 Den skandinaviska försvarskommittén

ll.

skandina-III, Folkrättsligg frågor i samband med en
område.p§försvaretsvisk samverkan

biståndömsesidigtEn skandinavisk överenskommelse om
1 förenligärhändelse väpnat parternamotav enangrepp av
med Förenta Nationer-ländernas enligtde förpliktelsertre

medlemsstater-stadga, 51 erkänneri det iatt denna art.nas
självförsvar, kanrätt kollektivt vilket genomfö-tillnas

säkerhetsrådetpå intilleget initiativ, dessparternasras
föreligger,vidtagit situationåtgärder.erforderliga När en

överensstämmelseiicke täckes 51, erfordrasart.som av
art. regionalamed 54,bestämmelserna i 52kap. VIII om-

avtal givaskola kunnaför att de förbundna staterna var-
rådet lämnatandra militärt bistånd attmot angripare,en

sitt dylikt bemyndigan-bemyndigande därtill. beslutFör om
kräves medlemmar,de rådets ständigaenighet mellansamma

Möjlig-beslut tvångsåtgärder VII.vid enligt kap.som om
rådet bemyndigande liksomheten skulle lämnaatt avsett -

rådet läven i.stadganskulle punktatt jämlikt art. 55
begagna sig förregional skandinavisk genom-gruppav en

tvångsåtgärder får till omröst-förandet hänsynmedav -
såsom tagetningsreglerna rådet praktiskti betraktas

utesluten.
säkerhetsrå-måI anmärkas,.a+tdetta sammanhang um

ut-stcrmaktsdets sammansättning skulle ändras genom än
avtal för-träde, medlemsstaterna särskilt äroicke utan

efacrrättelse,pliktade ställa tillatt beslutsig som
andratrefattas ochde kvarvarande stormakternafyraav

rådet, sammansättningmedlemmar rådetsReglernaav om
nämligen stormakternasklart alla femförutsättasynas

medlemskap.
på detnågon definitionlämnarStadgan närmareicke

tidi-vidangrepp.i 51 väpnatart, Deomnämnda begreppet
på kunnatillfällen definitionernaformulerade angreppgare

etticke änvidare enär omfattautan deanvändas, mera
egentligt väpnat angrepp.

från maktskrigförandeEn neutralitetskränkning en
kränk-sida icke avvisandetär ochett väpnat enavangrepp,

Därestning försvarshandling.är därför egentligicke en



SOU 199411Den skandinaviska fdrsvarskommitténBilaga 4
12,

hävdandet neutraliteten föranleder ytterligare militäraav
åtgärder från den krigförande maktens sida, kunna dessa
åtgärder ett biståndsförplik-bör utlösavara angrepp, scm
telsen.

underlåtelseEn neutraliteten genterutatt hävda en
de krigförande alltkan omständigheterna givaefterav

krigförandeden andra angripaparten-förcvändning att den
neutrala måsteStällning fråganstaten. tilltagas ettom

sådana skall bistånds-under omständigheter utlösaangrepp
förpliktelsen.

En skandinavisk förutsätterförsvarspakt ensartade
frågaåtgärderbestämmelser neutralitetensoch i hävdanom

dels delsde; ensartade neutralitetsregler, ensartade in-
struktioner militära delsför befälhavare, ock möjligtom
konsultation i direkttveksamma fall. En viss rülitär sam-
verkan vid neutralitetskränkningaravvärjandet tordeav
också ifrügakomma.kunna gällande folkrättEfter lär dock

påknappast ingripande stridskrafter ettmed annat neu-
landstralt territorium möjligt med mindre dessa strids-vara

krafter i eller iinpassas neutralitets-form denen annan
hävdande krigsmnkt.statens

må anmärkas,I detta sammanhang att neutralitetsre-
1958årglerna till revision.böra upptagas gemensamav

Reglerna krigsfartygs militärafrämmande ncE flyb-om
plans itillträde fredstid ändraskunna ochav var en av

därest militäraparterna, överenskomna samarbetetdet
årserforderligt. mellan1905 konventiuydetta Norgegör

Sverige neutral raüiäggandeoch vis-rörande C.‘en zon av
avtalerforderligtbefästningar kan ändras genomsa om

både länderna.mellan de
jämlikt ett försvarsavtalDärest förpliktelserna

till Färöarna.. Svalbard chutsträckas Grönland,icke Jan
förpliktelsedetta, att försvarabetyder attMayen, en

områden avtalet.icke förutsättning forkandessa envara
måste så frågan,tilliStällning fall huruvidatagas

biståndsförpliktelsen skall utlösas ettgemen angrepp
lpå Iramkallat försvar ett demoderlandet ettav avav

2områdena eller avvärjands, respektiveettnämnda enav
motunderlåtenhet neutralitetskränkningaratt avvärja

områden.ett dessaav
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måsteStällning frågan,vidare tilltagas bi-om
1stândsförpliktelsen skall utlösas, därest konflikt,en

ellerdanska norska Tysklandvari trupper i engageras,
2till.oder henlandet, ellermot därest Innmarkangrepp

åberopandeangripes under att myndigheterdanska lämnatav
bistånd till amerikanska påtrupper Grönland.

Därest ingåsett försvarsåtgürderförsvarsavtal och
vidtagas, skola åtgärderdessa säkerhetsrå-anmälas till
deb enligt art. 51 och i54 Förenta Nationernas stadga.

förpliktelseHagen att anmäla.själva avtalet föreskrives
huruvida detta ändock påske,bör beror politiska;

+,rvägandPn och torde böra förutsätta säkerhet för att.
zalet kommer att godkännas.

Ett skandinaviskt försvarsavtal kommer icke att
prejudieerandeFa i 43 i stadganvad de i art.avser

säkerhetsrådet..ta överenskommelserna mellan och
enskildade medlemsstaterna deltagande mili-idessasom

tära sanktioner.
ärDet vidare bestämmelserklart, stadgansattutan

icke utgöra hinder för militärt mindreett samarbete av
vittgåends änart ett egentligt försvarsavtal. Därest

innebärdefra samarbete tillförpliktelse visst materi-
biståndellt i händelse står icke 1det över-angrepp,av

sstümmelse med traditionella neutralitetsreglerc men
nedför icke juridiskt lämnarattsett, den stat, bi-som
ståndet, ipso indrages ickei kriget. Begreppeteo

såsomnijgförande krigförandemellanform mellan ochen
neutral erkännes icke möjligheternafolkrätten, ochav

hävdandeJoes påIF bero konkreta omständigheterna.de
kommittén framhålla,Sammanfattningsvis attönskar

standinavisttett militärt ta-samarbete, sig dettavare
armen låterett välförbund eller sig för-icke,gar av

ländernastremed de Nationerna.medlemskap i Förentaena
Kommittén finner vidare, eller riskernackdelaratt inga

någon praktisk betydelse skulle förknippade medvaraav
sådan konstruktion eventuellt förbund, attetten av

direkt hänvisardetta till bestämmelser i art.stadgans
El i kap.och VIII.
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Kommittén önskar slutligen särskilt fästa regering-
uppmärksamhet vid att ett försvarsförbundarnas förut-
enighetsätter mellan ländernade tre i frågor,raden

folkrättssakkunnigavilka de i sin utredning på.pekat
refêââtKommittén, berördade frågorna.som ovan finner

tillmed hänsyn direktiven icke anledning att inga .-
ning till dem. Den önskar framhålla,dock att 1 hänäolse
ett försvarsfübund kommer till stånd, vidstr kon-en
sultationsplikt väl kan komma att sigte ns.‘-.v-‘aL1~ow ob oro en-

det sätt, varpåde frågordessa lösas,av
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område.försorjninsens

Försörjningsfrágorna vid bedömandeviktstoräro av
motståförmåga Sär-tre ländernas ettde att angrepp.av

dåfrågor detkilt betydelsefull dessas synas vara,
Skandinavien attgaller möjligheterna för ut-att bedöma

stormaktskrig, vari dehärda treavspärrning under etten
länderna icke deltaga.

påpekas, försörjnings-I attdetta sammanhang bör även
på hpndlingsfrihetenbored skapens läge inverkakan starkt

i olika hänseenden inför hotande krig.ett
på tvåEnligt direktiven skulle inriktasutredningen

a balternativ, nämligen ett försvarsförbund och ett
pertiellt försvrrssamarbete. behandling försörj-För av
ningsfrágorna emellertid icketorde alternativ hrvedessa

åtgärder,cxadelbar relevans. kunna vidtagas förDe som
samordning de ländernas försörjning, i principtre äroav

omfattning beroende den form före sam-av
på områdetarbete det militära väljes. Hnsyn tillsom

de altcrnativ hnr därför icke tagitsav de
åtgärderskknniga. Verkligt effektiva i fred för sam-

på rjningsområdetud ing förs innebär, att ekonomiska
måstevitionelle särintreseen i viss utsträckning upp-

áfirvs måsteoch ett intimt organisatoriskt samarbete
kommittén sådanaaucblcras. den uppfattningen, attär av

;ärder i praktiken icke kunna förväntas komma till
stånd, icke betydande finnessäkerhet för ett militärtom

samgåendepuh utrikespolitiskt krig.under ett
Under stormaktskonflikt, vari de tre länderna ickeen

måstedeltaga, sannolikt räkna med starkt minskademan
m ligheter utifrån, påför tillförsel vilket delu en

områdenktiga faktiskt kan att eda tillkomma en av-
pärrning. Möjligheterna förutsättningarnaoch deför1 tre

länderna sådantatt uthärda tillståndett under längre
tid behandlas i det följande under ett avspärrningsalter-
nativ. Krigsaltcrnativet ickehar kunnat studeras i
detalj, varför endast vissa allmänna omdömen härom lämnas.
Sålunda icke heller bestämda uttalanden kunnasynes göras
angående läget under olika faser ett krig. För attav ge
någon bakgrund för dylika bedömanden hava i försörjnings-
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produktions-de viktigasteangivits, hurutredningen
fördelade.geografiskt äroenarnagr

försörjningsområdet,åtgärder påsamordnadeDe som
avspärrning ellertill hands underligga tnärmas en

kompletterandeömsesidigt varulcvekrig gällaunder ett
nedbringande kon-mellan de Genomtre länderna. avranser

ocheller produktionenomläggning kunnasumtionen av
Eamordningenleveransmñjligheternaöka normala.utöver det

åtgärdersådana viss förflytt-kan tänkasäven somavse
handelsflottornaning dispositionarbetskraft,av av m.m.

uthärda avspärrningsyftande till att lättare ochen
importmöjligheter.utnyttja ev.

försörjringsmässigtatttre ländernas möjligheterDe
krigavspärrning och tordekomplettera varandra under

åtgärder härför vidtagasöka, i fred.avsevärt kunna om
sådana åtgärder organisatoriskadels särskiltäro -

förhållandenavseende krigsproduktionen och andra under
såsomkrig, undanförsel delslagerspridning, m.m. -

materiella, beträfrandeavseende samarbetet.ex, forsk-
ning, samordning produktionsapparaten,utbyggnadenav av

lagerhållningsamordnad byggande bombsäkraoch ut-av
transportlederförstärkande och hamnarrymmen, av m.m.,

transittrafik lägen.avsedda för i vissa
emellertid framhållas, detDet bör att försörj-ur

ningssynpunkt allvarligaste problemet, nämligen till-
drivmedelsbehovet,godoseendet bränsle- och i stortav

icke lösas eller lättaasett kunnasynes genom en sam-
ordning.

översiktligutredningen lämnasI reden
utgångspunktmöjligheterna med i existnu-

tionsapparat för inbördes försörjningsmässi hjälp-
fallbeträffande dels under ettvaror av av

delsutan krig, för ett krigsfall.

Vid bedömandena härvidlag praktiskahar skälman av
måst ifrågavissförutsätta varaktighet avspäarnirgav

båda alternativen.de avspärrninaFör utan kria Pom
utantvå årdärvid valts och krigför ojxngsh3álp

utifrån månader. Vissatre till slutsatsersex som-
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precisdock che kunnat dragitshc behoveras om2-
tåupplagring försörjningsmässigtför att utsav en

gvspärrning. opektivo uthärdakunna ett krig.r
Kommittén önskar ett kortfattatnedan lämna

desammandrag de vartill sakkunnigaresultat, kom-av
mit. Sammandrcgct tilltorde tjäna givaattäven en

bildungefärlig betydclseevarje för helalandsav
Skandinaviens försörjning.

Vad först pärrningfallet utan krig,avser avs
livsmedelsområdet många fåtorde synpunkter betrak-ur

tas det viktigaste. Genom viss omställningsom en av
Danmarks livsmedels produktion dcc k eventuelltsom-

fåkan betydande ekonomiska följder och genom en-
allmän minskning konsumtionen Skandinaviensav synes
försörjning hjälpligt kunna säkerställas att,genom
allmänt uttryc kt, Norges underskott täckas Ienmrrk.av
Lbrutsättrrxg härför att betydande beredskapslagerär

brödsäl upçläggns, att vissa lager bränsle ochav av
råvaror for goáningsmedel finnas, att skörd bli iarna
stort sert normala samt drivmedelatt och vissa hjälp-
medel finnes för jordbrukets behov.

Försörgningen med lenbräns och drivmedel utgör
det utan jämförelse allvarligaste problemet. Möjlig-
heter för komplettering inom Skandinavien finnas icke.
Uppläggning högs betydandet lager och byggandeav

isterner för mineraloljor, i främste rummetav c
bensin, nödvändigaäro för att en.avspärrning skull

uthärdas uten sammanbrott för trafik, distribu-anno
och produktion.tion
Industricmrådet Kepaoitetenär oenhetligt.mera

stål,för järn och till övervägande del belägenärsom
i sverige, täcker endast omkring hälften Lkendina-av
viens nuvarande förbrukning. Under avspärrningen

stålknepphetenskulle blivn begränsande fhktor fören
stora delar Pågåendenäringslivet. utbyggnsder iav
Sverige och Norge komma dock medföra,att att själv-
försörjningsgroden stiger.avsevärt Beroendet av
importerade kvarstårbränslen dock.

Beträffande Norgeövriga metaller märkes, att och
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råvarttillgångar, emellertidvilkainnehava viktigaSverige
på viss lagringotillräckliga. Envissa punkter äro synes

finnessålunda vidarebearbetningKapaciteten förcnndviklig.
till-i storttorde setthuvudsakligen Sverige ochi vara

råvarutillgången förbrukning.anpassadtücklig för after2
på stål bestämmandeTillgångar metaller blirandraoch

Beträffanöproduktion.verkstadsindustrinsstorlekenfor av
ömsesidigtillvissa möjligheterkapaciteten märkes, att

densärskilt betydelsenfinnas, varvidkomplettering av
uppmärk-differentierade tadsindustrien börverkssvenska
sådanaNormalt importbetydandesker docksammas. en av

4alla länderna.produkter i
skullemineralier, läkemedelVad kemikalier, m.m.avser

erforderlig, trots att vissaupplsgring radav en varor vara
Skandinavien Blandknmpletteringsmöjligheter finnas.i varor

öra lagras, främst koksalt.märkessom
såsom skor, gummivaror och3eträfa;da konsumtionsvaror

textilier tillräcklig förkapaciteten i sättstortär en
träckningreducerad länderna i uts äförbrukning, ehuru stor

råvaror,importeradeberoende av
förråd, behövligaStorleken skulle förde som varaav

utstå tvåårigatt länderna nödtorftigt skulle kunna en av-
på ickespärrning utförda utredningenkunna grundval denav

framgår dock värdestorleksordningendirekt häravangjvzs. av
behövliga brännoljorlager beträffande kol och koks ochav

bensinutom milj.1.000 kr.,utgöra omkringsynes sv.
bensin 150 brödsädbeträffande omkring milj. kr., ämersv.

50 vartil.ICC milj, omkring milj. kr.,kr., koksalt sv.sv,
I dessakarma väsentliga belopp för rad andra varor. summen

ingå vilka dock idock befintliga lager,värdet äronuav
stort sett mindre särskilt i Danmark och Norge.normaltän -

tankeDärest avspärrning beredskap medävenunder enen
på såsomupprätthållas, måste, tilkrig skall nedan anmärkes,
här berörd lngerkostnader kostnaderna för krigslageiläggasa

De tal, imggket stora här tordebelopp, ärvarom nu-
varrude valutclägc rimlig tid kunna ställas tillicke inom

sådandisposition importför extraordinär utan avsevärda
ochellerlnskränzningar investei lvvnadsstandardnuvarande

Iringar.

Vad undhärefter krigs fallet, skulle produktionenavser
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krigett iendast mycket begränsad omfattning kunna tänkas
mot behoven. Inkallelserna krigsmakten,till civil-svara

försvaret utgöra första begränsande faktor. Ee-m.n. en
träffande egentlig någrakrigsmateriel störrekunna

färdigställas,endast sedan betydande dendel cf ;en av
industrien omställts. Denna omställning tid.tager Komar

åtgärderkriget överraskande, hinna härför i regel icke
resultera i månaderna.färdiga 6under de första 3varor -

mångaI fall skulle avsevärt längre tid erfordras. Avgörande
för upprätthållandeproduktionens blir den fientliga xerk-

påsamheten det territoriet. Sabotage, bcmbningegna .
kraftledningar, trafikleier och fabriker samt invasion ücd
luftlsndsättningar sålunda lamslâkunna betydande delar av
livsviktig produktion. Jmellertid har Skandinavien, sei

helhet, självfallet större möjligheter att bevarasom vzss
produktion intakt landjbrvarje sig.än

Förutsättningarna för deatt skandinaviska länderna
hållaskola kunna under krigett ut under perioden av
månaderhär förutsatt 6längd utifrån§3 tillförselutan-

sålunda iäro sådanstort sett, att de undervaror, som en
period komme förbrukas,att redan vid krigsutbrottet
finnas i lager. Beträffande den civila försörjningen räcka
i regel normala Förutsättningenkommersiella lager. är
dock, att distributionsapparaten, trafiken och viss liv-

lörnågorlundamedelsindustri fungera. den produktion, som
trots upprätthållas,allt kan torde normala kommer-även

råvaror,siella lager halvfabrikat och förnödenheterav
tillräckliga. kommersiülaDe befintliga lagren aravara
såsom påpekatsdock områdenpå mångaredan under det

normala särskilt i Norge.Danmark och-
För ide stor importeradeutsträckning fö IbIUkHiLS~

såsomallmän bensinnatur, och trafikför-andravaror av
nödenheter och armeringsjärn, beträffande vilt förbruk-
ningen under krig överstigeravsevärt den normala förbruk-
ningen, normalaäro kommersiella lager i regel otill-

Då tillgångräckliga. åcssatill nödvändigär förstvaror
upprätthållande såvälh främst för trafikens för mili-oc

tära ändamålcivila därmed krigsmaktensoch för funk-som
tion livsuppehâlle,och civilbefolkningens detär vitalav
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tillgångarbetydelse, tillräckliga antingenatt skapas gent.
frånomedelbar krigimport ett ellerbörjan lagen av genom

i fredstid. lagringen dock rimligtviskan knappast täxlas
täcka Upplagradkortare tids behov. bersin Ö,d.änmer en
måste förvaras i bombsäkra utrymmen.

svårtDet ytterligt angiva kostnadernaär fdr attatt
uppbringa lagren till I syfteerforderlig storlek. lämnaatt
hâllpunkter för bedömande kan att detett normalanämnas,

f§din%%nskandineviskaårsbehovet i länderna motsvarar en
kostnad 180 milj. 60kr., lastbilsdäck milj. kr,av sv. sv
och bilreservdelar 65omkring milj. kr.sv.

frågaI lagringen kan ett samarbete nellaägaom run
de tre länderna, vilket i vissa lägen skulle kunna vara r
synnerligen stort värde.
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område.på civilförsvaretsSamverkanV.

områdepå skullei civilförsvaretsEn samverkan fred
så-alla länderna obetydliga fördelartre ickeför medföra

civilför-ett-effektivtväl fredstiduppbyggnaden iför av
än det snabba genomförandetför gemensammasom mera avsvar

råka vikti-åtgärder samtidigti händelse länderna i krig, De

sådan utbyte erfarenhetergaste leden i.en samverkanvore av
krigslä-iförberedelser mottagande tänkbaravissa förm.m.,

någotfrån ländernaandra samtbefolkning deutrymd avgen av
gemersamt mellan fördeladländernaeventuelltplanerad ochen

mot radioaktiva,rörande skyddetforskningsverksamhet främst
stridsmedel.kemiskabakteriologiska och

skulle kunnaangivet slagsamarbete-i fredEtt nuav
attdock givet,Detförsvarsförbund. äräga utan ett omrum

några kanavseendensamarbetet ifinnes, i fredett förbund
utlösas snabbarei krig kansamverkanlängre attdrivas och

fallisamarbete,ökadeeffektivare. Detblivaoch som av
luftbevak-samordningskulle förkunna ägaförbund avrum

produktions-utnyttjandeför gemensamtningen ävensom av
ocksåcivilförsvarsmateriel, utgörkapaciteten i vad avser

Därtillett-försvarsförbund.oväsentligt.skäl förickeett
harföreligger, angripareförbund ickeatt ettkommer, enom
hanalla demöjligheter att koncentrerastörre resurser som

hemorten, på att bekämpaskandinaviskain motsätta denkan
tvingasnabbtattsärskilt land förcivilbefolkningen i ett

påverka ävrigamoraliskt deunderkastelsetill ochdetta
framhållas,må att eftersomfolken.skandinaviska Vidare

avhängig.av heladirektäreffektivitetcivilförsvarets
skulleförsvarsförbundmotståndskraft, ettmoraliskafolkets

mådåförbivilförsvarets stort värde, detdel blivakunna av
därmedtill ochtilltron försvarettill ökaattte bidraga

uthålligheten.motståndsviljan ochstärka
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Kommittén framhålla,önskar emellertid att förut-en
civilförsvarotssättning far att ett försvarsförbund ur

skall tre-ländernassynpunkt kunna öka säkerhet§.â attde
civilförsvarsåtgärder, ide större städerna förstagenom

förebyggande.sâdana byggandehand skyddsrum ochsom av
evakuering längre samhällspla-för sikt sanering ochsamt

så motståndskraftiga, anfallnering, att ett dessagöras mot
sådanteller eventuellt ettstäder hotendast icke kanom

någottvinga ländernatill.underkastelse, Denna synpunktav
gäller självfallet i främsta rummet de tre huvudstäderna

särskilt tilloch följd stadensi hög grad Köpenhamn av
storlek läge,och geografiska



i
i
SOU 199411 Bilaga Den4 skandinaviska fdrsvarskommittén

23.

Skandinaviens försvarsmöiligheter, Förut-XI,
ettresoektivesättningarna för ett försvarsförbund.

partiellt militärt samarbete

Då huruvida igäller frågan, ochdet att avgöra -
påfall koordination försva-jakande i vilken form en-

område överskådlig framtidnärvarandeellerrets för i
skandinaviskaskall önsklig möjligoch för deanses

kommittén nâgraländerna, huvudlinjer,har sökt uppdraga
fastslå, krigsinsatserdärvid reellasökt vilkaMan har

bistå båda ländernaandraland kan devarje göra för att

eller vart och ett dessaav
förhållandena attmedföra,geografiskaRedan de

ett deförsvarskanp inom vart ochupptagandet avenav
årområden betydelse,direktländernasskandinaviska av

Skandinavienförsvåragäller motnär det att somangrepp
svensktområdetFrån i söder,helhet. det danska över

västerområde ochområde norskt itilli öster och norr
bestämdafaktorernaland geografiskasin dehar varje av

områdetcentraladetperiferif6rsvaret. Inomandel i
åliggalandstillförsvarsuppgiftenmåste direktaden
uppgiftförsvaretsSverige, det danskamedanochNorge

förskyddangreppsriktning beredaviktigiär att en
områden.dessa
Kommittén attuppfattningen,därförär denav

så längeochupptagaländerna attoch ettvart genomav
till debidragermöjligt försvarskampgenomföra ensom

båda ländernas försvar.andra
försvarssystemåstadkomnande obrutetettFör av

möts,periferiförsvarområden, där ländernasdeinom
på detförsvaretcentralautnyttjande detförsamt av

samverkanbörsättetlänpligastesynpunkttaktiskur
på vis-inledaskunnaskandinaviska styrkornamellan de

rad för-attmöjligtområden. utanickeär enDettasa
vil-nämnts,harfred. Ovaniträffasberedelser redan

uP9mäTk$amma5-särskilt böraområden därvidlagka som
samladedetförberedelsersådana gagnaVidtagandet av

områdenaifrågavarandeinom dedettaförsvaret, enär
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lämpligaunder omständigheter kunna verka enhetsom en

i överensstäwnélse med strategiska taktiskaooh behov,
sâ.anaMen förberedelser tjäna även växelverkangenom

till effektivisering militär-tekniskaden utveck-en
lingen i vart och ländernaett till-samt underlättaav

utifrån.förandet hjälpav
Beträffande förutsättningarna ettför försvarssam-

kommitténfårarbete i fred försvarsförbundutan här
tillhänvisa vad anförtden i kap, II,C.ovan

Kommittén har därnäst önskvärtfunnit attdet un-
dersöka, i vi ken utsträckning solidariskt uppträ-ett

samladedande kan Skandinaviens militäraantagas öka det

styrka i olika eventualiteter.

Därost Qgtr§;§ng§;;g stormaktskonfliktunder en
icke blir uppgift för derasdet en

ländernaskränkningarförsvarskrafter avvisa ter-att av
verksamhet att förhindra,ri orium. Syftet med denna vore

utrikespolitiska komplikatio-ländernaatt utsättas för
exezmelviseventuellt krig, attoch indragns i genomner

stridshandlingar skandina-krigförande företaga inomde
någonområde avsiktenutan dock der.har attviskt att av

sådant lägeSkandinavien. gäller i ett förangripa Det
skandinaviska länderna respekt för sittatt krävade

maktmedeltillgängligaterritorium föratt användaoch
oförmåga på bristande makt-grundskydd, Ehurudess av

såsommedel att avvärja kränkning icke kan betecknasen
neutralitetsvidrig, är det dock givet, att ju större

möjligheterett lands faktiska detta äro,i avseende
landetblir skallmindre utsättasdesto risken för att

ändockkränkningar de änkningar,för och för att k som
till landetsskola ledaförekomma, i sina konsekvenser

kriget.indragande i
Även inom förskandinaviska ländernade ramenom

biståndanna varandra vidfolkrättgällande icke kunna
ingripande medsin neutralitet i formskyddet avav
begränsade formerskulle dock vissastridskraft merar,

angårsåvitt sjö-,i hand församverkan förstaför -
underrättelsetjánst göraluftbevakning santochkust -

ieffektivt och därmedmot kränkningarförsvaret mera
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någon mån ländernasöka möjligheter hållaatt sig utan-
Kommitténkrig,för önskar framhålla, ävenatt om en

samverkan detta slag icke nödvändighetmedav förutsat-
ter ett försvarsförbund, skulle idet dock fall fbs-av
bund kunna bliva väsentligt bättre förberedd och därför

effektiv.mera
Om Åe..t.I;e$.Ä§.B_d_il1_ê-.VÅ.5Å2l. .l.;81n5‘.¢;.I1.§-angripas sar.ti—

digt, ett solidariskt uppträdandeger inom förramen
ett förbund helt andra möjligheter än endast försvars-on
samarbete i free ägt‘I Den samlade försvarskraftenrun.
kan uttagas helt påoch lövpligaste sätt. Försvaret kan
koncentreras till områden,de det skandinavisksom ur
synpunkt är största hålla,betydelse att särskilt deav
områden äro nödvändiga för hjälp skallatt kunnasom
komma fram Förutsättningen sådanför koncentreringen
är denatt nödvändiga planläggningen och förberedelserna

på sådantgenomförts i fred sätt, försvaret kanatt fö-
efter frågastrategisk plan. lant-Ienras gemensam en
ioch synnerhet sjö- och flygstridskrafter kan samverkan

åstadkommas lättare och utan den tidsförlust, skullesom
bli följden, därest överenskommelser i saknas.fred
Försvarsförbund möjligheterna uppehål-ökar föraatt te

pålande någotförsvar djupet. Om delvisland eller
helt komma ännu stridsdugliga styrkor attuppges, genom
omdisponering ikunna fortsättningen deltaga i försvaret

landetdet respektive förbundsländerna.egnaav
Riktas g§gJ§ggy;j§§LaXl§n-angreppet endast mot
måstederna, hänsyn även tilltagas synpunkter.andra

lñndvr, EDet eller de givetvisanrripas, n störresom
frånmöjligheter lfnnasatt hjälp detförsvara sig, on

länder,eller de låg allmänicke angripits,hasom
förhållandenkrigsberedskap kunnaoch geografiska dock

lågatt hjälpmedföra, icke hinner tid. bered-givas i
it r17.l-ocksåskap kommer naturliga skäl verkatt eav

pålande ickeviljan hjälpa, försvarsförbundatt On ett
ärföreligger, sannolik icke angripnadet därför att,

möjligaländer förstakomma i hand utnyttja denatt
tidsfristen stärka sitt försvar samtför att eget even-

blirtucllt försäkra stormaktsunderstfid. Därförsig m
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förmågavarje enskilt lands att med egna resurser
bjuda motstånd möjligheternasegt avgörande även för
till samfällt försvar.

frågaEn betydelsefull är,i sammanhangdetta-
huruvida enlighetsolidarisktett uppträdande i med

zsi‘{-3-S-}’{;%’§f§—‘förpliktelser giverett försvarsförbunds s-
påligheter längre länder,sikt ellerför det de som

frånicke angripas början. konkretiseringFör av
problemställningen fråganbehandlas liksom i ut-här
redningen försvarsnöjligheterSkarninaviensom ur

frånsynpunkten Sovjetunionen, varvidettav angrepp
angripes,förutsattes, gndg§t;;gn1gg;först att

såvälskulleockupation Danmark för NorgeEn av
nackdelarSverige strategiskainnebära storason -

söd-ochflyghotet för invasion mot Forgeoch riskerna
förbindelsernaSverige samtidigtökas genomsora

ks försvarbliva utsatta.Skagerack DanmaFörmera
särskiltfrån sidasvenskär väpnat ingripandeett av
danskaföreligger, kunnavärde. försvarsförbundOm

i synnerhetfrån norska ochstyrkor även sven-operera
danskamed detolägenheternaska baser, varigenom om-

sjö-något Svenskarådets minskas.utsträckningringa
stärka försva-kanuppträdandeflygstridskraftersoch

mot-dock, att Ianmarksärförutsättningret. En egen
erforderlig tidståndsförmåga styrkorsvenskabereder
från sidanorskingripandeväpnatingripa. Direktatt

Kattegattonrådena. I öv-1 Skagerack- ochär önskvärt
område utnytt-kannorsktfördelaktigt,detrigt åb om

utifrån,hjälptillförandetjas för av
förär dettill vad anförts,hänsynMed som

Danmarkgivaatt kunnaSverige önskvärtochNorge
frågabliskullebistånd. detNärmastverksamt cm

sjöstridskraf-flyg- ochDanmark nedunderstödjaatt
allmedlantstridskrafterattunder detter, sanno-

från tillSverigeskulle hinna överföraslikhet inte
snabbtförlöpaskulleinvasionSjälland, eftersom en

Danmarks försvars-ibristernuvarandetill följd av
attmöjligheternanorskaförmåga. särskilt dcVad

endastnärvarandeangår förkanDanmarkunderstödja
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i räknas med begränsad medverkan.
fråganNär det gäller bistånd till Danmarkom

hava följande olika uppfattningar 1 övrigt tillkommit
uttryck.

De danske komitemedlemmer vilnorske i spörs-og
målet Norges Sveriges tilstilling et sovjet-om og

pårussisk Danmark anföre fölgendezangrep
Dette vilangrepet uttrykk at militaereforvaere

operasjoner under utviklinz i det nord-vestre hjörneer
det europeiske kontinentet situasjonI slikav en

må stårmed at Finnland militaer kontrollunderen regne
Sovjetsamveldet.av

Når disse deler blitt iNorden trukket medav er
krigen, ikke lengerkan Sverigemed Norgeen regne ac og
vil måkunne holde så fallDet 1utenfor. antasseg

å tidsspörsmâl nårbare et de militaere operasjo-vaere
ville område.også norsk svenskner ramme og

ville SverigeI denne situasjon derforNorge og
måtte äantakelig valget mellom gi ettertreffe enten

åfor Sovjet-Unionens eller treffe slikeekspansjon,
militaere inntreden imotforholdsregler derunder-

militaertoperativt samarbeid Vestmaktene at demed —,
både kzigstil-landto faktisk formelt komme ivilleog

stand med Sovjet-Unionen.
Såfremt Sverige stiller solidarisk medNorge segog

vil såvelDanmark, dette styrke bcsbrebelserDanmarks
åi tilfred byggefor ef detsforsvar,opp evnesom

å ett kommer,ta energisk forever etopp angrepom
åtilOm Sverige ikke forplikterNorge og seg

påstå solidarisk dettemed Danmark etunder angrep
unngâalene, villand de to land den neppegrunnav

å finner det vedbli trukket i krigen. atmed En derfor
på aniddel-skapeset Danmark situasjon, somangrep en

filsier å muligheterbart de tre land utnwtte de som
sügrkolmsamlete tilSkandinavias kanmotstandskraft gi

det felles forsvar.se av
åunnlatei taHvis tre land i slik situasjonde en

angripercnvil det atet betysamordnat forsvar,opp
oppnår fordelaktige,mestdet detfor hamsom er

ånemlig landene for ett.kunne ta ett
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åDe helei det kan tale for samordne 28grunner som
måforsvaret i Skandinavia, åderfor tilantas vaere

ogsåstede i det tilfelle at iet försteangrep omgang
blirbare satt inn mot avtaleDanmark. En felles for-om

såvil forutsetningviktig for at Darmarksvcr vaere en
langt det mulig löser de betyd-er oppgavcr son er av

Skandinauianing for det samlete 1forsvar av og aer-
deleshet for Sydsverigeforsvaret Sydnorge be-ogav ng
skyttelsen de forvindelsersvenske vestover.av

kommittéledamöterras åsiktEnligt de svenska kan
för närvarande i fallicke motdettaman angrepp en--

dast Danmark vid slagförsvarssamverkan vad detav-
må uppnå motståndarenän att fördröja mycketvara mer

kort ingripandetid. Ett solidariskt norskt-svenskt till
sålunda,Danmarks understöd innebär att Norge och Sveri-

biståndtillräckligtin idragas ett krig attutange
kan lämnas visserliwDarmark. sig liggerI och för det

från.börjani intresse attNorges och Sverigesgen
till östersjöutlopponmedverka att rysk passage genom

försvåras, till sannolikt varjeatt dagMed hänsyn av
att..förberedelser krigsutbrott kommerostörda ettföre

värdefullt Sveriges för-ytterst för Norges och egetvara
at såemellertid tänkbart längebristern1det attsvar, -

såi Imnmarks stora näförsvarsberedskap äro försom -
bådaär.fallet ländernas försvarsnöj-varande de egna-

att genastligheter försämras, förpliktadeärodeom
mili-ingripa Det ickei Danmarks strid. kan därför ur

synpunkt fördel för och sve-tär ostridig Norgevaraen
alla omständigheterutfästarige att sig underatt

bistå Darmark.
Även på deDanmarks grundförsvar geogra-om av
förhållandena måste få ut-fallfiska i varje begränsad

hållighet, Danmarkställer sedanlägetsig gynnsammare,
återuppbyggnadoch hava genomförtNorge Törwen av--

Skandinaviensenligt i utredningensvaret de fö-om
såsvarsmöjlighetcr riktlinjerna. När skott ta-angivna

skäl ingripandela starka för norskt-svensktett som
då påfrämst bör ta sikte att stödja försvaret av
Själland hindra sunden.och genompassage

Kommittén ettbehandlingövergår tilldärefter av
detsannolikt, attDet ärmotendast Norge.angrepp
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norska försvaret med för närvarande disponiblaegna rem
begränsadendast hållakan ut tid.surser Iyckasen rys-

genomföra ockupation Norge, kommersarna Sverigeen iav
strategisktett och försörjningsmässigt svårtmycket läge

Även på inreden fronten kunna påfrestningarökade väntas
ocksåDet är troligt, att Sovjetunionen icke sknlto in-

skränka sig till ett kallt krig mot Sverige utan.;tt
annatden blandsnart skulle ti;1tvingwsöka sig saxnog

rad ch Svezigcöver till Norge. vilketpassage genom
Sverigeför skulle betyda krig mot Sovj under

ytterst omstärdigheter.ogynnsamma
Ett väpnat solidariskt frånuppträdande svensk sida

bidragakan till att stärka det n0rsks.fürsvaret Narav
viks- ioch Trondheimsområdát,synnerhet Grövringvers
skulle medföra hotett mot Nordsverige och framför allt
försvåra förbindelscrnas upprätthållande västerut. Svens-
ka ocksåstridskrafter kunna medverka j fözsvaret av
Sydnorge och svenska lantstridskrafter kunna eventuellt
utgöra del kan komnaen atten gemensamav reserv, som
samlas centralainom delar skandinaviska halvön,av

Ett solidariskt frånuppträdande dansk sida kan
bestå försvårandeti rysk östersjöut-av passage genom
loppen ryskaoch övcrflygningar område.danskt Utav

frånlösning motåtgärder dansk sida kommer amv7lcrtidav
blivaatt värde,ringa svenskt territoruwjrnttonav ow
utnyttjaskan för obehindrad Genom samorñnutpassage,

ingripande danska och svenska stridskrafter kanav pas
östersjöutloppen och inflygnidg frånsödersage genom

försvåras. Därigenom beredes°det norska försvarat längre
tid att göra sig stridsberott, anfallvarigenom ett ryskt

försvåraskan och västmaktsaktioner kunna Under]Ja‘.+,..-..,
slutligenOm endast angripes och ookupcras,

försvåras både Danmarks Norges försvarsprohlnmoch L
hög grad. Norges stamöjligheter att emot invasionrvska

över svensk-norska gränsen mycketäro små rDetner
därför ett norskt intiesse rysktatt bidraga til ettatt
framträngande Sverige fördröjes, ndElvariponomgenom
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tid vinnes förannat tillförandet utifrån.hjälp Danskt 50av
biståndoch norskt väpnat till kan i fallSverige detta

bestå dansk medverkan i spärrnndet östersjöutloppenav av
begränsad Norrlandsiörsvaroch norsk medverkan i och i

Skagerack och Kattegatt.

.En mellansamverkan Sverige skulleNorge möj-och öka
ligheterna till att utnyttja det sammanlagda territoriets
stora yta och svårframkomligasammanhängande, delvis ter-
räng. Därmed skulle även möjligheterna vinnaatt tid ökas.
Det större djupet i ett gemensamt norskt-esvenskt försvar

utnyttjas uppnåkan för möjligheter utifrån.att hjälpför
skäluppenbara gälla frågaAv isynpunkter detsamma om

strategiska djupet ej Dazmark-Sverige. En fördröjandeom
verkan kan emellertid uppnås samverkan mellan dans-genom

Öster-ka och svenska sjö- och flygstridskrafter i södra
Öresundsjön, och Kattegatt,

QânggrkAngripes länderdessa utanoch kunnaNorge,
hållahjälp bådaendast tid.ut kort Ockuperasunder en

länderna, kommer politisktSverige strategiskt, och för-
svåraresörjningsmässigt lägei ett ännu än endastom

måste solidariskt uppträdandeNorge ockuperas. Därför ett

ett svenskt intresse.vara
Angripas gggmgrk och Sveri kommer Norge i ette,

frånstrategiskt Militär hjälpläge. norskogynnsamt
måstesida begränsastill gällaatt Sverige kanoch genom-
påföras sätt föregåendei det angivits för detsanna som

fall att endast Sverige angripes. solidaritetNorsk med de
länderna.kommerangripna beståförst och främst attatt i

territorium västerifrån.dess fönhjälpöppnas
Angripas Norge och Svcri5e,kan Danmark visa sin so-

Öster-lidaritet frånatt stänga sin utloppendelgenom av
sjön och, det angripes, ryskfördröjaom passage genom

och övrigtdansktdessa territorium. Danmark kommer att
del Skandinaviensutgöra flnnkskydd i sydväst.en av

SovjetunionenOm segerrikt franträngandeefter ett
på gårkontinenten icke mottill skarväpnat deangrepp

länderna blockáåtgärder,qigaviskn däremot sjö-men genom
något ellerfartsspärr dylikt samtligaoch betvingasöker

länderdessa eller ellerframtvinga politiskaförsökerav
militära koncessioner, samfällt skandinavisktskulle ett
uppträdande medföra tydliga De import-fördelar. stora
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kräva dock, 31.förnödenheterolika slagbeträffandebehoven av
trans-tillgodoses,mån kunnati förvägi icke redanden de

icke kanSkandinavienomfattningen,den attporter an-av
nödigt skyddsjälvt örmöjligheter att beredatigas hava

därestalla omständigheter fallet,Detta blir underdessa.
långvarig.avspärrningen skulle bliva

generelltverkan kanEtt försvarsförbunds preventiva
möjligheterangriparen förbundetssägas bero hur bedömerav

samverkan ökarförbereddgenomföraatt ett försvar. Eftersom
skandinavisktskulle för-samlade effekten i krig, ettden

deklarerat framförmedlemmar i ochsvarsförbund, ordvars
saufällt mottill försvarsin viljaallt i handling visat

visstill gradkunna förväntas verka preven-enangrepp,
för-sörektioner. Ettutgöra viss garanti mottivt och en

till-själzt tänkassigicke isvarsförbund kan dock vara
eller kuppartatisoleraträckligt för att förebygga ett

på 32-33sidtill anföreshänvisas vadövrigtFör sonangrepp.
också beaktas,betydelse börfaktorernaspsykologiskaDe

motståndsstärkakansolidaritet i nödVetskapen ömsesidigom
försvaret.viljan och därmed

Skandinaviens försvars-betydelse föravgörandeAv
snabbtförsvarDanmarks ochmöjligieter är, att Norges

vidmakthålles ochliksom att Sveriges försvarförstärkes
inombåde kraftanspänningkrävesmoderniseras. Härför en

Även Sverigeutifrân.själv leveranserochländerna om
ellerstörreområden förutsättningpå vissa och under av

till för-bidragakaningripanden i näringslivetmindre en
docksaknar detbåda ländernas försvar,stärkning deav

materielslng. Enfråga viktigai fler;möjligheter om
förhållandenallamåstedel materielen underbetydande av

ettdanskt ochettutifrån. upabyggnadEn snabbkomma av
så behovstarktettmedförakommer att avnorskt försvar

materieltillförmöjligmateriel, endast äratt den genom
villkor.på ekonomiskasel gynnsamma

försvars-ettattöverhuvud måste understrykas,starkt
demellansamverkansätt förbereddpåeller annatförbund

nödvändighetenutesluterickeländernaskandinaviskatre
vid för-nödvändigmedverkanutifrån. fred ärhjälp Iav
angripas,kulle demodernisering,ochuppbyggnadsvarets
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32.

erfordras väpnat understöd inledanderedan etti skede
tid,Den kan väntas förflyta, intill dylikadesssom under-

stöd slagomfattande erhållaskan och utnyttjas,av mera
inga förberedelser hava svårvidtagits äri fred, attom

exakt angiva torde kunna åtskilligatilluppskattasmen
månader. måsteDenna tidsfaktor 1 olika avseenden inverka
på avvägningen Skandinaviens försvarsförberedelser.av

komitémedlemmerDe danske norske vil tilleggiog
til hva der tidligere anfört et forsvarsforbundscr om
preventive virkning, fölgende.anföre

Hvis de tre land forenet i et forsvarsforbund,cr
det sannsynlig at på Skundinavia vileter mere angrep

utlöse reaksjon fra makter Skandinavia.utenfor denIen
mågrad angriper med aktiv reaksjon fra deen regne en

andre stormakter, vil dette viktigste preventivedenvaere
faktor, idet gåmätteangriperen vilda ut fra ut et an-

på Skandinavia utlöse motforholdsreglervil medgrep
innsats samledeVestmaktenes militaereökonomiskeav og
styrke.

komitémedlemmerDe danske norske finner at sam-enog
let bedömelse forhold, fremdraget fore-af i detde ersom
gâende, har til oppfattelse,fört den at et forsvarsier-
bund indgået på grundlag af hovedprin-de fornaevnte
cipper, blandt hvilke forbindelser saerligtder i denne-

på nödvondigheden af det danske norske forsvarspeges og
genopbygning vil atSkandinavias muligheder foröge-
modstå såvelet medangreb, i den situasjonnuvaerende som

påhenblik opnåeligei framtidende styrkeforhold. End-
videre vil i Danmark hvis et forsvarsfor-Norge,man og

indgåesbund alleredestraks, på genopbygningens nuvae-
rende trin kunne til s0m1ösningentage hensyn de krav,

påfellesopgaverne såfalnaf stiller, ligesom kun-der i
med större effektivitet inden fO1~wnmnene regnes en

ko nomi skeö ramme .
komitémedlcmmerDe danske norske vil videre, underog

henvisning til tidligerehva der nödvendighe-anfört omer
ten af materieltilförsler til forsvaret,oppbyggning av
tilföye
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när vilHeller ikke tre landsde utbyggetforsvar er
lengeredet Skandinevia alonesterkt nok til at ivaerc

viltid stormakt. Detkan avvise et vepnet fra enangrep
nödvendigslik militaer stöttei situasjen meden vaere

hjelp vileffektiv bare.1‘ Vestmaktene. En hurtig ogra.L
Nödvendighetenmulig i fred.forberedtden avvaerc erom

tilförsler meteriell i fred,utenfra militiert ogav
hjelp tilfelleinödvendigheten effektivhurtig ogav

måforsvarsforbundetaf gjör at avtaleangrep, en om
slik Skandinavindenformet ikke nvskjaereratvaere
fåå slik hjelp.fra

kommittéledamöterna sin delsvenskaDe önska för
till preventivavad förevarsförbundsanförts ettovan om

bistånderhållatillä möjligheternaverkan ettattgm,
utifrån i skulle blivahändelse sannoliktaf angrepp
större, därest länderna förenade i för-ettde tre vore

åtagit solidari-några ömsesidigabund än sigickedeom
tetsförpliktelser.

uttala följandevidareDe svenska ledamöterna önska
krigsutvecklingenSveriges beroendeoch Norges av

för ettländer starkt skäl för-i respektive ettutgör
solidaritetemellan. norsk svensksvarsförbund Endem och

dåkrigsfall,militärt imed ett Danmarksvagt ett
däremottill Dermark enfallcs, kommerbörjan endasten

atümedföra sådana fördelar,militär synpunkt ickeur
förhållanden nackdelarna attunder alla uppvägaatt de av

ett krig. DettaSverige in.ioch tidigtNorge drages
1kunna tili försvarsförbünd, redanskulle ettför som

Sverige innanläge oohnuvanudc omfattrde Norge men -
tidi-icke Danmark. Somförstärkt försvarDanmark sitt -

andraett bedömzndevidfrcmträda dockanförts, avgare
försörjningsförhållan-ligenkrigsfall vissaävensom i av

sådan vida-ärlösning. Denskäldena övervägande mot en
ettmöjlig. Ompolitiskt psykologiskt knappastochre
allastånd, omfattakommer till det därförbörförbund

länderna,tre
.

samarbetemilitärtettTidigare har attanförts,
nödvändighetenuteslutermellan länderna ickede tre

torde frånutgåutifrån. börahjälp Tills vidare manav
uppbygg-försvaretsföratt erfordrasde leveranser, som
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34.

detmodernisering avförävensomNorgeochDanmarkinad -
skulleDärigenomerhållas.kunnaskolaförsvaretsvenska -
för-sättavgörandepåförsvarsförmåga ettSkandinaviens

försvarsför-ettförskapasunderlagfastareochbättras
utgångs-dennaOm däremotländerna.treallamellanbund

medfår överväga, omoriktig,sig manvisaskullepunkt
några möjligheterförsvarsåamarbete åtminstonefredi

beak-börDetvinnas.kunnaskullekrigisamverkantill
existensen allvarligagörförbund,ett somatttas, av

motståndskraften,ökamedattansträngningar resurseregna
materiell politik,utifrån. Enhjälptillstimulerakan

Skandinaviensförstärkningsnabb avtillsyftar ensom
ledrealistisktförhållanden ettallaunderärförsvar,

syfte.fredsbevarandemedsäkerhetspolitiki en

1949.januari14denHolmenkollen
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skandinaviskaMed särskild skrivelse för-dag har dendenna
svarskommittén rörande möjligheterna ochöverlämnat ett betänkande
förutsättningarna skandinaviskaför ett samarbete demellan tre

på område.försvaretsländerna
fårkomplettering härtill delegationen inomSom den svenska

kommittén anföra följande.
framhålla, att attTill början önskar delegationen den fören

så uppnålångt god-möjligt samstämmiga resultat stundom nödgatssom
sådana från svensk sida före-taga jämkningar i formuleringar, som

påslagits eller förordats. Därigenom ha vissa svenska synpunkter
försvarssamarbete kommitdansk och medverkan i ett gemensamtnorsk

därför delegationen angeläø-att bli mindre framträdande. Det synes
framhålla förhållanden, bedö-korthet vissa vid ettget, att i som

frågorna ibeaktasmande svensk synpunkt böra än vad somav ur mer
kommitténs betänkande kunnat ske.

fråga angåendeI utredningen skandinaviens försvarsmöjligom
B. III. fästaheter vill först uppmärksamheten viddelegationen

påverkatförsvarsfrågansatt den danska läge i hög grad de danska
råderEftersom försvarsorganisationensuttalandena. oklarhet om

lighetemaframtida utformning ha danska möj attde bedömandena av
försvara Danmark och med övriga skandinaviska länderatt samverka
fått ickekaraktären uttalanden, ochallmänna teoretiska ägaav som
många måhända fåi täckningfall icke ikomma att reell den dan-en

försvarsorganisationen. delarska studium speciellt deEtt avav
iutredningen, behandla möjligheterna olikadanska avseendendesom

kan därför föreställning danska stridskraf-överdriven deomge en
ternas ochnuvarande kommande betydelse för ett gemensamt skandina-

såviskt försvar. inrymmermår den huvudstaden deldanska stor
25 % landets särskild kraftbefolkning betydelse attdetärav av
åtgärder för istadens luft- och civilförsvar vidtagas snarast och
sådan motståndareomfattning, att terroranfallicke ellergenomen

sådanablott hotet framtvinga underkastelse.kan dansk Det ärom



SBilaga Den delegationens SOU 1994svenska yttrande 11

2.

försvaretockså pånödvändigt att yrke. danskaatt det koncentreras
områdentill viktiga i första tillhand Själland och att förbe-- -

redelserna i fred genomföras på. sådanmed sikte koncentration.en
Slutligen har betydelsen befästningar undanslqmts i den danskaav
framställningen.

fråga fårI frånNorge delegationen framföra, attom man
förnorsk sida visat viss benägenhet att förstora lu-igsriskernaen

Norges del.
fråga B.I IV.utredningen fårrörande civilförsvaretom

delegationen framhålla, flyktingsproblemenatt vid krigsutbrottett
och under ett krig kunna väntas bli mycket stor omfattningav vare

föreliggerförsvarsförbundsig eller icke. Det har icke varit möj-
ligt att i utredningen tillfredsställande belysa utrymnings- och
flyktingsproblemen.

frågaI Skandinaviens försörjningsmöjligheter vill delega-om
tionen framhålla följanie. De tre ländernas möjligheter att genom
inbördes leveranser under avspänning fylla minimibehoveten av Va.-

eljest trånimporteras områdenror, utanför Skandinavien,som äro
beträffande bränslen och livsmedel Pånästan obefintliga. industri-

större,området möjligheternaäro mångaehuru inom viktiga delar be-
roendet importvaror kvarstår. Sverige blir i stort givandeav sett
part vid kompletteringsleveranser, ifråga.komma Inom livs-som
medelsområdet kan dock ehuru först efter anställningstiden av-
avsevärd utjämnaslängd det norska underskottet måni viss genom-

frånleveranser Danmark Möjligheterna att uthärda avspänningen
bli därför i mycket hög grad beroende lagrens storlek. Ehuruav
utredning härom icke verkställts, det fullt klart,är att läget be-
träffande bränsle och i än högre grad drivmedel vid avspänning bli

tidiprekärt efter kort Lagring för tillgodoseatt behoven under
långvarig avspänning torde ickeen genomförbar. krigI blivevara

behoven vissa inportvaror måsteän störreav och därtill givetman
vis räkna med, att lagren kunna utsättas för förstörelse genom
krigshandlingar.

Betydelsen förhållandennämnda frågai försörjningerav nu om
är densamma försvarsförbund föreligger eller icke,om vid för-men
svarsförbund kunna Sveriges möjligheter frågai tillförsel väs-om
terifrán förbättras.

Delegationen vill understryka att materielbristerna i Dana-ar.
och Norges försvar äro mycket stora. För att fylla dissa brister
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och i mycket storekonomisktbåde materiellt om-hjälpfordras --
måste hjälpdennamaterielslaguångaBeträffande viktigafattning.

storabrådskande,så attHjälpbehovetfairfrån västmakterna.komma
stå förfogande.måste tillekonomiskaochindustriella resurser

storleksordning,stånd denbidragi att lämnaickeSverige är av
uppbyggnadsnabbtillmedverkapå sätt kunnaavgörandeettatt de en

också iböramöjligheterSveriges sesförsvar.grannländemasav
fyllandevilkasmaterielbehoven, genominhemskadesammanhang med

svå-västerifrån storamöterredanimportochproduktioninhemsk nu
hrigheter.

ochDanmarksuppbyggnaddelegationens mening ärEnligt aven
för-SkandinaviensförbetydelsegrundläggandeförsvarNorges av

på utrikes-skulle byggaförsvarsförbundOm ettsvarsmöjligieter.
förvästmaktshjälpattföranledaförutsättningar, upp-politiska som

Danmarks sådantmåste ettuteblir,försvaroch Norgesbyggnad av
på.däremot byggaförsvarsförhmdettdärför avstyrkas. Kanförbund

materielleveranserstoratillräckligtmedgivaförutsättningar, som
stånd.tillfrån detvästmakterna, bör komna

1949.,januari14denHolmenkollen
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HOGKVARTERET 1.715’.
FORSVARSSTABEN %-L-717. 7 .

Avd sekt I

7‘1°nNr StatsrådetTill för Kungloch chefen Försvarsdepartementet..
211 1949

Skandinavien försvarskoø-
nitténs bctlinkande.

skandinaviska firavarskomnitténSedan avgivit sitt
betänkande anrörerrdlgende.har jag härmed äran

under komittäns har beretts tillfällearbete J58 att
4 dessi fortlöpande övervägandentaga del och kunnat häromav

nilitlrlodninágenorientera dennasltiföre llkonst försvars--
slntligengrenseheferna; jag berettshar tillfälleäven att

j.3...’mu4aa.ntrikssnânndens 17‘1 muntligenvid yttra mig i
ärendet.

nå utredningen nu dåalntförts och ärendets fortsatta
handläggning nntnr,brådskande har funnitJagvarasynes av

jegdet anslutningönskvärt att tilli vad vid ovannämnda
sammanträde sammanfattningsvisanförde framlägga följande

på frågan.militära synpunkter
I allt väsentligt instämmer jag i utredningens slut-

satser iivenson i de speciellt svenska synpunkter, densom
svenska delegationen irranlagt ein särskilda skrivelse.

genomgripandeEnu upprustning norgei Damm-k och
grundfömtsättningen för effektivtatt ett försvar Skan-av
dinavienekall skapas. Dessa units.kunna länders nuvarande
A svaghet si..utgör ell-bestäm nare hela Skandinavien,förra

hänsynnedför för ettledas även Sverige. till riskerm
ävenkrig, Ino måste upprustningframtid, dennanära.en

genantzsraa kvarståsnabbt. genomfördIntill dess den är
olägen-svaghet. Dessaolägenheterna och Horsesmmarksav

ickeheter sålunda tillkomstenhinna motv§gg§genon
åtgärdförsvaretörbund. Varje äventyrarskandinaviskt son

nnprnstnáxügnnsrwatft;enligttilldessa länders .§3 lighet
liga-eter-försvaránöjinverka pl. skandinaviens

Danmark ickeför närvarandemellertidhavaoch large
nägra ochindustriella alcoho-nedförutsättningar att egna
niaka tillräkligt erforder-åstadkomma densnabbtresurser
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fömåga starktliruppmaningen. Sverige att bidragader-liga .
på framställa visaatt icke kunnadels gund vibegränsad, av

såvårkrigenateriel, emedan industri engageratdels redan
förse-hårt att den ickei produktion, utan storaannan ens

årensfullgöra begränsadede wcketkunnatningar senare
till Mäl-försvaret.det Dennödvändigasvenskaleveranser

ømåste sålundavåratill grannländer upprustning ipen
ivästnakterxaa.beetridaesak av

och försvar 1 erfondexbBorge stärka sittDärest
försvar vidnakthallesoch fort-ochutsträckning syerigeelig
fiirsvai-sf6rl-aund. deutremellanuodemieeras. ettlöpande synes

dylikt förbundskänkabestämda fördelar. Ettländerna
händelse ugripare ett starkarebjuda mot-skulle krigi en

bättreför de möj-stånd enskilda ungen-nn sigde var genom
.a‘u-idsn-artez-,Voperationsområden ochaltjt‘u.tny_ttjaliáaeterm

annänhet. Därigenom annie förbundetnationella resurser.
också eventuellverkrfredsbevaranderl läge kannuvarande en

igángeátta efteranfall förhoppning handmed attettangripare
aktioner länderna.motgenomföra isolerade de treunna

dlir-enotdén förutsatta icke kommaSkulle upprustningcn
A fall förförbund, ned Darmark,stånd, 1 varjetorde ettill

risker fördelar.vår del däremot svarandeökade utannedföra
militäraallnäxma. specielltPå ochevighetendengrund av

att ibdettafall Damarkordna ett försvarnöjligheten av
rön-omg t111.§s;easnagonrre933e.sådantsguneveeg.

förbund s även Damarkomfattarettvarande .vax-kam
onetändigbeterexe tillrådr-e. c1gck_1__börmdezjdeasa kan

de tresådant mellanförsvar-samverkan i fred äga run
i iLänderna.

nellande En,föreyarstörbund tre staternavid ett
uppruetat,det målet förstrategiskaDamarkoch Norgeäven pn

för Sverigessättas änknappen kunnaSkandinavien
utnärdatan-‘1ux1da1ckeensamt längden1Förbundetdel.gen

inriktas attnäste på vinnaKrigföringenetomakt.m1‘a11a.v en
områden ett hjälp brinneranlända.viktigabevaraoch,id

förbundefdursvvareutavgörandeför be-blir ävenhjälpLanna av
iqlängden genouföras.skall kunnaförsvaretFör att.yde1se.
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låste det militära understödet tillräcklig styrka och kunnahava
ingripa i tid, dvs innan forbundsförsvaret brutit ellersamman

I så delarstora Skandinavien blirförlorats, att insatsen utanav
verkan.

Amå. fralhållas,Det vidare militärt understöd bliratt ett
forbe-verksammare och kan insättas snabbare, därest ömsesidiga

redelser vidtagits i fred. förberedelserJu dessa äro,
desto snspråknnstörre bli på det försvarets styrka ochegna

Ävenberedskap. detta gäller i lika bög grad fix-ett skandina-
viskt förbund Sverigeförsom ensamt.

måVidare utifrånanförde att skullemilitär hjälp komm
till effektiv användning inom förbundett och att där-denmer

lättarevara erhållaför sannolikt skulle sådantatt ettras- -
tre länderna enskiltförän ds

slutligen sammanhang åter framhållsJag vill i detta
svberoendeSveriges vssterirrassanedanstarka tillförsel i

fred finnas bådebetydande behov lu-igmateriel famo-och av.av
framställas wvårdenheter för folkförsörjning, icke kunnasom

inom erhållas Vårtlandet från håll. så.-eller landannat kan
uthärda avspärrninglunda icke någonunder längre tid- en

Iedhm-tillförsel,denna även det icke befinner i krig.sigom
lagerhållningbegränsade sådanvarande torde utspänning re-en

allvarligafådan efter relativt kort tid följder.
Av framgår,liksomsagda utredningen attdet ovan av

frånmedan skulle innebärasvensk isolering Danmark Norgeochen
vårtbestämda frånförnackdelar land, skulle isolering västpen

landetsallvarlig art attmakterna såmedföra konsekvenser sv
äventyrasa sådantEttförsörjning och försvarsmöjligheter

oundgängligen yttersta påskulle anskaffningställa de kxsv av
byggande befästningaroch bergrumhqgmate,-1e1,p5 avforcerat

på beredskap.samt höj det militära civila försvaretsande ochav
måste åtgärderomfattande vidtagas för attBärtill mycket genom

vårtberedskapsl försörjningslüge.förbättra allmännaagring
västerifrån, måstevår därEn politik, tillförseläventyrarsam

för bestämt avstyrlms.försvarssynpunktur

Vidvett avhandlade proble-tillställningstagande de här
mån fram-förändring kanhar i vadäven att övervägamanmen en

osh pd-vårtförhållanden läge däravmilitärakallas i Finlands
80739-kontroll,Även militära sompolitiska ochdenverkas. om
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unionen utöver över Finland, fijrsvarasyrrpunktsvensknumera ur
är stor nackdel, det tillgångär alltjämt sovjetryskaatten en
styrkor, Porkalaområdet,med undantag befinna i lan-icke sigav
det och att dess samhällsordning och institutioner icke omfomat
efter sovj förebilder. förhållandenDessa emellertidhinna

åtgärder frånändras rysk sida ställ-oberoende Sverigesgemn av
ningstagande. Vid ett mot Skandinavien blir det nuvarandeangrepp

förhållanden.lägsta verkan under alla starkt tidsbegränsad. Dessa
sålundafördelar våraäro jämförderinga nackdelarnamed attav

förbindelser västerut äventyras. förDe här anförda riktlinjerna
politiksvensk dessutom icke med nödvändighet innebäraen synas

kontrollenskärpning den så-sovjetryska Finland.över Enen av
dan skärpning däremotkan tänkas inträda vid direkt anslut-en

tillning västmaktsblocket. Detta kan sig gällandegöra oavsett
om sådan genomföras ett samlat Skandinavien enbartelleren av av
Norge.
,__.

råderBeträffande de synpunkter jag här anfört full enig-—
het men niiitärledggn.

JuII8.
War fälhavare .

Bonde.

Ärendet berett av
Overste T. Bonde.



SOU 95199411

Bilaga 7

Utkast till föredrag inför 1955 för-års

svarsberedning

Sveriges läge och strategiska betydelse vid krigett

mellan Ost och Väst

Inledning
II. VII. här-
VIII. Understöd utifrån
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Ostmall och VästkrislägeSveriges vid ett enoch retvdç-lsestrategiska
E

I. Inledning
förDe att utsättasvårt kommarisker påfrestningar, land kanoch som

vårt ilägemedi händelse främstsammanhängavärldskrig,ett nyttav
vårt landbetydelseÖstgränslinjen strategiskamellan denoch Väst och

få.båda ellerde maktblockens hasynvinkel beräknaskanur

blbakgrundenDessa förhållanden måstepåverkas och mot aavsesav A
på vil-den det sättmilitärtekniska ochrustningarnautvecklingen och

gestalta sig.ket attframtida härtill kommaett kankrig med hänsyn
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utifrån 25UnderstödVIII. u,
redogörelse understödkan fragantidigareframgått onsåsen hatorde av

förhållanden. fdrmanövrigvärldskrigetsfranisolerasicketill oss
atlännasochlämnasunderstöd kandirekt oss,ifran attutgadärför om

detSverigeläget i göratthärför,förutsättningenviktigasteså denär
för-paradoxaladelvisDetunderstöd.fördelaktigt attstrategiskt ge oss

framgångkan vinn;denellerframgångsrikadet denhållandet tt somär
bliframtideni äntordeoch merstrategienregel ihjälp rader ifårSåå

vara sell.ivillig att ösaväntasstonnakt kanutpräglat. Ingen

underunderstödtillfännagastoraakternasöverblickaattmöjligheterVar
de praktiskastuderaattvi kan pro-begränsade,krigett äro genommen

ochförberedelservilkafå klarhetunderstödgenomförandetvidblanen omav
erfordraatgärder, som

attdetlång tid tarvisats hurtillfällen genom-vid olikaTidigare har
allainte ihärvidviattochkrigsmakteninommaterielomsättningenföra
freds-iverket redansjälvaiVi ärtilllitastycken kan resurser.egna

Våra möjligheterutlandet.medsamverkanellerunderstödberoendetid av
ipå inriktningenmycketiunderstödet berorintensifierai krigtt

fredstid.

mellanklar gränsunderstöd. Ehindirektdirekt ochtalar oftaLan om
följandedetIsvår tt dra av-kanunderstödslag upp.dess varaav

omedelfordrarmhet,sådan verksunderstöddirekt enemellertid med somses
attinnebäråtgärder ellerstridskrafters re-medc.nin5 somegna

vårt förfogande.tillställssurser

understödpå kan nämnasexempel direktSon

pågåendevidöverskeppningsstyrk2 ;ttackanfall med tonvapen mot en
havet.invasion över

bakasa.narkcperztionernstillb anslutningKomnunikatiensbekämpning i et
Norrbotten.anfall etvidstyrkorysk1

bränsle.ochammunitiontillförsel tillc Tillh;ndahéllande eller avoss

konvojskydd.utnyttjandeSvenska fartygs av

sa be-välha storpå och kanolika sättlämnasunderstöd kanIndirekt
detockså blidettordesjälva verketIdirekt understöd.tydclsc som
underrollen förspela störstdenstödet, attkommer ossindirekta som

understöd kan nämnaspå indirektkrig. Sem exempelett

beser,inskcppningshamnara marina osvBukaapning flygbasor,av
tillkommunikationerliksomutgå motanfallfrån vilk kunna även oss,

dessa.
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basdzradetEn hurnanskbanan, vidforsörjer hur-bekämpning t 37someav
stridskrafter ot Skandi-och rysknsk-Kandalaksha operera norrason1

oss.betydelse förnavien kan ra stor även

b liggerindirekta understödet i deväsentlig del i detmycketEn
vilka skullemotståndarens stridskrcfter,bindaooerationer, annarssom

motståndaren dratvinga atteller t kanriktaskunnat not Bsom 0oss
redan i strid medstridskrafter,bort äro oss.som

c omständighctcnockså redanatt dentydlighctens skulleFör bör nämnas
hindraavsnitttid hejdas att kanfienden eller kortare oitt för lärareo U .

hon utgångsläge motforfrån nå till ett gynnsamtatt fru ossangrepp3
därigenom andrum.visstoch gv oss

deunderstödetindirektaomfattar detallra vidaste bemärkelseI sin 3
då väsentlig förframgångar det äråtgärder, Väst,leda till för csssom

fortbestandsådant resultzt att vartpå lång fårett storkriget sikt ett
möjligt.fri nation blirson

alltsåunderstödet. Det kanbehandlas det direktaFortsättningsvis endast

bestå i samordning operationcrna olika styrkor, i övrigt ledasförav som
självständigt vidareoch att stridskrafter underställas vissförav oss
uppgift eller för viss tid till-samt att förnödenheter ti delas ochav
föras Det ocksåkan innefatta forskningsresultat, tzktisk ochattoss.
tekniska underrättelser samt erfarenheter delgesoch metoder oss.

alla slagFör direkt samverkan finnasfordras kontakter. I fredstidav
sådana försarsattachêer;utrikesrepresentationen därtill knutnamedgenom
det finns handelsförbindelser, förbindel-forskningsförbindelser undraoch

officiell eller personlig art utbyteför ömsesidig orientering ochser av
erfarenheter. De studier utom bedrivsi viss utsträckningav som
personal staber, skolor,och allmänförvaltningar tillbidrarav ur en

vidgad bakgrund för intensifierad kontakt.en

I krig eller under bercdskapsläge bådeett önskvärt och behövligtdetär
att utvidga kontakterna antingen utbyggnad vad finnssogcnm en V

särskildai fred eller delegationer.genom

måsteDet räcker emellertid härvid icke Dekontakterna finnas.med att
också få tillräcklig auktoritet både atti utomlands förSverige och
i brådskande lägen-och bråttomvid krig alltidoch beredskap detär -

åtgärderna.genomdriva de sanbandsnedelönskvärda ocksåDet erfordras
tillräckligmed utväglasnabbhet, kapacitet deoch sekretess för att

meddelanden behövas.som
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blir desto blistörre.Ju tredssni-.e samverkanoch sn-jtbt förlöptncic;zaer
dett siñzcrdnizzg-‘.;&#39;&#39;-1‘. c’.:.‘.p-6.1och förberedelser. ;tt ärraI‘-S‘-.;I‘SCI

stridsled-signalförbindclscr,fred I-Ztol’ancicn:.s luftfbrsvcr, däricr.- ..V
mgelsks.‘;ir.5s— }’...‘.~.‘&#39;-.€&#39;.I&#39;C1OS}.‘I’_}€tdärbrssgvstcx. stmdzzrcliserzts och ärecn

förhållanden huvudsakiozvsett nztionstiuhörighct. ;OtSV’,lIJ.&quot;C rader

även inom flottomz.

Det bl möjligt c.;f.ttrndc ochicke .attbakgrunden dett utanSir act av
r-tidskrävande förberedelser iaktförbind iinsätt utländsk Sverige p

ir.t sätt, de i luftförsvarssysterget ochatt kuren infogas det svenska
invända jüctstridsledning, s skulle bli möjligt andrasvensk även avoz
skäl. ...J.‘a-~1 insatss;ord:1ing flygoperttioner bearárzsadoch cvv‘-4
attack eller bli ztzöjlig,bombförb-nd för preciserzde uppgiter docksmes

erforderlig förberedelser i den svenska planläggningen i fredon genom-
föras. m viss sazordning luftbevalmingcn i hög grnd önskvärd och k-zärv
‘.v.n säden.möjlig. Fördelarna med utbyte underrättelser underanses av
ett krig kan bli betydande värde särskilt för England,för Väst,av ;en
även för oss.

Samordning till atgärderVästs operationer md svensk; marinasjössav
i längsfarvatten anájlig,nän-isst och kuster för-ävenvara synesoss oz.
beredelser sidanvidts száaerdjiingför sttsvcrksz;..inut.,n i fred. ker..;n
dock åtgärdernaLnneb;.r.., tt hillnân-ist att kunna olik fa cnscrtát
sjfftecrzål. uppträdande operationer direkt anslutningFör sjöstyrkors i i
till signalsystei, ordertcniinelcgi,vr.ndr:. fenâras att coder äreI;
lik allie-och avhandlas .mdhärvid på sádmt, endastinne konär m son
rade.

B-.träffcnde Jzzaêstridskrafter förutsättningarnae1].r..e&#39;.ntrent attkan sägas
för sådanatt skill sá sri-.crci-Runs hithörrndetillförts taz- sr.oss N
ningsproble-.1 på nänncstha ringa kan kommaktualitet. 3ar;crc‘ningKrav
tt uppstå ifråga IGOITlI.JOvrcsvenska operationer i dclirno.os avnorr
och det L;.ngenst;ilJn2‘J2-försvaret ádctnorske i kclottor. särskilt i
För det fall förband tcrde utnytt-att understöd skulle lämnas med viss
jrmdet enstaka spscialförband luftvämsförbend och vissa ingcrajör-av sasozz
förband medföra svårigheterstörre nr;;uén-Jag hcoj det attunder ;v

brig, divoperativ enheter lang övixing.förberedelser ochkräver stor
kan dock icke helt enheter kr komnautesluta möjligheten att dylik;

att tillföras i ett förband t franskede kriget eller attsenare av c
Dm.1:.rk i ett Sådana. tänkassvart läge söka lägensig kurmöver. även
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upp tt att sv-;nskt ingripande för t .-llurtt lêcrvikatcrtag.:.c, c
ävsláxxåctför vitatt träda 1-u}:i‘ér-t:g Tröndelrg oli;sot t kin.v e

aktuell. varvid grader-stöd cllcr i fallvcrjo s-izvorkán erfordras.

Gcncrcllt gillar stridsicriftcrför ll lik-försvzrsgrcnzr tt juur z-;r
artrd utrustningen into signalutrustlüingon lââttarozzinst lost-oär- - ,

srsuordstzng och effektivts;;v;r.-5.-1 sch dasto lättzrc det för attoss
utnyttja du krigs...t;-rial, kan tillföras eftersträvarViso cv oss.
oci-cs. as.tt. möjligt, skaff r.;.tcricl, Västsär izzgzzr iävens son
;tI.;stn;J‘.;. på.3.~;.;pcl riiir ochs.i:. ÄÄLtpribl viss sigonlgmát-s-ricl,är

tcleutmstning hint-its,inom Lztligc försvarsgr-sncr; 15 frmskmoon cr;
Conturic;stric‘.sv.gn;r .r..‘.$r.3och Bofors luftvärnspjâlscr l1;2t2irns—vid
pj;is.r vidvissaoch antiubatsvzpcn Aztcritloch dcl hyäro-kustisk na-cr.
rizc-n jaktflygplznst Hunter-typ flygvapnet.vidav

Även sidan krigsmateriel, incmdt vår ;vni utrustning,ej ingarsom
viss ffll emellertidutnyttjas. måsteh nztericlen konpliccradär 2191
räkna sed att förberedelser,avsevärd tid atgár för utbildning andraoch
innan zstericlen kan mvändñs i strid.

på detI-iöjliglü-tarn utifrånatt i tillförselr-ig. ;mottaga beror inn
kmrâ-.ilitäxca läget så., mottagningi Sverige. attVi bör förbereda oss
Vi 2.‘-asteI~- ordirmrie ochh;-.n:r ko7.u.11ik:.t.iencr ;asäven och andra sk.D on

cjbränsledrbered; lgri1gsutryr.Lm; särskiltför dc- förnödenhctcr som.--
cdelbzrt sådana -‘.g;.rd‘förzs in i lind ndfran kusten. B S03-T1O

kankrigvidtagits indcrlättaoch import såväl beredskapundersom son
atgäráerbergförråd på beslutaclcför olja blandnämns Västkusten och

förbo-landsvägen atsi-cilligaallan Trond1.e.. och Ostar-sund. 2-fen von om
vilket kor.-rcdelsçr i återstår likväldenna riktning genomförts, 22;-,c‘..—t.

krigs-‘zclysas ochatt i redogörelser för värt försvarekonomiska.-.-r
mdcrhállstjänst,mcktcns Enlämnas slutetiavses av mars.som

beräk-utg;ngs1.;.;}t aá-.stc någon kanatt tillförsel till ejäven vara oss
sä-förrän avsevärd tid ;-r.e.n.d¢r, förför Norge tillberd.nd 3 ossnas —

kerligen icke ko ta efter allztant krigsutbrott.-

ifDc forskningsresultat b-.tjydclsafä utifrânvi kan h sin störst in
krävasett krigsutbrott, eftersom det l-önlong dessutoroft‘ til ‘Lia; och.

insats industriell. att rcsultrtcn ochför utnyttja resursernaav rcsurscr
Sådc-na kandisponeraskrnskc inte forskningsresultat,under krig. 50.7

instruochomsattas snabbt t viss modifikationer tcleutmstningc av-
nctodcr Stortdockellerment för användning och vard materiel har;v av -
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värde även efter ett krigsutbrott. särskilda förberedelser för att v-
gränsa och definiera de underrättelser, bli nödvändiga,önskas, dusom

allsidig orientering icke tordeen rxöjlig ned tillhänsyn cf:.tt-vart.
ningen av undcrrättclsematerialct.

Underrättelser även slagannat berörande forskningenän h. självfalletav
star betydelse. Tidigare har ormännts axe-snpelvis luftförsvarsunclerrättel-

Underrättelser avseendeser. läget fiendcsidan beträffande operativapa
utrustning, nord., taktikresurser, och tecken på nfallsförberedelser

eller ändrade dispositioner överhuvudtaget liksom motsvarande underrättel-
Åtgärderfrån Väst ha stort värde.ser erfordras för utbyte underrät-av

telser och samordning verksamheten och kan vadi rör medverkanav fran
svensk sida i viss utsträckning förberedas i fred. Särskilt viktiga äro
de underrättelser, detgör löjligt för att i tidsom höja beredskapenoss
inför ett krigsutbrott.

Vid ett utpräglat kuppläge kan det dock bli mycket svårt fåatt sådana
merunderrättelser. Vid ett omfattande krig, föregås successivsom av en

skärpning i läget torde möjligheterna fåatt ganska säkra tecken kort

innan krigsutbrottet goda, under det stt det alltid blir svårtvara att
få tillräckligt säkra indikctionerför att genomföra långsiktiga bzred-er
skapsåtgärder.

Komplettering utifran det underriz-‘btclse.1-terial vi självaav kan skaffa
har alltid stor betydelse. Beträffande händelser utanför vår rick-egen
vidd, ;âáinågotlängre sikt kansom vital betydelse förävenvara av oss,
kan vi heltberoende Väst.av

Sammanfattningsvis må fran-hållas, att ing-en stat kan säkert
direkt hjälp efter krigsutbrott och att den styrkan den bästaäregna
garantin för att understöd koamer, blirdet möjligt att lärnr.. Dutom
indirekta understödet detär i allmänhet tyngst.väger Förberedelserson

averfordras för att utnyttja direkt understöd. En del dessa förberedel-
äro redan anfördaser och andra kunna genomföras.gm Vissa förberedelser

äro emellertid sådan natur krävaav planläggning insjr. iochgcazzensan-
Västcrns planer sent blottande var. att de kunnaej iav gcnonfciras-
förväg.
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SCANDINAVIA
.

1os1116No1-13áEmi UNITED STATES
RESPECT TO SCANDINAVIAWITH

s¢¢uoe&#39;r ‘Iq48.Paru-PresidentenTOP bytluApprovedSECRET.
282 adopted ISCof NSC by the‘graphs 5io, 3, andq, n, 1-. u Actionx948’.‘;~IlSC llo.Septenbera. To.its1otII&#39;N¢etng.‘ ‘I02.at

ZXIQüQiVCÄCÅGFKIGIICS‘be byull appropriate ond.iupleueuted agencies
coordination‘of tII¢‘I[. of theS. Government under the Secretary of

State.

itisinthesécuritylnterests of United thatthe States Norway, Denmark and Sweden-
free fromremain domination.Soviet

shouldI‘he_IJnited,_S_tates endeavor by all appropriate measures
Tpistireñäñenütñe andpresenttendency of Norway Denmark aligntoa.

themselves Powers.with the Western .
dissatisfactionperfectly clear Sweden with itsmake apparentTo to our

To mind futurefailure and planning between the Westdiscriminate in its itsown
attitudeinfluence Sweden abandon ofthis subjectiveand the Soviet Union; to to neu-

with other formtoward eventual Western in suchlook alignment Powerstrality and
and the forc-found collectively acceptable; at time refrain frommaybe tosameas

which would be unnecessarily toward theattitude provocativeSweden intoing an
Soviet Union.

above,policy stated the Unitedof implementing the shouldStatesAs means ex-one
ofproblemmembers of Western Union the increasing the of Nor-the securityplore with

Sweden, through theirappropriate, integration intoand, associationDenmark,way‘, or
Brussels Treaty otherwise.form with the systemin orsome

shouldUnited States continue Denmark by suchThe to Norway andsupport measures
the followingas

Extension of aid by of favorableeconomic U. S. foreign trademeans
policies.

26
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.msfnseaootceu u.cTvesmnomAT

and DenmarksProviding strengthen Norwayb. firstto militaryequipment
postu.reas deterrent and secondSoviet armed enableto aggression, to the Nor-a

smallDanishforceswegian and actively actualresist attack. Ato ofamountan
furnishedshould be promptly ofequipment immediate encouragementmeasureas an

ofthe Norwegian and Danish Governments.‘ Further provision equipment shouldto
be dependent participation thetheir in Western Union similar collectiveupon or some

withover-alldefense andconsistent availability witharrangement, priorities beto
established for other Western European nations.

vitalized,combatting of byAggressive propagandacommunist highlya
selective and intensified informationU. program.

With Sweden, United States should follow for theto therespect time being policya
of according lifnited availablethe of military aid,priority,on amount those.to countries

segnvigsagegland 239,0 11, 1948 .Wandenbergregional Resolution Junegroupin Senate
srejuirerzients.wou1d considered onlyResolution; .Sjaveden_ after those of countries which
intentionhave cooperateindication ofgiven with the BrusselsU. S.oxj Treaty signatories

3security °in arrangements.

Itis esse,ntia.l_.that base rights Greenland bein retained andpresent extendedvrapidly;.as fpo1itica1lyjexpedient..‘as.
-Jni_te_d.‘Sta;t‘e_s.;s‘ecuri_ty.;interestsiiijthe ‘Archipelago’Spitzbe_rgen lie in supporting

Norwayininaintaining theseher sovereignty over islands and preventing theirmilitary use
power.by a.hostile - -
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1952January 3

NOTE EXECUTIVE SHZRETARYBY HE

to the
I
iILNATIONAL SECURITY com

1on
1

UNITEDSTATES WITHTHE POSITION OF THE
INLANQRESPECT TO SCANDIRAVIA AND I

28228lReferences NSCNSC andA.
88B. NSC
32lNSCC.

Iäof policy the subject,The enclosed draft statement on
preliminaryby Staff the basis of Depart-prepared the NSC aon

herewith for considerationState draft, is submittedment of
early Alsoby the National Council meeting.Security at an

enclosed informationis for Council in thisNSC Staff studyan
connection.

enclosureThe the views of the Jointtakes into account
88,Chiefs of Staff isexpressed in and intended,NSC if ;28l 32l.adopted, to supersede NSC and NSC

is if enclosed ofIt recommended that the statement
suhnittedpolicy President foris be theadopted. it to con-

itsideration with the recommendation that he andapprove
implementation by executivedirect its all appropriate depart-

S. the coordina-and agencies of Government underments the
Eof the Secretary oftion State.

JAMES S. LAY, Jr.
Executive Secretary

ofThe Secretary the Treasurycc
Director ofThe Defense Mobilization

121NSC
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.A INFORMATIONE I SECURITYBE

STATEMENT POLICYOF
by theproposed

NATIONAL SECURITY COUNCIL

on

THE POSHION UNITEDOF THE STATES
WITH RESPECT TQ,SCANDINAXIA,AND FINLMHD

l. Scandinavia is of strategic importance theto

defense of Europe and Unitedthe security of the States.to

It is therefore, in the interest of United Statesthe that

the component Denmark Sweden,Norway, and be in theparts,

resistbest possible position to Soviet aggression.pressure or

The actual expression of United States in thisinterest regard,

however, necessarily differmust in application betweenits

Norway and Denmark the hand and Sweden the other,on one on

Norwaysince and haveDenmark formally declared their ad-

herence to of collective inthe defense by joiningconcept

the NATO.

2. With Unitedrespect to Norway and Denmark, the

States should

eitend aidContinue military and economicto3.

to these countries appropriate.as

h. and bilaterally toContinue through the NATO

develop closer withmilitarypooperation these countries

and stimulate their contribute theirefforts to to own

and collectiveto defense.

INSC 121 see-seem. -

9%~1-390
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other3hand,3. while demonstratingSweden, thetheon

independence andfirm intention nationaldefendto her own

neutrality.integrity, is of Asattached theto concept a

traditionally anti-Russianalthough the Swedesconsequence, are

in theideologically Joinedand Sweden hasanti-communist, not

äbmmon bal-Althoughdefense represented by NATO.effort on

the organiza-and advantageprimarily of the tobecauseance,

ot Scandinavian would be interesttion defense, it to toour

have Sweden in predictableNATO, futuremust for thewe

policy greataccept political Swedens of avoidingfactas a
oo-alliancesé‘dmilitary calculate accordingly tho-power

desig-and contri-methods best increase Sweden‘-tomeans

bution western defense.to

¥. shouldattitudeOur ede therefore,general to ,

areflect belief ‘orm.l Swedishthatour even w

adherence to NATO, Europes closer-enefit fromdefense v

neighborsSwedish association and witccoperat NATOran

-and with United that Sweden‘the States, estimaour e

herwill rise -roportionresistance Soviet i toto pres~ res

agg c of theand itienability resist ssion,to our -ace

cfdefense de-.nseimportance adec Swedishof to‘ate oure

andNATO venmark Norway.partners,

sheneedzfinancialS eden does tnot -tanceass -

assistance edwhich, alt linndoes other of -ughtypesne—-
V

Becausecritical of into defense. intere~herar- our - xg
ID .;x.

121NSC 2- -
90.9005-7

Överstrylcningama tidigaremarkerar sekretessbelagda avsnitt.



115121SOU Bilaga 9 NSC199411

HEVKÖOLCEU .áMoran H1AF. VES 4‘’ i
AINFORMATIONSECURITY

development of Swedish defense and also of incras means| a

ing the already substantial cooperation‘ that Sweden is

giving the United States should receive heti-t us, symp.

makeswithout,cal uch for assistance Swedenrequests as

-rejudicinghoweve the of highermeeting defenseprior

requirementsIn the this policylight of tg United States

gshould

to,{{ceiveeligibleak; Sweden reimbursableg.

Uniid governmentmilitary from the Statestass ce

and,enti{ledsalesto considerationgovernment to on a

otherbasisxgoby supply assistance, includ-case case

allq§ai,ons,ing materials the basis otherraw on same as

abilitytidenations whose end themselves is important

United0;trthe security tates.to

License itemp. for export to Swedenrategic-

lightor limitingactualthe 1vedens inin ormance

exportsftv andinbloc accordance withits the Soviet

11c3a{samP’s of strategicdards thethe as govern g

itemsto countries.the cocon

-.V expandSwedesEncourage the to
I nh

fh military establishment by such as‘r means
/

information, expansionnter-change of military

KI
08e1(C)Section Mutual Defense AssistanofSee thev

1949 621 81stof amended Public Law Congress.Act byas attachedkO81el, i§Section amended, tis toAnnexanas as

NSC ;21 3 --



116 Bilaga 9 NSC 121 SOU 199411

á.T 1A HENTlO..AL~—-—,, .,QcH,.L—,J. ‘.iI,‘
uGP-Gâeihz-z-FW

INFORMATSE-ZIUE-11IY I ON

4 Sit

o££cer3$o—ec;efi€of inviting Swedish militarvogram
4

stechn schools maintained S. militathe U.,
establishme and - visits to..vaa-- 0--

Swedish p

Norway,; Encourage De Sweden to co-4. —--n -
‘‘;G- ‘- ng-ané-o%rat-an-- --- -a L- e.n- -- äv

i.. €.a6. with regard Finland,to it is in interestour

independence.she maintain her Although valuethe Finns

ppQqøü mti-Sovi hiindependenctheirhighly intenselyare

;rU§°44L52countrys freedom of actio ;in its foreign drasrelations

;§á;LAV tically curtailed its proximityby to Soviet and bypower

forcedvarious treaty obligations which Finland has been to

SLundertake.; The key to U. policy avoidis to stepsany

delicatewhich would threaten the balance Finnish-Sovietof
.,- , .

States7. United interests Spitzbergersecurity in the

ñaintainingArchipelago lie in supporting Norway in her

islands, and preventing theirsovereignty these inover

military hostilebyuse power.a

NSC 121 %- -
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19602,April

MEMORANIXJM

1b39thSUBJECT Discussion st the Meeting
of the National Security Council,

1960Friday, April

l+39thPresent at the NSC Meeting the President of thewere
United States, presiding; the Secretary of theState; Acting

Douglas;Secretary of Defense and the Director, Office of
Civil and Defense Mobilization. Also attending the Meeting
and participating in the Council Actions below the Secre-were
tary of the h-easury; the Director, ofBureau the mdget; and

Item 1.the Secretary of Commerce Also attending the Meeting
the Chairman, Atomic Energy Commission; Admiral Arleighwere

Burke for the Chairnnn, Joint Chiefs of Staff; the Director
of Central Intelligence; the Acting Director, ILS. Information

Washburn;Agency the Assistants theto President for Foreign
Economic Policy, for National Security Affairs, for Science

Technology,and and for Security Operations Coordination; the
Under Secretary of State; Mr. Howard Furnss, Department of
State; Mr. Robert H. B. Wade, Department of Defense; the White
House Staff Secretary; the Assistant White House Staff Secre-
tary; Mr. Charles Haskins, NSC; the Executive Secretary, NSC;
and the Deputy Executive Secretary, HSC.

There follows of the discussion at the lbetingsummary
and the main points taken.

The President opened the bymeeting informing the Council
that two well-defined pictures had been received from the TIROS
satellite launched earlier in the morning.

l. U.S. POLICY SWEDENTOWARDSCANDINAVIA NORWAYAND
NSC 121; NSC 591 l; ActionsNSC NOB. l 9-b and 215 36006; Secretary,NSC Memo for NSC from Executive sub-same

1960Ject, dated 22,March

6006Mr. AGray presented NSC theto Council. of Mr.copy
Greys Briefing Note is filed in the Minutes of the Meeting and

Memorandum.another is attached to this theIn of hiscourse
briefing Mr. 28Gray 6006,called attention to Paragraph of nsc

TOP SWEET
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which that theprovided U.S. would be prepared to to thecome
defense of Sweden against Soviet Bloc aggression, if possible
in cooperation with appropriate NATO countries.

28M. Herter said that hadwhen Paragraph first been
called to his attention he had asked briefershis number ofa
questions to he hadwhich failed to satisfactoryreceive

This proposed policy directive raised theanswers. new ques-
tion in his mind whether the entire problem had been adequately
considered. He wondered how could in thecooperate defensewe
of Sweden without informing Sweden theand NATO countries of

intentions in advance. If the informationour that intendedwe
to defend Sweden became known, however, the question of the
defense of other countries, for example, Austria would imed-
iately be raised. Secretary Herter thought the question of the
defense of Sweden against aggression should be examined further
before policy adopted. Thea President believed thatwas if the
paragraph remained in the ifthe clause possiblr inpaper, co-operation with countriesappropriate NATO should changedbe to

butread only in NATO.cooperation with We could not estab-
lish bases for the defenseany of Sweden except in cooperation
with NATO. without such bases established through NATO cooper-
ation, would have of assistingwe Sweden unlessno way mdewe
general against the USSR from baseswar in the U.S. M. Gray
pointed out 28that Paragraph planning paragraph; thosewas a
who had proposed the paragraph had felt that military plansour
should include provision for action in the event of attackan

AtSweden. the present timeon had alliance with Sweden.we no
No to aggressionresponse against Sweden automaticallywas pro-vided for, with without the cooperationor of NATO, and there

NATO obligation towas no to the defense of Sweden.come The
President suggested that preferred of actiona would becourse
to raise this question in the NATO Council and whatask NATO
would do in the event of Soviet attack Sweden. For the U.S.on
to that it would helpsay Sweden regardless of the attitude of
NATO tended to negate NATO policy. Secretary Herter pointed

that 28out Paragraph conferred great benefits Sweden with-on
out compensation to theany U.S. He repeated his belief that
the paragraph should be subjected to further study. The Presi-
dent reiterated the view that the problem of the defense of
Sweden that shouldwas be followedone in NATO. He askedupthe Council to think of the position of the other Scandinavian
countries, and indeed the other Western European countries, if
the Soviets moved into Sweden. He would like to know what
western Europe would do in such event. He added thatan Sweden
could not afford policy but neutrality.any Secretary Douglas
asked to what extent the problem of Sweden suggested the possi-bility of limited in Europe.a Thewar President said that if
the USSR attacked Sweden, would in thewar center ofoccur Europe.

2. -TOP-SECRET
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doctrinepresent suchunderpointed thatSecretary Douglas aut
saidPresident Paragraphlimited Emswould benotwar aa war.

600628 understanding thattheshould be omitted from nsc with
Departmentotstatewouldstuchrthenatterrurthersndre-the

Council, whether assistingback to the particularly toport as
inthe defense of Sweden shauldbe raised inllATO.

withhis connectionMr. Gray continued briefing. Para-In
graph 35, with military he calleddealing Sweden,assistance to
attention proposals Staffto the by the of forJoint Chiefs re-

of paragraph.vision the Admiral Jointthe Chiefsharks said
wantedtoamendthepapertoprovideths.ttheU.S.wouldnotfur-
nish Swedenequipnent to offered to NATOnot previouslyany our

opera-chiefsallies. me Joint also wanted to the wordinsert
tional weapons systems,before the words toin order determine
whether nation should be pre-operationalgivenaw weapons sys-

that researchtems; is, and data. If nationdevelopment any
given such pre-operational rationssystems,were weapons many

might shop 0.8. ccmrpenies such systems. Admiralproducingamong
Burke said had with suchtrouble already been shop-experienced.
ping and trouble might thisbe antieipated. However,more was
matter that °°l1.b-T.°n case-by-case basis-1::::::.a

sl ea ceeo oe- uo ssesoeosoessoaeeosessessoossseososseseeeossesssleeeeee-n. e- e ee. e - o- eee --eeeoe-eeeeueoseee-oeessesee. eeee sssssssesc se esSecretary Douglas said he the firstconcurred in suggestion by the
JCs; namely, the idea that should not sell Sweden modernwe weapons
systems unless such systems had been offeredpreviously to NATO.

operationalHowever, he objected the insertto proposal to the word
weapons systemsbefore the words Paragraph 35. Bein did not

3 sscnrrrop.
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. u- ooooco. eOlsen. oo. . . , ,,ouon .:::::::::::;:-::.-Adm1n1BurkeVure-o¢a- . aa.;;;;;;3,,,.,..,i ..... and development data.much researchluctant to give toocountryany

operationalthe beAccordingly, he prefer that word 1’.-would
Douglas thought Admiralserted in Paragraph 35. Secretary Burke

problemhad made valid but the would not be solved bypoint;a
operationalj thewriting the into HSC thesingle word mpaper.

1 should be workedcontrary, this utter which out by Stateawas
and Defense. me the JCS ofPresident said atwere, course,
liberty believed the firstto their views. Be suggestionexpress

ofby the JCS, that Paragraph 35 the phraseis, insertion in
provided undeallies beenthat offer NATO has shouldprior to

adopted.be with respect the JCS proposal concerning researchto
development he beand data, felt the problem must dealt with sm

case-by-case basis, hadunless, oi’ controlcourse, we no over
companies manufacturing research and development components. k
had assumed that had strict control such Ad-companies.we over
miral Burke said companies had of exchangingvarious system in-e.
formation becausethemselves they tnnutaetzured variousanong em-
ponents or Informationsingle system. tended to leek out undera
these arrangements. Secretary Douglas said the government would
have control these companies without changing Paragraphover

operational.by inserting the word

14. TOP SECRET
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Mr. Gray understood council had decidedsaid he the to
adopt the first to the effectchange proposed by the JCS that

would not modern unlesssell Swedensystems towe weapons a
offerprior to been understoodNATO had Xe aJ.somade. that

operationalthe word thewould be inserted innot paragraph
andthata.ns.ttasptwouJ.dbesndetokaeptheresearchand
development situation under manufacturingcontrol in companies
modern components. ‘nae shouldResident said beweapons we
prepared to sell modern theto Sweden with approval ofweapons
the Department of Defense. Secretary pointedDouglas out that
modern could benot sold approvalwithout the of theweapons
Department of Defense and also approval of the Department of
State. me President said migxt that suchprovide saleswe
should be decided case—by-case basis. Secretary Douglason a
believed the Planning Board language Paragraph 35for was
satisfactory with the addition of thepla1;a§e_;;9u3§1_I_I1_.}35_t_13e___

n-°---°---;;;;;;;;;;tT.ZZZIZZIprior offer ‘V3 Mm 311535.-
xz2::::::::::::::::::;f::2;;:;::g;;;1:::;;;;;;_. .He wondered

operationalwhy the word Paragraf 35in ifwas necessary
State and Defense approval required modernbeforewas weapons
systems could be sold. Admiral mrke that ifsaid we once
opened the gate by providing Sweden with pre-operational sys-
tems, other countries would want to obtain research and develop-
ment components of systems. me Residentour pointedweapons
out that Paragrarh 35 modernreferred systems.to Heweapons
believed system did not exist until hada weapon it been approved
for operational capability; before that it part of researchawas
and development. She President then said that Paragraph 35 of6006nsc should he amended by adding the first proposal of the
JCS and indicating in the Record of Actions his understanding
that problems connected with the sale of modern systemsweapons
would be handled case-by-case basis by the Departmenton a of
State and Defense.

Mr. Gray then hl 6006,dealingreported that Paragraph of NSC
with the depressed of northern Scandinavia,areas contained asplit, but that this split had Just been settled by the wil.ling-

of the Secretary of Stateness to withdraw the bracketed language,
which provided that the U.S. would. consider assistance for projects
to improve these depressed Secretary Barberareas. said he felt
there inconsistency betweenwas thesome bracketed language in

hiParagraph ha,theand. language in Paragraph which provided that
would the Scandinavianwe encourage countries to supply capital

to the less-developed countries.

Secretary Berber then asked leave to back to 38,Paragraphgo
which provided that would the Scandinavianwe encourage countries

5 TOP SERIE.
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policiesinvestmentandtradeforeignliberalcontinueto
the WHapproach inworld-wideliberalrelyand to aon

preferentialregionalthan arrange-ratherframework, on
saidHerterSecretarytrade problems.withto dealments,

trying toU.S.thethatitmade wasparagraphthis appear
hadethe FreefromScandinavian countriestheeliminate

thatsuggestedheintention,thenotthisArea. Since was
framework, alter-wordend after themight orthe sentence

altogether. Theeliminatedmight beparagraphthenatively
deleted.should beparagraphbelieved thePresident

Security councilNationalThe

the sub-policyofthe draft statementDiscussed ong.
6006; of thelightthecontained inin NSCJect

trans-Staff thereon,Chiefs ofthe Jointofviews
1960.22,lurchmemorandum ofthe referencemitted by

6006, subjectNSCinpolicythe statement ofAdoptedb.
amendmentsfollowingtheto

re-28l paragraphtheDeleteäagag15§3
accordingly,paragraphsmmbering subsequent
Department ofthethatthe understandingwith

reportfurther andthis utterwill studyState
whethertoparticularlyCouncil,theback to as

Swedendefense ofin thequestion of assistingthe
NATO.should be raised in

2 after5 InsertlineE, paragraph 35-a,oldPage
andrequirements, followingthewordthe pro-

unde.has beena.1.liesRAIDoffer tothat priorvide

i-5.Jtx__3§3 18, paragraph,Delete theoldgege
accordingly.paragraphssubsequentrenumbering

hlh the bracketedDelete19, EggaggldPage
thereto. 2and thesection footnote

each proposalPresidents thatunderstandingNoted theg.
systems,to Sweden modernthe sale ofof weapons pur-

6006 amended, wouldof nscsuant to paragraph 35-5 as
the Departmentsbybasisbe handled case-by-caseon a

and Defense.of State

6006, action p above,in sub-NSC amended by theNOTE as
circulatedPresident;sequently approved by the as

60061 all appropriatebyNSC for implementation
of the U.S.Govern-agenciesExecutive departments and
CoordinatingOperationsandment; referred to the

Board the coordinating agency.as

SEXIRET6. HP-
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b-lThe action in above, approved by theas
President, subsequently transmitted theto
Secretary of State for appropriate implementation.

The action in above, approved by the President,E as
subsequently transmitted theto Secretaries of State
and Defense for appropriate implementation.

2. SIGNIFICANT WORLDDVELDPMEETS AFFECTING U.S. SECURITY
IEIE 23-60

Mr. 23-60miles summarized 1960NIE dated 22,March onThe Outlook Germany.in West He said the Estimate had con-
cluded that the West German state would continue beto governed
by the ChristianAdenauer UnionChristiancoalition Democratic

UnionSocialist 1961,beyond in the event of the death ofeven
Adenauer. West Germany would reject extremism and militarism,
would probably contine to enjoy economic prosperity, would seek
security in the context of the Western alliance, and would pressits views vigorouslyown and assert its independence to greateraextent than heretofore. This forecast could be upset by various
contingencies which seemed unlikely,now internationalsuc andepressioneconomic which would affect major portions of the
West German export market. A impairmentserious of Western
rights in Berlin major withdrawal ofor U.S.a forces from Western
Germany would also tend to be shock to thea severe governmentand people of west Germany. Adenauer and his associates have

to havecome doubts aboutsome U.S. determination to risk generalfor the defense ofwar Western Europe. These doubts rein-wereforced by the doubts Adenauer experienced before his recent tripto the U.S. concerning determination toour remain firm theonquestion of Berlin. If there is serious impairmentany of westernrights in Berlin, the West Germans would demand additional guaran-tees and concrete manifestations of support from the West. WestGermany would not reductionoppose of U.S. forcessome in west
Germany after the latter countrys military build-upown had re-sulted in the creation of substantial military strength. Thewest Germans will contine to emphasize the maintenance of astrong NATO to which the U.S. is bound.firmly Because of theirmisgivings determination,over our the West Germans will be in-clined to theirpress interests stronglyown and to take in-andependent line in foreign policy. West Germany will forpressindependent productionweapon capabilities, will seek increaseanin U.S. missiles stationed in Europe and voice in theira employ-ment. West Germany also want continentalmay militarya systemwith its nuclearown capability. DullesMr. then reported that23-60NIE contained dissent by thea State Department, which

7 TOP~SECRE‘I‘.
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BYNOTE THE EXECUTIVE SECRETARY
1 theto

NATIONAL SECURITY COUNCIL
on

POLICYu. s. TOAARD SCANDINAVIA
DENMARK, summaANDNORWAY

-’-NSCl2lReferences A.
l5911B. Nsc

2lh9-b 2158andC. NSC Actions Nos.
‘6006D. NSC

Memo forE. NSC from Executive Secre-
datedsubject,tary, sane

196022,March
220hNSCF. Action No.

theNational the of Treasury,The Security Council, Secretary
the Budget,ofthe Secretary and Bureauof Commerce, the Director,

h39th 1960, adopted thethe April statementat NSC Meeting on
6006, subject theof policy the contained NSCsubject in toon

220b.auendnents forth in NSC Action No.set

of policyapproved thePresident has this date statementThe
6006, enclosedCouncil’andamended and adopted by the-in NSC as

60061; allimplementation byherewith directsNSC its appro-as
the U. S.departuents and agencies of Government;priate Executive

coordinatingBoardCoordinating theand designates the Operations as
agency.

circulated herewith for thealsoFinancial Appendix isThe
Council.information of the

6006220h-b-1, 28paragraph of NSCNo.By NSC Action was
understanding willofwith the that the Department statedeleted,
further back the Council,this and parti-study report tomatter

thecularly whether of the defense ofquestion assisting intoas
raisedSweden should be in NATO. This approved by theaction,

been transmittedPresident, has the of forto Secretary State
impleuentation.appropriate

220h-c,Action No. theBy NSC Council noted the Presidents
proposalunderstanding that each the sale Swedenof of modernto

6006paragraph 35-a of anendedsystems, pursuant NSCtoweapons as
[paragraph 600617, handled3h-E of NSC would be case-by-on a

Departmentbasis by the of andState Defense. This action,case

60061 saeaseNSC 1- -
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approved by the President, has transmitted thebeen Secretariesto
of and Defense implementation.state for appropriate

enclosedThe adopted and approved,statement of policy, as
121.supersedes NSC

JAMES LAY,S. JR.
Executive Secretary

The theSecretary of Treasurycc
The ofSecretary Commerce
The Director, theBureau of Budget
The Chairman, Joint Chiefs of Staff
The Director oi‘ Central Intelligence
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GENERALCONSIDERATIONS

Political

l. The Scandinavian countries politicalor interest to theare
United States for several First, they-are regarded -throughoutreasons.
the world Second,prime examples Westernof democracy.as there are
strong cultural, sentimental and family ties between Scandinavia and the
United States. Third, because the Scandinavian countries enjoy consid-
erable prestige in the international community, their support of U. S.
policy valuableis in international organizations and for general propa-
gandapurposes. Fourth, Soviet threat to Scandinavian wouldany security
create apprehension the othersevere northern European NATO alliesamong
uho would feel seriously exposed.

2. Democratic institutions and procedures firmly rooted inv are
Scandinavia. Although the multi-party system lead to weak coalitioncan‘ascabinets Denmark,is often the in there is danger in ofcase no any

..S,§8-{Idinavianthe countries that democraticthe will besystem, overthrown
fromfiithm by leftist rightist extremists. Communist partiesor are
legalfiand they hold few the parliamentsseats in of all three countries,a
but their influence politicalin affairs is only of nuisance nature.a
ThereL.is little likelihood that Communistthe willparties develop sig-
nificant strength. On the other hand, vehicles of subversion andas
espionage for the Soviet Bloc, they represent potentiala menace.

Labor Norway3. The Social Democratic parties Party in ingovern
Norway and Sweden and constitute the largest member of the coalition gov-

Denmark.ernment in The Social Democratic parties evolvineare now awayfrom doctrinaire socialism toward moderate welfare philosophy. Thea
principal other non-Communist parties the Agrarians, Liberals andare
Conservatives. Barring amalgamation of thesesome parties, Socialthe
Democratic parties will continue to be the largest parties for the fore-
seeable future. In general the Conservative and Liberal parties take alinestronger increasing defenses andon opposing the USSR than Socialthe
Democratic Agrarian parties.or

h. Labor highlyis organized in all three Scandinavian andcountries
Social Democratic control of unions is overwhelming. Although there is
Communist influence influencein over-allunions, Communistsome onlyis
of minor nature and thea very prevailing feeling is strongly anti-
Communist. Scandinavian labor unions strong ICFTUsupporters oi‘ theare
and closelycooperate themselves and with U. S. labor Theyamong unions.
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9f sgnsidcrable potential value theare Unitedto inStatss combatting
Communist labor influence in third countries, particularly Iceland and
Finland.

International Relations

In foreign affairs concerning NATO, thenot Scandinavian coun~
tries frequently especially intheir positions, internationalconcert
organizations and negotiations. the whole, thisOn Scandinavian soli-

tothedarity works in favor of the West and, extent it is broadened
includeto Finland, definiteis advantage theto West.a

6. with few notable exceptions, the foreign policiesa of the
Scandinavian countries do radically divergenot from those of the
United States

All three stronglycountries the andsupport UNa. its activi-
ties contributing to the Middle force,East commis-truceeuergency
sions, technical and health funds,economic Theyetc..programs,

the staunchest of the Unitedsupporters Statesare among in inter-
national organizations, although they favor the admission of Red
China theto andUN tend to take attitude toward Sovieta generous
Bloc ’candidacies.

b. Denmark and Norway firmly committed nenbershipto inare
NATO It is extreuely unlikely that Sweden would wish NATO beto
weakened by their withdrawal. Denmark and Norway willing toare
follow leadershipU. S. butin NATO, major director-oppose power
ship. They also NATO commitments which tend to involveoppose
them in outside Europe, and they become deeply concernedareas at

indication of the formation of politicalany blocsone or more
within NATO, fearing that such development would weaken NATO unitya
and lessen their influence within the alliance. Continuingown anti-
German feeling complicates their cooperation with West Germany
within NATO, but they Westsupport German rearnanent as necessary
for NATO defense. They have also been adamantly opposed theto
admission of Spain to NATO.

All three Scandinavianc. countries ideologically committedaretheto West and opposed to international Communism and have been firx
in rejecting efforts of the Soviet Bloc to create closed Baltic,a oratomic-free Baltic zone peace.ofan They however, betoappear,
susceptible ideasto of disengagement, thinning of forcesout and
negotiated settlement in continental Europe and tending towardare
increased contacts with East Germany.

d. The Scandinavian countries followto coordinatedappear apolicy of friendly relations toward Poland thein hope of weakening
the Soviet hold thaton country.

60061NSC 2- -
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policyScandinavian toward Finland basedbetog. seems on ec-
ceptance of the neutralitystatus which Swedish balancedin is91.2
off Finnish neutrality. Desireagainst provoke Soviettonot re-

undoubtedlyaction Finland factor Swedishis in neutrality andon a
Scandinavian buildingcaution offensive militaryin strength.up
Conversely, Soviet with Finlandrestraint to reflectrespect may a
desire Sweden NATO accelerate Scandinaviannot to push into toor
military Within all Scandinavianpreparations. this context three

Sweden, Finlandcountries, but particularly insupport maintaining
independence andits western ties.

and MilitagStrategic

countriesgeographical the Scandinavian makesThe position of
them strategically both andAtlanticimportant to the North community

flank NATOSoviet Bloc. of and inthe They constitute the northern are
and Barents Seas befrom which the from the Balticposition exits cana

base forcontrolled. potential Scandinavia westernBut the of asuse a
neutrality and unwill-limited Swedish theretaliatory is byoperations

of Denmark and Norway permit suchingness to use.

8. Soviet domination Scandinavia would enable the USSR deployof to-
thefurther the West, threat toforces to thus permitting it to increase

andthe North Atlantic,Western Hemisphere, to threaten operationsthe in
attack from Northwest.shield theagainst airto form protective sea ora

alsoand Norwayisland of DenmarkThe northern possessions9. are
Greenland U. S. basessignificance. has largemilitary airof strategic

U. S. strategicS. installations important toand U. early warning opera-
the‘defense continental Unitedand to theof vital importance oftions

by manned bombers and missiles. In ofattack view itsStates against
trend development, Greenlandand the mustlocation current in weapons

United Statesbe available to the militaryto forcontinue purposes.
and navigational locatedOther early installationswarning are on

Norwegian Danish.Jan Mayen and the Faroe Islands The Spitsbergen
NorwegianArchipelago demilitarizedis by Norwaytreaty. maintains

nominal illanceonly 3,000the Soviet workers Spitz-insurve over some
whobergen Operating certain coaluneconomic concessions there.are

1o. In general, U. S. military cooperation Denmarkwith and Norway
based NATO plans and force goals.is However, the contribution ofon

Denmark and Norway NATO defenseto has been handicapped limitedby their
military and by certain national attitudes which tend restricttopower

athe effectiveness of their efforts Neither country is supporting a
budgetdefense which is in keeping with capabilitiesits or even compar-

able with that of most other NATO of GN;countries in ofterms proportion
b both have limited training and which tend toservice requirementsvery

creduce the capabilities of their active forces; and problem of spec-a
ial significance beenhas presented Danishby and Norwegian refusal to
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accept the of U. S.-controlled nuclear warheadspresence to toagreeor
the stationing of foreign troops their soil prior theto threat ofon
attack

This
refusal will tend limit modernizationto of Danish and Norwegian forces.
In the long their effectiveness Western defensesin depends therun on
integration of their military production and force composition within

broaderthe Western defense system.

programll. The U. S. militarygrant assistance for Denmark amountedv $20.9 $35.lmi1lionmillionto in FY 1959 and it estimatedis at for
1960. $18FY For Norway it amounted to million FY 1959 andin is esti-

$31; 1960.mated at million for FY Tb effective, modern forces,ensure
Norway and Denmark purchase,will need obtain,to either through grant
aid, through participation in coordinated NATO productionor programs,
additional advanced modern aircraft and naval vessels, andweapons,
training to complement the materiel program.

12. Sweden traditional policyhas armedretained of neutrality.its
Even its abortive effort to establish Scandinavian defense organizationa

l9h9in merely effort expandto the geographic of armedwas an scope neu-
trality.. Sweden has established advanced civil defense and maintainedan

militaryaforces,reasonably effective particularly air forces, based
ownlargely Swedens industrial and natural and financed byon resources

relatively high defense budget. These forces by far the ef-mosta are
fective military forces in Scandinavia. The Swedish defense effort un-
doubtedly has strengthened Swedens dealingposition in with Sovietthe

SwedenBloc Swedenis incorporating missiles defenseinto its system
has started basic research on‘nuc1ear and the question has al-weapons,

arisenready within Sweden whetherof it should develop otherwiseor
acquire-an atomic capability. Without outside assistance, however,some
particularly in the form of designs and permission to purchaseweapons
Westernequipment, this would be costly and lengthy and couldprocess
result, during interim period, diversionin ofan to thisa resources

which might otherwise be used to sustain Swedenspurpose present power
position, for example, by modernization of its existing forces. If Sweden
decides to nuclearacquire Denmark and Norway might beweapons, encouraged
to accept nuclear warheads within the NATO framework. Under the present
circumstances, Swedens membership in NATO is not westernto de-necessary
fense. It would contribute to the over-all defensive strength of the
Western for Sweden to modernize its defensepowers posture and to estab-
lish in Sweden early warning, air control and advanced systemsweapons

In FY 1959 $10.2meden purchased million worth of SIDEWINDER missiles
from the United States. In December 1959 Sweden expressed interest in
purchasing in the United States in manufacturing Swedenin certainor
advanced U. S. weapons.

6oo61NSC
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váñüêeâfä warheads999299 which ssnpetible endwith eemplêmêntáryare
those planned installation in theto for territory neighboringof U. S.

allies.

;lb particularly éveden,‘Ills three Scandinavian nations, have the—
highly-developedmat defensecivil World.in the Free In eachprograms

of these buildingthe shelternations incorporation of in construc-new
and requiredtion registration civil defense dutiesfor by law.are

Civil defense Sweden and characterized largein Norway by deep-rockis
shelters for elements of population andthe industry, and Denmarkin by

extensive fallout shelter-an program.

Economic

gAg3lSK§§Denmark, and Sweden all have relativelyNorway strong and
jighly§q§yel6pedeconomies,~which provide for their people living stan-
idard.sJ~that‘~;are ithehighest in world.the They have long hadamong
mixed economies with public andsignificant cooperative wellas as
.private‘sectors and extensive social benefits. Their economic systems
Aopenáteâgemodified free market buteconomies, with governmentmore con-
trolsgthangin the United States. They abandonedhave the idea of further
nationalization industry. Cornerstonesof of their economies ironare

y§odproductsand Sweden,in agricultural comodities Denmark, andin
shipping, fishing and wood products Norway.in The strategic signifi-
cance§to}NATO Scandinavianof minoris thewith exception ofresources
theiflorwegian which tonnage.merchant marine has lO of worldcentper

‘l6. All three countries have shared thein prosperity and economic
growth which Western Europe has experienced in recent The realyears.
GNP thesein has beencountries expanding at rate somewhat lower thanaaveragethe for Western Europe but higher than that achieved by the
United States. For the past all three have been in periodyear ofa
economic with productionupswing, and investment expanding underrapidly
conditions of relative price stability. The strength theirof ofbalance
payments positions indicatedis by the substantial recent increases in
foreign exchange of all three countries. Allreserves three joined the
major Western European countries in introducing convertibilitycurrency1958,Decemberin and all have made substantial in relaxingprogress
exchange restrictions and reducingtrade discrimination.
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;Te Despite the favorable economic growth and generally high living
standards in the Scandinavian thecountries, northern of Norwayregions
and Sweden remain chronically depressed. There indications that theare
USSR is interested expanding economicallyin thisinto area.

18. Foreign trade roleplays eachmajor in country, exportsa ac-
counting for directedabout 20-25 heavilycent of GNP. Trade isper
toward Western Europe about two-thirds Scandinavian countrysof each
exports Western result of tradeto Europe. As these strong ties,go a

ineconomic conditions linked closelyin Scandinavia conditionstoare
the Westernrest of United States,Europe. Exports the the otherto on

8hand, account for only total Scandinaviancent of exports.per

19. There regarded byis evidence that Scandinavia USSRtheisno
thanSeconomic lessExports the Blocprize. to Sovietas an perare

cent of totalthe Scandinavian despite Scandinavians’exports the ten-
dency internationalto favor East-West principle conducive totrade in as

and understanding. toSoviet Bloc importantHowever, marketspeace are
certain industries, readilyprovide outlets productsand for certain not
saleable other and participatein Denmark Norway in the interna—areas.
tional COCOM; Swedenstrategic trade control through membershipsystem in

of thiscooperates informally and limited degree in the maintenanceto a
trade control system.

20. There high degree the Scandinavianis of cooperation amonga
FinlandIceland and withingood part of which extends tocountries, a

worldCouncil. end ofthe framework Nordic Efforts since theof the
War II establish Nordic have failed becauseto Comon Market in parta
of agricultural efficiency.Norways Swedish industrial and Danishfear of

ScandinavianAs result of the increased of the countries,interest es-a
pecially Sweden, broader trade and the formation thein free ofa area

EFTA, NordicEuropean Free Trade further consideration ofAssociation a
beenCommonMarket dropped. broaderhas Interest revive if themight

free trade does not work out. one advantage of Nordic Comonarea a
Market would be includethat it might Finland and thatthus strengthen
countrys ties with the West.

21. The relatively small size of their and their depen-economies
dence Western European trade makes the Scandinavian countrieson appre-
hensive about the exclusiveformation of blocseconomic within Europe,

EEC.such the European Economic Community Following the formationas
of the EEC, the Scandinavian countries have Joined EFTAin forming the

The Nordic Council consultativeis body of parliamentary anda govern-
mental representatives theof countries--Denmark,five Northern European
VFinland, Iceland, Norway and Sweden. ;It established 1952 toinwas
provide unifying framework for the cooperativea activitiesmany among
these countries in the social, cultural fields.economic, and political
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tradeOEEC-wide free embrac-expandthe that intohope itin area,ancan
EEC. Thevital themarkets inthe EEC and thus theiring protecting par-

trade relations with the Freecountries‘ticular form of the Scandinavian
United StatestheWorld littleof direct economic importance to per asare
Scandinavia, althoughbecause the limited U. S. commercial interests inof

United States general proliferation of preferentialthe opposedis in to
Western-orientedtrading ofBut the maintenance econ-areas. prosperous,

realization ofSweden thein Denmark, Norway and is important toomies
and uniteddemocraticbasic U. S. ofthe policy objective strong,a

western Europe.

difficulties22. Certain policiesaspects of economic createour
Scandinavianfrom each of thetime to time in relations with coun-our

subsi-policieshas been U. S. shippingtries. In the of Norway itcase
clause; agriculturalSO-SO Denmarkflagsdies, of convenience, in our

all threesales and inand surplusrestrictionsimport coun-overseas;
legislation.anti-dumpinganti-trust andtries our

OBJECTIVES

Independent Scandinavian23. countries

With democratic institutions.5.

towardoriented thewith stable, economies non-prosperous
world.Communist

Friendly United and actively Commun-the States opposingto3.
particularlyinfluenceist in the Baltic and Scandinavian inarea,

Finland.

supporting s. internationalU. major issues.positions on

equitableEffective and by Denmark and Norwayparticipation
NAin . ..

25. Continued availability for facilitiesU. S. military ofpurposes
Danish and N°TVeeian territory, especially denial of mili-03 Greenland;

facilitiestary to the Soviet Bloc.

oz QuaÅnn u-Huma and able Sovietwithstandto political pressurer
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MAJOR POLICY GUIDANCE

the defensetounder NATO 19987e Us Ea ;eminentaCam gut ewe
the of aggression.Denmark and in eventof Norway

a seekBloc28. general with the Soviet toofIn the event war
giving assistanceneutral, fromSweden, long remainsitprevent anyasas

b withoutSweden,andand assistBloc,Soviettheto encourage
Bloc attackSovietresistcomitments NATO, toprejudice U. S. toto

SwedenagainstBloc aggressionof SovietSweden. theInagainst event
ofSwedenof partassistancebe prepared thealone, to to as acone

of Communisttheaggression. In eventtheNATO UN toresponseor
neubershipSwedens in NATO.domination of Finland, consider promoting

individually maintainand selected toMaintain NATO powersencourage
basisestablishnent‘as theliaison the Swedish militarydiscreet with

for possible military cooperation.future active

firm western29. the Scandinavian countries supportEncourage to a
aggressionBlocSovietpolitical deterrentand military toposition aas
stableandacceptableand ofthe negotiationprerequisite to anaas

and FreeScandinaviandangermodus vivendi the toin Europe. Stress
Scandinavia.demilitarizingof unilaterally neutralizingworld security or

and Nordicthe Scandinavian30. Encourage cooperation coun-among
Scandinavia Iceland, assistingparticularly inandtries plus Finland

ties.and its WesternFinland maintainto Sovietoppose pressure

andthe UNmembership indenying31. Seek Scandinavian insupport
puppetCommun-and theinternational Red Chinaspecialized agencies to

and OuterKoreaNorthNorth Viet Nam,governments of East Germany,ist
bring-inadvertentlyScandinavian countries againstMongolia. theUrge

so-called Germanof thecondition de recognitionabout of factoing a
through and tech-culturalcommercial,RepublicDemocratic increasing

nical contacts.

32. inScandinavian initiativesCooperate appropriate withas
Poland that countrys vis-a-visof strengthening positionas a means
the USSR.

33. mind regardsBearing in Scandinavian Germanysensitivities as
andtheand Franco regime officials opin-in Spain, seek persuade keyto

leaders of cooperatingthe ofion importance securitywestern Euopeanto
member.with West andGermany within NATO of Spain NATOaccepting as a

By NSC approvedAction 2332-c lo,No. by President Novemberthe on
1960 Securitythe National concurred recommendationCouncil in the

theof the NSC Planning secondBoard that policy forth theinset
sentence of the thatbe understandingparagraph subject thetonew
this language unilateralintendedis provide the basis only forto
U. S. planning and for planningnot within NATO.
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31+. Seek the development Denmark andby Norway modern, efficientof
military forces which within keeping their capabilities and whichare

objectives.support NATO To endthis

Maintain discreet principally throughE. NATO andpressure,
SHAPE, Denmark and Norway increase defensetheir budgetson to to

equitable level with other NATO nembers,an

and establishto
longer periods of military service.

Provide military assistance and DenmarkNorway whereto such
assistance significantly furthers the ofattainment NATO goals, con-
tinuing seekto through cost-sharing and other techniques to maximize

andNorway Denmrks contribution.own

35. Provide militarygrant assistance Sweden. bea. However,tono
prepared to sell Swedento military materiel, and provideto training
to Sweden reimbursable basis. duewith regard to NATOon require-a
ments, and provided that prior offer NATO allies has beento made, be
prepared to sell to Sweden modern from NATOsystems U. S.weapons or
production toeuthorize licensing for manufactureor arrangements in
Sweden. However, do not provide nuclear andwarheads; discourage
Sweden from producing its nuclearown weapons.

b. Through such those referred seekto in above, themeans as aestablishment controlby Sweden of early warning, advancedair and
whichsystems compatible andweapons with complementary thosetoare

planned for installation in the territory of neighboring a.L1.ies.U.

36. Make effort to the continued availability theevery toensure
United States of military facilities located the Denmarkterritory ofon
and Norway, utilizing thisto end NATO relationship with them. Inour
this regard give special attention continuedto by the Danishacceptance
Government of in Greenland.our presence

37. Urge Norway to ynintain effective surveillance of Soviet activi-
ties in Spitzbergen,

DecemberOn 23, 1959, President 2l58,the approved NSC Action whichNo.
directed the Secretaries of State and Defense, in consultation with
other departments and appropriate,agencies take that wouldto stepsas
achieve, at the earliest feasible time, the ultinate objective that new
cormnitments for the provision of military equipment basisgranton a
should benot offered to nations which financially able fortoare pay
such equipment. Although it beenhas determined that Denmark and Nor-

i‘inancialJ.ynotway payare ablenow to in this this mattercontext,
remains under review.
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ininterested nationsand otherwith Norwayprepared concertBe to pro-
of theprovisionsdemilitarizationof theviolationsSoviettesting any

the thatof Treatyconsider revisionrefusing1920 toand inTreaty any
militaryauthoritypoliticalestablishment of Sovietwould the orpermit

Archipelago.bases thein

commodi-38. of strategicofdenial limitation exportsSeek the or
avoidanceand theirBloc,the Sino-Sovietthese countries toties from

accordanceBloc, intrade with the Sino-Sovietdependenceof undue on
effective participationdefense policy. Encouragewith S. economicU.

controls oftradestrategicinternationalandby Denmark inNorway -
C0004.

offacilitate the flowScandinavianthe countries to39. Encourage
development ofthecapital forand World private investmentU. S. Free

theseenterprise in countries.private

ho. undertake projectsScandinavian countriesthe to toEncourage
Scandinavia.Northernthe depressed ofimprove areas

hl. thecontribute tothe Scandinavian countries toEncourage
increasedsupplyingbyless-developed countriesof thestrengthening

of privatecapital and by facilitating movementof publicamounts cap-
theseital countries.to
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ochmed D Norsamverkanmilitärviasrörande lanliip e.av

ländernas försvarskandinaviskadeÄven samordna treattförsöketom
det önskvärt attlyckats, ärickeförsvarsförbund tettförberedelser i vgJ

stånd.tillkommerändock1viss gemensam

f W ett antal smärrelämpligenutföresplanläggüngaarbetesådant avEtt
ländernas militärfrån de trestabsofficeraresammansattaarbetsgrupper av

ske.behöveroffentliggörandeattgenomföras utanoch kanledningsorgan
följande utarbetasplanerHänget böra,

myndigheternollanradioförbindelsertråd- ochordnandePlan för1. av. för användningaigxaleringsfiirfarande och av gemenföri tre länderna,da
chiffer.koder ochsanna

luftbevakrxingen.samordnandeförPlan av.

Wv Jlvkéfi‘ jairtetridsledninccn.samordnandeförPlan av

b f];,;riiddz1instj;insten.samrdnarxdeför4. Plan av

vlidqrlelcstjmt.militärsamordnandePlan för5. av

treriksröset.omådet vidisamverkan6. lantmilitiirförPlan

malmbanun.utmdsamverkanför lsntmilitåirPlan7.

i Rana.området Mosamverkan iför lantmilitär8. Plan -

Tröndelag.isamverkanlantmilitärförPlan9.

Öresundöste-sjön,i södraDamm-kmedsamverkansjönülitär10. förPlan
nineringsverksamhet.speciellt beträffandeKattegatt-Skagerackoch

ajémilitiirtaamverlmrx speciellt be-Skagerackimed BorgeförPlan11.
sjfifartsukyddet.träffande

igenkänningaochterminologi, rapporteringe-eamordning12. Plan för av
i allmänhet.system

underrättelsetjänstenbeträffanderedan skersamarbeteDet som nu
bli krig,verksamheten aplanläggningfortgå och anfatta avbör

avflyg- aj5apa.nLng.ochbeträffande samordning
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Organizationl. War
is-Command. forcesarmedtheofdirectionhighestThe

Commander.the SupremebyGovernment,theunderexercised,
theStaff andDefenceof theChiefthearehimSubordinate to

Theand Air Force.Navy,theof Army,Commanders—ineChief
the AirAdmiralty,Council, theDefence the ArmyStaff,

to theauthorities,administrativecertainCouncil, and common
Headquarters.’thetogether formarmed forces, ~

generaloperations inofconducttheconcerningMatters
Staff.the Defenceatprepared 5are

under the Suled,operations remeThe military are
inwho,Commandsthe MilitaryofChiefsby theCommander,

Corps, the Commanders-of ArmyChiefsbecomesome cases, may
Commander-inChiefAir Thethe Force.in-Chief andof the Navy

butwar—timeinoperationsconduct thenotof the Army does
and ‘equipment,training,organization,is in charge of

matters.personnel

CommandsMilitaryof theChiefs‘Subordinate theto seven
operative forces,andComandersDistrictMilitarythe armyare

accoriancemilitary inCommandsof thethe Chiefsplaced under situations.‘differentprepared forwith special plans war thattosubordinatedbeforcesnaval and airSometimes may
Commands.Chiefs Militaryof the -

Vthethe.NavyCommander—in—Chief oftheto arSubordinate
operative forces.Chiefs navalandComandsthe Navalof

Airthe ForCommanderein-Chief ofto theSubordinate
and ’Attack Group,Reconnaissance Group, oneGroups one~ heforAreasAirChiefs the BaseoftheFighter andGroups e services.groundandair observing

..

units,consist fieldoftheof ArmyunitsThe war tobeloGuard alsoHomeThe sunits.‘units, and depotdefence
with hattogetherthe Army,the oftotal personnelArmy. The

cent of theabout 10Guard, amounts toof the Home per
countingof country, notpopulation reserves.

and infantrarmourelofgiglg gnits composedThe are
artilleryanti-tank,troopsand their auxiliarybrigades

hésidesunits,maintenanceandengineer, signal,anti-aircraft,
iclåand.Cavalry. TheInfantrytheunitsfrcmspecialcertain anddcs40bri5intodivided300,000 someaboutunits number men,

equipmenttheofpart wasgreaterThespecial firefimwer.TheSeconWorll War.theafterandduringrequired bxconsi£erably,sincc.the warimprovedhasthe infantryof ncwtrochct weaponiautomatic weaponsgofincreasedthe use mobility 0fh€Theinfantryand guns;against armour, .andofallotment bicyclesthcbyimprovedbeenhasinfantry
DECLA-SSIFIED
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tractors. transport units,There special .tr.oopwe ch‘-so

independentoperative mobility is andconsiderable of tilläggThe tansk partly undermanuf‘acturc~.1 in Sweden, licence-Ware
accor1ing’toparty original constructions. The heaviest . .is 22 tank, mainton with armament.7 Va as Abouguna cm.

l,O0O organization.tanks incude-.1 in the Theare war anti
tank service inheavierconsists partly of self-pz-ope am,‘guns

57..mm.armoured carriages pc.rtly’-of--with 7 gun,cm.a -and 37 drawn which ‘manure-c’by motor-carsgunsmm. are——at Bofors. available.More than ‘l,O0O -Theprcduc3tguns are
of modern ammunition going The guns of theis artilleon.

mainly of home usnufecture Bofors and principalare are15 10;5and guns,howitzers, .l0z5cm. lO.5..cm~cm. cm.
self-propelled mainThe the artilleryguns‘. part of is .motorized. Certain units horses account of terrain-figuse on
onditions in Norrland;åat The of the artillery admits};power

to each infantry brigadeand armoured is p~rmanently‘g.allotted divisionone and that, inaddition, several
asdivisions gunsrule. hevier at hands. About 1,50a are M,are available. considerable storesThere ammunitionguns are

.he air-defence cm.consits 10.5 andof 7.5cm. guns,
and 20 automatic—‘; L;,O0OMore thanmm. of,mm. guns. guns .-calibre of 20 or available. They ofa homemm. more are areBofors.manufacture Modernization of guns‘, ammunitioni,

4radar,and fire-control equipment central‘instruments,etci}3.
is going LLOespecially regwds Newon, as mm. guns.
constructions Bofors;have been at Themade continued
acquisition of radar depends importationthe possibilities,on.until national radar pro-duciioncan, start.a engineerThe
atPOOPS have been supplied considerablewith amounts of
heavy and light material bridge constructionfor since the

The signal units gradually being equipped withwar. are new,‘
units.are;’adio material of post—war maintenancetype. The

entirely motorized. -.-IL

Qegonce havei maintenan5es.limitedThe Legal gnit§ only a
organization and specialcannot, without allotment’ of ‘.‘vehicles etc., be used mobilewxfare.for .The infantry units;

Vare principally thedesigned protection of defencefor
I establishments, atprepared in peace-time, the ooo.sts,~’ iv‘...‘
frontiers, Theyand airfields. suited.,have organizationan

thisto with allotment ofample heavy weapons,.‘f,...$.purpose, anDespecially machine anti—t-.nkand guns. anti—aircra£tguns The
units the local anti-aircraft artillery protection;for themen
of densely populated communications, plants,areas, power
and industries. v - - P.

trainingThe-Qegct gnits charged with the of reserveare
troo;.s.

.
§orr.e_G_1_1qg_The is founded voluntary recruitment;on

its taskmain is the againstto lefend home surprise.areaIm1ortantgy1mi_n1$tpat1veattacks until units arrive.other
corminic.tior.skrgznizutions,authorities, havectc., home

theirguards of isThe Guran. gr-aluc.llybeingHorneown.
equipped iswith andincreased automaticI11.L‘..7J;.I‘ofan -1er-.;.ons,
being trained in explosive enl mining service. The Home

firlifl-Y country,Guard is anchored the .‘-.}&#39;..}l€.&#39; it widein has a
recruitment basis, fairlyand its. ,C.I3CYlI..l be held atcan a
constant figure. tackof againstIn the home area-case ;.1 s.
in respitewar—time, havesuch trained servicemen from war-as

importanttime becauseservice they hold in theposts
theadministration incorporate-l.inindustries, bein canor
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inGuard, which,Home places, considereblygetmany may a
increased strength in this way.

Navy andftheNavalThe consist of theForces Coast
Artillery. .cp-

countryterritorial along the coasts theThe waters of
commands.sixfrom pointnaval of view, divided intoare, a

The chief commandof naval is.in charge of the protectiona
of the coastal waters, safeguards and controls the shipping,
handles minesweeping, thisetc. For certain shorepurpose
institutions, naval stations and dockyards, stationarye.g.
coast artillery establishments, and localsnaval forces,

subordinated to him.are
divided thevessels of the Nagy between CoastThe are

underFleet, directly the Commander-in-Chief theplaced of
Navy, underand local forces the chiefs the commands.of naval

The intended for-activityisCoast Fleet principallyAin the Baltic, but outsidealso the West Coast. the‘Of
ships of the Coast threeFleet squadrons be formed.can
One squadron rule comprises one-cruiser,as a one
destroyer division,end motor torpedo-boat division.one
The submarineare grouped in flotillas, the-Comander-led by
in-Chief 3of the Navy. 3

The local intendedforces for activityineer theare
Swedish mining, minesweeping; protectionsuchcoast, as

the shipping,-etc. includeof They older heavierfiand
lighter units. ‘

Practically all the vessels have built at Swedishbeen
yards, the artillery being manufactured twoat-Bofors. The

modernmost cruisers 15 artillery. Therehave automaticcm.
further coast-defeneehships,older cruisers, andare some

cruiser—minelayers, about destroyers, 2020 about torpedo-
boats, about no20 submarines, and minesweepers.thanmore
Besides, there tenders,patrol and minelaying vessels,are
and ice-breakers. ’

During the ammunition,nines,—torpedoes, andwar,,depth charges acquired for the Navy in quantities.largewere
The vessels gradually being modernized thebyare
installation modernof fire~control and navigation equipment
grader etc. and apparatus for detectionthe submarinesof
asdic A for constructions of vesselsprogramme new.approved by the Riksdag 1948,las which includes two

destroyers of larger type than the present threea ones,
submarines, fourand torpedo—boats.

For the theofvessels Navy it,isintended to build rock
shelters, in which docks, too, contained.to be Theare
archipelagos thefavour construction of such shelters. The
work submarine rock shelters has Besides,on begun.
camouflaged mooring-places for in war—time beenhaveuse
preparedin various places,in thearchiselagos.offthe East
and Coasts.West fuel supplies protected inThe rocks.are

shoreA operational organization is being enlarged.
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€stab;i3stationc.ryofconsistsThe értillgrlrgogst

Härnösand, Gotland,Archipelago,Stockholmin theat on .15Gothenburgandthe of Karlskronain Archipelagos cm. .15 ¢mj~ugcalibres, artillerycoastmobileand lesser etc. -—guns, Duringartillery. the21 anti—-aircraftand lastcm.
modernized mdfew establishments beenthe have amg;-years

defence—in‘fortific-ations.belongs,Here too, infantry

Hemsöof defendsDefence theThe Coast Artillery
Harnösazid andheavy several ligh1-Archipelago hasand some

Defence ofbatteries in Coast Artillerybunkers. The ‘
Södra KvarkenStockholm the front fromwholecoversÅland p.Nynäshamn. Besidesin outsideSeathe Landsortto ~-5mediumis batteriesthe system mobilecompleted with and

li forthe bases theofstationary ht batteris, and - cali‘.re§}anti--a 10.5 and lesserEly rcrfit artillery of cm.u Artillery Defence Gotland is located at the-Coast of .ArtillerffikFardsund The Coastinlets Gotland;to Northernon åkarlskrona fornamnfront tofromtheDefence of covers -Skane there k.the ofKarlshamn. coasts Scania severalOn war-are
‘batteries, the which induringestablishedêdium war,

21 and 15ofbatteriesreinforced with mobilee cm. cm;
be defended by these‘SoundMine-fields in thecali-‘bres, can

Coast Artillery Defence‘ of Gothenburgbatteries. The
the the archipelagofront ofthe-southern partfromcovers

-to-the neighbourhood Mar-strands According theof as
about whichacquisition mediumof. modern ~all—.automatic guns -artilleryand fromdecision taken proceedshas been - coastmadeavailable, thediscorded older beships can

modernized enlarged;andwill furtherartillery defence be
the Coastdefence,coastthe reinforcement of theFor

obstructive minings, advancedArtillery lays mine—fields —minings, mine-layingminings whichand shore for purpose-
vessels‘-are used

‘quantitiesDuring ammunitionofconsiderablethe war,
..rtil].ery‘., Modernization oftheacquired for Coastwere

Artillery is going regards fire-controlhe coastQradar ason
equipment.and ant1—aircraft .

The air units, base,combatconsists ofAir Force
units.observingunits, and air

reconnaissancecombat grouped inunitsairThe oneare
fighter Theandtwoattack groups.group,onegroup,

fighter-Thewings.fourconsists of groupsattack group ni;t~figh:er.an;wingslazy-fighter onealtogether 10con;.-ise
wing. .

eichevbattalions ofmobile base‘ofconsistbase unitsThe
etc.companies,three

observingcomposed airofair observing unitsThe are
airand observingstations,observingradarcentres, air

centre airandanti~aircrdtwithcompanies, group-an
rainstations this centre. Thereporting toobserving
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stations by wire an toralio direct the airreport
observing centres. There ralar stations in the mostare
important parts willof the theycountry; be increased
occcriing imports productionand home itmake possible.as
Modern fighter ccmbat-control with radar is possible in the
most important theparts of country.

The aircrz-ft ofpartly home manufacture, partlyare
imported. The number of aircraft is about 1,000. Therewar

3ct—propellcd Vampirethe type atfighters cfare one
wing, and intrcluced atbeing others. Jet—propclleamore are
fighters Swedish aircraftmcnufacturefi at factories,are
and motors themfor produced under licence in theare
country. A type will shortly be introduced at Airthenew
Force. km.h.The maximum isspeed about 1,000 The night-
fighters equipmentwith imported. The attack planesare

of home construction. fightersThe aniare attack planes
have reconnaissancerockets. The is being suppliedgroup
with fest-going aircraft, which gradually equippedare
with radar. —

There adequate supplies ammunitionofare and fuel.

theFor air activity there peace-time airficlds,are
where the units stationed, and war—time airfields,are
which built during the last Modernizationwere war.
is going At wings there rock hangars, aton. some are
others there concretchangars. Further workare on
rock hangars is in At other fields extensiveprogress.
defensive establishments being planned.are

For the protection of the aerodromes there are
anti—aircraft and infantry units. The anti—aircraft
artillery beingis with noprovided meaern m. guns.
The infantry equippedunits amply with machineare guns,
and there fortifications.are

10;-—sscrET
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QmobilizatiéggThe organisation warfootinqon a
preñared in the following Even inmanner. peace—zhm.
liable militaryto assignedservice specific aggare

Personnelunits. orders of service wp1gfV2war war are etQk§%£n%under addresses which obligedthe servicemen are
the call-up authorities informed about. The orders;c
sent out few immediatelyin hours wire}.thea or over

equipmentIn the storehouses, ofthe each unit is 35 ;akplace. the distribution bethat madeone direcso can Ln.’units,thethe lowest defenceunits. localtheor gpQis stored toin the the unitswhere beareareas popu1t3å.jin addition, units recruited fromthese theare
of the andIn frontierthis manner, coastalgderarea.
units observingwell coastal and air units can’as as

in‘ce}t§mobilised and short timegrouped in verya — 1ForWithin 2h storesfield units, thehours. the can;
be decentralised exteit, butto the preparationssame

to}have them out withbeen made for spreading viewa
scattersfacilitating In similardefence.air way,a

stationing fitted outof vessels to be is prepared.,
The be putforcesmain part of the armed fcan on aorganfiniThewarfooting mobilisationwithin few days.a

successiveadmits adoptation to ciof elastic the .~,.r.an -bääñiñaáSince, in the future, the repetition training will
mobilfifi;nnout in possibilities forunits, therewar are

-x.z‘3. -speace~time. u.with all unitsexercises in

II. Possibilities of Defence.

possibilities extensiv§f-defence,ofTo improve the an
Secondfl,during thefortification establishedsystem was

the;EastfCoagWorld Swedish-Finnish frontier,alongWar the
the Qoas§;áigin Westthe portsof Scania, andcoasts on

direcfiggggThe forticifications tank andbarriersconsist of I
concrete.in-rock inproof installations or

haSpecial attentionthey.admit-of depth.defence in
welltowards thedefence ofgiven to the ports sea as

airfield defence.towards andland, to ‘
muuxeaw. Swedeni£§gm¢§aconditionsIn physical Vthe V inmany ways, flrgntlflolandnortheast there isthe defender. Only in the a fäñüüwñcould SwedishenterforcesRussian landwhichacross áglae.SwedenNorth ofextremeBut against theoperationan

theqxgrFinland-tofor made inpreparations to be improve P13¢99§severalinbridges missingcommunications, areas
vehicles.,for heavyweakand existing bridges toothe . ,Qaircra£E;§§modernreceiveenlarged tothe beairfields must

air1Hfl§5;{ofsufficient numberofand to allow basing aa 0P¥u°?nec..;sary.tocommunications make it prepareTIES poor J3,The nreoarationssuy.LiSweden by storingagainst av-,i1. IntaÅ -,.. ~‘.‘Faq;- 4.,n; ‘.3 ..mentioned ,,sense
ocrviég .

§for defens i G
d
ru
vi
Cffaoilitatg’The dc-,nce is
ChIatfortsThe artillery

Vt invlanHOforplacesseparate Is ärA. mentiCbeshould also
1.,zh ’ ,maSweden to n.. ..r. nL-i.. .. .enoinj near, CLirtni NSUand relcommunication

;SS1F1Edestruction.effectiveto
X5

7
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Altornativcly, a ~ r;ade tia across sa
but or fig 1. A afivrdsarations ipr zL-ch.time TOP dCfC’.’}CC cauázcity jf f
Finnish ports rsstric invasi;n.anIf imwrt-f
ports, Passion ifficulta und rtalgg.0p--
For continued opcrati Korrland towtr sthe Norwegian coast -1 Sundsvall -

Expo ssible rorart
...‘

An Aland Seaoperation the would lead directacr ss
the stronw coast artiller def thein rchipelago of
Stockholm. encounterfioreovcr, it would the body ofmain

forceslthe Swedish

Operations Palticthe against the Swedishacross coa;
between Stockholm and Karlskrona must be made wateracross

broad to make it imp0ssibleto durinthemso as carry our
the dark Consequently, factorhours.. the will bcsurprise
lost forces opportunityand Swedish naval and air get an
taking theat äoreover,action against vessels sea. 3unfavyrableäcoastpossibilities of the Swedishunloading areon

‘icapacityand with sufficientnumber of portsthe very sma..
beFrom Gotland, such operationstationsradar canon

night.discovered good time, atin ‘even

South Contagainst theNorthern GermanyOperationsfrom
TIENEGPofprepared under strongof Scania be covercan

The hbroacwater notair—defe1ce.units and enoareas are
night,being carried outfrom atto prevent the operation

admitmonths. lhe shorestheexcept during o.opensummer
beyond the shorand the terrainbroad front,landimfi aon

and artillery well to air.favourable tois as asarmour
of ports vith.sufficient capacit;But the numbersupport.

Ystad,for limited Trelleborg,operationismajora very
theFalstcrbo The facilitatedSwedish defenceCanal is. co1roteinfortification lineby the ofexistence continuousa

out theand by the possibilities ofto reise, numerous
thankswhich toforces,inhabitants of Scania, strong army

inrapiilj put into servicethe roads bcnumerous can
Sweden theredefence In Southernthe shores.of are

airf1eids,fP0m Whlñfurther not numberinconsiderable oia
forceall fighterof themostattack air force andthe

southf theattackingagainstooerate acr Soman enemycan
SwedishKarlskrona,ofFrom the archipelogo navthe sea. snortintransferred operationthebo to 3forces areacan boiñwatersthrough the Onalthough arrowtime, a passage

obstructed.bnofBornholmside of cccan rs.

ContintnitheüstthaoperationRussian onA
ainst SeelgxoperationButDenmark.includealso amay an 3th7§pcraticngcombirlandixsscalls for air sor

a1rto%theirhaveSwede can,handPowersWestern ‘.
necessåggkåäêioå-âçüâld3utL%toperations.such is°PDrse

-point wossizic-~~f nifiupon ~—count -vo -- Sceland then basebecome a areamay
thatInCoast. caseSwedish wastagainst theattackan Sound. Tutheattackoflinesmost run across

DECSLASSIFIED
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Swédisflanks againstprotected bothbewater area can on

naval forces, facilitatedand the air support byis the A
possibility in Northen1Gernaof namberotsusing air bases
and Denmark. Sound, gIn of thethe northern part ground W.terriSwedishobjectivesartillery from Sceland reach oncan
The if, takingfirst strengthened, gavaniattack bewave canAof favourable weather conditions, the leaggressor can use

Iarge operationseaworthy tonnage Buttoo. theacrossa I
fsujplie3..Y’considerableSound unitsrequires that stron a

transferred rendered difficult‘beSeeland, whichtoare can
forces;Swedish airby sending in Western Power and -

. .6fFor Soundthe defence the thereof the coast are ~artillery-gcoastpermanent defence comprising’establishments
fact thatdefence facilitated thelhe is further by attacan -%annot Command by surprise,take Swedish Supreme andthe gconcenhhfOPCuSonsequent1yconsiderab1e and beair canarmy

T terrainrepulse the the shores.to attack e open canon
for concentrationsuudefenders, too,turned advantage theto by

of and units.elrarmour

West Coast fromSwedishtheFor attack againstan
are.li;ited,conditionstheHalmstad towards the north, paGothemmhp.capacity viz.sufficientofbeing only portthere one ‘€coastth thetowards ’defence of GothenburgFor the sea,

It cannot befactorimportantiartillery defence is an
and heavyairxforcesofconsiderablebroken without usea .WnMlimfhfilandingof airpossibilitiesnaval forces. The veryare

i,‘¢-ofSwedishTheconditions.terrainowing to resources
ofcentreticnlocalofadmitfrom all branchesiforcos coa

defencetenacious 4ooseiblemakingGothenburg,,trocps to a
itself;citythefromdistancerather longeven at a

landkanorthernthewith invasionsIn connection across
beSweden exposed toand against the coasts, ;can‘frontier guideandforcesairRussianformes byvarious.attacks, in

tenrcristsuchtosusceptiblelessSweden isimissiles. I-.Continent.I‘ - of theL.smallthetnan, statese.g.,lwariare be the biggesdamagedeal ofgreat cone in 2doubt, can,No a ofevacuation nae-foravailablebut largefcitics, areas are canwarfareAirdistricts.populateddenselyofinhabitants
industries. uofdestructiontheconcentratedbealso upon

Russian.-theIt is, quite possible forof course,
industries.gair force to damage seriously ccrtiin key

supnliesquantitieswith this in fairly ofmind, large
acquired;especially andammunition, beenof hcvc

workshopscertain beenfactories and have
Consequently the Swedishhoused in shelters.rocx ‘

notleast‘t Idcoendnotforces are

in 31 r .; -In andthe.ranieescattered fuelofnrotection‘ cfunction or .tructed. RussianIfrock lincs,mxznicationconcöntrutüET;‘s withution
dependence

u instoringcc-tineno
rtly

lth-hngh
cutoffr
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thec-gPossibl;, electricthe m
attacks-ceá by 23l1St-supply service past,ut for long tipower powernewa -plants construct under ti, ground, thetirelyare so

lnerability addition,4radually reduced; in2‘ a
ofstean sized.is mainrsserve

Though Sweden tried securehas to in-manythus ways
its of superiorresistance and its defence againstpower a
air force, thoughtheand of countryphysical conditions the
make such warfare less effective, it of graduallymay course
become dependent importation of certain vital products.upon

-What is likely thebe needed first place, farto in the asas
armed forces concerned, refilling of fuel suppliestheare are
and the replacement of wcrn—out aircraft, vessels, motor
vehicles, and heavir material, such artillery,army as

.tanks, and anti aircraft The possibilities ofguns.
obstructing such importation largely dependent theare on

inlhenaval and Skagerrakair combat situation and the
north Sea. The Swedish defence does not lack possibilities
of protecting in io—operation wth Norwegian forces convoys— -along the SouthCoastSwedish West the of Norway,Coast and
but the possibilities of will chiefly dependimportation

the assistance the which bein protecting‘on convoys can
given by the naval and air forces of Great Power. Thea
views Russianpresented about possibilitiesabove of attack
and Swedish possibilities haveof defence led theto
following outlines of Swedish strategy.

A coast invasion is to be cncountered outside and theat
coast. A landing is be repulsed,to if possible, the shoresonby concentrated of naval, and air forces.a se
As regards the Army, this concentration Southerntom .ns a
Sweden, principally Scania, where the gathering leastof at
cne—third of the andis prepared, further to thearmy
Gothenburg, Stockholm, and SundsvallHarnosana areas.—For the defence land frontier,of too,the northern
considerable forces perhaps one—fourth toare ncessary -

Besidesone-fifth theseof tt total thestrength o army.
partly strategicconcentrations, forces ;GG asarmy 3are coastSweden, partly Tracially in Centralreserves, e P

defencein mostthe importantcoastal bett areasareas en
just grouped toThementioned. central reserves are so as
be place, against air landingready for the firstinuse,

airfields.where there Asoperations in are majorareas
far cencerned,iecen jlizationthe Kavy is is geceseiryas
because nusoians struc,ossibliti3 to01 o

ronghthe Sound.perhaps Asor en prev L~ -ativas leftregards squaéroi dzthe are open
but Baltic theconcentrutio kw is most-7 themtca
probable. Force number airfieldsAs to the ofiru‘admits established from thethat fighter defen beCu3oden—Luleh all of thealong the coaststhe northinarea

tneHow conccntrtionfrontier.country to the .orwçgian
powerof dependarranged, willcert is butoto araas

withaircraftAttack be used,situationtheon canwar
filternative against coast invasions,initial groupings,

further,Upper Horrlano;gand forces insupport offor army
‘it outsideBanish andwatersoperations inopposecan DF|Sou‘hern EaF;‘¥or,. fLX.C1D.F- .
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air invzsiIf coast savedishz-°,;‘§;.or
theafter,rtlyof landingmoment o0 svery indefensive,tegic OrdePt°4Jillforces stracarry on a

of-tfigeffectivenessthe1longmaintain epos sasas operations.st‘theirant toLimpoand protectto areas U -findefendefi§§u§physical favourfeaturesthe amost provinces,
deren3g,;;suchinforce,airandfireinferioris in pomer parts;¢f3§5In mostcountry.theinterior‘ofthewarfare in

3crossed by numerougforestsextensivethereSweden are few roadstgr tthereNorrlandParticularly in are motoriigg-39rivers.
fordifficultit isconditions, aOwing to these

‘mobility.of itsmaketo usearmy
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