Forsvarsstabens referat af mødet med NATO den 12. august 1960
Forsvarsstabens referat af mødet med NATO’s øverstkommanderende general Norstad den 12. august 1960
(FST O. 17/8 1960) lyder:
”General Norstad mente, at en Enhedskommando var nødvendig, f.eks. i form af en NATO-chef for Østersøområdet under CINCNORTH. Denne NATO-chef skulle være dansk. Derudover skal der i Nordregionen være:
- Chef dansk-tyske landstyrker (dansk-tysk på skift)
- Chef danske styrker på Sjælland
- Chef danske og visse tyske flystyrker (dansk-tysk på skift)
- Chef danske og alle tyske flådestyrker (dansk-tysk på skift).
Fra dansk side udtrykkes der delvis akcept, f.eks. af en COMNAVBALTAP, men der spores fra politisk side en
vis nølen over for samarbejdet med tyskerne, og det gøres helt klart, at Danmark ikke ønsker nogen
indlemmelse i Centralregionen, hvortil general Norstad svarer, at grænsen ligger fast. Man ønsker også fra
politisk hold, at der først udfærdiges et politisk direktiv, og man peger på, at et forestående dansk valg i maj
1961 først må overstås.
Fra CINCNORTH slås der til lyd for, at stillingen som COMAIRNORTH nedlægges, og der stilles forslag om en
ny stilling med en national Deputy CINCNORTH.
Mødet sluttede med, at general Norstad mindede om, at de tyske styrker voksede så stærkt, at der måtte
handles hurtigt.”
General Norstads bemærkning om de voksende tyske styrker var en hentydning til, at NATO’s daværende
kommandostruktur var ret diskriminerende overfor tyskerne, set i forhold til deres voksende bidrag til det
fælles forsvar. Ikke mindst hærkommandoen COMLANDENMARK i København/Viborg sad danskerne tungt
på. Det var også på hærens område, at Danmark under de videre forhandlinger om Enhedskommandoen
kom til at yde den største indrømmelse overfor Vesttyskland med oprettelsen af COMLANDJUT i Rendsborg
med skiftevis dansk og tysk chef.
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