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1 Introduksjon 

 
 

Som nyvalgt statsminister i Canada i 1963 uttalte Lester Pearson hva Canadas rolle i Nato 

fremover skulle bli: 

… Our financial resources are limited. Therefore, we should be careful to see that our 

defence dollars are spent sensibly and economically, avoiding commitments which 

require expensive equipment that is, or soon will be obsolete; and the activities that are, 

or soon will be, meaningless.
1
 

 

Med medlemskapet i det vestlige forsvarssamarbeidet Nato i 1949 brøt Norge med tidligere 

nøytralitetspolitikk. Medlemskapet bekreftet tilhørigheten til Vesten og den avhengigheten til 

de nordatlantiske stormakter som var et resultat av den andre verdenskrig. Gerhardsen-

regjeringen tok konsekvensen av at den internasjonale situasjonen tilsa at Norge ikke ville 

kunne være nøytral i en eventuell ny storkrig. En relativt svak militær stilling for vestmaktene 

i etterkrigsårene gjorde likevel at alliansemedlemskapet ikke var uten risiko. Naboskapet med 

stormakten Sovjetunionen under den kalde krigen gjorde at Norge i en krigssituasjon var 

avhengig av støtte fra allierte land for å kunne beskytte seg mot et mulig angrep fra 

Sovjetunionen. Det var viktig at disse forpliktelsene var troverdige, men også at flest mulig 

land bidro til forsvaret av Norge. Inntrykket av at USA dominerte styrkebidraget i Norge i en 

eventuell krigssituasjon sto sterkt. Det var viktig for norske myndigheter å skaffe bredere 

militær støtte for å vise hvor mange land, og hvilken motstand, et angrep fra øst ville bli 

besvart av. Men hvem skulle forsvare Norge?  

I motsetning til Norge, som lå utsatt til på Natos nordflanke, lå Canada beskyttet av 

USA. Canada hadde en sentral plass i det angloamerikanske samarbeidet etter den andre 

verdenskrig. Canada hadde under den andre verdenskrig og i tiåret etter stilt lojalt opp for den 

vestlige verdens utfordringer i Europa. En sterk krigsdeltagelse og påfølgende stasjonering av 

styrker i Vest-Tyskland viste at Canada sto beredt til å bidra til å sikre freden i Europa i en 

kritisk gjennoppbyggingsfase. Dessuten var Canada trygt plassert på Natos og USAs side i 

den raskt voksende rivaliseringen med Sovjetunionen. For kanadierne var opprettelsen av og 

                                                           
1
 Eustace, Marilyn 1982. “Canada’s European Force. 1964-1971. Canada’s Commitment to Europe” i National 

Security Series 4. Kingston, s. 19. 
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medlemskapet i Nato viktig utenrikspolitisk, ikke minst som en balanse til USAs stadig mer 

dominerende rolle som stormakt og nabo i sør. Kanadierne bidro derfor i Nato gjennom 

stasjonering av styrker i Europa i etterkrigsårene, men utover 1960-tallet skulle situasjonen 

endres. Norge og Canada var relativt likesinnede nasjoner, og gjennom internasjonalt 

samarbeid styrket landene forholdet seg i mellom. Begge land kan regnes som småstater med 

en begrenset mulighet til å påvirke sine omgivelser eller stormaktenes vurderinger og 

disposisjoner. Endret kanadisk forsvarspolitikk på slutten av 1960-tallet medførte at 

styrkebidraget til sentralfronten i Europa ble halvert og en ny forpliktelse ble opprettet som 

var i tråd med omstruktureringen av det kanadiske forsvaret.  

I 1967 kunngjorde den kanadiske forsvarsministeren Léo Cadieux at 

forsterkningsstyrken overfor Europa skulle erstattes av en brigade som skulle kunne settes inn 

på Natos flanker. Brigaden ble kalt Canadian Air/Sea Transportable Brigade (Cast-brigaden) 

og den var operativ fra 1969. Etter få år ble den kun forpliktet for nordflanken, med Nord-

Norge som mest sannsynlige innsettingssted. Gjennom denne endringen ble utgiftene til basen 

i Vest-Tyskland redusert, og soldatene til den nye forpliktelsen var fast stasjonert i Canada. 

Dette ga en styrking av det nasjonale forsvaret i Canada, men også grunnlag for de største 

utfordringene med forpliktelsen, nemlig transporten og innsettingstiden. Disse skulle det vise 

seg vanskelig å få til gode nok løsninger på. 

For norske myndigheter var bidraget fra Canada kjærkomment som det eneste 

øremerkede militære bidraget til Norge, da Nord-Tyskland og Danmark som mulige 

innsettingssteder ble fjernet fra forpliktelsen fra 1976. Cast-brigaden var en viktig del av det 

norsk-kanadiske samarbeidet i perioden 1967-1989, men i forhold til den kalde krigens 

storpolitiske søkelys på USA og Sovjetunionen var brigaden langt på vei en ”stille sidegate”. 

Selv om forpliktelsen ikke var stor i stormaktenes øyne, var den viktig for Norge og Canada, 

og den var sentral i det bilaterale samarbeidet i perioden. 

 

Problemstilling, målsetning og avgrensning 

I denne oppgaven redegjøres det først for Canadas forsvarsforpliktelse til nordflanken og 

hvordan den utviklet seg. Den overordnede problemstillingen er; hva var Canadas militære 

forpliktelse til forsvaret av Norge og hvordan utviklet den seg? Hvordan påvirket de militære 

og politiske vurderingene i Norge og Canada situasjonen for Cast-brigaden? Sentrale 

underproblemstillinger er relevante for forpliktelsens ulike faser. Først, hvorfor ble Cast 

opprettet, og hva var den? Deretter, hvorfor ble brigaden opprettholdt og hvordan utviklet den 
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seg? Hvem bidro til at utviklingen ble som den ble? Hva var drivkreftene og motkreftene? Til 

slutt, hvorfor ble brigaden avviklet? 

 Oppgavens mål er todelt. For det første å gå i dybden på en del av norsk kald-krigs 

historie som hittil kun har vært dekket overfladisk. Oppgaven belyser utviklingen i den 

kanadiske styrkeforpliktelsen og derved utviklingen i det bilaterale forholdet mellom Norge 

og Canada i denne perioden. For det andre trekkes fram de vurderingene som ble gjort under 

utviklingen av Cast. Hva som lå bak de avgjørelsene og veivalgene som ble tatt, samt de ulike 

vurderingene som ble gjort og virkningene for styrkeforpliktelsen til Natos nordflanke. Det 

hentes fram kilder om det bilaterale forholdet mellom Canada og Norge og forholdet mellom 

to land som historisk har samarbeidet godt internasjonalt belyses, et forhold som fortsatt er 

aktuelt gjennom samarbeid internasjonalt og særlig gjennom landenes felles tilknytning til 

nordområdene.  

Det er skrevet mye om den kalde krigen, og for å få tilstrekkelig plass til omtalen av 

Cast-brigaden fra opprettelse til avvikling, har det vært nødvendig å avgrense strengt. 

Oppgaven presenterer på ingen måte en fullstendig beretning om forholdet mellom Norge og 

Canada i tidsperioden. Men den følger forholdets utvikling på et viktig samarbeidsområde. 

Oppgaven konsentrerer seg om prosesser i årene fra 1967 til 1989, fra da Cast-brigaden ble 

kunngjort opprettet og til forpliktelsen ble trukket tilbake. Dette er en forholdsvis lang 

tidsperiode i forhold til det som vanligvis gjøres i en master-oppgave. Utviklingen av 

styrkeforpliktelsen fra begynnelse til slutt er naturlig for å kunne belyse drivkrefter og 

motkrefter i utviklingen, samt gi en mer fullstendig analyse av det mest sentrale 

samarbeidsområdet mellom Norge og Canada under den kalde krigen. Kanadisk 

forsvarspolitikk og andre forpliktelser overfor Nato er sentrale i den kanadiske kald-krigs 

litteraturen. Her har det vært nødvendig å balansere kildene. Den kanadiske 

styrkeforpliktelsen til nordflanken og forholdet mellom Canada og Norge i forbindelse med 

dette forsvarspolitiske spørsmålet, definerer oppgavens omfang. I den grad Canadas andre 

styrkeforpliktelser i Europa trekkes inn, er dette fordi det er relevant for å forstå utviklingen 

og rammen som Cast-forpliktelsen opererte i. Det samme gjelder for Nato generelt og de to 

landenes forhold til alliansemedlemskapet.  

Den kalde krigens utvikling og Nato er kun omtalt der det har hatt direkte konsekvens 

for styrkebidraget. Når det gjelder forsvaret av Nord-Norge generelt, er dette i liten grad 

omtalt. I kapittel 3 er kanadiske militære vurderinger knyttet til forpliktelsen og det norske 

forsvaret i Nord-Norge omtalt. Dette er tatt med for å vise hva kanadierne tenkte militært om 

forpliktelsen og om forsvarssituasjonen i området. Slik sett kan oppgaven fungere som et 
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supplement til og en utdyping av generelle historiske verk om den kalde krigen. Tilsvarende 

er dette heller ikke en oppgave om det kanadiske forsvaret utover det som anses relevant for 

oppgavens tema. Denne analysen av Canadas styrkeforpliktelse til Norge er basert på en 

historisk og empirisk studie av forpliktelsens utvikling. Oppgaven vil bidra til å kartlegge 

denne lite kjente delen av vestlig kald krigs historie og sette den i sammenheng med 

utviklingen i denne perioden. 

 

Historiografi  

Når det gjelder Nato og den kalde krigens kontekst i Norge er oppgaven basert på to bøker i 

serien om norsk utenrikspolitikks historie. For perioden 1949-1965 er bind 5 av Knut Einar 

Eriksen og Helge Ø. Pharo brukt.
2
 Utviklingen deretter dekkes av Rolft Tamnes i bind 6, som 

tar for seg perioden fra 1965 til 1995.
3
 I tillegg til disse har serien om Norsk Forsvarshistorie 

vært nyttig. Bind 4 av Kjetil Skogrand dekker perioden fra 1940 til 1970 innenfor det 

forsvarspolitiske området.
4
 Bind 5 i serien av Rolf Tamnes, Gullow Gjeseth og Jacob 

Børresen dekker perioden 1970-2000.
5
 Rolf Tamnes, Helge Ø. Pharo og Knut Einar Eriksen 

har vært blant de mest sentrale innenfor kald krigs historie i Norge fra 1970.
6
 Denne 

litteraturen er omfattende og dekker mye av den nyere tids historie på dette feltet. Samtlige av 

disse er sentrale bidrag for å belyse den utenriks- og forsvarspolitiske utviklingen. Den gir 

rammen for det Cast-brigaden opererer innenfor. Når det gjelder kanadisk forsvarsforpliktelse 

overfor Norge er dette i liten grad dekket litteraturen, i motsetning til det som generelt er 

gjeldende for den norske litteraturen om denne tidsperioden. Cast-brigaden er omtalt, men i et 

begrenset omfang. Det nevnes at den eksisterte og kort hva dens oppgave gikk ut på. Her 

nevnes også snevrere kilder som i større grad tar for seg forsvarsutfordringene i Norge, som 

Tamnes i sin bok ”The United States and the Cold War in the high north”, som diskuterer 

utviklingen av USAs tilknytning til forsvaret av Norge.
7
 Denne omhandler forsvaret av Nord-

Norge, men Cast-brigaden har liten plass i framstillingen.    

Det eneste norske arbeidet som omtaler Cast-brigaden i et noe større omfang, er Nils 

Dalseides stipendrapport trykket i Norsk Militært Tidskrift i 1983, i regi av Folk og forsvars 

                                                           
2
 Eriksen, Knut Einar og Helge Ø. Pharo 1997. Norsk utenrikspolitisk historie bind 5: Kald krig og 

internasjonalisering 1949-1965. Oslo. 
3
 Tamnes, Rolf 1997. Norsk utenrikspolitisk historie bind 6: Oljealder 1965-1995. Oslo. 

4
 Skogrand, Kjetil 2004. Norsk forsvarshistorie bind 4: Alliert i krig og fred 1940-1970. 1. utg. Bergen. 

5
 Børresen, Jacob, Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes 2004. Norsk forsvarshistorie bind 5: Allianseforsvar i 

endring 1970-2000. Bergen. 
6
 Pharo, Helge Ø. 2004. “Post-cold war historiography in Norway” i Thorsten B. Olesen (red), The cold war and 

the Nordic countries: Historiography at a crossroads. Odense. s. 97. 
7
 Tamnes, Rolf 1991. The United States and the Cold War in the high north. Oslo. 
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medlemsstipend 1982.
8
 Dalseide er utdannet jurist og var amanuensis ved Hedmark 

distriktshøyskole ved Rena da rapporten ble laget. I rapporten beskrives forsvarssamarbeidet 

mellom Norge og Canada, politiske og militære forutsetninger på begge sider, om brigaden og 

muligheten for den til å løse sitt oppdrag. Gjennom kildeinnhenting i Norge og Canada dekker 

rapporten langt på vei utgangspunktet og status for Cast-brigaden på den tiden. Men siden 

rapporten ble utarbeidet mens forpliktelsen fortsatt var aktiv, med de begrensninger i 

kildetilgangen det gir, dekker den ikke det bilaterale samarbeidet i særlig grad, men den peker 

på hovedaspektene rundt Cast-brigaden.  

På kanadisk side finnes det omfattende litteratur om landets utenriks- og 

forsvarshistorie. Tilknytningen til Nato og forpliktelsene overfor Europa var sentrale i 

debatten i Canada om utenriks- og forsvarspolitikken gjennom den kalde krigen. Når det 

gjelder det forsvarspolitiske samarbeidet landene i mellom, er dette i liten grad behandlet i 

den kanadiske så vel som i den norske litteraturen om den kalde krigen, herunder forholdet til 

Nato. Når det gjelder Nato, er vekten lagt på utviklingen av forpliktelsen i sentralfronten. Til 

tross for dette, er Cast-brigaden omtalt i større grad og viet større oppmerksomhet i den 

kanadiske litteraturen enn i den norske. Når det gjelder Canadas etterkrigshistorie, er Robert 

Bothwells bok ”Alliance illusion” brukt.
9
 Mer forsvarshistorisk er flere bøker benyttet, 

spesielt Marilyn Eustaces og Larry Stewarts bøker om det kanadiske styrkebidraget til 

sentralfronten i henholdsvis perioden 1964-1971 og 1971-1980.
10

  

Masteroppgaven til den kanadiske historikeren Roy Rempel om kanadisk 

forsvarspolitikk og Natos nordflanke sentral for oppgaven.
11

 Gjennom hans grundige arbeid 

med temaet dekkes langt på vei den kanadiske siden av Cast-brigadens utvikling. Rempels 

masteroppgave er omfattende og bygger på et rikt tilfang av kanadiske kilder. Den er 

omfattende og tar for seg den forsvarspolitiske utviklingen i Canada i større grad enn i 

foreliggende oppgave. Han har også befattet seg med spørsmålet rundt Canadas forpliktelser 

til Europa med boken ”Counterweights” hvor han er kritisk til kanadiske myndigheters 

håndtering av styrkebidraget i sentralfronten gjennom den kalde krigen. I ”Canada and Natos 

northern flank” tar den amerikanske historikeren Joseph Jockel artikkel for seg den strategiske 

                                                           
8
 Dalseide, Nils 1983. ”Det Norsk-Kanadiske forsvars-samarbeidet og forsterkning av Nato’s Nordflanke. Særlig 

om Cast-Brigaden”. Norsk Militært Tidskrift 6. Oslo. 
9
 Bothwell, Robert 2007. Alliance and illusion. Canada and the world 1945-1984. Vancouver. 

10
 Eustace 1982; Stewart, Larry 1980. “Canada’s European Force: 1971-1980” i National Security Series 5. 

Kingston. 
11

 Rempel, Roy 1987. “Canadian defence policy and NATO’s northern flank”. Master of Arts, University of 

Mantobia. Winnipeg. 
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situasjonen og de kanadiske bidragene til forsvaret av nordflanken.
12

 Disse to arbeidene som 

tar utgangspunkt i kanadisk kildearbeid og synspunkter, er viktige for å balansere oppgaven 

og fylle inn blanke felter fra det norske kildematerialet når det kommer til kanadiske 

vurderinger og synspunkter.  

Utover disse er professor Nils Ørvik med sine mange arbeider om Nato og 

nordflanken en viktig kilde.
13

 Ørvik var en utvandret historiker fra Norge som var professor i 

internasjonal politikk ved Universitetet i Kingston i Canada. Til tross for at han kanskje 

overdrev atomfaren noe og ivret for lagring av atomvåpen i Norge, var han en aktiv aktør i 

Canada når det gjaldt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Han skrev en rekke artikler 

om temaet kanadisk forsvarspolitikk og Canadas rolle i Nato. Svakheten med disse og de 

kanadiske arbeidene er at alle er skrevet under den kalde krigen og under Cast-brigadens 

levetid, dette bidrar kanskje til å gi et noe ufullstendig bilde av brigadens plass samt en 

mangelfull dekning av prosessene knyttet til brigadens siste år. Begrenset tilgang til skriftlige 

kilder fra det kanadiske maktapparatet i perioden reduserer innsynet i viktige prosesser for 

brigaden. Dette oppveies noe gjennom omfattende intervju og korrespondanse med aktører i 

og utenfor det kanadiske regjeringsapparatet. Ingen vesentlige bidrag er visstnok skrevet, om 

Cast-brigaden etter den kalde krigen.   

  Felles for litteraturen i begge land er altså at Cast-brigaden i liten grad er omtalt. Det 

er mange historikere som befatter seg med utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål, Nato og 

den kalde krigen i både Norge og Canada. Men få har befattet seg med Cast-brigaden og det 

bilaterale forholdet mellom Norge og Canada. I litteraturen om etterkrigsperioden og temaet 

den kalde krigen er mye av vekten hittil vært lagt på de storpolitiske aktørene og 

skjellsettende hendelser som karakteriserte perioden. Da blir det ikke mye omtale av mindre 

styrkeforpliktelser. Jeg mener at det kanadiske styrkebidraget til Norge og andre tilsvarende 

mindre kjente temaer i perioden, viser at etterkrigsårene inkluderte mer enn stormaktenes 

rivalisering. Slik bidrar Cast-brigaden til å gi et mer omfattende og nyansert bilde av 

historien.  

 

Teori  

I en oppgave om utenriks- og forsvarspolitikk er det et sentralt spørsmål om det er aktør eller 

struktur som styrer utviklingen. Sentralt i oppgaven er å forstå sammenhengene i de 

beslutningene som tas og bakgrunnen for dem. Her er Knut Kjeldstadlis teori om aktør og 

                                                           
12

 Jockel 1986. Canada and NATO's northern flank. Canton, New York. 
13

 En oversikt over disse er satt opp i litteraturlisten bakerst i oppgaven. 
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struktur brukt for å vise drivkrefter og motkrefter for den kanadiske forpliktelsen.
14

 I hvilken 

grad er aktørene rasjonelle og hvilke interesse har de? Ved at en aktør mangler informasjon, 

kan han ha en begrenset horisont som får konsekvenser for de beslutninger som tas.
15

 Et 

eksempel på en aktør i oppgaven, som kan rammes av en slik beskrivelse, er den kanadiske 

statsministeren Pierre Trudeau som på et avgjørende tidspunkt av styrkeforpliktelsen i Norge 

ikke var informert om mulighetene for forhåndslagring. Dette er sentralt da det var han som 

trakk i trådene i den kanadiske utenriks- og forsvarspolitikken sin tid som statsminister. Hans 

vektlegging av de politiske sidene ved styrkeforpliktelsen reduserte muligheten for å gjøre 

den mer militært troverdig, men samtidig sikret dette videreføring av forpliktelsen gjentatte 

ganger. Flere kanadiske forsvarsministres forsøk på å påvirke utviklingen fikk derimot liten 

konkret konsekvens. Disse var i stor grad underlagt handlingsrammer som de måtte operere 

innenfor. Den utenriks- og forsvarspolitiske strukturen i Canada definerte og innsnevret 

mulighetene. Tilsvarende er norske myndigheter pålagt en struktur som begrenset 

mulighetene for hva man kunne gjøre når det gjaldt baser og forhåndslagring.
16

 

 Robert Putnams teori om to-nivåspill ”two level games” samspillet mellom diplomati 

og innenrikspolitikk viser hvordan myndigheter får utfordringer dersom man forplikter seg til 

noe internasjonalt som det ikke er støtte for nasjonalt.
17

 Regjeringer får utfordringer med å 

balansere presset fra nasjonale grupperinger som ønsker å få gjennom sitt syn og 

internasjonalt få gjennomslag for de nasjonale hensyn, samtidig som de negative 

konsekvensene av den internasjonale utviklingen minimeres. Teorien er primært brukt på 

internasjonale forhandlinger, men den kan også brukes om den kanadiske styrkeforpliktelsen 

til nordflanken da den viser en side ved de hensyn som å til grunn, både på norsk og kanadisk 

side, for de vurderingene som ble gjort. For Canadas del er dette kanskje spesielt relevant da 

et av de viktigste hensynene som også omfattet forpliktelsen i Norge, var vurderingen av 

nasjonale behov og forholdet til Nato-landene.  

 

Kilder og metode 

I den norske kald-krigslitteraturen brukes en del begreper som er relevant for oppgaven. Disse 

gir en teoretisk tilnærming til Norges politikk under den kalde krigen. For å verne om norsk 

selvstendighet ble en balansert politikk med avskrekking og beroligelse gjennomført. Dette 

                                                           
14

 Kjeldstadli, Knut 1991. ”Om historiefaget. Struktur, norm og interesse – om historikernes behov for 

handlingsteori”. Historisk tidsskrift 1/1991. Oslo, s. 50. 
15

 Kjeldstadli 1991, s. 53. 
16

 Kjeldstadli 1991, s. 54. 
17

 Putnam, Robert 1988. ”Diplomacy and domestic politics: the logic of two level games” i International 

Organization 42, 3. Summer 1988, s. 427-460. 
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dannet hovedlinjene i den norske sikkerhetspolitikken overfor Sovjet under den kalde krigen. 

Begrepsparet ble først brukt av Johan Jørgen Holst i 1967. Avskrekking ved å demonstrere en 

troverdig forsvarsevne. Beroligelse ved å vise at Nato-medlemskapet var rent defensivt og at 

Norge ikke var noen trussel mot sovjetiske interesser. Overfor Nato ble hensynene integrering 

og avskjerming balansert. Disse begrepene ble introdusert av Rolf Tamnes.
18

 Den delen av 

norsk politikk som tok sikte på avskjerming overfor Nato og beroligelse overfor 

Sovjetunionen, ble uttrykt gjennom de selvpålagte restriksjonene. Felles for disse var at de 

kun gjaldt i fredstid, og at de verken var regulert i avtale eller traktat med andre land. De 

viktigste restriksjonene gjaldt baser, alliert virksomhet i Nord-Norge, begrensninger på 

vesttysk deltakelse på nordflanken, atompolitikken samt anløpspolitikken.
19

 

For å skape troverdighet rundt forsvaret av europeiske områder som kunne være truet 

av Sovjetunionen, stasjonerte Nato styrker og forhåndslagret militært utstyr i flere land i 

Europa.
20

 Den norske basepolitikken fra 1949 la begrensninger på mulighetene for 

forsvarsforberedelser i fredstid, og skapte komplikasjoner i forholdet til Nato. Siden 1949 

hadde Danmark og Norge, som de eneste Nato-landene, avvist permanent å stasjonere Nato-

styrker innenfor sine grenser.
21

 Til tross for dette forbudet ble det i 1951 presisert at 

basepolitikken ikke var til hinder for at Norge bygget ut militæranlegg og forhåndslagre av 

militært utstyr til allierte stridskrefter som ville bli overført til Norge om nødvendig.
22

 

Basepolitikken medførte at forsterkninger fra allianseland måtte transporteres inn ved en 

krisesituasjon. Dette ga næring til spekulasjoner om troverdighet ved slike forsterkninger og 

avskrekkingseffekten overfor Sovjetunionen.
23

 Naboskapet til Sovjet og et stort norsk 

landområde med en befolkning på under fire millioner, gjorde at forsvarsevnen ikke ble ansett 

som tilstrekkelig i forhold til de truslene Norge ville møte ved et utbrudd av krig. Med dette 

som bakgrunn hadde Norge et forsterkningsbehov som måtte dekkes av alliert bistand.
24

 Disse 

balansepunktene var den forsvars- og sikkerhetspolitiske rammen for den norske regjering, og 

som var gjennomgående for de muligheter og begrensninger Norge hadde for å utvikle den 

kanadiske styrkeforpliktelsen. 

 
                                                           
18

 Pharo 2004, s. 104. 
19

 Skogrand, Kjetil og Rolf Tamnes, 2001. Fryktens likevekt. Atombomben, Norge og verden 1945-1970. Oslo, s. 

14. 
20

 Skogrand 2004, s. 190. 
21

 Dalseide 1983, s. 241. 
22

 Urstad, Hans Olav 1980. “Nordområdene i kanadisk sikkerhetspolitikk: Samarbeids- og suverenitetsaspekter” 

i Internasjonal Politikk 2. Oslo, s. 393. 
23

 Ørvik, Nils 1963. ”Europe’s northern cap and the Sovjet Union” i Occasional Papers in International Affairs 

6. Harvard, s. 64. 
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 Dalseide 1983, s. 240. 



9 

 

Begrenset sekundærlitteratur om oppgavens tema medfører økt betydning og vektlegging av 

primærkilder. Når det arbeides med kilder, er det nødvendig med et bevisst forhold til disse. 

Kildekritikk er viktig for å kunne vurdere kildenes innhold, troverdighet og relevans. I denne 

oppgaven, med et stort innslag av arkivkilder fra norske myndigheter, er det sentralt å vurdere 

i hvilken grad disse gir et riktig bilde av Cast-brigaden. Spesielt viktig er hvilken kontekst 

kilden står i og hvor troverdig den er.
25

 Dessuten er det viktig å vurdere tekstens 

opphavsperson og innhold.
26

 Da oppgavens tema i liten grad kan regnes som kontroversielt, 

vurderer jeg dem til å være langt på vei dekkende for tematikken oppgaven omhandler. Dette 

støttes av den kanadiske litteraturen.  

Derimot skulle tilgang til disse vise seg å ta lengre tid enn forutsatt, men gjennomgang 

i arkivene til Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Riksarkivet sikrer det 

kildegrunnlaget som oppgaven hviler på. De to førstnevnte ga mest informasjon om 

oppgavens tema. Siden mye av korrespondansen befinner seg i begge arkiver har jeg stort sett 

brukt referanser til UD, da det var dette arkivet jeg først fikk tilgang til. Gjennomgangen viste 

også at begge departementer var godt orientert om saken og holdt hverandre orientert om 

utviklingen og samarbeidet med Canada. I Stortingsarkivet, regjeringens sikkerhetsutvalgs 

protokoller fra 1955 til1978, var det lite informasjon til nytte for oppgaven. Etter hvert fikk 

jeg også tilgang til forsvarets bortsettingsarkiv. En arkivorganisering ulik forsvars- og 

Utenriksdepartementenes lett tilgjengelige arkiver gjorde det vanskelig å finne kilder her. 

Dessuten skulle det vise seg at den type kilder jeg fant i andre arkiver - som meldinger, 

korrespondanse, notater, møtereferater og lignende - i stor grad var brent. Når det gjelder 

kildematerialet fra UD og FD har disse vært uunnværlige for å få realisert oppgaven. Med 

forbehold om at de vektlegger norske hensyn og synspunkter i større grad enn de kanadiske, 

ivaretar de hvertfall den norske siden av saken. 

Kilder fra det kanadiske Riksarkivet, det kanadiske Utenriksdepartementets bibliotek 

og arkivet til det kanadiske Forsvarsdepartementet er benyttet i oppgaven. Men tilgangen ble 

begrenset av at oppgavens tema hørte inn under Nato-paraplyen. For å få tilgang dette, måtte 

det et tidkrevende søknadsarbeid til. Så i den grad arkivkilder er benyttet, stammer dette fra 

det kanadiske Riksarkivet. Siden tematikken var mer behandlet i kanadisk sekundærlitteratur 

enn i norske, begrenset manglende tilgang på arkiver i Canada i liten grad muligheten til å 

vurdere styrkebidraget fra begge sider. Denne litteraturen er imidlertid fra den kalde krigen, 

med de begrensninger i arkivmateriale det innebærer for tilgang til arkivene til kanadiske 

                                                           
25

 Kjeldstadli, Knut 2003, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Oslo, s. 169-181.   
26
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myndigheter. Derfor vil videre arbeid med kanadiske kilder kunne avdekke nye ting og gå 

dypere inn i de kanadiske vurderingene. 

Jeg har også intervjuet aktører som var involvert i Forsvarsdepartementet i 

samarbeidet med Canada om forpliktelsene overfor Norge. Slike intervju ble gjennomført 

med tidligere forsvarsminister Anders Sjaastad, tidligere forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen og 

tidligere departementsråd i Forsvarsdepartementet John Lunde. Disse intervjuene var delvis 

strukturerte ved at jeg hadde forberedt noen hovedspørsmål som var utgangspunkt for 

intervjuet. Intervjuobjektene ble på forhånd informert om temaet intervjuet skulle omhandle.
27

 

Intervjuene ga meg nyttige innspill og bekreftet i stor grad mine funn og betraktninger i 

saken. Oppgavens tema utgjorde en liten del av intervjuobjektenes arbeidsoppgaver i den 

aktuelle perioden. Dette gjorde at det var begrenset hva de husket i detalj, men jeg oppfattet 

det som at de fortalte om temaet fritt og uavhengig. Dette er viktig for å unngå at dem som 

intervjuer påvirker hva som kommer fram i intervjuet eller leder intervjuobjektet i en gitt 

retning.
28

 Siden en sentral del av oppgaven var hvem som la begrensningene for Cast-

brigaden, var det viktig å balansere disse med tilsvarende kanadiske. I forbindelse med sitt 

arbeid, foretok Roy Rempel intervjuer med kanadiske aktører som gir innsyn også i denne 

siden av samarbeidet.  

 

Begrepsavklaring og disposisjon 

I oppgaven bruker jeg flere begreper som det kan være nyttig å avklare innholdet i. For det 

første inneholder betegnelsen ”Cast-brigaden” selve brigaden, helikopterdelen, 

støttefunksjoner og jagerfly skvadronene. Sistnevnte løftes ut av felles betegnelsen der det er 

relevant. I litteraturen betegnes styrkebidraget gjerne som Canadian Air/Sea Transportable 

Brigade, eller Cast Combat Group. I denne oppgaven benyttes Cast-brigaden. Videre er 

Canada tilknyttet Nato-styrken Allied Command Europe Mobile Force, AMF. Denne har to 

deler. En for luftstyrker, AMF-A og en for landstyrker, AMF-L. I denne oppgaven er det kun 

sistnevnte betegnelse som brukes. Dette innebærer at ved bruk av betegnelsen ”AMF-styrken” 

eller lignende i teksten gjelder dette landstyrken. Geografisk benyttes flere begreper med 

følgende innhold: Sørflanken er en fellesbetegnelse på området Tyrkia og Hellas. 

Sentralfronten innebærer området i og rundt Vest-Tyskland. Betegnelsen nordflanken 

omfatter Norge, Danmark og Schleswig-Holstein i Tyskland. 
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 Begrepet ”småstat” defineres av Johan Jørgen Holst som en stat med liten mulighet til 

å påvirke sine sikkerhetspolitiske omgivelser.
29

 I denne oppgaven defineres alle Nato-land 

som småstater i forhold til stormakten USA, inkludert Norge og Canada. For øvrig betegnes 

de gamle stormaktene i Europa, Storbritannia og Frankrike, som mellomstore stater. 

Oppgaven er strukturert kronologisk/tematisk. Dette er gjort for å balansere hensynet 

til å få med Cast-brigadens utvikling, og samtidig samle opp problemstillinger slik at de kan 

behandles mer oversiktlig. Kortfattet struktureres oppgaven i tre deler: opprettelse, utvikling 

og avvikling. I kapittel 2 beskrives bakgrunnen for opprettelsen av Cast-brigaden, hva la 

grunnlaget og ledet til beslutningen. Kapittel 3 omhandler opprettelsen av brigaden og de 

første årene, mens kapittel 4 tar for seg utviklingen fra starten av 1970-tallet til 1984. Videre 

starter kapittel 5 med en omtale av politikken til den nye kanadiske regjeringen i Canada i 

1984 og utviklingen av styrkeforpliktelsen frem til den ble avviklet i 1989. 

 

                                                           
29

 Holst, Johan Jørgen. Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv del I: Analyse. Oslo: NUPI 1967, s. 23-25. 
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2  Norge, Canada og den kalde krigen 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg Norges og Canadas forhold til Nato, samt Norges og 

Canadas forhold til hverandre utenfor alliansen. Dette vil vise utviklingen som ledet til 

opprettelsen av den kanadiske styrkeforpliktelsen til Norge og nordflanken. 

 

Norge og Nato 

Norge ble involvert i rivaliseringen mellom stormaktene som grenseland til Sovjetunionen, og 

som en del av den vestlige verden med medlemskap i Nato i 1949 etter sovjetiske press mot 

blant annet Norge.
1
 Det var bare Sovjetunionen som utgjorde en potensiell militær trussel mot 

Norge. Den store styrkeforskjellen mellom Norge og Sovjet ville medføre behov for militær 

assistanse fra Nord-Amerika og Vest-Europa dersom den nasjonale sikkerheten var truet.
2
 Det 

ble sett på som viktig fra norsk side at flest mulig av medlemslandene forpliktet seg til 

forsvaret av Norge for å avskrekke eventuelle sovjetiske fremstøt mot Norge. Canada skulle 

etter hvert yte et slikt bidrag.
3
 Norge hadde lært av felttoget i 1940 at militær hjelp i krig 

måtte forberedes i fredstid. Dette kom til syne i arbeidet med styrkeforpliktelser fra alliansen, 

som for Norges del var hovedpoenget med alliansemedlemskapet. Samtidig medførte 

naboskapet til Sovjetunionen at disse måtte balanseres.
4
 Fra norsk side var Nato et instrument 

for å tilknytte USA og Storbritannia til forsvaret av nordflanken, og gi dette området en viss 

prioritering i alliansen.
5
  

Frem til 1970 spilte atompolitikken en viktig rolle i krigsplanleggingen til 

stormaktene. Dette innebar stor sannsynlighet for at krig i nordregionen ville blitt utkjempet 

med betydelig innslag av atomvåpen.
6
 Etter at Sovjetunionen ble en fullverdig atommakt på 

                                                           
1
 Etter den andre verdenskrig ble de norske forbindelsene til Sovjet forsøkt utbygd gjennom kulturell utveksling 

og handelsavtaler. Med norsk inntreden i Nato og deltagelse i Marshallplanen forvitret forbindelsene raskt. Den 
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Europa og Norge. Ryktene gikk i Europa om at Sovjetunionen ønsket en samarbeidsavtale med Norge i tråd med 

den de hadde med Finland. Se Eriksen og Pharo 1997, s. 61; Njålstad, Olav 2008. Jens Chr. Hauge. Full tog helt. 

Oslo, s. 328-331.  
2
 Eriksen og Pharo 1997, s. 55; Ørvik, Nils 1978. “Scandinavian security: Challenge and response” i National 

Security Series 2. Kingston, s. 58. 
3
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1960-tallet, ble troen på at atomvåpen kunne virke avskrekkende og krigsavvergende redusert 

hos myndighetene i Vest-Europa.
7
 Sovjets kjernevåpenkapasitet undergravet troverdigheten til 

Natos plan om massiv gjengjeldelse som strategi mot angrep fra Sovjet. Doktrinen om massiv 

gjengjeldelse innebar at angrep på et medlem av Nato skulle gjengjeldes med et massivt og 

ødeleggende angrep på strategiske mål i Sovjetunionen.
8
 Sovjetunionens inntog som 

atommakt medførte at Nato i større grad vektla konvensjonelle strategier.
9
  

Etter at John F. Kennedy overtok som president i USA i 1961, kom det inn nye tanker 

om militære beredskapstiltak. Økt vekt ble lagt på fleksibel respons fra amerikansk side. 

Kennedys forsøk på å redusere utstasjoneringen av atomvåpen i Europa misslyktes. Ønsket 

om å skjerpe kontrollen med disse våpnene ble langt på vei oppnådd med økt ryddighet og 

kontroll.
10

 Massiv gjengjeldelse med atomvåpen ble erstattet med doktrinen om fleksibel 

respons i Nato i 1967. Rigide planer basert på massiv bruk av atomvåpen ved krigsutbrudd ble 

gradvis erstattet av planer basert på konvensjonell respons ved mindre angrep. Alternativt 

kunne selektiv bruk av atomvåpen benyttes, før et massivt kjernefysisk angrep fremsto som 

siste utvei. Imidlertid medførte økt sovjetisk kjernekapasitet redusert troverdighet for bruk av 

atomvåpen som virkemiddel. Selv om Norge var inneforstått med at alliansens 

sikkerhetsgaranti var basert på atomvåpnenes avskrekkende betydning, la norske myndigheter 

vekt på at Nato også hadde en troverdig konvensjonell kapasitet. Endringen ble derfor ønsket 

velkommen på norsk side, og taktikken ble fullt ut implementert og videreutviklet i 1970-

årene.
11

  

I 1960-årene økte den sovjetiske nordflåtens størrelse betraktelig. Spesielt økningen i 

antallet atomubåter skapte hodebry for Norge og Nato. Nordflåten måtte gjennom 

Norskehavet for å kunne brukes i krig, og det økte nordflankens betydning. Forsvaret av 

Norge og andre flankeområder ble viktigere for Nato, og fikk økt oppmerksomhet gjennom 

opprettelsen av styrker som kunne settes raskt inn på flankene.
12

 Styrken ble betegnet som 

Allied Command Europe Mobile Force (AMF) og ble opprettet i 1960-61. AMF besto av 

hæravdelinger og flyskvadroner som ble øremerket til flankene i sør og nord. Denne styrken 

ble kjent som Natos ”brannkorps”.  Styrken ble senere på 1960-tallet innlemmet i det nye 
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konseptet rundt flankeforsvaret som var basert på fleksibel respons overfor lokal aggresjon på 

flankene, hvor bruk av atomvåpen ville være lite hensiktmessig.
13

  

Sovjets ambisjoner om å sette Nato under press og legge press på USAs 

sikkerhetsgaranti, gjorde nordflanken til en risikosone. Sovjetisk aktivitet her ville likevel 

utgjøre en mindre risiko med tanke på alliert bruk av atomvåpen, enn om de skulle gjøre et 

fremstøt på sentralfronten. Sovjetunionen ønsket økt havnekapasitet for sin nordflåte og for 

sin stadig økende fiskeflåte i nord. En vestlig antagelse var at dette kunne medføre at 

Sovjetunionen ønsket å utvide sitt område i nord ved å inkorporere deler av Nord-Norge.
14

  

Utenriksdepartementet var godt fornøyd med omleggingen av Natos strategi. Det var 

ønskelig å få atomvåpen mer på avstand, mens konvensjonelle styrker ble ansett å være et 

viktig bidrag til forsvaret av Norge, spesielt i Nord-Norge. Norske myndigheter gjennomførte 

tiltak for å øke forsvarsevnen i nord, særlig i tilknytning til garnisonen i Porsanger, Banak 

flyplass og økt øvelsesaktivitet i Finnmark. Sett i forhold til Sovjetunionens militære styrker, 

var behovet fortsatt tilstede for hjelp utenfra. Nato ga forsvaret av Norge større 

oppmerskomhet og spesielt baser i Sør-Norge ble sett på som viktige i forsvaret av Europa og 

de britiske øyer. Det ble ikke lagt tilsvarende vekt på utfordringene i Nord-Norge fra 

alliansens side.
15

 Til tross for økt oppmerksomhet ble ingen styrker øremerket Norge spesielt, 

og materiell ble ikke i første omgang lagret på norsk jord. Det første skulle endre seg med 

bidraget fra Canada, som ble et viktig bidrag for Norge i å prøve å balansere stormakten 

USAs dominerende rolle når det kom til forsvaret av Norge og nordflanken.  

 Et medlemsland naturlig som kunne bidra til forsvaret av Norge, var Vest-Tyskland, 

som ble medlem av Nato i 1955. Men motstanden i Norge var stor mot å ha et praktisk 

militært samarbeid med Forbundsrepublikken. Dette hadde sin bakgrunn i okkupasjonen 

under den andre verdenskrig og en generell mistro til tysk demokratisk sinnelag, og i frykt for 

at tysk militarisme ville gjenoppstå. Den utbredte skepsisen i befolkningen gjorde at norske 

myndigheter trådte varsomt. Dessuten var det en frykt for at lagre og etablering av 

støttepunkter for vesttyske styrker, ville gjøre Norge mer utsatt for sovjetiske atomangrep i 

krig. Fra siste halvdel av 1950-tallet bygde Vest-Tyskland opp sine egne styrker og fikk med 

det en stadig mer sentral rolle i forsvaret av Europa. I lys av utviklingen av den kalde krigen 

ble det vanskeligere for norske myndigheter å finne gode grunner til å avvise tyske ønsker om 

deltagelse i Natos forsvarsplanlegging for nordflanken. Derfor ble restriksjonene gradvis 

                                                           
13

 Skogrand 2004, s. 185. 
14

 Ørvik, Nils 1963, s. 4-6. 
15

 Tamnes 1997, s. 75. 



16 

 

redusert og tysk engasjement i forsvaret av Norge økte, selv om prosessen var langvarig og 

nølende.
16

 Gjennom skepsisen til tysk deltagelse i flankeforsvaret i nord gikk Norge glipp av 

et mulig tysk bidrag til styrkeforpliktelse til nordflanken. Dette gjorde den kanadiske 

deltagelsen desto viktigere.   

 

Canada og Nato 

Som tidligere britisk koloni og senere medlem av Samveldet, har Canada sterk tilknytning til 

Storbritannia. Denne tilknytningen ble svekket fra semi-selvstyre ble innført i 1867 og 

gjennom 1900-tallet. Nasjonale vurderinger ble stadig viktigere, men båndene var fortsatt 

nære til Storbritannia også etter medlemskapet i Nato. Også båndene til Frankrike gjorde sitt 

til at Canada hadde sterk tilknytning til Europa.
17

 Siden starten av 1950-tallet var Canadas 

militære styrker organisert etter forpliktelsene til Nato og Norad.
18

 Canada ble dessuten en 

aktiv deltager i FNs fredsbevarende oppdrag. 

I den avgjørende perioden på slutten av 1940- og starten på 1950-tallet, da Canada 

formelt ble medlem av Nato og ga militære forpliktelser til alliansen, var den felles historien 

med de andre vestlige nasjoner viktig. Under andre verdenskrig hadde Canada stått skulder 

ved skulder med sine vestlige allierte, og det var derfor utenkelig i Canada at man ikke skulle 

bidra i kampen mot kommunismen. Til tross for isolasjonistiske tendenser blant noen 

kanadiske politikere, hadde det ikke vært noen historie for kanadisk nøytralitet i konflikter 

som Storbritannia hadde vært del av. Canada var dessuten med i gruppen av tre sammen med 

Storbritannia og USA, som la til rette for opprettelsen av Nato.
19

 Canada skulle fortsette sitt 

militære bidrag under den kalde krigen i Europa.    

Nasjonale og internasjonale hensyn var grunnlaget for Canadas sikkerhetspolitikk. 

Internasjonalt var Nato og FN viktige arenaer for Canadas engasjement.
20

 Canada var under 

den kalde krigen i den situasjon at det var usannsynlig at det skulle komme et konvensjonelt 

angrep fra nord. Årsakene til dette var utfordrende klima, landskap og lang transportvei for 
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Sovjetunionen, som var eneste sannsynlige trussel. Den direkte trusselen for Canada var et 

angrep med strategiske kjernefysiske våpen. Denne situasjonen medførte tett samarbeid med 

USA om overvåkings- og varslingsanlegg i nordområdene.
21

 De geografiske forholdene som 

gjorde at Canada lå skjermet til, førte også til at Canada ikke kunne regne med å stå utenfor en 

ny verdenskrig. Til det var landet for viktig for amerikansk atomsikkerhet knyttet til varsling 

og beredskap.
22

 Ikke spredning av atomvåpen var et av Canadas viktigste idealer innenfor 

utenrikspolitikken. USA og Sovjetunionen var ansvarlige for rustningskappløpet og Canada 

var ikke begeistret for deres kald krigs framferd. Kanadiske myndigheter engasjerte seg derfor 

i spørsmålet om våpenkontroll og nedrustning gjennom den kalde krigen. Canada ønsket å 

føre en utenrikspolitikk som maksimerte fred gjennom lover. Nato-medlemskapet var en 

kanal for å få til dette da kanadiske parlamentarikere var av den oppfatning at landet best 

kunne påvirke verdensutviklingen gjennom sine militære allianser.
23

 

Canadas eksterne militære forpliktelser gjennom den kalde krigen var hovedsakelig 

overfor Nato med stasjonering av soldater i Vest-Tyskland og bidrag til de mobile styrkene 

AMF og Cast.
24

 I 1951 utplasserte Canada en brigade på 5500 mann og en luftdivisjon, 

bestående av 12 jagerflyskvadroner med mannskap på 6500, i Vest-Tyskland. I midten av 

1960-årene hadde brigaden økt til 7000 mann. Samtidig med utplasseringen deltok Canada 

med en brigade i Koreakrigen 1950-1953. USA mente dette var et minimum av det bidrag 

Canada burde yte.
25

 Kanadierne var profesjonelle soldater så dette var dyre forpliktelser. 

Deltakelsen i forsvarsalliansen hadde likevel bred støtte i befolkningen, og støtten holdt seg 

stabil til midten av 1960-tallet.
26

 I tillegg til dette påtok Canada seg å stille ytterligere to 

brigader til disposisjon for alliansen ved et krigsutbrudd, den ene innen 30 dager og den andre 

innen 90 dager etter at krig var erklært. Det totale bidraget ville være en divisjon med totalt 

20.000 mann.
27

 Forpliktelsen til Vest-Tyskland var opprettet i en tid da ressursene til forsvaret 

var på sitt høyeste i forhold til utviklingen senere i etterkrigsårene. Denne forpliktelsen var 

såpass høyprofilert at den skulle vise seg vanskelig å oppgi.
28

   

USA var det viktigste landet i alliansen, og for kanadierne var forholdet til USA også 

viktig for forholdet til Nato. Vietnamkrigen gjorde at skepsisen til USA og Nato økte i 
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Canada. Justisminister og senere statsminister Pierre Trudeau var blant de fremste 

skeptikerne, og det skulle få konsekvenser for Canadas videre engasjement i 

forsvarsalliansen.
29

 Canada var opptatt av avhengighetsforholdet til USA, og bekymret for 

den friksjon som oppsto til stormakten i sør.
30

 Alliansen med USA var viktig, men for 

kanadierne var det også viktig at forholdet ble balansert. Her fungerte først Storbritannia og 

senere de europeiske Nato-landene som motvekt. Den kanadiske tilnærmingen til Europa 

bidro til å koble Europa og Nord-Amerika til Nato.
31

 Mange kanadiere ønsket at Canada 

skulle spille en mer selvstendig rolle i Nato-samarbeidet, i motsetning til den gjeldende 

ordningen der de kanadiske styrkene i Europa supplerte den britiske og amerikanske 

kontingenten i Vest-Tyskland.
32

  

I 1963 overtok Lester Pearson statsministerposten etter den konservative regjeringen 

til John Diefenbaker som hadde ledet landet siden 1957. Pearson hadde vært en 

toneangivende utenriksminister i flere år og kjente feltet godt.
33

 Den nye regjeringen skaffet, 

gjennom forhandlinger med USA, en atomvåpen-rolle for Canadas militære styrker gjennom 

rakettene Honest John og jagerflyet Starfighters mulighet til å bære atomvåpen. Pearsons 

regjering sto fast ved de forpliktelsene landet hadde inngått tidligere på dette området, dog 

uten entusiasme.
34

 Der den konservative regjeringen til Diefenbaker nølte og avviste bruk av 

atomvåpen for kanadiske styrker, medførte Pearsons valgseier i 1963 at dette ble tillatt. 

Spørsmålet om bruk av atomvåpen var omdiskutert i Det liberale partiet. Pearson så av 

meningsmålinger før valget at flertallet av befolkningen støttet dette. Han var selv ingen ivrig 

tilhenger av atomvåpen og han håpet Canada kunne forhandle seg ut av forpliktelsen til å 

bidra til Natos kjernefysiske forsvar på et senere tidspunkt.
35

  

Regjeringen ble etter hvert mer bekymret for utgiftene til forsvaret og spesielt til det 

kostbare bidraget i Sentral-Europa. Løsningen ble for det første å gjøre styrken mer mobil 

med lettere utstyr og bruk av flytransport. Dette muliggjorde at baser i Canada i større grad 

kunne brukes som utgangspunkt for forpliktelser i utlandet. For det andre ble det bestemt at 

alle forsvarsgrenene skulle samles i en felles forsvarsgren som skulle gi mer forsvar for 

pengene. Canada vurderte også i denne perioden å omdanne hærens pansrede brigade i 
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Tyskland til en lettere mobil styrke og gjøre den tilgjengelig for flankene. Ideen ble vurdert og 

forkastet av regjeringen, men indikerte likevel et stemningsskifte.
36

 Fra midten av 1960-tallet 

ble det kanadiske forsvaret endret gjennom en reduksjon av mannskapsmengde, og Canadas 

forpliktelse overfor Nato skulle opp til vurdering. Resultatet ble at Canada bidro til AMF-

styrken med en bataljon til hver av flankene.
 37

 En faktor som bidro til å realisere denne 

utvidelsen var at det i 1966 ble erklært at den kanadiske generalmajoren Gilles Turcott skulle 

bli leder for hele AMF-styrken. Dette gjorde det lettere for forsvarsminister Hellyer samme år 

å forplikte en bataljon til sørflanken også.
38

 Etter dette bidraget fulgte en vesentlig omlegging 

av Canadas forpliktelser overfor Nato.  

Endringene i forsvarspolitikken ble ikke gjennomført uten debatt. I det kanadiske 

parlamentet ønsket det ene politiske partiet til venstre for regjeringen, New Democratic Party, 

at forsvaret skulle legge økt vekt på fredsbevaring. Til høyre for regjeringen mente de 

konservative at regjeringen burde vektlegge forpliktelsene til Nato i sterkere grad.
39

 Troen på 

at reorganiseringen av forsvaret og oppbygging av mobile enheter kunne gjennomføres 

innenfor et begrenset forsvarsbudsjett, viste seg å være feilaktig. Årsakene var behovet for 

anskaffelse av nytt utstyr og at  endringen i militærets struktur ikke ga innsparing som 

regjeringen hadde håpet. Reduksjonen i forsvarsbudsjettet fra 1963 til 1966 hjalp ikke på 

situasjonen.
40

 

Dette skjedde samtidig med starten på en lengre periode med avspenning mellom øst 

og vest. Berlin-krisen ble løst med en mur, og katastrofe ble unngått under Cuba-krisene. Det 

var nå mindre støtte å hente internt i Canada til prioritering av forsvaret. Folk ville ha bedre 

helsetjenester og økonomisk utvikling, og statsminister Pearson hadde under valgkampen 

lovet at landets velferdsordninger skulle styrkes, og det ville koste.
41

  I befolkningen ble 

forsvaret ikke lenger sett på som like viktig i denne perioden som tidligere. Dette fikk den 

konsekvensen at antallet soldater i de forskjellige våpengrenene ble redusert. Til tross for at 

ressursene til forsvaret ble redusert, ønsket ikke den liberale regjeringen å trekke Canada ut av 

sine forpliktelser til alliansen. En femårsplan for videre Nato-forpliktelser i Europa ble så vidt 

vedtatt i regjeringen. Denne planen skisserte en økt prioritering av fredsbevarende innsats for 

de militære styrkene. Det ble vedtatt programmer som skulle fornye og omstrukturere 
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militæret for at det skulle bli mer effektivt, fleksibelt og moderne.
42

 Regjeringen vurderte 

gjennom sitt vedtak fortsatt støtte til kollektivt forsvar gjennom Nato som den mest 

kostnadseffektive måten å sikre Canadas sikkerhet på. Omstrukturering av de kanadiske 

styrkene i mer mobil retning skulle kompensere for reduksjonen i tilgjengelige ressurser til 

forsvaret. Dette skulle gjøre at Canada kunne tilby en unik, godt utstyrt og profesjonell styrke 

til å løse Natos krav og behov for en mobil styrke som kunne sikre fortsatt kanadisk 

innflytelse innad i alliansen.
43

 Selv om Frankrike trakk seg fra den militære delen av Nato i 

1967, forventet statsminister Pearson at de europeiske landene, som var gjenoppbygget etter 

den andre verdenskrig, tok over stadig mer av ansvaret for forsvaret av kontinentet. Dette så 

han på som en av de grunnleggende ideene bak opprettelsen av Nato.
44

 Både Storbritannia og 

USA hadde allerede redusert sine styrker i Vest-Tyskland.
45

  

En stor andel av Canadas flystyrker var bygget for å kunne utstyres med atomvåpen. 

Gjennom 1960-tallet reduserte Canada antallet fly utrustet med atomvåpen betraktelig, og 

regjeringen besluttet i 1967 at Canadas kapasitet til bruk av atomvåpen i forsvaret av Europa, 

gjennom bæreevnen til kanadiske jagerfly, skulle avvikles.
46

 Canada ble av amerikanske 

diplomater kritisert for ikke å ta nok ansvar i Nato. Canada deltok ikke i Vietnamkrigen, og 

statsminister Pearson var direkte kritisk til USAs framferd der. Det var tydelig at Canada 

ønsket å overføre mer av ressursene fra Nato over til fredsstyrkebidrag i FN-regi. Pearson var 

sentral for fredsengasjementet i Canada som vektla utsending av fredsstyrker til urolige 

områder i verden. Han mottok Nobels fredspris i 1957 for sitt bidrag til løsningen av Suez-

krisen gjennom forslaget om å opprette en fredsstyrke, der også kanadiske styrker bidro. Den 

kanadiske fredstradisjonen sto sterkt og støtten blant befolkningen til dette var stor. Dette 

bidro til at FN sto sterkt i Canada gjennom hele den kalde krigen.
47

 Her kan en parallell 

trekkes til Norge der støtten til FNs arbeid for økt rettferdighet og fred under hele 

etterkrigstiden utgjorde en bærebjelke i norsk diplomati.
48

 

Spørsmålet om bruk av konvensjonelle våpen eller atomvåpen medførte at det ble satt 

ned en studiegruppe i Nato som skulle se på Natos fremtidige rolle med mål om å styrke 

alliansen. Studien, som ble lagt fram i 1967, ble kjent som ”Harmel-rapporten”. Gruppen var 

ledet av den belgiske utenriksministeren Pierre Harmel. I rapporten ble det foreslått at Nato 
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skulle fortsette å være en defensiv militær allianse, men også være en aktiv aktør i europeisk 

diplomati.
49

 Sentralt i rapporten sto tanken om ny europeisk solidaritet gjennom fortsatt 

satsing på kollektivt forsvar som en stabiliserende kraft for økte avspenningen mellom øst og 

vest. Den konstaterte at militær sikkerhet og arbeid for avspenning utfylte hverandre. For 

Canada var rapporten fordelaktig. Den forbedret Natos anseelse og rettferdiggjorde Canadas 

videre involvering i alliansen. Canada og USA fikk også videreført sin rolle som deltakere i 

forhandlinger om europeisk sikkerhet. Canada ønsket å holde båndene til Europa ved like.
50

 

Harmel-rapporten passet godt til stemningen i Canada på denne tiden, siden akademikere, 

aviser og opposisjon argumenterte for en reduksjon i forpliktelsene overfor Nato og en økning 

i innsatsen rettet mot bistand, fredsskaping og den tredje verden. Reduksjonene i 

forsvarsbudsjettene hadde redusert muligheten for Canada til å gi en relevant bistand til 

forsvaret av Europa og landet trakk i retning av avspenning.
51

 Norge var også positiv til 

rapporten. Utenriksminister Lange, og senere utenriksminister Lyng, hadde i Nato vært 

pådrivere for økt avspenning og en mer aktiv dialog med østblokken.
52

 

Pierre Trudeau ble statsminister i Canada i 1968. Han støttet kanadisk medlemskap i 

Nato, men han ville ikke at Canada skulle være et entusiastisk medlem. Trudeau var sterkt 

skeptisk til den amerikanske og kanadiske anti-kommunismen på 1950-tallet og ble av 

amerikanske myndigheter stemplet som ”soft on communism” etter å ha deltatt på en 

økonomikonferanse i Moskva i 1952. Han var, i likhet med en økende andel av befolkningen, 

bekymret for atomvåpen og ressursbruken til forsvaret. Canada brukte mye på Nato, mens 

Nato brukte lite på Canada når det gjaldt fellesinvesteringer og støtte til kanadiske militære 

behov. Dette var en situasjon Trudeau ikke var fornøyd med. Han ønsket å legge større vekt 

på Nord-Amerika der Canadas forsvarsevne hadde vært lite prioritert tidligere.
53

  

Det kanadiske Forsvarsdepartementet vurderte situasjonen slik at det ville være svært 

usannsynlig at Canada ville bli angrepet av et annet land de neste ti årene. Eneste sannsynlige 

angrep landet kunne bli utsatt for, var gjennom et strategisk angrep som egentlig var rettet 

mot USA.
54

 Det kanadiske Utenriksdepartementet hadde utarbeidet en rapport om utenriks- 

og forsvarspolitikken. Sovjetunionen ble her fortsatt ansett som en høyst reell trussel mot 

vesten og en videreføring av forpliktelsene overfor Europa ble anbefalt, til og med en 
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forsterkning av disse. Solidaritet med de andre vestlige land og bidrag til alliansens 

forsvarsevne ble vektlagt, også med bruk av atomvåpen.
55

 Statsminister Trudeau var ikke enig 

i denne anbefalingen og hadde håpet at Utenriksdepartementet ville anbefale en redusert 

vektlegging på Europa og tilbaketrekning av styrkene der. Han ba om ytterligere to rapporter i 

håp om støtte, men de konkluderte med det samme som den første.
56

 Trudeau var åpenbart 

ikke interessert i å kanalisere store ressurser til forpliktelser i Europa. Dette skulle få 

konsekvenser for forsvaret og forsvarsforpliktelsene senere. Lester Pearson og Pierre Trudeau 

hadde forskjellig tilnærming til utenrikspolitikken. Pearson så på nasjonalstaten som en 

forfeilet organisering og ønsket mer samarbeid gjennom FN og over Atlanterhavet. Trudeau, 

på sin side, så på nasjonalstaten som viktig for å sikre menneskelig verdighet, velferd og økt 

livskvalitet for mennesker. Han hadde ikke den atlantiske tilnærmingen til Nato, som Pearson 

hadde, og så på den kanadiske styrkeforpliktelsen til Europa som en anakronisme.
57

  

 Når det kom til forholdet mellom øst og vest, vektla Canada betydningen av en 

dialogrettet kommunikasjon med østblokken for å utvide politiske, kulturelle og økonomiske 

bånd. Derfor var Canada tilbakeholden med raske avvisninger av forslag fra Warszawapakten 

om våpenkontroll. Dette var et eksempel på den idealistiske politiske kulturen i Canada. 

Fraværet av en ekstern trussel mot Canada og bidraget fra allierte land til forsvaret av 

kanadiske områder, medførte lite behov for utvikling av sterke militære tradisjoner. Dette må 

ikke forveksles med pasifisme. Kanadisk deltagelse i to verdenskriger med tap av 100,000 

soldater og den militære opprustningen i 1950-årene viste at kanadierne var forberedt på å 

bruke militære virkemidler hvis det var nødvendig.
58

 Men det måtte som regel en ytre trussel 

til for at kanadierne skulle komme på banen og prioritere ressurser til forsvarsbudsjettet.  

 

Norge og Canada 

Canada ble av norske myndigheter sett på som en anstendig, mellomstor og likesinnet nasjon. 

Canada og Norge hadde etablert et godt politisk samarbeid på 1950-tallet, mye på grunn av 

det gode forholdet mellom utenriksministrene Halvard Lange og Lester Pearson. De 

samarbeidet blant annet i en gruppe i Nato med oppgave å bedre konsultasjonsordningene 

innenfor alliansen.
59

 Canada var en av Norges nære samarbeidspartnere i Nato. Grunnlaget for 

dette lå geografisk i felles strategiske interesser med grenser til Atlanterhavet og Arktis. De to 
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landenes verdisyn og selvoppfatning var sammenfallende. De var begge unge stater, og til 

tross for Canadas størrelse, var ingen av dem stormakter eller imperier. Canada var i 

motsetning til USA en lite kontroversiell aktør innenfor den storpolitiske maktkampen, noe 

som bidro til å gjøre Canada til en interessant samarbeidspartner for Norge og norske behov. 

Politisk hadde de et distansert forhold til landene på det europeiske kontinentets og USA 

ambisjoner og prioriteringer. De opptrådte derfor som noe opposisjonelle i 

alliansediplomatiet. Tilknytningen til Storbritannia var sterk for begge land, og selv om de 

hadde et nært forhold til USA som stormakt og beskytter, distanserte de seg fra den kalde 

krigens mest forsoningsløse retorikk. Dette gjorde seg gjeldende innenfor internasjonale 

institusjoner som FN der det var et utstrakt samarbeid mellom Norge og Canada.
60

 Med 

økende amerikansk involvering i Vietnam på 1960-tallet ga USA utrykk for ønske om at Nato 

skulle involveres i konflikten, i det minste gjennom politisk støtte. Canada og Norge var blant 

de landene som var sterkest uenig i det, og holdt følgelig fast på alliansens kjerneoppgaver i 

forsvaret av medlemslandenes territorium og tilgrensende havområder.
61

  

Norge mottok støtte fra Canada til forsvarsoppbygging ved at norske piloter fikk 

opplæring i Canada under den andre verdenskrig og etterpå. Norge mottok også våpenhjelp 

etter krigen.
62

 Med dette som bakgrunn var det naturlig at Norge ønsket å knytte Canada til 

forsvaret av nordflanken. Norske myndigheter vektla derfor bidrag og forpliktelser fra 

kanadisk side gjennom den kalde krigen.
63

 I 1964 øremerket Canada en bataljon for innsats på 

nordflanken og sørflanken, gjennom AMF-styrken.
64

 Øvelser i innsatsområdet var viktig for 

styrkene som skulle kunne settes inn i Nord-Norge, dette for å gi nødvendig erfaring i tillegg 

til å vise troverdig evne til innsats. På 1960-tallet kom det i gang jevnlige øvelser med styrker 

tiltenkt nordområdet. Øvelsen Express ble gjennomført første gang i 1964, i samme periode 

som USA begynte å sende styrker til andre feltøvelser i Norge. Disse styrkene hadde Norge 

som ett av flere innsatsområder, og deres utstyr og omfang var stort nok til å være mer enn av 

bare symbolsk karakter.
65

 Dessuten skulle Canada gjennom årene delta i en rekke øvelser på 

norsk jord, som ga erfaring om norske forhold.
66

 Canadas militære organisering var veldig 

britisk i formen og siden det var mest naturlig for det norske forsvaret å samarbeide med 
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Storbritannia, ble britene som regel valgt på bekostning av kanadierne.
67

 For Canada var det 

viktig å markere suverenitet i nordområdene, og det ble oppnådd gjennom samarbeidet med 

Norge om forsvaret av nordflanken. Her lå det en felles interesse mellom de to landene som 

begge dro nytte av.
68

  

 

Oppsummering 

Norge og Canada utviklet under den kalde krigen sterkere samarbeid og kontakt enn før. De 

var ikke uberørt av stormaktenes kamp gjennom den kalde krigen. De var begge medlemmer i 

Nato fra opprettelsen og holdt fast ved alliansesamarbeidet gjennom perioden. Gjennom Nato 

og FN ble samarbeidet mellom landene styrket. Norge lå utsatt til under den kalde krigen som 

et flankeland med felles grense med Sovjetunionen og trengte, som en liten nasjon, bistand 

utenfra ved en eventuell konflikt med den sovjetiske stormakt. Canada var på sin side 

beskyttet av sin mektige nabo USA og trengte i mindre grad militær støtte fra andre land. 

Canada var i stedet gjennom den kalde krigen bidragsyter til alliansen, og med stadig sterkere 

vekt på bidrag til Norge og nordflanken. 
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3 Canadas Nato-forpliktelser i endring 

 

Canadas militære forpliktelser overfor Europa endret seg på 1960-tallet. De kanadiske 

myndighetene var av den oppfatning at deres styrker var godt egnet som mobile styrker. 

Styrkingen av transportkapasiteten gjorde det mulig å forsterke flankene med kanadiske 

tropper dersom det skulle være behov for det. Den innenrikspolitiske uviklingen i Canada i 

årene før 1967 hadde lagt grunnlaget for de endringene som ble gjort i forpliktelsene overfor 

Nato i Europa. Med Pierre Trudeau som ny statsminister endret Canada prioritering i forsvaret 

av Europa. Den nye regjeringen kunngjorde i 1967 at Canada skulle bidra med en brigade til 

forsterkning av Norge, Danmark eller Nord-Tyskland kalt Canadian Air/Sea Transportable 

Combat Group (Cast).
1
  

Dette kapittelet omhandler først endringen i Canadas forpliktelse til Europa og 

opprettelsen av Cast-brigaden. Dernest belyses de interne vurderingene i Canada som 

forårsaket endringen. I den siste delen behandles Norges rolle og de kanadiske planene for 

styrkeforpliktelsen til nordflanken. Her legges det vekt på Norge, som var det mest aktuelle 

alternativet for Canadas bidrag. I dette kapitlet belyses hvorfor den kanadiske 

styrkeforpliktelsen til nordflanken ble etablert og dens verdi de første årene. 

 

Canadas forpliktelser til Europa endres 

Allerede i den kanadiske hvitboken i 1964 hadde Europas flanker blitt vurdert som et 

fremtidig innsatsområde i Nato. Forsterkningsforpliktelsen på to brigader til Sentral-Europa 

ble da vurdert trukket tilbake for å opprette en mer profilert forpliktelse til nordflanken. 

Forpliktelsen til AMF hadde bevist sin verdi militært og politisk. I lys av dette var det naturlig 

at den nye forpliktelsen overfor Nato, på en brigade, ble knyttet til å støtte AMF-styrken på 

nordflanken.
2
  

Gjennom bataljonen til AMF hadde kanadierne fått positive erfaringer med transport 

av mobile styrker i forbindelse med øvelser i Norge i 1965 og 1966. Styrken klarte seg fint og 

Canadas ambassadør til Nato, George Ignatieff, anbefalte regjeringen å videreføre denne 
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forpliktelsen da han mente de kanadiske styrkenes trening og utstyr var godt tilpasset arktiske 

områder. På den andre siden var det usikkert i hvor stor grad flytransport kunne brukes til 

dette, da evnen til flybåren troppetransport var begrenset til et mindre antall enn bataljonene 

som var avsatt. Selv om det tidlig ble knyttet usikkerhet til transport av styrkene, var 

kanadiske styrker på øvelse i Norge for første gang i 1965, og dette viste en vilje fra kanadisk 

side til å høste erfaring fra nordflanken til bruk i en krisesituasjon.
3
 Under AMF-øvelsen året 

etter ble det i løpet av fem dager ble 1000 mann, 197 kjøretøy og rundt 45 tonn utstyr fraktet 

fra Canada til Norge for øvelsen ”Winter Express” i februar 1966.
4
 Øvelsen var en suksess. På 

Nato-møte i juli 1966 anonserte forsvarsminister Paul Hellyer at Canada ville forplikte en nye 

bataljon til Natos sørflanke i regi av AMF. Selv om deltagelsen på øvelsen hadde vært en av 

få suksess historier for det mobile styrke konseptet, manglet det kanadiske forsvaret 

transportkapasitet til å gjennomføre alle forpliktelsene til Europa.
5
   

Léo Cadieux, som ble ny forsvarsminister i september 1967, delte oppfatningen om at 

en økt forpliktelse til nordflanken ville være best tilpasset de kanadiske styrker og mer 

militært relevant enn forpliktelsen i Sentral-Europa.
6
 I 1967-1968 ble det gjennomført en 

felles gjennomgang av den kanadas forsvars- og alliansepolitikk av forsvars- og 

Utenriksdepartementet. I forbindelse med dette arbeidet varslet Cadieux på Nato-møtet i 

desember 1967 at Canada etter 1968 ville trekke tilbake forpliktelsen på to 

forsterkningsbrigader til Sentral-Europa og at det i stedet ville bli forpliktet en mobil brigade 

til Nato.
7
 Den såkalte Cast-brigaden skulle kunne settes inn på nordflanken.

8
 Canada ønsket 

en mer nasjonal orientering og ville ikke binde opp store investeringer til styrkene som var 

stasjonert i Europa. Derfor var ikke det aktuelt å videreføre den mekaniserte brigaden i 

Europa, gjennom nye investeringer til dette formålet.
9
 Det var ikke imidlertid ikke aktuelt å 

trekke Canada ut av Nato, men ytterligere endringer kunne komme siden Canada ønsket å 

legge større vekt på forholdet til Latin-Amerika og Stillehavsområdet.
10

 

Det nye styrkebidraget skapte mye hodebry for den militære ledelsen i Nato da det 

konstant fikk endrede oppgaver, og dets rolle var usikker. Den nye vektleggingen av flankene 

hadde et skiftende innhold og skapte langt større usikkerhet enn organiseringen av forsvaret 
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av Sentral-Europa.
11

 Det kanadiske forsvaret gjenomgikk også vesentlige endringer på slutten 

av 1960-tallet når det gjaldt styrkenes utstyrsnivå. Styrkene som var stasjonert i Canada ble 

mot slutten av 60-tallet gjort lettere ved at tyngre materiell ble fjernet. Dette gjorde den mer 

mobil, men samtidig uegnet for bruk i forsvaret av Sentral-Europa, da det her var nødvendig 

med økt grad av pansret beskyttelse. Her forutsatte de aktuelle kampscenariene et 

intensitetsnivå som gjorde at lettere styrker ville ha liten overlevelsesevne. Canada hadde 

tidligere forpliktet seg til å sende to brigader som forsterkning til Tyskland ved en 

krisesituasjon, i tillegg til de styrkene Canada hadde permanent stasjonert i Tyskland. 

Forpliktelsene til forsterkning av Tyskland ble først redusert til kun en av de to brigadene før 

hele forpliktelsen ble trukket tilbake.
12

  

Cast forpliktelsen ble etablert parallelt med nedskjæringen i Vest-Tyskland og var ikke 

en direkte konsekvens av den negative oppmerksomheten om denne. Cast passet godt med 

Trudeaus endrede politikk, der styrker ble beholdt i Canada for nasjonale oppgaver, og de 

ville være tilgjengelige for begrensede FN- og Nato-operasjoner. Cast ble styrket med 

avviklingen av bidraget på en bataljon til sørflanken, men den ble allikevel sett på som en 

politisk forpliktelse som også ble forsterket da det eneste kanadiske hangarskipet Bonaventure 

ble tatt ut av tjeneste. Bonaventure kunne ha gjort brigaden til en amfibiestyrke og gitt den 

flere innsettingsmuligheter.
13

 Reduksjonen ville bli gjennomført i tidsrommet 1970-1972. Fra 

1972 ville det da være igjen en uavhengig kampgruppe på 1800 mann utrustet med lett 

artilleri. Flystyrken ville bli redusert fra 4 til 2 skvadroner. Samlet styrke i Europa skulle bli 

3500 mann.
14

 

Allierte reaksjoner medførte at reduksjonen ble moderert. Konsekvensene av den 

kanadiske regjeringens revurdering var at mer enn halvparten av styrkene i Tyskland ble 

trukket tilbake, fra 10.000 til 5.000 mann. Dette medførte at Canada i 1970 sto igjen med tre 

jagerflyskvadroner og en pansret brigadeavdeling. Det ble i tilegg stilt betingelse om at de 

kanadiske troppene i Europa ikke skulle kunne utstyres med atomvåpen.
15

 I tillegg til de 

overnevnte endringene skulle forsvarsbudsjettet stå uendret i tre år, noe som innebar at det 

kanadiske militæret måtte klare seg med færre soldater enn forespeilet under gjennomgangen i 

1967-68. Nå skulle hovedvekten ligge på å beskytte kanadisk suverenitet og, om nødvendig, 
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Nord-Amerikansk territorium. Samlet innebar disse endringene en klar omlegging av tidligere 

års utenrikspolitikk fra Det liberale partiet.
16

  

Det var usikkert om det var mulig å transportere hele brigaden med fly hurtig nok i en 

krisesituasjon, da det kanadiske militæret hadde flere oppgaver i en slik situasjon enn det var 

fly kapasitet tilgjengelig. Det var behov for anskaffelser på dette området, og 

forsvarsministeren håpet dette ville komme på plass etter hvert. Det hadde imidlertid ikke 

vært økonomi til slike anskaffelser inntil da, og framtiden så i beste fall usikker ut på 

daværende tidspunkt. Fraktkapasiteten var begrenset for det kanadiske forsvaret. Dersom ikke 

denne ble bedret måtte kommersielle fly benyttes, da situasjonen var slik at bare 30 prosent av 

brigaden kunne bli fløyet inn, mens 70 prosent måtte bli transportert med båt.
17

  

Cast-brigaden ble integrert med AMF-styrken som var avsatt til nordflanken i 1969. 

Forpliktelsen om å sende en bataljon til sørflanken ble trukket tilbake.
18

 Dette ble gjort etter 

forslag fra Canada. Den kanadiske brigaden ble satt til kun å forsterke nordflanken, og det 

kanadiske fokuset var nå lagt til nord i Europa. Deretter fulgte det fra februar 1970 samtaler 

om bidraget mellom det kanadiske forsvaret og AFNORTH. For å tilegne seg kunnskap om 

mulige innsettingsområder, ble det gjennomført to rekognoseringsoppdrag til Norge i juni og 

november 1970. Resultatet av disse undersøkelsene dannet grunnlaget for planlegging av 

styrkebidragets eventuelle realisering. Bidraget var et nasjonalt løft som involverte alle deler 

av det kanadiske forsvaret.
19

 

  

Allierte reaksjoner  

På denne tiden foregikk det en sterk opprustning på sovjetisk side. Veksten i atomstridshoder 

og strategiske våpenbærere begynte for alvor å skyte fart. Dette kombinert med satsingen på 

strategiske u-båter, overflateskip og oppbyggingen av de konvensjonelle hærstyrkene fra 

midten av 1960-årene, viste at Sovjetunionen fortsatt ville bli regnet som en supermakt.
20

 

Invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968, der sovjetiske styrker hadde rykket inn for å støtte opp 

om den sosialistiske styreformen i landet, hadde vist at Sovjetunionen var forberedt på å sette 
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inn de maktmidlene som trengtes for å hindre oppmykning av kommunistiske regimer i Øst-

Europa og verne om sine interesser.
21

  

Nato var derfor i en spent situasjon og kunngjøringen fra Cadieux om reduksjon av 

den kanadiske forpliktelsen på Nato-møtet i mai 1969 ble ikke godt mottatt der. Under 

konsultasjonene som ble gjennomført i forbindelse med den kanadiske styrkereduksjonen i 

Europa, var tilbakemeldingene tydelige. Det var stor motstand i alliansen mot Canadas 

varslede nedtrapping, men den kanadiske beslutningen sto fast selv om Canada var villig til å 

foreta noen mindre endringer. Kanadierne var villige til å vurdere forslag fra andre Nato-land 

til justeringer i tidsplanen, men rammen på 3500 mann kunne ikke overskrides.
22

 Men allierte 

reaksjoner og den internasjonale situasjonen tilsa at Canada ikke fullt ut skulle få gjennomslag 

for sine forslag. 

Et halvt år tidligere hadde Natos forsvarsministre, som en konsekvens av hendelsene i 

Tsjekkoslovakia, blitt enige om at ingen land skulle redusere sine militære bidrag til det 

kollektive forsvaret. Reduksjon kunne bare gjøres etter gjensidig avtale med Warszawapakten 

om felles styrkereduksjon. Som et resultat av de negative tilbakemeldingene fra Nato-landene, 

ble den planlagte kanadiske styrkereduksjonen på to tredjedeler redusert til en halvering.
23

 

Amerikanske myndigheter var bekymret for at kanadierne ville finne på å trekke seg 

helt ut, og var derfor avventende i sin reaksjon på den kanadiske styrkereduksjonen i Europa. 

De ønsket ikke å forverre situasjonen. Amerikanerne vurderte også bidraget til å være av en 

mer politisk enn en militær verdi. President Nixon hadde press på seg internt for å redusere 

eller fjerne amerikanske tropper fra Europa. USA hadde dessuten flyttet sine beste styrker fra 

Vest-Tyskland til Vietnam, noe som bidro til at det amerikanske styrkenivået i Europa kun var 

en skygge av sitt tidligere nivå. Reaksjonene var sterkere på den europeiske siden, spesielt fra 

Frankrike, Vest-Tyskland og Storbritannia. De europeiske landene var skuffet over 

manglende konsultasjon gjennom prosessen.  

Statsminister Trudeau var ikke bekymret for de alliertes synspunkter og omgjorde ikke 

beslutningen. På den andre siden var det viktig for Trudeau å uttrykke full støtte til videre 

deltakelse i Nato, selv om forpliktelsen ble redusert. Det liberale partiet var noe splittet i 

spørsmålet, men var stadig for deltakelse i forsvarsalliansen. En økende andel av den 

kanadiske befolkningen så ikke på Nato som viktig eller Sovjetunionen som en like stor 

trussel mot europeisk og kanadisk sikkerhet som før. Det tok Trudeau konsekvensen av 
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gjennom halveringen av styrkebidragene til Vest-Tyskland og avvikling av Canadas 

tilknytning til Natos atomvåpenforsvar.
24

  

 Etter den kanadiske regjeringens beslutning om å redusere styrkebidraget til 

sentralfronten søkte forsvarsminister Cadieux og utenriksminister Sharp å begrense skadene 

overfor Nato-landene. Her ble den nye forpliktelsen til nordflanken brukt for alt den var verdt 

i å rettferdiggjøre reduksjonene. Styrkene som ble kalt tilbake, skulle styrke basene i Canada 

og de forpliktelsene overfor Nato som utgikk fra disse. Selv om det var vanskelig å 

kompensere for reduksjonen fullt ut, fikk Cast positive tilbakemeldinger fra Nato-landene.
25

  

For å berolige alliansen om at det ikke ville bli ytterligere reduksjoner i de kanadiske 

styrkeforpliktelsene, signerte Cadieux et Memorandum of Understanding i februar 1970, som 

involverte SACEUR og AFNORTH verdrørende forpliktelsene til nordflanken.
26

 

 

Ny kanadisk tilnærming 

Da Lester Pearson var utenriksminister, og siden statsminister, hadde utenrikspolitikken blitt 

godtatt i den kanadiske regjeringen uten særlige spørsmål eller krav om begrunnelse. Under 

Pierre Trudeau som statsminister var dette ikke lenger tilfellet. Derfor ble det gjennomført en 

full gjennomgang av Canadas utenrikspolitikk. Den skulle ikke føre med seg radikale 

endringer som følge av gjennomgangen, men for den kanadiske regjeringen var det viktig å 

begrunne politikken og rettferdiggjøre den overfor det politiske miljø så vel som i 

befolkningen.
27

  

Revurdering av den kanadiske utenrikspolitikken ble iverksatt av Trudeau-regjeringen 

høsten 1968. Resultatet ble en regjeringserklæring av 3. april 1969 om redusert innsats i 

Europa. Da regjeringen tok opp spørsmålet om Nato i slutten av mars 1969, hadde den fått 

oversendt tre rapporter: 1) Utenriksdepartementets ”Task force Europe”, 2) Rapport om 

forsvarsspørsmålet utarbeidet av Forsvarsdepartementet, 3) Rapport fra underhusets utenriks- 

og forsvarskomité. Alle tre anbefalte at Canada skulle fortsette sin rolle i Nato uendret. Dette 

synspunktet delte utenriksminister Sharp og forsvarsminister Cadieux. 

Regjeringsmedlemmene Macdonald, Kierans, Marchand og Pelletier, samt statsminister 

Trudeau var uenig. Trudeau fikk utarbeidet en ny rapport som resulterte i at regjeringen gikk 
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inn for en reduksjon av styrkene i Europa med 50 prosent. Dette viste at den kanadiske 

sikkerhetspolitiske linje ble trukket av Trudeau.
28

  

Reduksjonen var ikke tilfredsstillende for de ivrigste tilhengerne av økt satsing på FN 

framfor Nato. Flere ministre i Trudeaus regjering delte denne oppfatningen, som kom til 

uttrykk i regjeringen i 1969. De ønsket heller at kanadiske styrker skulle brukes til 

fredsbevaring i for eksempel Vietnam. På den annen side var det kritiske røster mot bruk av 

ressurser til dette formålet, og de ble styrket da Egypts president Gamal Nasser, som en 

konsekvens av tilspissingen mellom Egypt og Israel, kastet ut de fredsbevarende styrkene, 

inkludert de kanadiske, fra Sinai i 1967. Dette hadde vært en av de største og mest 

suksessfulle fredsoperasjonene Canada hadde vært involvert i.
29

  

Som statsminister var Pierre Trudeau mistenksom overfor utenrikstjenesten og 

utenriksminister Sharp. I 1969 ble det utformet en utenrikspolitisk målsetting for 1970-årene. 

Grunnlaget skulle hentes fra innenrikspolitiske ideer som Trudeau var opptatt av å overføre til 

internasjonale forhold: sosial velferd, økonomisk sikkerhet, ikke-diskriminering, miljøvern, 

fred, suverenitet og militær sikkerhet. Slik Basil Robinson så det, som var en del av den 

politiske ledelsen i Utenriksdepartementet, var arbeidet vanskelig å fullføre, da 

statsministeren og utenriksministeren hadde ulik tilnærming til utenrikspolitikken.
30

 Canadas 

deltagelse i Nato var for utenriksminister Sharp basert på ønsket om å påvirke innenfor Nato-

området. Det var viktig å holde politisk tilknytning til Europa for å balansere den amerikanske 

innflytelsen på Canada, selv om kanadierne flest ikke så den store nytten av alliansen. De 

kanadiske styrkene i Europa utgjorde tross alt ikke et stort antall.
31

 Løsningen ble et slags 

kompromiss der styrkebidraget til Europa ble redusert, og det ble gjennomført en ny 

gjennomgang av hvilke oppgaver forsvaret skulle ha.
32

 

De signalene som kom om endringer i Canadas politikk overfor Nato, hadde ikke full 

støtte i det kanadiske embetsverket. Ifølge den norske ambassaden i Canada var det betydelig 

motstand mot en endret Nato-politikk blant de høyere embetsmenn i det kanadiske 

utenriksdepartementet. Blant de ville det å trekke seg ut av Europa kunne medføre fare for 
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kanadisk isolasjon, og behov for enda tettere tilknytning til USA. Embetsverket ønsket å 

bevare sin identitet i Nord-Amerika gjennom å holde forbindelsene til Europa ved like.
33

  

Blant representantene i det kanadiske underhuset var det stor enighet om de bærende 

prinsipper i den kanadiske Nato-politikken. Utenriks- og forsvarskomiteen gikk inn for at 

Canada fortsatt skulle være medlem av Nato og videre at det kanadiske militære 

engasjementet overfor Europa forble uendret etter de siste endringene, inntil utstyret til 

flydivisjonen og den mekaniserte brigaden måtte skiftes ut. Det ble fremholdt at Canada måtte 

vektlegge langsiktighet i planene i forhold til Nato. Videre var ønsket at Canada fremmet 

avspenning i Europa.
34

       

Selv om den nye regjeringens politikk overfor Nato avvek fra den avtroppende 

regjeringens, var ikke uenigheten mellom den avtroppende og påtroppende statsministeren så 

stor. Lester Pearson ga i et intervju med en kanadisk avis støtte til forslaget om å redusere de 

kanadiske styrkene i Europa. Han uttalte videre at de europeiske landene burde ta et større 

ansvar for alliansens forsvar i Europa. Han støttet påtroppende statsminister Trudeaus 

uttalelser om at Canada burde vurdere å trekke styrkene tilbake fra Europa. Ifølge Pearson 

hadde tiden kommet for å vurdere denne løsningen. Det var dyrt for Canada å finansiere 

styrkene i Europa, og å trekke dem tilbake til Canada ville bli rimeligere. Gjennom en 

omstilling til mobilitet ville de kunne gjøre tilnærmet like stor nytte. Han uttalte også at 

Canada ville ha vært motvillig til et Nato-medlemskap, dersom de hadde visst at Frankrike 

ville trekke seg ut av det militære samarbeidet i alliansen. Da byrdefordelingen i alliansen var 

viktig og at de europeiske landene bidro her.
 35

 Pearson hadde dermed endret oppfatning; fra å 

ha vært sentral aktør ved opprettelsen av Nato, til en langt mer avmålt holdning til 

alliansemedlemskapet. Nasjonale behov og krav hadde nok fått prioritering for Pearson. Med 

bakgrunn i at begge kom fra Det liberale partiet, som var plassert i sentrum av kanadisk 

politikk, innebar endringen et merkbart stemningsskifte i sikkerhetspolitikken i Canada. 

 Utviklingen må ses i sammenheng med forsvarsdepartementets hvitbok fra 1964, hvor 

fredsbevarende oppdrag ble tillagt økt prioritert på bekostning av Nato og NORAD. 

Reduksjonen i styreforpliktelsene var i tråd med presset mot regjeringen for å prioritere 

velferdspolitikken i Canada. For å imøtekomme disse kravene foretrakk regjeringen å 

redusere det militære nærværet i Europa og heller satse på fredsbevaring. Det beste 
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alternativet ble da satsing på mobile styrker, som falt godt sammen med opprettelsen av en 

mobil styrke til Natos sør- eller nord-flanke i Europa.
36

 

 

Kanadiske avveininger 

Begrunnelsen for å redusere styrken stasjonert i Vest-Tyskland var for det første at 

økonomien i Europa hadde bedret seg drastisk fra de tidlige etterkrigsårene. Det ble fra 

kanadisk side forventet at forsvarsbyrden ble endret innad i alliansen slik at Europa måtte ta 

en større del av ansvaret. Natos kollektive forsvarsevne var hovedsakelig basert på styrker 

som forsvarte sine egne land. Canada var bare ett av to land som hadde stasjonert styrker på et 

annet kontinent, og var blant de seks landene som hadde stasjonert styrker utenfor sine egne 

landegrenser. Det ble dessuten sett på som viktig fra kanadiske side å prioritere nasjonale 

interesser i større grad. Økonomisk vekst og å hevde suverenitet og selvstendighet langs 

grensen ble sett på som viktige områder som måtte prioriteres opp, og da måtte noe annet 

prioriteres ned. Økt behov for ny teknologi i og omorganisering av forsvaret var kostbart, og 

med de begrensninger som lå i statsbudsjettet var dette krevende å få til. Canada var 

imidlertid fortsatt tilhenger av alliansens kollektive sikkerhet, selv om styrkebidraget ble 

redusert.
37

   

Statsminister Trudeau var dessuten bekymret for at volden i USAs urbane områder 

skulle spre seg til Canada, derfor var det viktig for ham å ha nok styrker stasjonert i Canada til 

å sikre ro og orden. Problematikken rundt et eventuelt selvstendig Quebec var høyst levende 

på denne tiden, og dette ønsket regjeringen å demme opp for. Det ble sett på som nødvendig å 

legge vekt på nasjonale utfordringer, hvor militæret kunne komme til å spille en rolle. Det ble 

vurdert som betydningsfullt at Trudeau-regjeringen bestemte seg for å videreføre 

medlemskapet i Nato, men det ble også sett på som betydningsfullt at de kanadiske styrkene i 

Europa ble halvert. Egen suverenitet og indre sikkerhet ble nå første prioritet, og tilknytningen 

til Nato var ikke lenger absolutt nødvendig for Canada. I tillegg til halveringen i styrker 

stasjonert i Europa trakk Canada seg fra tilknytningen til atomvåpen i forsvaret av Europa, 

samt at hangarskipet HMCS Bonaventure ble tatt ut av tjeneste. Disse reduksjonene ble kun 

delvis kompensert med Cast-brigaden.
38

 Det fantes imidlertid noen faktorer som trakk i 

motsatt retning. Til tross for politikk endringen i retning nasjonale forsvarsoppgaver, var den 

militære tilknytningen til Nato den mest spennende for byråkratene i Forsvarsdepartementet. 
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Derfor skulle disse øve press gjennom den kalde krigen i retning av økt vekt på Canadas rolle 

i Nato. Utover på 1970-tallet ga dette Canada igjen en mer pro-Nato innstilling.
39

 

 Canadiske myndigheter ønsket å flytte ressurser fra det stående bidraget i Europa til 

andre nasjonale formål. Landets medlemskap i Nato forpliktet imidlertid, og regjeringen anså 

seg ikke tjent med å provosere sine allierte. Derfor ble det søkt etter andre og rimeligere 

alternativer som passet bedre til det kanadiske forsvarets framtidige organisering. Som et av 

Nato-landene med minst andel av statsbudsjettet til forsvaret, var midlene begrenset, og 

mindre ressurskrevende løsninger måtte erstatte de bestående. Forpliktelsen med mobile 

styrker stasjonert i Canada, som skulle innsettes i Europa ved en krisesituasjon, var gunstig 

for landet. Canada reduserte sitt bidrag til forsvaret av Europa, men samtidig ble en ny 

forpliktelse overfor Nato en faktor som modererte bildet av et Canada som ønsket seg bort fra 

kostbar innsats i den gamle verden.    

 Det er i denne sammenhengen viktig også å se på den bredere kontekst for de 

kanadiske vurderingene. Canada så på seg selv som et nord-amerikansk land og en 

stillehavsnasjon, og det ble stadig klarere for kanadiske myndigheter at den sterke 

prioriteringen av Europa verken kunne eller burde vedvare. I tillegg hadde den kanadiske 

regjeringen stått imot krav fra ungdom og intellektuelle kretser om utmelding av Nato. 

Utenriksminister Sharp ønsket å styrke forsvaret av det nordatlantiske området. 

Forsvarsinnsats i Nord-Amerika skulle vurderes å ha samme verdi som innsats i Europa. Den 

kanadiske regjeringen hadde avvist disse kravene og sågar videreført styrkebidraget til Europa 

med støtte fra en parlamentarisk komité som var satt ned for å vurdere kanadisk 

utenrikspolitikk. Det var altså sett fra kanadisk side ikke ønskelig at landets oppslutning om 

Nato skulle trekkes i tvil.
40

  

Den endrede politikken overfor Nato i denne perioden ble gjennomført av en regjering 

som var skeptisk til Canadas militære bidrag til alliansen. Den ønsket å redusere kostnadene 

til samarbeidet i tråd med de synkende bevilgningene som påvirket forsvarsbudsjettene på 

starten av 1970-tallet.
41

 Resultatet av utredningen ble at forsvarsbudsjettet ble fastfrosset fra 

1969 til 1973. Konsekvensen av dette ble at andelen av budsjettet til investeringer sank, og 
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behovet for nyanskaffelser av materiell steg. Behovet for nytt materiell til forsvaret ble på 

1970-tallet prekært.
42

   

 

Status for Cast 

I en tid da Canada reduserte sitt styrkebidrag i Tyskland kunne brigaden kompensere for 

denne reduksjonen. De logistiske utfordringene rundt innsettingen av Cast-brigaden var et 

tilbakevendende tema for brigaden i tiden den eksisterte. Kanadierne var spesielt bekymret for 

de reelle innsatsmulighetene, da det ville være vanskelig å gjennomføre innsetting og 

tilbaketrekning fra Norge.
43

 Bidraget så bra ut på papiret, men det ble tatt for lite hensyn til 

tidsfaktoren i organiseringen. Brigaden ville, avhengig av omfanget av forhåndslagring, bruke 

flere uker på å bli operativ i Norge. Tid var viktig da Sovjetunionens styrker var stasjonert rett 

over grensen fra Norge, på Kola-halvøya. Det ble derfor åpenbart at det måtte komme tidlig 

mobiliseringsvarsel hvis brigaden skulle rekke fram i tide.
44

  

De to bataljonene, som hver for seg utgjorde en del av AMF-styrken til nordflanken og 

sørflanken, var også en del av Cast-brigaden og skulle kunne settes inn i løpet av syv dager. 

Tilknytningen til brigaden var ment å gi logistiske fordeler og øke avskrekkingseffekt. Den 

doble oppgaven førte imidlertid til store logistiske problemer. Gjennom tidlig varsling var det 

meningen at styrken skulle innsettes før krig brøt ut. Natos utenriks- og forsvarskomité mente 

likevel at Cast-forpliktelsen var et positivt tiltak. Det samme mente tidligere forsvarsminister 

for det konservative partiet i Canada, Douglas Harkness. Det kanadiske forsvaret var bedre 

tilpasset Cast enn forsterkningsforpliktelsen til sentralfronten, mente han. På den andre siden 

var Cast kun marginalt bedre enn forpliktelsen den erstattet. Årsaken var at innsettelsestiden 

på 30 dager var for lang til at den militære rollen var troverdig som avsrekkingsstyrke. Dette 

ble forsterket av tilknytningen til AMF med sin hovedsaklige avskrekkingsrolle. De tre 

brigadene tilknyttet den mobile kommando ble i 1968 delt opp i fire kampgrupper av 3500 

mann, noe som gjorde at ressursene måtte samles for å kunne sende en full brigade til 

nordflanken. Dette var enda et punkt som ga næring til synet om at forpliktelsen var primært 

politisk. Diplomatisk var Cast viktig for kanadierne. Den ga Canada muligheten til økt 
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politisk innflytelse i Nato tilnærmet uten kostnad for Canada i en periode der bevilgningene til 

forsvaret var lave og ble ytterligere redusert.
45

  

Lederen for avdelingen som hadde ansvaret for Cast, general Turcot i 2 Combat 

Group, beskrev oppgaven som det kanadiske forsvarets mest komplekse og krevende 

oppgave. Ambisjonen om å sende 5000 soldater for å forsterke nordflanken under en krise, 

krevde en felles innsats av det kanadiske militæret for å trene, utstyre og innsette styrken som 

skulle løse oppgaven. Sentrale utfordringer ved styrkebidraget ble vurdert til å være hvordan 

styrken skulle flyttes, hvordan den skulle utstyres, når dette skulle skje og hvem styrken 

skulle støtte ved innsetting.
 46

  

 

Norsk-kanadisk dialog 

Norge var i likhet med sine allierte i Nato bekymret for den kanadiske revurderingen av 

forpliktelsene og tilknytningen til Nato. Dette kom til uttrykk under en samtale mellom den 

kanadiske utenriksminister Sharp og utenriksminister Lyng i forbindelse med et Nato-møte i 

november 1968. Her ble det fra kanadisk side redegjort for de endringene som ble 

gjennomført av den nye regjeringen i Canada. Lyng uttrykte håp om at Canada ville fortsette i 

alliansen, da kanadisk medlemskap var viktig for Norge og andre mindre land i Nato. Det ble 

dessuten påpekt fra norsk side at det hadde vært lenge siden en kanadisk statsråd hadde besøkt 

Norge. I lys av det nære samarbeidet mellom Norge og Canada var det ønskelig å rette på 

dette, noe Sharp stilte seg positiv til.
47

 Dette var et tydelig tegn på den norske regjeringens 

forsøk på å understøtte den kanadiske interessen og involveringen i forsvaret av Norge. 

I forbindelse med et forsvarsministermøte i Nato i mai 1969 møttes representanter fra 

Canada, Danmark og Norge. Denne samtalen dreide seg om nordflanken, og det ble fra den 

kanadiske forsvarsministeren Cadieux informert om regjeringens forsvarsprogram. Dette 

inkluderte en frysing av forsvarsbudsjettet, noe som etter hvert ville medføre redusert militær 

kjøpekraft. Fra dansk side ble det gitt utrykk for at reduksjonen i konvensjonelle styrker ville 

senke terskelen for bruk av atomvåpen. Den norske forsvarsminister Otto Grieg Tidemand 

uttalte at forslaget kom som et sjokk, og at det var negativt at styrker skulle trekkes ut av 

Europa. Han beskrev det som en ”svart dag for Nato”. Han henstilte til Cadieux om å forklare 

sin regjering hvordan dette ble oppfattet av de små landene i Nato, og at reduksjoner ble 
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gjennomført i et langsomt tempo. Grieg Tidemand ga uttrykk for at dette var tiltak som kun 

gagnet østblokken med bakgrunn i utviklingen i Sovjetunionen.
48

  

 Det norske Forsvarsdepartementet mente økt vekt på felles interesser mellom Norge 

og Canada kunne virke positivt på den sikkerhetspolitiske gjennomgangen som ble 

gjennomført av Trudeau-regjeringen om Canadas forhold til Nato. Felles var at begge hadde 

en direkte interesse av fred og stabilitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Sovjetunionen 

hadde på denne tiden en økende marineaktivitet i nord, noe som skapte bekymring på norsk 

side. Natos mobile styrker skulle effektiviseres, og fra norsk side ville forholdene legges til 

rette for at denne styrken kom frem til sine mulige operasjonsområder, inkludert Nord-Norge, 

i tide. Flere problemer gjensto før det ble en effektiv styrking av nordflanken, problemer 

Norge ønsket å løse. Dette gjaldt størrelsen på og utrustningen av styrkene som skulle sendes, 

og tiden det ville ta for å få disse på plass i en kritisk situasjon. Infrastruktur var en viktig del 

av forsterkningsspørsmålet, og her ville regjeringen få til felles finansiering av tilstrekkelig 

mottakskapasitet til de potensielle avdelinger fra Storbritannia, USA og Canada uten at disse 

avdelingene først måtte konkret utpekes i fred for en slik innsats.
49

 

I en samtale mellom utenriksministrene Lyng, Sharp og Grieg Tidemand i juni 1969, 

uttrykte Lyng tilfredshet med fortsatt kanadisk medlemskap i Nato. Forsvarsminister Grieg 

Tidemand pekte på Norges strategiske beliggenhet og den korte varslingstiden ved konflikt. 

Endring i Canadas forpliktelse overfor Europa fikk en direkte innflytelse på Norges 

sikkerhetspolitiske situasjon. Fra norsk side ble det uttrykt at bistand fra Nord-Amerika var 

sterkt å foretrekke framfor for eksempel økt tysk forsvarsinnsats i Norge. Grieg Tidemand 

gjentok sin oppfordring om at kanadierne revurderte sin beslutning vedrørende 

styrkeforpliktelsen til Europa, eventuelt at reduksjonen ble gjennomført over en lengre 

periode.
50

 Norge støttet alliansens arbeid med å sikre styrkeforpliktelser i Europa og støttet 

følgelig ikke den kanadiske reduksjonen. Opprettelsen av Cast derimot var den norske 

regjering positiv til, i enda større grad enn Nato forøvrig.
51

  

Norge og Canada så på styrkebidraget som lite kontroversielt.
52

 Dessuten var Canadas 

styrkebidrag viktig for Norge. Styrkebidraget var også mer direkte relatert til landets eget 

nasjonale sikkerhetsbehov enn styrkene som var plassert i Tyskland. Nordområdene ble sett 
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som en del av Canadas østlige forsvarsområde. Dette var viktige årsaker til at brigaden ble 

tildelt nordflanken og videreført.
53

 Den norske basepolitikken gjorde at det ikke var mulig å 

stasjonere kanadiske styrker på norsk territorium, men i en tid da deler av styrken Vest-

Tyskland ble trukket tilbake for å forsterke styrkene i Canada og spare penger, var det lite 

sannsynlig at det ville blitt stasjonert ytterligere styrker i Europa selv om Norge ville tillatt 

det.
54

 I stedet var forhåndslagring av militært utstyr tidlig et aktuelt tiltak for å øke 

forpliktelsens verdi. Derfor ble forslag om forhåndslagring av kanadisk materiell raskt reist 

både overfor den kanadiske ambassadøren til Norge, Ross Campbell, og forsvarsminister 

Cadieux. Reduksjonene i det kanadiske forsvarsbudsjettet gjorde det imidlertid vanskelig å 

begi seg inn på slike tiltak.
55

 

Norge var ivrig etter å få forpliktet Nato-land til forsvaret av Norge. I denne 

sammenhengen var det viktig å avholde øvelser med allierte styrker i Norge jevnlig. Styrker 

fra de land som mest sannsynlig ville komme Norge til unnsetning i en krigssituasjon, ble 

prioritert. Disse landene var USA, Storbritannia og Canada.
56

 Norske myndigheter anså Cast-

brigaden som viktig for å bidra til å unngå å gi et inntrykk av at USA dominerte i 

flankeforsvaret. Derfor ønsket Norge at flest mulig land i Nato forpliktet seg til forsvaret av 

Norge. På den måten ble den såkalte ”flaggborgen” større. Norske myndigheter søkte et 

troverdige styrkebidrag som ga en avskrekkende stridsevne.
57

  

Kommandør H. B Gundersen, ved Forsvarsstaben, mente det var viktig å vise interesse 

for kanadiske styrkers deltagelse på nasjonale øvelser, ettersom det ville skape usikkerhet i en 

angripers vurdering av styrkeforholdet, og demonstrere Canadas vilje og evne til å sende 

styrker til Norge i en krigssituasjon. Videre påpekte han at Forsvarsstaben var av den 

oppfatning at kanadiske styrker var de best egnede for fellesøvelser. Dette fordi de hadde 

tilegnet egenskaper under lignende vinterforhold som i Nord-Norge, og at det kanadiske 

lynnet passet godt til det norske. Utbyttet av øvelser i Norge ville bli det beste for begge 

parter, mente han.
58

 Canada hadde tidligere på 1960-tallet deltatt i øvelser i Norge i 

forbindelse med AMF. Derfor ble kanadiske styrker invitert til øvelser i Norge i både 1968 og 

1969. Anmodningen ble ikke etterkommet fra kanadisk side med forklaring om presserende 
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øvelsesengasjement andre steder. Det kom ikke fram noen spesiell kanadisk interesse for 

øving i Norge, og det ble derfor ikke fremmet anmodning om dette i årene 1970 og 1971.
59

  

 

Canadas forpliktelse på nordflanken 

Strammere budsjetter til forsvaret bidro til at Trudeau-regjeringen på starten av 1970-tallet 

gjorde lite for å gjøre Canadas rolle på nordflanken til noe annet enn en forpliktelse i 

prinsippet. Ankepunktet var transporten av brigaden. Fergene som ble brukt mellom Nova 

Scotia og Newfoundland var tenkt benyttet som transport for styrken over Atlanterhavet i en 

krisesituasjon. Blant de militære ble styrkebidraget kalt for ”Canada’s next Hong Kong” eller 

”Hong Kong in the Snow” etter hendelsen under andre verdenskrig i 1941 da en kanadisk 

styrke ble sendt for å forsterke den britiske garnisonen i Hong Kong mot angripende japanske 

styrker.
60

 Etter 17 dager med store tap kapitulerte garnisonen. De gjenværende soldatene ble 

holdt fire år i japansk fangenskap.
61

 Dette ønsket naturlig nok kanadierne å unngå en 

repetisjon av. 

Cast-brigaden var en lett utstyrt brigade med færre kjøretøyer og uten stridsvogner, 

sammenlignet med en ordinær kanadisk brigade. Den hadde pansrede personellkjøretøyer, 

men mangel på beltevogner gjorde den mindre mobil i snø. Brigaden hadde moderat panser- 

og luftvernkapasitet. Soldatene i brigaden var vervede, godt trent og egnet for innsats i 

arktiske områder.
62

 Brigadens oppgave besto i å avskrekke ved å demonstrere en troverdig 

stridsevne. For å være troverdig, måtte styrken kunne settes inn i Nord-Norge på et tidlig 

tidspunkt i en krise, helst før situasjonen hadde utviklet seg til kamphandlinger. Cast-brigaden 

skulle brukes i forsvaret av indre Troms, mens de kanadiske flyene ville inngå i den ordinære 

flystyrken. Ved overføring av brigaden med tungt utstyr fra Canada til Norge ville det ta 30 

dager før den var på plass.
63

  

Sjøtransporten ble av det kanadiske militæret vurdert som risikofull. Den sovjetiske 

nordflåten hadde et betydelig antall ubåter, og det var sterk skepsis i militæret mot å sende 

brigaden sjøveien før trusselen i området var under kontroll. Sovjetunionen ble antatt å ha 56 

ubåter i den nordlige delen av Atlanterhavet og Nordsjøen på denne tiden. Dessuten måtte 
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tilstrekkelig transportkapasitet befinne seg på Canadas østkyst, og da primært ferger med 

direkte på- og avkjøringsmulighet. 
64

 

 

Utvidelse av forpliktelsen til nordflanken 

For å styrke den arktiske krigføringsevnen til de kanadiske styrkene ble det i 1970 etablert en 

base i Yelloknife, nord i Canada. Oppgaven til denne avdelingen var å koordinere aktivitetene 

til og treningen av det kanadiske forsvaret i kamp i arktiske strøk. Utover å styrke sin egen 

posisjon i det arktiske nord, ga denne endringen økt troverdighet og evne til vinterkrigføring. 

Til tross for økt kanadisk vekt på Arktis, ble ikke et nærmere samarbeid med nordlige land 

som Norge vurdert. Dette ga Cast en lav profil politisk, og som konsekvens ble ikke 

forpliktelsen diskutert i Natos utenriks- og forsvarskomités høringer fra 1969 til 1976. Den 

norske regjeringen presenterte i de første årene av forpliktelsen ingen strategiske eller 

militære argumenter som kunne styrke den og gjøre den mer realistisk. På den andre siden ga 

deltakelse på øvelser utover i 1970-årene en tilstedeværelse som styrket inntrykket av 

forpliktelse overfor Nato generelt og Norge spesielt.
65

 

1970-tallet skulle føre med seg endringer i Cast-brigaden. I 1970, kort tid etter at 

Donald Macdonald ble forsvarsminister i Canada, startet arbeidet med en hvitbok om 

endringene i forsvarspolitikken. Her vektla forsvarsministeren at teknologisk utvikling og et 

raskere tempo i forhandlinger om begrensinger i rustningskappløpet gjorde det vanskelig å 

planlegge på lang sikt. Situasjonen for forsvaret ble beskrevet som vanskelig da det var 

økende skepsis til forsvarets tradisjonelle rolle med stadig større avstand til forrige krig. I en 

tid med store behov på det sosiale og økonomiske området, var presset stort for å kutte i 

forsvarsutgiftene. Med denne meldingen redegjorde regjeringen for hvordan den ønsket at 

forsvaret skulle organiseres og hvilken størrelse det skulle ha fremover.
66

 Fra kanadisk side 

var tanken rundt endringen i styrkeforpliktelsen overfor Europa at dem skulle settes opp på 

samme måte som styrkene i Canada. Selv om forpliktelsen i Europa ble redusert, ville den 

være av god kvalitet. Reorganiseringen skulle starte i 1970 og bli fullført i 1972. Da ville 

styrken i Europa bestå av en moderne, mobil og fleksibel flytransportabel kampgruppe.
67

  

Konklusjonen av hvitboken var at størrelsen på styrken som var stasjonert i Europa 

skulle halveres, men forpliktelsene til AMF og Cast skulle videreføres, den skulle til og med 
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styrkes. Norske forsøk på å forsterke forholdet til Canada ga resultater gjennom forpliktelser 

av kanadiske flystyrker. Den 2. oktober 1970 kunngjorde det kanadiske 

Forsvarsdepartementet at to skvadroner skulle forpliktes til nordflanken. I 1972 ble disse  20 

CF-5 Freedom Fighter jagerfly innlemmet i Canadas forpliktelser på nordflanken. Styrken 

fikk Andøya som base, der også utstyr etter hvert ble lagret. Disse flyene var opprinnelig 

anskaffet for å gi taktisk flystøtte til Mobile Comands globale innsatsoppgaver. Med 

fjerningen av denne i 1967-1968 sto 74 av de 125 flyene som var bestilt, på lager. Testing av 

jagerflyet CF-5 i Europa i årene før hvitboken viste at den var egnet for innsats der, og da 

spesielt på nordflanken. Dette tiltaket var ment å ytterligere avskrekke Sovjetunionen fra å 

angripe, og øke muligheten til å svare på fiendtlig aktivitet gjennom fleksibel respons.
68 

 

Det negative med dette tillegget var at disse jagerflyene var bedre egnet for 

usofistikerte operasjoner enn oppgavene på nordflanken, som tett støtte til Mobile Command 

der flyene var avhengig av støtte fra andre jagerfly for å forsvare seg mot fiendtlige jagerfly. 

CF-5s evner lå i luft til bakke og rekognosering, ikke i luft til luft. Endringen var en billig 

måte for kanadierne å styrke Cast-forpliktelsen på. Gjennomføring av øvelser for brigaden i 

Nord-Norge ble sett på som for dyrt, og derfor ble øvelser for brigaden i stedet gjennomført i 

Canada i både 1970 og 1971.
69

 Denne situasjonen skulle bedre seg da det, til tross for 

stramme økonomiske rammer i det kanadiske forsvaret, deltok kanadiske styrker i øvelser på 

nordflanken hvert år fra 1971 til1976.
70

  

Styrkebidraget fra Canada var etterspurt fra Norges side, men realismen rundt 

bidragets nytte var omdiskutert. Sannsynligheten for at Cast-brigaden ville bli sendt til 

flankeforsvaret ble sett på som liten.
71

 Canada var nå også representert i Natos 

Nordkommando på Kolsås og dette styrket samarbeidet og den kanadiske involveringen i 

forsvaret av Norge.
72

  

 

Cast-brigadens utrustning og funksjon 

Ifølge stabssjef General Brown ville styrken omfatte 5000 mann, en støtteavdeling og et 

sykehus med 100 sengeplasser. Styrken var ikke utstyrt med stridsvogner, tyngre artilleri eller 

luftvernvåpen. Det kanadiske forsvaret ga styrken fem operasjonelle egenskaper knyttet til 

oppgaver som skulle gjennomføres. For det første skulle den kunne gjennomføre offensive og 
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defensive operasjoner. For det andre skulle den kunne gjennomføre operasjoner under Natos 

kommando og sammen med allierte styrker. Disse to oppgavene ble vurdert som greie 

forutsatt tilstrekkelig støtte fra Norge og Nato. For det tredje skulle styrken kunne fungere 

selvstendig i situasjoner der de nasjonale støttefunksjonene eventuelt var ute av spill. Dette 

kravet skapte store organisatoriske og logistiske utfordringer for styrken. For det fjerde skulle 

styrken ha forsyninger tilsvarende 30 dagers aktivitet, og deretter kunne operere fra den ene 

forsyningen til den neste. Til slutt skulle styrken kunne fungere i inntil 12 måneder. Dette 

siste punktet ble vurdert som irrelevant. Når styrken først ble utplassert, kunne den bli 

værende så lenge det var behov for den. Rotasjon og erstatninger til styrken ville kunne 

gjennomføres kontinuerlig, og derfor ble ikke tid ansett å være noe problem.  

Ønsket om forsterkninger til nordflanken ville bli rettet til generalsekretæren i Nato fra 

det landet som var truet. Canada ville deretter bli varslet gjennom politiske og militære 

kanaler. Altså fra generalsekretæren til de kanadiske myndighetene og fra SACEUR til 

lederen for forsvarsstaben. Ingen styrker ville bli sendt før den politiske ledelsen i Canada 

hadde gitt klarsignal. Men i påvente av dette kunne militæret gjøre sine forberedelser 

umiddelbart og sikre rask gjennomføring av mobilisering og organisering hvis ordren ble gitt. 

Transporten ville bli gjennomført med kanadiske skip og fly, eventuelt også med privat og 

alliert transport. Ved ankomst til Nord-Norge ville brigaden komme under kommandoen til 

SACEUR og så gis videre til en regional Nato-general. Brigaden ville uansett beholde sin 

kanadiske identitet og organisering. Dersom den kanadiske delen av AMF-styrken ankom før 

hovedstyrken til Nato, ville denne bataljonen bli plassert sammen med Cast-brigaden.
73

  

I forbindelse med den kanadiske AMF-styrkens øvelse i Norge i fire uker i tidsrommet 

januar-februar 1971, ble det gjennomført ytterligere undersøkelser samt dialog med de norske 

militære styrkene stasjonert i området. For de kanadiske utsendingene var også øvelsen 

Viking Shield, som simulerte et overraskelsesangrep fra Sovjetunionen gjennom Nord-Norge 

og Baltikum, nyttig og lærerik.  

For at Cast-brigaden skulle fungere, var det behov for en felles innsats fra militæret og 

de sivile transportskipene som skulle benyttes for å sikre at brigaden kom fram innen 30 

dager. For at alt utstyr skulle komme fram samtidig med troppene, måtte alle kjenne planene 

for mobilisering av brigaden til minste detalj slik at styrken var kampklar ved ankomst til 

innsettingsområdet. I 1971 kom den operasjonelle planen som tok for seg spesifikt 

prosedyrene for Cast-brigaden. Dette dokumentet ble sett på som et levende dokument som 
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skulle utfylles og endres ettersom man fikk økt kunnskap om oppdraget. Lederen av 

AFNORTH under øvelsen Viking Shield, general Walker, utrykte at av de styrkene som var 

tenkt brukt til å forsterke Nord-Norge, var de kanadiske styrkene de eneste som var trent og 

utstyrt for å kunne operere i dette området om vinteren.
74

  

 

Rekognosering og logistiske vurderinger av innsettingsområdene 

Når det kom til de aktuelle innsettingsområdene, gjorde Canada mer enn kun å stadfeste 

forpliktelsene til nordflanken. Det kanadiske forsvaret tilnærmet seg sin forpliktelse med stor 

grad av profesjonalitet gjennom å undersøke de områdene i Nord-Norge, Danmark og 

Tyskland som var aktuelle for innsetting av Cast-brigaden. Slike undersøkelser ble 

gjennomført gjentatte ganger på 1970-tallet. Det ble lagt vekt på alt fra operative hensyn som 

transport og terreng til mat og vask av klær. I november 1970 ble det foretatt en vurdering av 

brigadens innsettingsområde i Norge, og resultatet ble en grundig rapport som tok for seg 

generelle og administrative hensyn vedrørende styrkebidraget til Nord-Norge. De 

konklusjonene som ble trukket indikerte at forbedringer måtte gjøres på områdene utrustning, 

mobilitet og trening.  

Brigadens oppdrag var å forsterke Nato-styrker i forsvaret av Nord-Norge. Dette var 

planlagt gjennomført ved å støtte norske styrker langs forsvarslinjen i Troms mot et angrep fra 

Finnmark eller fra finsk territorium. Styrken skulle være en rask reaksjonsstyrke. Den ble 

planlagt satt inn i tre alternative områder. Disse var Skitbottsdalen, halvøya Tromsø og 

Malangenfjorden. Ved innsetting i Norge var det mindre behov for tyngre militær utrustning 

enn i alternativene Danmark og Tyskland. Dersom styrken skulle kunne fungere godt mot de 

invaderende sovjetiske styrkene, var det imidlertid behov for mer artilleri, flystøtte og 

stridsvogner enn opprinnelig planlagt. Det norske luftvernet ble vurdert som ekstremt svakt, 

og det var følgelig liten sannsynlighet for at brigaden ville få noe som helst beskyttelse i 

forsvarsområdet. Kanadierne så på luftvernvåpen som essensielt med bakgrunn i trusselen fra 

fiendtlige fly i området. En forbedring på dette punktet var nødvendig for å unngå en militær 

katastrofe. Mangelen på stridsvogner var et annet svakt punkt. Sannsynligheten for å få slik 

støtte fra norske styrker ble også ansett som liten, og dette var spesielt uheldig da Cast-

brigaden i utgangspunktet var utrustet med lettere materiell. Området ville imidlertid legge 

begrensinger på bruken av stridsvogner, men de fungerte godt i terreng og var helt nødvendig 

for å kunne motstå fiendtlige styrkers tyngre våpen. Rapporten fastslo at pansrede kjøretøy 
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måtte inkluderes i brigaden for å kunne slå ut fiendtlige stridsvogner, samt gi brigaden 

offensiv evne. I rapporten ble behovet vurdert til å være et mekanisert regiment bestående av 

en lett utrustet eskadron og en stridsvogneskvadron. Med bakgrunn i flytrusselen var det 

behov for å ha styrker i reserve som kunne settes raskt inn, og for at det skulle kunne fungere 

godt var stridsvognstøtte nødvendig. Det var også utfordringer i Nord-Norge knyttet til 

radiosamband. Norge hadde rutiner på forbedring av dette ved operative situasjoner, men da 

de norske og kanadiske systemene var forskjellige, var det behov for forbedringer i 

kommunikasjonen.
75

  

Transport av brigaden var planlagt gjennomført med ferger og militære 

transportfartøy. Disse hadde en dybde som begrenset mulighetene for anløp i Nord-Norge. 

Forbedringer ble vurdert gjennom å anskaffe grunnere båter som kunne brukes til innsetting 

og forsyning av styrkene. Fly til rekognosering og forsyninger var viktig, og selv om det var 

vanskelig å etablere flystriper i området, var det tilgang på kortere flystriper, samt mulighet 

for bruk av isfrie fjorder til landing for sjøfly. Brigadens transportkjøretøy var hjulgående. 

Disse kjøretøyene ble vurdert som sårbare, og sårbarheten burde reduseres ved at de ble 

erstattet av beltedrevne kjøretøy.
76

  

Et annet sentralt moment for realismen i styrkebidraget var brigadens støttefunksjoner. 

Det springende punkt i denne forbindelse var at støttepersonellet var stasjonert flere steder, at 

de ikke hadde øvd sammen, og at de ved innsetting av brigaden måtte ankomme før selve 

styrken. Her lå et av de svakeste leddene i Cast-brigaden. For mobilitet i et vanskelig 

geografisk område var helikoptre viktig. Rapporten fastslo at det aldri kunne bli for mange 

helikoptre i et slikt terreng. Nettopp utfordringer med terrenget og været i området, spesielt 

vinterforholdene, ble vektlagt. Kanadierne undersøkte grundig forholdene som ventet dem, og 

nødvendige endringer og tilpassninger ble poengtert. Det var viktig at styrken ble balansert i 

forhold til det oppdraget brigaden skulle løse.
77

    

 

Kanadiske militære vurderinger om Nord-Norge 

Kanadierne var opptatt av den geopolitiske situasjonen i Nord-Europa og detaljene i områdets 

geografiske utforming, og syntes området topografisk og klimatisk var militært utfordrende 

og krevende. Transport ble vanskelig, da området også mangler jernbane og hadde et lite 

utbygd veinett. Flyplassene i området var derfor viktige. Det norske militæret i området ble 
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vurdert til å ha en liten, men balansert marine og det ble konstatert, noe overraskende, at 

Brigade Nord, stasjonert ved Bardufoss, var den eneste norske brigaden i Nord-Norge.  

Trusselen fra Sovjetunionen føltes reell for det kanadiske militæret. De antok at 

Sovjetunionen var kjent med den strategiske rolle Norge spilte i overvåkning av russisk 

aktivitet til lands og til sjøs i de nordlige områdene. Sovjetunionens betydelige flåte i nord, og 

norskekysten bød på gode muligheter for flåteaktivitet i Nordsjøen og Atlanterhavet. 

Sovjetunionens mål, ved et angrep på Norge, ville være å utflankere Natos forsvarssystem og 

svekke kommunikasjonslinjen over Atlanterhavet. Dessuten ville det være ønskelig å 

eliminere Natos overvåkning av nordflåten og utvide varslingssystemet vestover, kontrollere 

innseilingen til Barentshavet fra Nordkapp til Svalbard, for til slutt å etablere marine- og 

flybaser langs norskekysten.  

Ved sammenligning av styrkeforholdet mellom Nato og Sovjetunionen, ville 

Sovjetunionen ved et angrep i dette området ha fem ganger så mange soldater, femten ganger 

så mange stridsvogner og fem ganger så mange fly dersom området ble sett isolert. I tillegg 

kom nordflåten som en sterk faktor i kontrollen av sjøområdet rundt og støtte til landsettinger. 

Det var flere mulige scenarier om hvordan angrepet kunne komme, og det var også mulig at 

angrepet ville være begrenset til Finmark. En okkupasjon av kun Finmark ville langt på vei 

realisere strategiske mål og samtidig redusere faren for en storkrig, mente kanadierne.
78

 

Avslutningsvis konkluderte etterretningsgjennomgangen, som tok for seg brigadens to 

andre oppdragsmuligheter i Tyskland og Danmark foruten Norge, med at det mest 

sannsynlige stedet brigaden vil bli satt inn, var Nord-Norge. Derfor ble denne delen av 

forpliktelsen hovedsakelig studert. Videre ga innsetting i Nord-Norge det kanadiske forsvaret 

muligheten til å være konkret i planleggingen. Fra et trenings- og utstyrsperspektiv ble det 

oppfattet som det mest krevende alternativet med vinter sju måneder av året. Nato vurderte de 

kanadiske styrkene som de mest egnede til å samarbeide med de norske styrkene i dette 

området. Brigaden måtte organiseres ut fra den sovjetiske trusselen, geografi, samt klima. 

Området hadde færre soldater enn Sentral-Europa, og passet derfor bedre for Canada. Canada 

hadde dessuten hatt forpliktelser i området siden 1964 gjennom AMF-styrken. Det var viktig 

å oppnå en realistisk militær organisering og en riktig balansert styrke til å utføre oppgaven 

for at forpliktelsen med Cast-brigaden skulle videreføres. Videre måtte organisering og 

støttefunksjoner gjennomgås, samt transport fra kanadiske baser til innsettingsområdet.
79
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I perioden 8.-16. mars 1974 gjennomførte en gruppe kanadiske militære et nytt 

rekognoseringsoppdrag i Nord-Norge. Målet var ytterligere undersøkelser av aktuelle områder 

for innsetting av Cast-brigaden. Dette oppdraget ble utført samtidig med øvelsen Argus 

Express. Til tross for dette var oppfattningen på kanadisk side at tilknytningen til Cast-

brigaden fungerte som en døråpner, og at anstrengelser ble gjort for å bistå gruppens arbeid. 

Kanadiske militære oppfattet at Norge viste brigaden stor tillit, og at den norske militære 

ledelsen gikk langt for å tilkjennegi dette overfor representantene fra Canada. Det ble videre 

påpekt at Norge hadde stor tro på Cast-brigadens bidrag i en krisetid, og at det var viktig at 

forventingene ble møtt med besluttsomhet i forberedelsene fra Canadas side, da behovet ville 

kunne komme for at brigaden skulle settes inn.
80

     

I sammenheng med gjennomgangen av brigadens operasjonsplaner, ble det utarbeidet 

anslag på tapstall for styrkene som skulle settes inn. Rapporten indikerte behovet for 

forsterkninger på grunnlag av anslått tapstall opptil 13,5 prosent per dag for styrken i 

konfliktsonen, og 2,5 prosent for personell i støttefunksjoner. Disse tallene viste behovet for å 

kunne forsterke brigaden raskt i en stridssituasjon, og de viste også at skulle tapstallene bli 

som ventet, ville ikke forsterkningsstyrken på 300 som skulle sendes over med brigaden være 

tilstrekkelig.
81

    

 

Oppsummering 

De strukturelle endringene i det kanadiske forsvaret og prioritering av andre formål enn 

forsvarsbudsjettet fikk konsekvenser for de kanadiske forpliktelsene. Den kostnadskrevende 

forpliktelsen overfor sentralfronten ble halvvert. Den Sovjet-ledede invasjonen i 

Tsjekkoslovakia og allierte reaksjoner var ikke nok til å endre den kanadiske kursen på dette 

området. Reduksjonen kunne til og med blitt større. Derimot ble den nyopprettede 

forpliktelsen til nordflanken positivt mottatt av alliansens medlemmer. Opprettelsen av Cast 

var mer i tråd med de endringer i det kanadiske forsvaret som var gjennomført årene før. 

Samtidig sammenfalt den med prioriteringen av nasjonale oppgaver og territorielt forsvar i 

Canada. Norske myndigheter var naturlig nok fornøyd med den nye forpliktelsen. For selv om 

forpliktelsen også inkluderte mulige innsettingsområder i Danmark og Nord-Tyskland, var det 

Nord-Norge som tidlig utpekte seg som det mest aktuelle innsatsstedet. Til tross for at norske 

myndigheter foreslo tiltak for å styrke Casts bidragsevne, ble lite gjort for å gjøre Cast mer 
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troverdig de første årene. Det eneste var at tilknytningen til sørflanken ble oppgitt av 

økonomiske grunner, og likeså tiltaket med å videreføre arbeidet med å rasjonalisere 

utstyrsvalgene for forsvaret. Et tiltak som styrket brigaden militært og politisk, var 

forpliktelsen av to skvadroner med CF-5 Freedom Fighter jagerfly til nordflanken. 
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4 Utviklingen i forpliktelsen til nordflanken  

 

Siden begynnelsen på 1960-tallet hadde USA arbeidet for å innføre strategien om fleksibel 

respons for Nato også på nordflanken. 1970-tallet symboliserte gjennombruddet for dette 

arbeidet. Amerikanerne fortsatte å forsyne Norge med våpen og utstyr som bidro til strategien. 

Vietnam-krigen opptok imidlertid mye av oppmerksomheten fram til midten av 1970-tallet, 

deretter ble engasjementet om Europa stadig sterkere med amerikanernes økende bekymring 

for Nord-Europa.
1
  

Norge balanserte på en slakk line mellom militær avskrekking og provokasjon i sin 

strategisk viktige geografiske beliggenhet. Cast-brigaden var ofte tema når norske og 

kanadiske statsråder møttes i løpet av 1970-årene. Begge sider ønsket å øke styrkebidragets 

relevans og troverdighet, men lite ble oppnådd. Arbeidet med spørsmål rundt 

styrkeforpliktelsen var preget av manglende engasjement i problematikken og ujevn 

proritering. Utskifting av ministre, spesielt i Canada, skapte usikkerhet i dialogen i en tid med 

økonomiske utfordringer i forsvarsbudsjettene. Fra kanadisk side viste dette tiåret langt på vei 

at den militære tilknytningen til Europa generelt, og Cast-brigaden spesielt, var langt fra å bli 

ansett som en selvfølge for kanadiske politikere. Norske myndigheter ville ikke risikere at 

Canada trakk seg fra forpliktelsen ved at motforestillinger ble vekket til live. Den kanadiske 

militære tilknytningen til Norge ble holdt levende ved at kanadiske militære enheter jevnlig 

deltok på øvelser i Norge. I dette kapittelet behandles utviklingen i Cast etter de store 

endringene i overgangen til 1970-tallet og hva som drev utviklingen fram til starten av 1980-

tallet. Hvorfor ble forpliktelsen opprettholdt? 

 

Konsolidering 

Canada var aktiv innenfor arbeidet med gjensidige styrkereduksjoner fra 1973 til 1989 for å 

fremme avspenningen og nedrustningsarbeidet for å redusere spenningsnivået i Europa. På 

1970-tallet var det i Canada også gjenstand for interne utfordringer med separatisbevegelsen i 

Quebec. Den franske presidenten Charles de Gaulls engasjement for selvstendighet for dette 

franske området i Canada på 1960-tallet ga konflikten internasjonal oppmerksomhet. Selv om 
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Canada ble holdt samlet skulle dette spørsmålet prege kanadiske regjeringer i lang tid. Lester 

Pearson hadde, som statsminister, innført et kostbart velferdssystem og Canada gikk fra å 

bruke 4 prosent av statsbudsjettet på forsvaret i 1964 til 2,1 prosent i 1984. Forsvaret ble klart 

svekket og selv om statsminister Pierre Trudeau ikke var noen sterk tilhenger av forsvaret, 

påvirket internasjonale trender og økonomiske utfordringer gjennom 1970-tallet med 

stagflasjon til at kanadiske politikere først og fremst så mot nasjonale behov og krav.
2
  

I Nato-sekretariatets årsoversikt for 1975 ble Canadas tilskudd til Natos forsvar 

vurdert som lite, men de kanadiske styrkene ble ansett å være velbalanserte, profesjonelle og 

veltrenede. Styrkenes utstyr hadde imidlertid ikke blitt fornyet på flere år. Spesielt for den 

mekaniserte brigaden i Tyskland, jagerfly og maritime patruljefly og skip, var dette negativt, 

da den teknologiske utvikling medførte raskt utdatert utstyr dersom det ikke ble fornyet.
3
 

Flere Nato-land hadde i 1974 økonomiske utfordringer med nedskjæring i forsvarsbudsjetter 

som konsekvens. Økning i de kanadiske bidrag til alliansen ville bli godt mottatt. Det 

kanadiske forsvaret var i en dårlig forfatning etter åtte år uten større investeringer, og der 

økninger i forsvarsbudsjettet var blitt spist opp av inflasjon. Økte investeringer måtte til for å 

kunne fornye og effektivisere forsvaret.
4
  

Canadas direkte bidrag med styrker som kunne settes inn i Norge for å støtte norske 

styrker, var en bataljon i den mobile Nato-styrken AMF og Cast. Det kanadiske bidraget til 

AMF var i 1975 en flytransportabel bataljonsgruppe og en ”Light Weight Attack” (LWA) 

skvadron, bestående av 10 fly. Både bataljonsgruppen og flyskvadronen tilhørte egentlig Cast-

brigaden og ville blitt trukket ut av AMF dersom aktivisering av Cast ble aktuell etter en 

forutgående innsettelse av AMF. Resultatet av dette kunne bli at den ene bataljonen ankom 

Nord-Norge før de andre, som igjen ville kunne føre til at den ble satt inn på fronten 

umiddelbart uten å vente på resten. Oppdeling av kanadiske enheter var noe både kanadiske 

militære og politikere fryktet kunne få negative konsekvenser. Canadas bidrag med Cast-

brigaden var i 1975 på 5048 mann samt to CF-5 flyskvadroner. Flyskvadronene kunne settes 

inn uavhengig av bakkestyrken, men om bakkstyrken skulle settes inn, måtte flystyrken settes 

inn samtidig.
5
  

I 1974 startet den kanadiske regjeringen arbeidet med en ny utredning om forsvaret og 

forpliktelsene overfor Europa. Forsvarsminister James Richardson var bekymret for den 
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strategiske verdien av forpliktelse til nordflanken. Det var usikkert om tilstrekkelig 

transportkapasitet ville være tilgjengelig tidsnok slik at styrkens oppgaver kunne 

gjennomføres. Transporten med skip ville være sårbar og kreve et betydelig apparat for å 

forsvare den mot fiendtlig angrep. Styrken ville bruke en måned på innsettingen, og ville ikke 

rekke fram i tide slik forpliktelsen var planlagt disse første årene. Dessuten var Danmark, som 

mulig innsatsområde, problematisk fordi området var en forlengelse av sentralfronten i 

Tyskland. Cast-brigadens lette utrustning gjorde den uegnet for forsterkning av Danmark og 

derfor lød konklusjonen at denne delen av forpliktelsen burde avsluttes. Dette alternativet ble 

valgt framfor de to andre mulighetene som var til vurdering; nemlig å redusere styrken til en 

fly-mobil enhet på 1500 mann eller trekke tilbake hele forpliktelsen. Forholdet til Nato var 

viktig for den kanadiske regjeringen, så disse to alternativene ble ikke aktuelle.
6
  

Kanadiske myndigheter sto i følge utredningen fast på landets vilje og evne til å 

gjennomføre sine forpliktelser i fellesforsvaret. Resultatet ble at antall soldater skulle holdes 

på samme nivå som i 1975. Videre skulle Canada fortsatt ha både en landstyrke og en 

flystyrke stasjonert i Europa. Bakkestyrkenes utstyr skulle gjennomgå en modernisering og 

flystyrkens kampevene skulle opprettholdes. Disse forslagene gikk gjennom i en tid med 

generelle kutt på budsjettene i Canada. Målene skulle nås med nye investeringer først 

innenfor budsjettetrammen, så gjennom midler spart på konsolidering og omorganisering av 

forsvaret. Dette ville bli vanskelig å få til. I 1975 lå andelen til investeringer i 

forsvarsbudsjettet på åtte prosent. Skulle målene realiseres, måtte det gjennomføres en 

betydelig opptrapping de påfølgende årene.
7
 Midten av 1970-tallet representerte således et 

skifte i Canadas planer for Cast-brigaden. Den forsvarspolitiske gjennomgangen i Canada 

satte søkelyset på de sidene som ikke var tilfredsstillende sett med kanadiske øyne. 

Forpliktelsen overfor Norge ble videreført og orienteringen mot Nord-Norge ble økt på 

bekostning av Casts tidlige tilknytning til sentralfronten.
8
  

Utredningens konklusjoner ble godt mottatt i Nato, og forsvarsminister Richardson ble 

følgelig gratulert av blant andre generalsekretær Joseph Luns, og amerikanske og britiske 

Nato-representanter.
9
 For Nato var forpliktelsen for viktig til å reduseres. Norge hadde 
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derimot ikke grunn til å være like fornøyd da denne planen ikke ga ekstra midler til å løse 

utfordringene tilknyttet Cast.
10

 

Medlemskapet i Nato sto fast, og for statsminister Trudeau var motivet for dette at 

alliansen også var en verdifull mulighet til konsultasjoner om forsvars- og 

avspenningsspørsmål med andre likesinnede nasjoner enn USA. Da ble momenter trukket 

frem som at verdenssituasjonen tilsa en viss grad av beredskap, at man kunne være fredselsker 

uten å være pasifist, og at selv nøytrale land hadde relativt høye militærutgifter. Trudeau 

mente det var viktig å stimulere til offentlig debatt om alle sider av forsvarspolitikken og 

engasjere parlamentarikere til drøftelser om realistiske alternativer. Opinionen i Canada hadde 

ikke først og fremst vært kritisk til forsvarsbyrden og Nato-medlemskapet, men mot 

manglende fremgang i avspenningspolitikken og demokratiske underskudd i enkelte av 

medlemslandene.
11

 Overfor Nato-landene ble forpliktelsene til Europa brukt som en 

brekkstang for økt politisk innflytelse for Canada. Blant annet uttalte utenriksminister Sharp 

under et utenriksministermøte i Nato i 1973, at Canada ville vurdere å trekke seg fra det 

militære samarbeidet i Nato hvis ikke landets synspunkter fikk større gjennomslag. Presset 

fungerte og uttalelser fra Nato inneholdt etter dette i større grad en understrekning av 

betydningen av kanadiske og amerikanske bidrag til forsvaret av Europa.
12

  

 

Konkrete tiltak 

Gjennom støtteavtalen mellom Norge og Canada, som ble undertegnet 5. juli 1975, ble den 

kanadiske forsyningsorganisasjonen redusert. I stedet skulle norsk logistikkstøtte gis til Cast 

under innsetting og operasjoner i Nord-Norge. Som konsekvens av enighet om vesentlige 

utvidelser av den norske logistikkstøtten til brigaden gjennom særlig økt bakre 

forsyningsstøtte, ble denne avtalen revidert med det for øyet å opprette en 

forsyningsorganisasjon for hæren i Nord-Norge med en integrert kanadisk forsyningsdel på ca 

130 mann og et mobiliseringstillegg fra Sør-Norge på ca 750 mann. Dette var en vesentlig 

reduksjon i den opprinnelige kanadiske forsyningsorganisasjonen som før var på 1100 mann. 

Den nye forsyningsorganisasjonen skulle ha ansvaret for hele den bakre forsyningsstøtten til 

kanadiske så vel som norsk avdelinger.
13
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I 1976 ble Danmark som alternativt innsettingssted for Cast fjernet. Innen april 1977 

ble endringen akseptert i Nato og satt i verk. Da Norge ble stående igjen som det eneste 

alternativet, ble det fremforhandlet en avtale mellom Norge og Canada som gikk ut på at 

Norge tok på seg ansvaret praktisk og økonomisk med å frakte brigadens utstyr i en 

krisesituasjon ved å bruke den norske handelsflåten. Det ble også åpnet forhandlinger om å 

forhåndslagre kanadisk materiell for ytterligere å redusere transporttiden.
14

 Avtalen dekket en 

generell del om blant annet støtte til brigadestyrken, mens delavtaler senere ble inngått til 

bruk ved en eventuell utplassering. Innsetting av en såpass stor styrke som Cast-brigaden ble 

da vurdert til å kunne ha en vesentlig betydning i en eventuell kritisk situasjon i Nord-Norge. 

Derfor ble nedkorting av overføringstiden fortsatt sett på som det viktigste.
15

 Den norske 

forsvarsplanen besto i å holde på viktige områder og dermed tilrettelegge for alliert hjelp. 

Planen for brigaden var at den ved ankomst til operasjonsområdet, skulle stilles under 

operativ kontroll av 6. divisjon og da bli satt inn som en reservebrigade.
16

 Samme år ble det 

besluttet at 5. brigade i Valcartier Quebec, skulle ha Cast-oppgaven. Ved at kun én brigade 

hadde forpliktelsen, ble utfordringene med å mobilisere styrken redusert. Dette bidro til at 

brigadens innsettingstid etter hvert ble redusert til tre uker med en ukes varsel.
17

  

Cast-forpliktelsen som opprinnelig hadde vært et rimelig politisk alternativ for å vise 

den kanadiske forpliktelsen overfor Nato, ble i et komplekst strategisk og politisk område 

etter hvert en mer kostbar forpliktelse enn kanadierne kanskje hadde sett for seg. Med 

Sovjetunionen som en økende trussel for nordflanken, økte presset på den kanadiske 

regjeringen fra egne militære og Nato om å gjøre forpliktelsen mer troverdig og mindre 

politisk.
18

     

 Nato var opptatt av å øke troverdigheten til Cast-forpliktelsen. Alliansen påpekte i en 

forsterkningsstudie at innsettingstiden kunne kortes ned ved at skipene, som var øremerket for 

denne transporten, på et tidligere tidspunkt ble gjort tilgjengelige for transportering. Flere skip 

kunne også stilles til disposisjon.
19

 I forbindelse med Natos forsvarsplan 1977-1981 kom det 

fram at ønsket fra Nato var at Cast-brigaden skulle innsettes i AFNORTH-området innen sju 

dager etter at beslutning om deployering var tatt. Mulig innsetting av brigaden i Sør-Norge ble 
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også vurdert og det ble blant annet foreslått en omstrukturering av styrken med mål om å 

gjøre den mindre avhengig av det tunge utstyret. Norge og Canada var derimot enige om at 

forsterkningen ikke skulle innsettes via Sør-Norge. Det ble også innenfor Nato og på norsk 

side arbeidet for å gjøre Canadas to styrkebidrag til nordflanken, Cast-brigaden og AMF-

styrken, uavhengig av hverandre gjennom økt styrkeforpliktelse fra Canada slik at styrker 

ikke var forpliktet til mer enn en oppgave. Målet med dette var å oppnå mer fleksibilitet.
20

  

Mangelen på transportfly i Canada under de da gjeldende planene, gjorde at Cast-

brigaden og AMF-styrken ikke kunne transporteres samtidig fordi de var ment å skulle bruke 

de samme transportflyene. Fram til endringer ble gjort på transportsiden sto inntil 30 dagers 

innsettingstid fast. Det var vanskelig for Nato å finne andre nasjoner til å forplikte seg til 

AMF-styrken, men SACEUR kunne få til en løsning der den daværende kanadiske AMF-

bataljonen som inngikk i Cast-brigaden ble erstattet med en annen kanadisk bataljon. Denne 

løsningen ble avvist fra kanadisk side, og begrunnet med manglende ressurser. Canada godtok 

å opprettholde forpliktelsen av AMF-styrken inntil SACEUR fant et alternativ.
21

  

I 1976 ble det startet forhandlinger mellom Norge og Canada for å få til 

forhåndslagring av utstyr for en bataljon. Målet var å få ned overføringstiden for Cast-

brigaden til under 14 dager, samt å få overføringstiden for den ene bataljonen ned til under 7 

dager, samt å ha et bredere forsvarssamarbeid.
22

 Viseminister Blacks inntrykk var at brigaden 

på norsk stabsnivå ble sett på som en unnsetningsstyrke og planla deretter, mens kanadierne 

anså dette som urealistisk. Divergens i dette grunleggende spørsmålet gjorde sitt til at lite ble 

oppnådd. Det var motstridende meninger innad i det kanadiske Forsvarsdepartementet og i 

regjeringen, og det var derfor viktig å vise klart at Canadas engasjement var fornuftig og 

riktig både fra Natos og Canadas synspunkt.
23

  

Dette mente ikke Robert Cameron, i den kanadiske avisen Winnipeg Free Press. Med 

henvisning til en militær kilde i Nato, skrev han at uavhengig av hva Canada gjorde kunne 

ikke kanadiske styrker utplasseres i Nord-Norge tidsnok til å bidra i en krise. Stasjonering av 
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allierte styrker i fredstid og atomvåpen ville i større grad virke avskrekkende på 

Sovjetunionen, mente han. Cameron fortsatte med å hevde, med bakgrunn i samtaler med 

kanadiske militære, at den arktiske treningen de kanadiske styrkene gikk gjennom, gjorde 

dem overkvalifisert for forholdene i Nord-Norge, og at styrker fra land som Nederland, 

Belgia, Danmark fort kunne tilegnet seg tilstrekkelig vinteregenskaper for å kunne operere i 

Nord-Norge. Han mente her at vinteren i Nord-Norge var for moderat for de kanadiske 

styrkene, som var vant til kaldere og tørrere vintervær. Konklusjonen hans var at Canada 

burde løses ut av forpliktelsen og allierte styrker nærmere Nord-Norge burde brukes i stedet, 

da ville Canada gjort Norge en tjeneste.
24

 

 

Nye endringer 

Robert Camerons synspunkter ble ikke tatt til følge av den kanadiske regjeringen, men i 1978 

ble ytterligere endringer bestemt for Cast. Under forsvarsminister Rolf Hansens besøk i 

Canada kunngjorde forsvarsminister Barnett Danson at Cast-forpliktelsen skulle justeres for å 

kunne møte forpliktelsene overfor Nato innenfor eksisterende ressurser og den planlagte 

ramme. For det første skulle styrken reduseres til 4000 mann med tilhørende reduksjon i 

kjøretøy på 25 prosent, samtidig skulle det tilføres ytterligere helikoptre for å øke mobiliteten. 

Ved at styrken ble gjort lettere og organiseringen av utstyret i Canada forbedret kunne 

kompanier av styrken lettere flys til Norge for øvelser. Dessuten skulle det stilles tre nye og 

moderne på- og avkjøringsfartøy til disposisjon for å overføre brigadens utstyr og redusere 

innsettingstiden, som erstatning for de fem containerskipene som hittil var satt til oppgaven. 

Disse ble operative i 1982. Det skulle kunne redusere tiden for forflytting av utstyret fra 3 til 2 

uker. Når utstyret hadde kommet fram til Norge, skulle hoveddelen av Cast-brigaden flys til 

Norge i kanadiske fly.
25

 Cast-forpliktelsen skulle plasseres hos Canadas Special Service Force 

(SSF) ved Petawawa som Forsvarsdepartementet i Canada vurderte å være godt tilpasset 

oppgaven. Ved å trekke mest mulig av brigaden fra én formasjon ville trening forenkles og 

rutiner for å redusere mobiliseringstiden bedres. Logistisk støtte for styrken ble integrert i den 

norske logistiske støtteorganiseringen.
26
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Special Service Force var organisert som en operativ brigade med høy stridsberedskap, 

karakterisert som en rask reaksjonsstyrke som hurtig kunne settes inn i et operasjonsområde. 

En bataljon kunne settes inn i løpet av 24 til 48 timer og en ”light scale” brigadegruppe på ca 

4000 mann kunne settes inn i løpet av sju dager. Relativt svak ildstøtte for styrken gjorde at 

den var avhengig av helikopter og flystøtte. Styrkens organisering og utrustning ville bli 

tilpasset ytterligere til oppdragets unike form med økt vekt på trening og forberedelse. Disse 

styrkene ville også kunne brukes til fredsbevaring for FN.
27

 Den problematiske siden ved 

denne siste oppgaven ble tydelig da Danson senere innrømmet at bare gjennom å tilbakekalle 

alle landets fredsbevarende styrker kunne forpliktelsen overfor Norge møtes.
28

 

Forsvarskommentaroen Nicolas Stethem uttalte i The Globe and Mail at denne endringen ikke 

var et tegn på prioritering av Nato, men en reduksjon av forpliktelsen da SSF ikke utgjorde en 

full brigade. Dessuten var de kanadiske styrkeforpliktelser til Europa så små at de ville bli 

slaktet på slagmarken, mente han.
29

 

General Paradis, sjefen for Mobile Command, som hadde ansvaret for Cast, var 

tvilende til om forsterkningsoppgaven i Norge lot seg gjennomføre. Begrunnelsen var dels 

skepsis til muligheten for å få de nødvendige politiske beslutninger tidlig nok slik at styrken 

rakk fram før kamphandlinger brøt ut, og dels at ressurser som var nødvendige for å 

kompensere dette, som forhåndslagre og flytansport, ikke var realistisk å håpe på. Han syntes 

flytansport var viktigst å få til og tilla ikke den reduksjon i overføringstiden til to uker noen 

utslagsivende betydning. Han understreket også at Cast ikke var ”suited for high intensity 

battlefield”. Dette kunne tolkes som om at dersom ikke styrkene kom på plas før 

fiendtligheter brøt ut, var det tvilsomt om de i det hele tatt kom.
30

  

Øvelser utgjorde en viktig del av det kanadiske engasjementet på nordflanken. I 

perioden 1971-1976 hadde kanadiske styrker deltatt i øvelser på nordflanken hvert eneste år. 

Dette ga kanadierne en relativt konstant tilstedeværelse med økt troverdighet om forpliktelsen 

overfor Nato og Norge spesielt.
31

 Brigadegeneral Weisman i det kanadiske forsvaret mente at 

                                                           
27

 UD 33.6/25 mappe 5 - Forsvarsminister Rolf Hansens besøk til Canada 29. oktober – 3. november 1978; UD  

33.6/25 mappe 5 - Rapport av oberstløytnant T Næss av 16. november 1978: Rapport etter statsråd Rolf Hansens 

besøk i Canada 29. oktober – 3. november 1978; CFD – Presseuttalelse av forsvarsminister Danson ved CFB 

Petawawa 31. oktober 1978. 
28

 Stewart 1980, s. 133. 
29

 Stewart 1980, s. 135. 
30

 FD 1980, 310.4 Natos styrkebidrag. Øremerking og plassering, lokalisering av styrker Cub-avtalen - Notat fra 

Finn Molvig til FD av 15. september 1980: Kanadiske forsterkninger til Norge. I forbindelse med NATO 

Defence Review Comittees besøk i Canada 2.-7. juli 1980. 
31

 Rempel 1987, s. 123-124. 



57 

 

jevnlige øvelser med kanadiske styrker var viktigere enn forhåndslagrenes størrelse.
32

 Det 

kanadiske forsvaret var positivt til å delta på øvelser i Norge.
33

 

Den kanadiske major L Bowen skrev i en artikkel i et kanadisk militært tidsskrift at 

Canada ikke var forberedt på vinterkrig. Flere tiltak måtte på plass for å forberede de 

kanadiske styrkene på det som ville vente dem ved operasjoner i Nord-Norge. En treningsleir 

for realistisk vintertrening, utstyr som passet for vinteroperasjoner i Nord-Norge, og 

helikoptre og snøgående kjøretøy for nødvendig mobilitet manglet, i følge Bowen. De 

økonomiske forholdene i Canada gjorde imidlertid at det ville bli vanskelig å rette opp i disse 

manglene.
34

 

 Av journalist Jo Ann Gosselin ble den kanadiske forpliktelsen til forsvaret av Nord-

Norge ved overgangen til 1980-tallet beskrevet som på vei til å bli mer håndfast og styrket. 

Fra det kanadiske forsvaret ble det påpekt at Cast ikke var en angrepsstyrke som kunne brukes 

til landganger, unntatt å komme seg inn på land ved innsetting. Den avgjørende faktoren ville 

være vurderingen av den militære situasjonen og beordringen om å starte transportering av 

styrken.
 35

 Denne og artikkelen over er eksempler på den jevnlige omtale styrkebidraget til 

Norge fikk i den kanadiske pressen. Uten at det ble ført en stor debatt om selve forpliktelsen 

gjennom de kanadiske medier.  

I 1983 avholdt kanadierne en øvelse for hele brigaden i Canada kalt Rendezvous. 

Øvelsen hadde til hensikt å øve varslingsprosedyre, overføring,  innsetting og simulere den 

taktiske delen etter innsetting av Cast. Øvelsen og uttalelser fra generalløytnant Belzile, sjef 

for Mobile Command, indikerte at Canada tok Cast-oppgaven mer alvorlig enn det den norske 

ambassaden i Ottawa tidligere hadde fått inntrykk av. Således var det første gang Cast-

brigaden samtrente sine bataljoner fra forskjellige avdelinger og provinser i Canada. De 

deltagende styrker ga et profesjonelt inntrykk, i følge rapporten. Det var planlagt å øve hele 

brigaden i Norge i 1986, dersom det økonomiske lot seg løse med å avklare hvem som skulle 

betale for hva i tilknytning til øvelsen i samarbeid med Nato og Norge.
36
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 I november 1984 ble ansvaret for Cast-forpliktelsen tilbakeført til 5. brigade i Quebec. 

Denne brigaden var mer mekanisert og hadde bedre artilleristøtte enn den lette brigaden til 

Special Service Force og var dermed mer egnet for oppgavene i Norge. Siden transporttiden 

ikke var blitt særlig redusert for innsettelsen av SSF, ble 5. brigaden totalt sett på som en mer 

troverdig kampstyrke. Det tyngre utstyret kunne by på nye problemer for transporten til 

Norge, men på den annen side var brigaden lokalisert betraktelig nærmere aktuelle havner i 

Øst-Canada. Utfordringen med å få transportert brigaden til Norge fortsatte. Det kanadiske 

forsvaret var tydelige på at det ikke ville sende brigaden hvis det ikke ble gjort før 

krigsutbruddet.
37

  

 

Forhåndslagring og infrastruktur 

Forhåndslagring og infrastruktur var to viktige områder i det bilaterale samarbeidet gjennom 

denne perioden. Dette var også faktorer som langt på vei bestemte utviklingen for Cast-

brigaden og realismen knyttet til innsettelsen av den. Denne problemstillingen var en 

gjenganger ved ministerbesøk samt møter på stabsnivå. Hensikten med forhåndslagring var å 

redusere innsettingstiden for brigaden og dermed gjøre den mer troverdig og avskrekkende. 

Foruten kortere innsettingstid ville det også redusere usikkerheten som knyttet seg til slik 

transport i en krisesituasjon. Norge hadde ikke tilgjengelig kapasitet til å lagre kanadiske 

materiell, bygging av lagre var derfor nødvendig. Finansiering av lagrene falt innenfor Natos 

ramme for fellesfinansiering. Forhåndslagring ble vurdert som det mest realistiske og 

kostnadseffektive tiltaket. Det meste av personellet kunne flys inn til operasjonsområdet i 

løpet av en uke. Men samlet overføringstid for brigaden var 30 dager på grunn av frakt av det 

tunge utstyret sjøveien fra Canada, forutsatt sju dagers varsel. Planen var at norske 

handelsskip som befant seg i amerikansk eller kanadiske farvann skulle få anmodning om å 

bli satt inn for å transportere hovedtyngden av brigaden. Flyskvadronen kunne selvsagt 

overføres hurtig. Forhåndslagring ble tatt opp gjentatte ganger med lite konkrete resultater.
 38
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Behovet for lagring var åpenbart, da SACLANT kun hadde midler til å eskortere 5 konvoier 

av de 30 konvoiene som var planlagt med forsterkninger til Europa i en krisesituasjon.
39

 

Når det gjaldt spørsmålet om opprettelse av lagre til kanadisk utstyr i Norge, var det to 

hovedproblemer. For det første ville forhåndslagring bety at kanadierne måtte unnvære ustyret 

mesteparten av tiden i fred eller at nytt utstyr måtte skaffes. Dersom kanadierne ikke anskaffet 

nytt utstyr, ville krigstidsfleksibiliteten bli redusert. For det andre var Danmark et mulig 

innsettelsesområde for brigaden frem til 1976. Den danske forsvarspolitikken medførte 

restriksjoner på alliert stasjonering. Derfor ønsket Nato å opprettholde en mulighet for 

innsetting her, selv om sjansen for at dette ville bli gjennomført var liten. Etter avviklingen av 

Danmark som alternativ sto Norge alene igjen, og det gjorde det lettere å forhåndslagre 

kanadisk utstyr i Nord-Norge.
40

 Sist var finansiering den viktigste hindringen. Hvem som 

skulle betale for forhåndslagringen var et vanskelig spørsmål. I følge general Paradis, som var 

sjef for Mobile Command, hadde ikke Cast midler til å sende ett eneste gevær før innsetting.
41

 

Norge og Canadas økonomiske prioriteringer innenfor forsvarsbudsjettet sto sentralt. 

Et eksempel på den manglende fremdriften i dette spørsmålet var besøket av den 

kanadiske forsvarsminister Edgar Benson i Norge sommeren 1972. Benson og den norske 

forsvarsministeren, Alv Jakob Fostervoll, ble enige om at nødvendig stabsarbeid skulle gjøres 

med sikte på å lage et forslag til felles finansiering av lagre for kanadisk utstyr.
42

 Det var 

tydelig at det eneste realistiske alternativet for å få ned innsettingstiden til 14-15 dager, var 

gjennom en form for forhåndslagring av utstyr.
43

 Med bakgrunn i enigheten ble det gitt grønt 

lys fra norsk og kanadisk side om å starte arbeidet med å redusere overføringstiden.
44

 Benson 

forlot imidlertid posten som forsvarsminister kort tid etterpå, og saken ble deretter liggende.
45

 

Han hadde tydeligvis ikke den nødvendige støtten for arbeidet han hadde begitt seg utpå. Her 
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var det ikke samspill mellom det diplomatiske arbeidet og de innenrikspolitiske hensyn, i tråd 

med Putnams teori.
46

 

Det skulle bli vanskelig å få tiltaket om lagre for kanadisk utstyr i Norge høyt nok 

prioritert i Nato til at det ville rekke opp i den stadig hardere kampen om infrastrukturmidler. 

Entusiasmen for forhåndslagring var heller ikke enstemmig på norsk side. Forsvarets 

Overkommando var betenkt over forslaget, da dette ville måtte medføre ytterligere resurser til 

Cast-brigaden fra kanadisk side.
47

 I 1977 uttalte CINCNORTH at forhåndslagring av tungt 

materiell i de etterfølgende infrastrukturforslag og programmer skulle prioriteres, og at 

utrustningen av brigaden måtte tilpasses forholdene i Nord-Norge, spesielt for det utstyret 

som eventuelt skulle lagres. Det ble sett på som nødvendig med økt forsyningsstøtte fra Norge 

i forbindelse med videreføring av planleggingen, og at økt lagring av fellesartikler kunne 

brukes av både norske og kanadiske styrker.
48

  

Forlengelse av rullebanen på Evenes flyplass var et infrastrukturtiltak som norske 

myndigheter anså som relevant for Canada, da det kanadiske forsvaret brukte både C130 

(Hercules) og Boeing 707 til troppetransport. Det var imidlertid vanskelig å få Nato med på å 

finansiere prosjektet. Det ble derimot vurdert at Canada ville ha nytte av å være med på å 

finansiere tiltaket. Uten forlengelsen av Evenes ville Canada måtte belage seg på kun å bruke 

Hercules-fly eller sende forsterkninger til Bodø eller Andøya.
49

 Dette var et eksempel på at 

Norge var ivrige på å plassere ansvaret for tiltak som skulle kunne forsterke brigadens 

troverdighet på enten Canada eller Nato. 

Jevnlig ble drøftelser om forsvarssamarbeidet generelt og Cast spesielt avholdt uten at 

det kom mye ut av disse møtene. For eksempel var resultatet av stabsdrøftelsene i juni 1977 

lite tilfredsstillende for begge land.
50

 Nato-ambassadør Ghislain Hardy mente at de norsk-

kanadiske stabsdrøftningene ikke hadde vært vellykket fordi de norske representantene ikke 

syntes å ha høy nok autoritet til å svare på de spørsmålene som kanadierne var mest opptatt 

av. Dette gikk ut på hvordan det politisk og praktisk kunne sikres at de kanadiske 

forsterkningene ble satt inn i tide, og hvorvidt det ville være mulig å gjøre den kanadiske 
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forpliktelsen mer troverdig og realistisk gjennom forhåndslagring av materiell.
51

 Viseminister 

Black bemerket at Canada var skuffet over den passive holdningen han mente å ha konstatert i 

Forsvarets Overkommando (FO) under stabsdrøftelser. Black var forundret over at drøftelsene 

ble ført på lavt nivå fra norsk side. Han understreket at ideene ikke bare kunne gå i én retning. 

Norge måtte også spille en aktiv og konstruktiv rolle. Han bemerket at kvaliteten i 

arbeidsinnsatsen i Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) var langt høyere enn i FO i denne 

saken, og han var i tvil om de norske militære myndigheter var tilstrekkelig samordnet. 

Dersom dette ikke ble tilfellet, ville saken renne ut i sanden. Kanadierne mente også at 

AFNORTH ikke viste noen forståelse for Canadas synspunkter.  Canada ville insistere på en 

senior stilling ved AFNORTH før landet gikk inn i et mer forpliktende opplegg for Norge-

rollen. Dette var politisk helt nødvendig for å vinne støtte i Ottawa, mente Black.
52

 Senere 

samme år gikk stabsplanleggingen i en mer konstruktiv og riktig retning.
53

 Fra 1979 ble 

samarbeidet styrket ytterligere med stasjonering av en norsk forsvarsattaché ved ambassaden i 

Ottawa.
54

 Samme år ble et norsk infanterikompani utvekslet med et kompani fra Mobile 

Command for en kort periode. Dette var et viktig symbol på samarbeidet landene i mellom og 

Canadas involvering i forsvaret av Norge selv om det var av begrenset omfang.
55

 

 

Forhåndslagring på 1980-tallet 

Ved overgangen til et nytt tiår var Nato under press. Den sovjetiske invasjonen av 

Afghanistan, gisselkrisen for USA i Iran, dobbeltvedtaket til Nato i 1979 om utplassering av 

atomvåpen i Europa og den usikre situasjonen i Polen tilsa et tettere samarbeid innad i 

alliansen. Dette medførte også press fra Nato om at også Canada måtte så ved sine 

forpliktelser og økte sitt forsvarsbudsjett. Med bakgrunn i den nylig inngåtte avtalen med 

USA om lagring av utstyr for en amerikansk brigade, var norske myndigheter ivrige etter å 

utvide forsterkningsmulighetene.
56

   

Under forsvarsministermøtet i Bodø juni 1980, ble behovet for å ha to sett utstyr til 

styrkene drøftet. General Whithers mente at en slik anskaffelse ville medføre betydelige 

meromkostninger, og dette ble ansett helt urealistisk. Den norske forsvarssjef, general Sverre 
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Hamre, understreket betydningen av å kjenne Cast-brigadens sammensetning for å kunne 

komme videre med forhåndslagring. Han viste til tidligere diskusjoner om dette og minnet om 

viktigheten av å få forhåndslagret det tyngre utstyret. Styrkens sammensetning etter kanadisk 

planlegging på daværende tidspunkt skulle være tre infanteribataljoner, artilleriregiment, 

oppklaringsskvadron, ingeniørskvadron, ”light service bataljon”, sanitetsavdeling og en 

helikopterskvadron. Konklusjonen ble at arbeidet med forhåndslagring skulle føres videre så 

raskt som mulig. Canada skulle skaffe ytterligere opplysninger om hvilket utstyr som ville 

kunne lagres i Nord-Norge. Også arbeidet med å få lagrene fellesfinansiert skulle fortsette. 

Det hadde ikke skjedd noe på norsk side som endret opplegget.
57

 

Statsminister Pierre Trudeaus besøk i Norge måneden etter skulle bli et nytt forsøk på 

å få konkretisert og gjennomført forhåndslagring av kanadisk utstyr. Trudeau mente at saken 

burde tas opp i Nato. Den kanadiske regjeringen ønsket dessuten en bedre begrunnelse for at 

styrker skulle transporteres over Atlanterhavet til Norge, istedenfor å sette inn soldater fra 

naboland som England og Danmark. Trudeau understreket at han selv ikke hadde noen 

endelig holdning til dette. Canada inntok en velvillig holdning i Nato, men spilte en beskjeden 

rolle og måtte begrense sin innsats på andre felter dersom kanadisk militærutstyr skulle lagres 

i Norge. Når norske myndigheter tok en avgjørelse vedrørende forhåndslagring, ville Canada 

bidra til en løsning. Canadas forhold til Russland var dårlig på den tiden, men tiltak ville 

treffes på andre områder for å bedre dette.
58

    

Trudeaus uttalelser under samtalene og til pressen i Oslo kunne gi et inntrykk av en 

noe mer forsiktig kanadisk holdning til planene om forhåndslagring i Norge enn tidligere. 

Canada måtte prioritere innenfor 3 prosent av statsbudsjettet som gikk til forsvaret. Derfor 

ønsket også regjeringen en begrunnelse for bidraget. Trudeau viste også tegn til at regjeringen 

nå var mer opptatt av de mulige virkningene av forhåndslagring for Norges og Canadas 

forhold til Sovjetunionen.  

Joseph Hardy, Canadas ambassadør til Nato, mente at det ikke var tale om noen 

endring i den kanadiske holdningen. Taket på tre prosent var en henvisning kanadierne tok 

med i alle sammenhenger. Innenrikspolitisk hadde man på kanadisk side hele tiden ansett det 

for viktig å finne den best mulige begrunnelsen for disponering av Cast-brigaden på den måte 

som var planlagt. Han trodde heller ikke at Canadas forhold til Sovjetunionen ville bli tillagt 
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avgjørende vekt i denne saken. Når det gjaldt lagring av utstyr for brigaden, hadde norske 

myndigheter i lengre tid ansett dette som prinsipielt avgjort. I første rekke ventet man på en 

klargjøring av sammensetningen av den nye Cast-brigaden.
59

 Forsvarsattaché ved den norske 

ambassaden i Canada, oberstløytnant Ravneberg, hadde inntrykk av at det hersket adskillig 

uklarhet i den kanadiske forsvarsstaben om status i forhåndslagringsspørsmålet etter Trudeaus 

norgesbesøk. Det var tydelig at Trudeau ikke var blitt tilstrekkelig orientert om saken.
60

  

I etterkant ble det også presisert overfor Trudeau at en misforståelse hadde oppstått 

fordi forhåndslagring av kanadisk utstyr for lengst var avklart og at problemet hadde vært 

lagring av amerikansk utstyr. Han sto allikevel fast ved sitt opprinnelige inntrykk om at 

forholdet til Sovjetunionen i denne saken måtte avklares før en avgjørelse kunne tas.
61

 Til 

tross for at det kanadiske Utenriksdepartementet omtalte det militære samarbeidet som det 

aller viktigste, virket det imidlertid som om statsminister Pierre Trudeaus regjering 

nedprioriterte forhandlingene om forhåndslagring.
62

 Fra norsk side hadde man gått ut fra at 

det var en enighet, men at omfanget var mer usikkert ettersom dette var avhengig av 

kanadiske forsvarsbevilgninger og prioriteringer av disse. Canada ønsket også ressurser fra 

Norge brukt til dette formålet.
63

 Tvil blant norske militære om brigadens praktiske nytte 

dukket opp i den samme artikkelen, som kunne tyde på at opplysningene om status om 

forhåndslagringen hadde sin bakgrunn i det samme miljøet. 

I 1983 var innsettingstiden for Cast redusert til tre uker – fordelt med én uke for 

varsling og to uker for mobilisering og overføring. Samme år ble Norge og Canada enige om 

gjennomføringen av forhåndslagring av utstyr for brigadens ”lead battalion”. Prossesen for å 

få til dette hadde vært langdryg. Permanente installasjoner ville bli anlagt for å huse utstyret. 

Ny vekt ble også lagt på støttefunksjonen til det kanadiske bidraget ved en eventuell 

innsetting i Norge gjennom planlegging av nye medisinske og logistiske støtteavdelinger som 

skulle transporteres til Norge. Forhåndslagring gjaldt kjøretøyer for to kompanier som 

omfattet lagring av 57 kjøretøyer i Norge i første omgang og ytterligere 36 kjøretøyer i neste. 

Ytterligere materiell for bataljonsgruppen var også øremerket. De videre formaliteter gjaldt 
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blant annet  å få klarert de nødvendige bidrag fra Natos infrastrukturprogram.
64

 Utstyret for 

bataljonen ville bli lagret på bakkenivå, som forsterket viktigheten av at den ankom før et 

eventuelt krigsutbrudd.
65

 Arbeidet med dette skulle bli videreført gjennom påtrykk overfor 

Nato fra forsvarsminister Jean-Jaques Blais for å oppnå infrastrukturfinansiering for 

lagerbygningene i Troms til forhåndslagring av utstyret. Det norske Forsvarsdepartementet 

var temmelig sikker på at det ville bli mulig å finansiere Cast, blant annet fordi det kun var 

tale om 40 millioner norske kroner.
66

 

   

Kanadiske forsvarsministre 

De kanadiske forsvarsministrene i perioden var viktige for Cast-brigadens utvikling. De la 

fram sine betraktninger om det norsk-kanadiske samarbeidet. Derimot gjorde relativt hyppige 

utskiftning av dem sitt til at de fikk begrenset virketid og mulighet for å sette sitt preg på 

forsvarspolitikken. Dette viste at forsvarsministerposten ikke var sentral i regjeringen. Flere 

av ministrene hadde dessuten begrenset militær kunnskap, som gjorde dem sårbar for press fra 

embetsverket i departementet.
67

 Stadige utskiftninger i regjeringen gjorde det vanskelig å 

bygge opp et tett forhold til norske forsvarsministre, spesielt på 1980-tallet. Samarbeidet 

mellom norske og kanadiske ministre fungerte likevel godt, selv om det ikke var så nært som 

med amerikanske og britiske. Norge ble også etter hvert dyktig på å ta imot besøk fra 

kanadierne, og samarbeidet om Cast gikk i sykler alt ettersom kanadiske ministre kom på 

besøk. Besøkene fra Canada var ledd i en bevisst strategi fra norsk side og under disse var det 

viktig å vise balansen mellom behovet og det norske bidraget til forsvaret av Norge.
68

  

Starten av 1970-tallet viste at forpliktelsen overfor Nord-Norge hadde støtte i den 

kanadiske regjeringen, og den sto tilsynelatende sterkt. Den kanadiske forsvarsminister 

Donald Macdonald vurderte det kanadiske bidraget til Norge som mye mer verdifullt enn 

bidraget til Sentral-Europa. Han mente Norge var blant de land som Canada helst ønsket å 

samarbeide med, og at Norge og Canada hadde startet et nærmere forsvarssamarbeid. Han 

signaliserte muligheten for flere øvelser for kanadiske styrker i Nord-Norge som kunne 
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medføre reduksjon i styrkebidraget til Tyskland.
69

 Forsvarsminister Macdonald så under 

besøket i Norge i 1971 hvor viktig det var å være forberedt på vinterforholdene i Nord-Norge, 

og han uttalte derfor at det kanadiske militæret trengte bedre ferdigheter med ski og noe nytt 

utstyr for arktiske forhold. Han kunne selv gå på ski og hadde derfor vondt for å godta at bare 

fem prosent av de kanadiske soldatene mestret skigåing. De kanadiske soldatene brukte 

vanligvis truger. Forsvarsministeren syntes imidlertid at bataljonen hadde gjort en god innsats 

i Norge under øvelsen han hadde observert, og at de kritiserte CF-5 flyene kunne gjøre god 

nytte for seg. For ministeren var transport av en hel kanadisk brigade til Norge i forbindelse 

med en øvelse dyrt, og han var heller ikke sikker på om logistikken lå til rette i Norge til å ta 

imot brigaden. Han sa seg fornøyd med effektiviteten av flytransporten fra Canada til Norge, 

men så for seg at transport av en hel brigade under en krisesituasjon ville bli vanskelig uten 

bruk av sjøtransport i tillegg. Avisen The Ottawa Citizen derimot, satte spørsmålstegn ved 

hvor realistisk bidraget var uten stasjonering i Norge og om kanadiske myndigheter i en 

krisesituasjon i det hele tatt ville sende styrker over havet.
70

  

Forsvarsminister Macdonalds uttalelser vitnet om et positivt syn på forpliktelsen og et 

ønske om å se på muligheter for forbedring av gjennomføringen. Besøket i forbindelse med 

øvelsen så ut til å ha den ønskede effekt sett med norske øyne. Selv om det var utfordringer 

knyttet til brigaden, syntes den ikke å være under press mot noe annet enn å få til økt 

troverdighet. På den andre siden uttalte Macdonald på 1980-tallet at besøket i Norge hadde 

forsterket hans skepsis til forpliktelsen.
71

  

Med Macdonald ute av forsvarsministerstolen i 1972 skulle dynamikken i 

departementet endre seg. James Richardson var i likhet med sin forgjenger Benson på besøk 

til Norge. Richardson var av den oppfatning at de mindre Nato-landene ikke kunne påta seg 

alle sine Nato-forpliktelser. I 1973 hadde han tatt til orde for et mer begrenset bidragsområde, 

for Canada gjennom samling av styrkebidraget til Sentral-Europa og flyvåpenets CF-5 fly 

samme sted. Som tidligere jagerflyver var det siste naturlig.
72

 Richardson mente planene for 

overføring av den kanadiske styrken ikke var tilfredsstillende, og han ønsket å studere dette 

nærmere når det gjaldt transportkapasitet og spørsmålet om forhåndslagring av militært 
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utstyr.
73

 Richardson mente den norske basepolitikken skapte utfordringer og at det ville være 

tryggere å ha allierte styrker stående i Norge i fredstid, enn å basere seg på et ønske om ikke å 

provosere Sovjetunionen.
74

  

Under forsvarsminister Richardsons besøk i Norge i 1976 løftet han fram 

problematikken med transporten av kanadiske styrkebidrag til Europa, og at Canada vurderte 

forhåndslagring som den eneste realistiske mulighet for forbedring da det ikke var nok 

transportkapasitet i Nato til å frakte hele brigaden med fly. Han fikk forelagt den manglende 

realismen som en del av de kanadiske forsterkningsplanene var preget av, og som AFNORTH 

var enig i. Denne saken var tatt opp allerede i 1972 under daværende forsvarsminister 

Bensons besøk i Norge. Richardson avviste imidlertid å gå videre med saken. Han mente at 

slike forsterkningsplaner først og fremst måtte drøftes i Nato-sammenheng, og han var ikke 

innstilt på å ta stilling til konkrete spørsmål eller endringer i forsvarsplaner.
75

 

Forsvarsminister Richardson fant besøket nyttig både for ham personlig og for 

forholdet de to landene imellom. Richardson viste forståelse for og langt på vei enighet med 

de norske hovedpunktene fra samtalen med forsvarsminister Rolf Hansen om 

allianseforsvaret, og han ville følge opp initiativ som måtte kommer opp for å øke 

forpliktelsens troverdighet.
76

 Han var videre imponert over samarbeidet mellom Norge og 

Canada gjennom øvelsen ”Atlas Express” og den kanadiske bataljonen så ut til å fungere godt 

under norske vinterforhold.
77

 Selv om besøket av Richardson ble betegnet som vellykket og 

viktig i det norsk-kanadiske samarbeidet om Cast, var det i liten grad konkret og forpliktende. 

Forsvarsminister Richardson var langt mindre villig til å gjennomføre bilaterale drøftelser på 

stabsplan når det kom til innsetting av Cast-brigaden i Norge enn hva Benson hadde vært.
78

  

 

Forsvarsminister Barnett Danson lager bølger 

Forsvarsministeren Richardsons plutselige avgang høsten 1976, dagen etter at parlamentet var 

åpnet, ble begrunnet i uenighet i regjeringens språkpolitikk. Avgangen ble av statsministeren 

karakterisert som ulogisk og forhastet. Den norske ambassadør til Canada, Knut Hedemann, 
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vurderte det som en mulighet at Richardson valgte å trekke seg på en populær sak, istedenfor 

å bli avskjedighet senere da ryktene sa at hans stilling i regjeringen var svak.
79

  

Påtroppende forsvarsminister Barnett Danson hadde tjenestegjort under andre 

verdenskrig og var genuint opptatt av tilstanden til det kanadiske forsvaret. Han var rask med 

å komme med sine synspunkter på den kanadiske forsvarspolitikken, og uttalte til den 

kanadiske avisen The Globe and Mail at han vurderte en ny eller alternativ rolle for de 5000 

kanadiske soldatene som var stasjonert i Europa. Han uttalte videre at en mulighet var å 

konsolidere det kanadiske bidraget til Sentral-Europa og oppgi styrkebidraget til forsvaret av 

Norge i en krisesituasjon. Danson ønsket å styrke Canadas bidrag, men på grunn av 

manglende ressurser foretrakk han å samle de kanadiske styrkene til ett sted. Ved å flytte 

styrkeforpliktelsen fra Nord-Norge til Sentral-Europa, ville det ikke være behov for å sende 

ytterligere styrker til Europa i fredstid. Disse synspunktene på Canadas militære oppgaver i 

Europa ble sett på som overraskende, og ytterligere usikkerhet ble skapt da ambassaden i 

Ottawa opprinnelig trodde deler av uttalelsene var falt i det kanadiske underhusets 

forsvarskomité.
80

  

Danson sto ikke alene med sine synspunkter. Innenfor Canadas forsvarsledelse var 

oppfatningen at Canada burde frasi seg Cast-oppdraget, men dette standpunktet ble forlatt av 

frykt for konsekvensene. Alternativet ble da å få til tidlig innsetting av Cast-brigaden i 

spenningsperioden, og derfor ble beskyttelse av sjøtransporten mindre viktig, mente han. 

Forhåndslagre for kanadisk utstyr ble ikke avvist, men kostnadene og kanadiernes mistro til 

Norges evne til å vedlikeholde materiellet, talte mot.
81

 Det kanadiske forsvaret hadde ikke råd 

til å anskaffe doble sett av sitt mest avanserte utstyr. Siden det utstyret som ble forhåndslagret 

var relativt lite sofistikert, ville ikke dette skape problemer. Derimot ville kanadierne selv stå 

for reparasjon av kanadiske helikoptre og annet utstyr som ikke passet til det norske. Også 

logistikken for ekstra utstyr skapte store utfordringer.
82

 Også det konservative partiets 

forsvarspolitiske talsperson, Allan McKinnon, støttet Dansons syn.
83

 Danson skulle også vise 

seg å ha manglende tro på det norske forslaget om at kanadiske bataljoner, bortsett fra AMF-

bataljonen, kunne bruke avdelingsmateriell fra en norsk mobiliseringsbataljon. Slik at de kun 
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trengte å ta med seg personlig våpen og utrustning som ville redusere overføringstiden. Dette 

var opprinnelig tenkt utprøvd ved øvelsene i 1977 og 1978.
 84

   

Dansons forslag ble imildertid raskt avvist av den kanadiske viseforsvarsminister 

Black. Han presiserte at ingen avgjørelse var truffet i en slik retning og den nye 

forsvarsministeren hadde mye å lære når det kom til disse spørsmålene og håndteringen av 

dem. Han mente det ikke var grunn til bekymring.
85

 Det samme mente generaldirektør 

Riddell, sjef for det kanadiske Utenriksdepartementets avdeling for forsvars- og 

nedrustningsspørsmål. Han sa til ambassadør Hedemann at det ikke forelå noen endring hva 

gjaldt Canadas militære oppgaver i Europa. Forsvarsministeren var nytilsatt i stillingen og 

hadde ikke studert disse spørsmålene tilstrekkelig enda. Hans uttalelser var ikke en politisk 

erklæring, og måtte betraktes som uoffisiell og uformell. Samtidig uttalte generaldirektør 

Riddell at man fra kanadisk side var i tvil om Cast-brigadens militære effektivitet.
86

 Tidligere 

forsvarsminister og daværende finansminister Donald Macdonald hevdet at det ikke forelå 

noen endring i regjeringens politikk på dette området. Uttalelsen fra forsvarsministeren måtte 

derfor ses på som høyttenkning før han hadde hatt tid til å sette seg ordentlig inn i materien.
87

 

Det samme mente den amerikanske ambassadøren i Ottawa.
88

  

For norske myndigheter skapte uttalelsen usikkerhet og bekymring. Under et Nato-

møte i Brussel ble norske representanter beroliget av Danson og utenriksminister Don 

Jamieson om at de kanadiske forpliktelsene sto fast. Utenriksministeren gjorde det klart at 

Danson ikke hadde hatt støtte i den kanadiske regjeringen for sine uttalelser.
89

 Det samme ble 

klart da forsvarsministereren overfor ambassadør Knut Hedemann påpekte den betydningen 

fellesforsvaret av Norge hadde i en tid med Sovjetunionens styrkeoppbygging på Kola. Han 

understreket de nære forbindelsene mellom Norge og Canada, samt det naturlige grunnlag for 

militært samarbeid med bakgrunn i landenes klima. Danson uttalte under samtalen at han var 

ny og uerfaren som forsvarsminister, og at han hadde mye å lære om dette nye arbeidsfeltet. 

Han var opptatt av å gjøre den kanadiske innsatsen fullt effektiv for å kunne være effektiv og 
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virke avskrekkende. Under samtalen uttrykte Danson uoppfordret stor interesse for å besøke 

Norge for å sette seg inn i problemene.
90

 Dette var nye toner fra forsvarsministeren, indikerte 

likevel ingen snarlig radikal omlegging av Canadas Nato-forpliktelser. Danson hadde 

moderert eller holdt tilbake sin holding og inntok en mer forsiktig tilnærming til 

problematikken rundt styrkeforpliktelsen. Her hadde den ferske forsvarsministeren 

tilsynelatende blitt satt på plass. 

Til tross for dette hadde den kanadiske brigadegeneralen M. L. A. Weisman, direktør 

for militære planer og operasjoner i det kanadiske forsvaret, problemer med å utarbeide en 

realistisk plan for Cast-brigaden. Han beskrev oppgaven som frustrerende med manglende 

støtte fra forsvarsminister Danson. Det ble gjort en viss fremgang på den viktige 

forsyningsdelen, mens det på den operative siden skjedde lite. De to hovedgrunnene var 

avsporing i diskusjonene fra AFNORTH sin side, og at nordmennene som var involvert bare 

syntes å vente på aktive utspill fra kanadisk side. Det var en utbredt oppfatning i den 

kanadiske militære ledelsen at den forsyningsmessige støtten som kunne gis til kanadiske 

styrker i Nord-Norge, ikke var tilstrekkelig. Dette gjaldt også muligheten for norsk 

sanitetsstøtte. Canada ville måtte prioritere behovene til styrkene i Tyskland i en 

krisesituasjon. Generalen uttalte seg positivt til resultatet og opplegget med rekognoseringen i 

Nord-Norge, men han virket noe bekymret for Dansons besøk i Norge, da dette kunne 

medføre forsterket skepsis fra forsvarsministeren. Den norske ambassaden mente derimot at 

besøket burde gjennomføres da det kunne medføre at saken kunne beveges i riktig retning.
91

  

 

Uenighet på kanadisk side  

For den norske regjeringen ble Dansons besøk betraktet som en første mulighet for økt 

tilretteleggelse av et mer praktisk og direkte militært samarbeid. Tidligere hadde kanadierne 

vært forbeholdne til slike samtaler på stabsplan.
92

 For kanadierne lå vekten på 

krigsforebygging, og innsetting av brigaden før krigshandlingene brøt ut.
93

 De involverte 

militære planleggingsstabene i Nord-Norge delte oppfatningen om behovet for at brigaden ble 
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sendt så tidlig som mulig i en krisesituasjon, og helst før krisen hadde utviklet seg til en 

væpnet konflikt. Denne rollen medførte dog ikke, etter norsk oppfatning, at planlegging av 

styrkens forsvarsoppdrag og innsettelse var overflødig, selv om et forsøk på krigsaaverging 

mislyktes.
94

 Det var også enighet om økt samarbeid om etterretning. Det var av vesentlig 

betydning at det tidlig ble klarlagt hva slags konflikttype man sto overfor, og at det i tillegg til 

å utveksle informasjon også burde utveksles vurderinger for å sikre et godt grunnlag for 

beslutninger i begge land. Forsvarsminister Hansen sa seg enig i at avskrekking var viktigst, 

men mente at styrkene også måtte være i stand til å yte effektiv militær innsats i en gitt 

situasjon. Fra kanadisk side ble behovet for representasjon på relativt høyt gradsnivå i 6. 

divisjon, samt et godt samarbeidsforhold med denne og underlagte ledd påpekt. Dette ble sett 

på som et rimelig krav og skulle vurderes av myndighetene i Norge.
95

 

For forsvarsminister Danson var et utvidet ansvar fra Norges side viktig for at 

opplegget på nordflanken skulle virke. Danson vektla at besøket ga kanadiske myndigheter et 

vesentlig bedre grunnlag for det videre arbeidet med planene for kanadiske styrkers 

overføring til og virksomhet i Nord-Norge i en krisesituasjon. Orienteringene og 

demonstrasjonene av militært utstyr i Nord-Norge hadde vært spesielt imponerende.
96

 Den 

kanadiske forsvarssjefen admiral Robert Falls hadde fått en meget positiv rapport fra 

forsvarsministerens besøk i Norge. Falls la vekt på at enighet om hovedpremissene for Cast-

brigadens innsats var nådd, og at oppfølging av samtalene i Norge var ønskelig.
97

 

Den tvil forsvarsminister Dansons hadde hatt om den kanadiske styrkeforpliktelsen i 

Norge, ble under turen til Norge glemt og erstattet med at forpliktelsen var militært forsvarlig 

og en rolle Canada kunne utføre effektivt. Forsvarsministeren hadde snudd og stilt seg positiv 

og følgelig konkluderte vurderingen med at brigaden fortsatt var levedyktig. Besøket hadde 

hatt den ønskede virkning fra norsk side.
98

 Hyppige øvelser for kanadiske styrker i Nord-

Norge bidro også til at han var mer tilfreds med forpliktelsen etter besøket i Norge.
99

 Viktigst 

for Danson var nok den politiske siden forpliktelsen symboliserte for Canada og alliansen i en 
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tid med styrkeoppbygging i Sovjet.
100

 Derimot var han i likhet med den kanadiske 

forsvarssjefen, admiral Falls, bekymret for det manglende styrkenivået i Canada ved en 

krisesituasjon der forpliktelsene overfor Europa ble oppfylt.
101

 

Selv om Danson var blitt imponert over den sivile og militære oppbyggingen i Nord-

Norge, var det fortsatt markante kritikere i det kanadiske forsvaret. Utenriksdepartementet 

hadde oppfattet at nøkkelpersoner i den kanadiske ledelsen hadde vært uinteressert og til dels 

negative til det kanadiske engasjementet i Norge. Den militære betydning av å få en kanadisk 

brigade til Nord-Norge tidsnok i en gitt situasjon var viktig, og oppfatningen var at dette 

vanskelig kunne overvurderes. Men de økonomiske, transportmessige og materiellmessige 

problemene var fortsatt store.
102

 Den militære og politiske ledelsen i Canada hadde betydelige 

vanskeligheter med å overbevise parlamentet om at en kanadisk militær innsats i Norge i en 

krisesituasjon var hensiktsmessig og gjennomførbar.
103

 Avtroppende forsvarssjef General 

Jacques Dextraze var enten negativ eller uinteressert i Canadas rolle på nordflanken, det 

samme gjaldt for departementsråden. Det ville være viktig for Norge å komme på banen etter 

at en ny forsvarssjef var kommet på plass, for å kunne øke den kanadiske støtten, var 

vurderingen til den norske ambassaden i Canada.
104

 

Brigadegeneral Weisman rettet kritikk mot brigadens urealistiske overføringstid, 

mangelfullt flyplass- og havneforsvar, og at bakre sanitetsstøtte ikke fantes. Tilstrekkelig 

konkret tilbud om forhåndslagring og skipsstøtte fra norsk side manglet. Dessuten var den 

samlede stasjonerte hærstyrken i Canada for liten til at oppgaven i Nord-Norge var 

gjennomførbar, uten at for eksempel det kanadiske bidraget fra AMFs oppdrag i Sentral-

Europa ble trukket tilbake. Kanadiske styrker deltok oftere på øvelser i Norge enn det som 

kunne forventes. Den norske forsvarsviljen hadde større tillit i den kanadiske forsvarsledelsen 

(NDHQ) enn forsvarsviljen i noe annet europeisk Nato-land. I følge Weismann så imidlertid 

NDHQ på styrkebidraget til Tyskland som Canadas viktigste bidrag i Europa, og derfor skulle 

denne i en krise forsterkes med 2000 mann. 
105
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Nye forsøk 

Da en ny regjering ble dannet i 1979, utgått fra det konservative partiet, ble Allan McKinnon 

forsvarsminister. Det konservative partiet hadde ført en valgkamp der økt satsing på forsvaret 

var en av hovedsakene for dem. Partiet så gjerne landet som en verdensleder, mens Trudeaus 

budskap var at det var viktigere ting å bruke penger på enn militæret og opprustning.
106

 Han 

sto fast på at han ville følge Nato-toppmøtets anbefaling om å øke forsvarsbudsjettet. Han 

håpet å overbevise resten av regjeringen om å få til en økning på tre prosent til drift og tolv 

prosent til investeringer i tråd med det den forrige regjeringen hadde lovet, men ikke 

gjennomført. McKinnon var imidlertid kritisk til de krav som Nato til stadighet fremmet om 

nye kostbare prosjekter utover rammen for den økning Canada hadde forpliktet seg til. 

Angående Canadas forpliktelse til forsvaret av Nord-Norge, svarte McKinnon at den ville 

opprettholdes.
107

 I forbindelse med Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1989, mente 

tidligere forsvarsminister Danson at Cast-brigaden burde mobiliseres. McKinnon mente at et 

slikt tiltak ville kunne bidra til å destabilisere situasjonen og ble derfor raskt avvist. Ingen 

henvendelse ble heller rettet fra SACEUR eller Norge om brigaden. Norske myndigheter 

ønsket ikke å eskalere situasjonen og det var stor usikkerhet om hva kanadiske myndigheter 

ville svare i en situasjon der Cast-brigaden ble etterspurt.
108

 Foruten McKinnons forsøk på å 

øke investeringene til forsvaret, som ikke ble støttet i regjeringen, gikk han inn for en gradvis 

lagring av utstyr i Norge for å gjøre styrken mer troverdig. Samtaler om dette ble gjennomført 

med den norske forsvarsminister. McKinnon ville også gjennomgå forsvarsområdet og legge 

fram en hvitbok om dette innen høsten 1980.
109

  

Dette rakk han ikke før Trudeau returnerte som statsminister i mars 1980 og utnevnte 

Gilles Lamontagne til ny forsvarsminister. Canadas forsvarspolitikk skulle i hovedsak forbli 

uendret, og budsjettet viste i følge forsvarsministeren den prioritet regjeringen tilla en styrking 

av Canadas forsvar og forbedring av Canadas bidrag innenfor Nato-alliansen for å forebygge 

krig og beskytte sine interesser. Den foreslåtte økning av midler til forsvaret ble ansett å være 

betydelig, særlig i en periode med begrensninger i det offentlige forbruk. Investeringsdelen 

fikk en reell vekst på 14,8 prosent. Midler til personell ble økt noe for å gi plass til ca 550 

flere soldater, og mannskapsmengden for 1982-83 utgjorde da 81.148.
110
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Forsvarsminister Gilles Lamontagne uttalte til en kanadisk avis at ”Canada plays the 

Nato hawk”. Dette var tilsynelatende et forsøk på å imøtegå noe av den kritikk som hadde 

fremkommet, blant annet kritikk fra den amerikanske ambassadøren i Canada, Paul Robinson, 

om at Canada ikke bidro tilstrekkelig til Nato. Lamontagne mente Canada hadde forsøkt å 

følge opp Nato-vedtaket om 2 prosent reell årlig vekst i forsvarsutgiftene. Siden 1975 hadde 

den gjenomsnittlige økning vært på 2,8 prosent per år, mens den reelle veksten for 

budsjetterminen 1981-1982 var ventet å bli 2,95 prosent. Men med den nedbygging og 

stagnasjon som fant sted innen forsvaret over en tiårsperiode fra siste halvdel av 1960-årene, 

måtte det nok adskillig større økninger til dersom Canada skulle makte å arbeide seg opp fra 

sin dårlige plassering blant de Nato-land som brukte minst per capita på forsvaret.
111

 

Lamontagne og forsvarssjef Ramsey Withers uttalte at de ikke hadde noen problemer med 

forpliktelsen i Norge.
112

 Lamontagne var en selvstendig minister som ønsket å få mer ut av 

bidraget til Norge gjennom lagring og øvelser.
113

 

Lite ble gjennomført mens Lamontagne var forsvarsminister når det gjaldt 

forpliktelsen i Norge, men hans rolle i regjeringen ble omtalt i forbindelse med skifte av 

minister i august 1983. Ottawa-avisen The Citizen skrev at Trudeau beholdt et fast grep om 

forsvarspolitikken. Før Trudeaus tid hadde forsvarsministeren vært en av de mest 

framtredende poster innenfor regjeringen. Douglas Harkness som hadde vært forsvarsminister 

under statsminister John Diefenbaker, og Paul Hellyer under Lester Pearson, ble nevnt som 

eksempler. Som en klar kontrast til dette, hadde Trudeau redusert forsvarsministerens 

innflytelse og utnevnt relativt ukjente ministre til å fylle plassen. Det siste skiftet av Gilles 

Lamontagne med Jean-Jacques Blais var i tråd med dette, mente avisen.  

Blais ble hentet fra den tilbaketrukne stillingen som forsyningsminister på samme 

måte som Lamontagne tre år tidligere hadde kommet fra en stilling som politisk ansvarlig for 

det kanadiske postvesen. Utnevnelsen av Blais var i det minste forståelig av én grunn. Som 

forsyningsminister hadde han vært involvert i de fleste større anskaffelser av militært 

materiell til forsvaret. Dette omfattet blant annet multimilliarddollar anskaffelsen av CF-18 

jagerfly og anskaffelse av 6 fregatter. Mye av hovedaktiviteten i forsvaret ville være knyttet til 

disse anskaffelsene fremover, og det ville bli Blais oppgave å følge opp disse programmene. 

Det var imidlertid usannsynlig at han ville få særlig stor innflytelse på hovedretningslinjene 

for forsvarets fremtidige virksomhet. Dette beholdt Trudeau kontrollen med selv og i meget 
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nært samarbeid med utenriksministeren og visestatsministeren. Avisen skrev at Lamontange 

dog hadde gjort en god jobb som forsvarsminister innenfor de rammene og begrensninger som 

fulgte av at statsministeren personlig hadde kontrollen med alle forsvarspolitiske 

hovedspørsmål.
114

 

 For forsvarsminister Blais var styrkebidraget til Norge viktig og regjeringen sto meget 

sterkt ved sine forpliktelser når det gjaldt Cast-brigaden og Nato generelt. Han ønsket å gi 

brigaden en høyere profil i Canada, slik at kanadierne forsto de forpliktelsene man hadde 

overfor Norge på dette området.
115

 Regjeringen ble til stadighet kritisert av opposisjonen for å 

reise tvil ved forpliktelsene, og det var derfor viktig at regjeringen i offentlighet viste at den 

sto fast ved disse. Canada ville også legge press på å få lagrene for brigaden inn i 

infrastrukturprogrammet, og at dette formålet ble prioritert.
116

  

Blais offentliggjorde under besøket til Norge i 1984 at hele Cast-brigaden med de to 

jagerflyskvadronene og støtteenheter ville øve samlet for første gang i Norge sensommeren 

1986.
117

 Han var meget godt fornøyd med besøket og overveldet over den mottakelsen han 

hadde fått og hvor godt organisert besøket hadde vært. Han hadde fått en helt ny dimensjon i 

sin forståelse av Nato-samarbeidet og de forsvarsproblemer alliansen sto overfor. Blais var 

bekymret for mangelen på adekvat artilleriforsvar av flyplassene i Nord-Norge, spesielt 

Bardufoss. Kanadiske og norske synspunkter var sammenfallende når det gjaldt 

forsvarssamarbeidet innen Nato og Blais var også godt fornøyd med det han hadde sett av 

Cast-brigaden.
118

 Kanadisk fjernsyn brakte relativt fyldige reportasjer fra øvelsen. 

Hovedvekten var lagt på det kanadiske bidraget. Disse innslagene var positive og konstaterte 

at forpliktelsen ville opprettholdet så lenge begge land var medlem av Nato.
119

 Det at Cast 

skulle kunne settes inn i Nord-Norge var akseptabelt og naturlig sett med kanadiske øyne. I de 

kanadiske medier ble behovet for forsvar av eget territorium understreket sammen med tiltak 
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for å øke antallet soldater i Canada og det operative nivået for den kanadiske brigade i 

Sentral-Europa.
120

 

 

Debatt om Canadas forpliktelser overfor Europa 

I en kanadisk avisartikkel i 1980 ble det med henvisning til en anonym kilde i det kanadiske 

forsvaret spekulert i at Canada ville prøve å komme seg unna forpliktelsen overfor Norge, 

gjennom å forplikte et mindre antall soldater til et annet sted innenfor alliansen som det var 

lettere å forsyne. Det ble påstått at Trudeau-regjeringen ville finne en diplomatisk utvei for å 

trekke tilbake forpliktelsen og i stedet stasjonere 1000-2000 mann et annet sted i Europa.
121

 

Denne artikkelen ledet an i rekken med bidrag til debatten om Canadas forpliktelser overfor 

Nato i Europa.  

Allerede i 1975 hadde daværende forsvarsminister James Richardson i regjeringen 

sagt at tilbaketrekning av forpliktelsen i Norge ville måtte medføre en økning i Nato-

forpliktelsene et annet sted. Forsvarsminister Gilles Lamontagne sa seg enig i at bidraget ikke 

var perfekt, men at det ikke var tvil om at Canada kunne gjennomføre oppdraget. Mange 

militære observatører mente at en europeisk konflikt ville være kort og avgjørende. Gerry 

Porter, forfatter av boken In Retreat, hevdet at hvis Sovjetunionen skulle angripe, ville de 

sovjetiske styrkene raskt komme for langt innenlands til at Canadas bidrag ville kunne 

nyttiggjøres og virke avskrekkende.
122

 Forsvarsattaché Halvorsen så ingen grunn til å legge 

vekt på hentydninger om endringer i Canadas forpliktelser om forsterkning til Norge i en 

krisesituasjon. Det foregikk ingen revurdering av Cast med annet siktemål enn for å styrke 

troverdigheten. Den kanadiske forsvaret ville dog fremover få vanskeligheter med å skaffe det 

tunge materiellet som skulle forhåndslagres, da en rekke større investeringsprosjekter i 1980-

årene skulle gjennomføres, blant annet nye jagerfly, overvåkingsfly og fregatter.
123

  

Utenrikskomiteen i det kanadiske senatet anbefalte i forbindelse med rapporten 

”Manpower in Canada’s Armed Forces” i 1982 at kanadiske myndigheter burde gjennomgå 

forpliktelsen i samråd med SACEUR og Nato-allierte for å vurdere om dette bidraget var den 
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beste løsningen for Canadas begrensede militære styrke og ressurser. Slik situasjonen var for 

det kanadiske forsvaret var Cast en uakseptabel byrde. Her mente man at de kanadiske 

forsvarsstyrker var best tjent med en konsentrasjon av innsats i Vest-Tyskland.
124

 Komiteens 

forslag fant gehør innenfor det kanadiske militæret.
125

 Med bakgrunn i dette forslaget tok den 

kanadiske avisen The Financial Post til orde for å bygge opp Canadas styrker i Europa til 

10000 mann. Dette bidraget ville kunne bygges opp på bekostning av Cast-brigaden.
126

  

General Bernard Rogers, øverstkommanderende i Nato, uttalte i forbindelse med 

offentliggjøringen av rapporten at han sto fast på at Cast-brigaden skulle settes inn i Norge. 

Han var fornøyd med de siste tiltakene for å redusere overføringstiden og øke 

forhåndslagringen. Direktøren for planleggingssaker i det kanadiske Forsvarsdepartementet 

opplyste at det ikke foregikk eller var planer om en revurdering av Cast-oppdraget i Canada. 

Siden rapporten ville få offentlig omtale, ville nok regjeringen vurdere nøye hvilke 

anbefalinger som ble lagt fram. På bakgrunn av beslutningen i desember 1981 om å 

forhåndslagre for en bataljon i Nord-Norge, syntes det rimelig å regne med at en eventuell 

vurdering av Senatskomiteens anbefaling ville føre til at regjeringen, i stedet for å søke 

alternative oppdrag for Cast, gikk inn for å forbedre Cast-brigadens mulighet til å løse sine 

oppdrag i Norge.
127

 For selv om regjeringen også så enkelte utfordringer med forpliktelsen, 

vektla den viktigheten av å videreføre forpliktelsen av spesielt politiske grunner.
128

  

Innenfor forskningsmiljøet ble tilstanden til det kanadiske militæret og forpliktelsene i 

Europa kritisert gjennom rapportene Canada and Western Security og Western Security, 

begge ble lagt fram i 1982.
129

 Førstnevnte rapport mente at Canadas militære bidrag til Nato 

burde økes og endres. Det ble foreslått tiltak i tre deler: at det ble opprettet en utvidet 

marinestyrke og luftmaritim styrke til bruk nord i Atlanterhavet, en fullt utrustet mekanisert 

brigade til bruk på Europas sentralfront og et økt luftforsvar for det nord amerikanske 
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kontinent. Rapporten sa videre at det eksisterende luftbidraget til Europa burde fases ut under 

konsultasjoner med allierte, og at hele CF-18 styrken burde konsentreres om Nord-Amerika. 

Rapporten Western Security tok til orde for at sikkerhetspolitikken ble viet større 

oppmerksomhet i Canada, og at landet inntok en mer aktiv og selvstendig holdning innen 

Nato. Canadas forsvar burde styrkes ved en utbygging av blant annet kanadisk militært 

nærvær i Nord-Atlanteren og en opprustning av de kanadiske hæravdelinger i Europa. 

Når det gjaldt Cast hadde begge rapportene sammenfallende konklusjon. De mente at 

Canada måtte trekke forpliktelsen tilbake. Argumentene var den militære troverdighet rundt 

forpliktelsen, spesielt knyttet til transporten av utstyret. Kostnadene for å få til økt 

forhåndslagring ville være ekstremt høye. Videre ble det vurdert som usannsynlig at en 

kanadisk statsminister og regjering, i en tid med høy internasjonal temperatur, ville risikere å 

øke spenningsnivået ved å transportere brigaden til Norge. Innsettelse av Cast etter et 

krigsutbrudd på nordflanken var ikke en realistisk mulighet, mente de. Av politiske, militære 

og finansielle grunner, og for å gi de kanadiske styrker muligheten til å utføre et mindre antall 

oppgaver effektivt, burde forpliktelsen til nordflanken oppgis så fort det var mulig. De 

kanadiske styrker i Sentral-Europa burde i stedet bygges opp til en fullt oppsatt mekanisert 

brigade som var i stand til å løse sine oppgaver.
130

 Forsvarsattaché Halvorsen bekreftet at det 

fantes krefter i Canada som var imot det kanadiske bidraget til forsvaret av Nord-Norge. Han 

mente imidlertid at de argumenter som ble benyttet ville miste vekt når forhåndslagring og 

transport etter hvert ble effektivisert. Studien ble blant annet omtalt i den franskspråklige 

avisen Le Devoir som støttet en ”nordisk løsning”, og i The Citizen som støttet rapportens 

konklusjon.
131

 

Fra offisielt kanadisk hold ble det understreket at de synspunkter og holdninger som 

var reflektert i rapporten ikke var representative for myndighetene i Ottawas innstilling til de 

problemområder som var behandlet.
132

 Selv om rapporten foreslo færre forpliktelser, ville 

regjeringen måtte øke forsvarsbevilgningene for å møte behovet for økt mannskap, og 

investeringene på utstyrssiden ville måtte opprettholdes på et minimum av tre prosent reell 

økning. Fordelen med dette var et mer rasjonelt militært bidrag som samsvarte med nasjonale 

prioriteringer og som ville bidra til å bygge opp alliansens konvensjonelle styrker. Samtidig 

ville den lukke gapet mellom eksisterende roller og oppdrag på den ene siden og evnene på 
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den andre.
133

 Den kanadiske regjering mente at de to engasjementene kunne gå side om side, 

og at det ikke var tale om en prioritering mellom innsats i Nord-Norge og i Sentral-Europa. 

Det var dog flere indikasjoner på at det fantes en viss lobby i Canada innen forsvaret, særlig 

blant offiserer i hæren, som av forskjellige grunner klart prioriterte sentralfronten.
134

 En 

evaluering av forsvaret i 1984 konkluderte med at forpliktelsen måtte videreføres. Den hadde 

lenge vært en kanadiske forpliktelse og siden ingen sto klare til å ta over, ville det bli et hull i 

forsvaret av nordflanken.
135

 

Professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Kingston i Canada, Nils Ørvik, 

mente at forpliktelsen til nordlfanken var viktigere for Canadas sikkerhetsbehov enn 

sentralfronten. Nordflanken i Nato er knyttet til de kanadiske nordområdene og det var bedre 

for Canada å ha fronten i Nord-Norge enn nord i Canada. Innsetting før et fiendtlig angrep 

ville bidra til å nekte fienden å innta et viktig geografisk område som kunne true Canada. 

Manglende troverdighet rundt Cast-brigadens forsterking av nordflanken skyldtes den lange 

avstanden fra Canada til innsatsområdet i Norge. Hans primære standpunkt var stasjonering 

av kanadiske styrker i Norge. Men på grunn av den norske basepolitikken var dette vanskelig 

å få til.
136

 Ørvik mente at det var viktig at Canada videreførte stasjonering av styrker i Europa. 

Hvis de ble trukket tilbake, forsvant også avskrekkingseffekten, uavhengig av hvor styrkene 

ble stasjonert i Nord-Amerika. En tilbaketrekning herfra ville også skade forholdet til Nato.
137

 

Han var tilhenger av å opprette en base i Arktis, men ikke på bekostning av stasjoneringen i 

Europa.
138

 Han lanserte derfor ideen om å flytte de kanadiske styrker i Lahr og Baden-

Solingen til Schleswig-Holstein. En tilbaketrekning fra Tyskland ville svekke forholdet til 

Vest-Tyskland og Nato alvorlig og var derfor ikke aktuelt. Et annet alternativ var å flytte 

brigaden til en kanadisk, eventuell felles Nato forsterkningsbase i Skottland, for å gjøre det 

mer troverdig at en innsetting vil kunne skje i tide. Norske myndigheter hadde mer å tape enn 

Forbundsrepublikken, og færre sanksjoner å sette inn for å hindre et slikt tiltak. Han 

understrekte at forsvaret ville ha behov for mye større investeringer og en høyere prioritet i 

budsjettet enn tidligere. Penger ville kun være tilgjengelig dersom forsvaret var et fornuftig 
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satsningsområde for den jevne kanadier. Dette betydde en høyere profil og meningsfulle 

oppdrag med et lettere identifiserbart kanadisk innhold.
139

  

Tilsvarende forslag som Ørvik hadde den tidligere kanadiske ambassadøren til Nato 

og Vest-Tyskland, John Halstad, som mente Cast-brigaden burde stasjoneres i Lahr for derfra 

kunne innsettes raskere i Nord-Norge. Dette var imidlertid en praktisk vanskelig løsning da 

utstyr fortsatt måtte forhåndslagres i Norge og transportfly ville måtte fly fra Canada til Norge 

via Vest-Tyskland for å hente brigaden.
140

 

 Samtidig vektla andre aktører en styrking av Canadas nordlige forsvars- og 

utenrikspolitiske samarbeid med de nordiske Nato-landene. Forsvarshistorikerne Joseph 

Jockel og Joel Sokolsky mente at Canada, gjennom forpliktelsen i sentralfronten, ikke utnyttet 

sin strategiske mulighet til alliansens beste. I stedet mente de at Canada burde styrke sitt 

bidrag til Natos maritime forsvar og gjennom det øke innsettingsmuligheten for Cast. Cast 

bidro i Nord-Norge på en måte som bidraget til Sentral-Europa aldri ville kunne gjøre. 

Derimot ville tilbaketrekning fra sentralfronten bli politisk kostbart og vekke sterke reaksjoner 

i Nato, nesten uavhengig av de alternativer Canada stablet på beina.
141

 Jockel gjentok dette 

synspunktet i artikkelen Canada and Nato’s northern flank. Han understreket her viktigheten 

av nordflanken for alliansen med bakgrunn i de forbedringer som var gjort med 

forpliktelsen.
142

 Tidligere kanadisk Nato-ambassadør George Ignatieff var en av disse. Han 

mente det var unaturlig å bruke ressurser på en forsvarsforpliktelse i fredstid i Sentral-Europa, 

mens landets arktiske områder var for ubeskyttet. Han så for seg en arktisk kommando i Nato, 

hvor styrker skulle kunne stasjoneres for så å sendes til Nord-Norge. Kanadiske styrker fra 

NORAD og sentralfronten kunne trekkes ut for å få til dette.
143 

Det virket ikke realistisk å få 

gjennomført tiltak som gjorde forpliktelsen mer troverdig, da dette lå utenfor Canadas 

militære ressurser å få til. Det så uansett vanskelig ut for kanadiske myndigheter å trekke seg 

fra denne forpliktelsen. Med bakgrunn i Sovjetunionens styrkeoppbygging i nord, ble det 

spekulert i at Norge kanskje ble tvunget til å revurdere sine restriksjoner slik at Canada kunne 

realisere forpliktelsen.
144
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Oppsummering 

Gjennom 1970-tallet og starten på 1980-tallet var vekten for Cast-forpliktelsen lagt på å 

forbedre troverdigheten til brigaden. Gjennomføring av konkrete tiltak skulle vise seg å bli 

vanskelig. Det var tydelig at innsettingstiden måtte reduseres og her ble forhåndslagring det 

mest aktuelle tiltaket. Manglende økonomisk prioritering av tiltak til dette gjennom 

budsjettene i Canada, Nato og Norge gjorde imidlertid sitt til at lite ble oppnådd til tross for 

gjentatte drøftinger om problematikken mellom Norge og Canada. Dessuten medførte det 

kanadiske forsvarets overforpliktelse at handlingsrommet i det kanadiske forsvaret var lite. 

Med bruk av på- og avkjøringsfartøy fra starten av 1980-tallet ble overføringen forenklet og 

tiden redusert. Forpliktelsen ble ytterligere styrket gjennom beslutningen om å lagre utstyr 

tilsvarende en bataljon i Nord-Norge. Disse tiltakene til tross, mente kritikerne av 

forpliktelsen at brigaden ikke ville rekke fram tidsnok til å ha en avskrekkende effekt. 

Kanadiske myndigheter sto allikevel fortsatt på forpliktelsen. I denne perioden vant de 

politiske hensyn rundt styrken gjennom, noe som førte til at forpliktelsen ble opprettholdt og 

forbedringer ble forsøkt gjennomført. 
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5 Oppbygging og avvikling 

 

Med Ronald Reagan som president i USA fra 1981 ble det et politisk omslag som ga økt 

opprustning av konvensjonelle og kjernefysiske våpen og et styrket internasjonalt 

engasjement. Det politiske skiftet skapte spenning i det transatlantiske forholdet, hvor den 

europeiske avspenningspolitikken hadde båret frukter. Sovjetunionens krig i Afghanistan og 

rustningskappløpet preget tiåret som skulle bli avslutningen på den kalde krigen.
1
 

Sovjetunionens styrkeoppbygging på Kola og amerikanernes utvidede maritime strategi, som 

tilvekst til 1970-tallets vekt på forsterkninger, medførte at Norge i sterkere grad ble dratt inn i 

rustningskappløpet og fikk en viktigere strategisk rolle enn tidligere.
2
  

 Den avsluttende perioden for Cast ble innledet med en ny regjering i Canada. Denne 

lovet å øke bevilgningene til forsvaret og gå gjennom forsvarspolitikken. Samtidig ble 

øvelsene Brave Lion og Barfrost gjennomført i 1986. De gikk ut på at hele Cast-brigaden 

skulle øve samlet i Norge. Brave Lion var overføringen og Barfrost var selve øvelsen i Norge. 

Målet med øvelsen var å øke forpliktelsens troverdighet, men resultatet ble ikke den 

styrkingen av forpliktelsen som norske myndigheter hadde tenkt seg. Øvelsen ble 

høydepunktet og vendepunktet for forpliktelsen i Norge. Deretter fulgte en prosess med 

avvikling av forpliktelsen, der man på norsk side var ivrige på å holde kanadierne fortsatt 

tilknyttet til forsvaret av Norge og inntrykket av amerikansk dominans nede. USA ønsket 

dessuten ikke å øremerke styrker til Norge.
3
 Hvorfor ble forpliktelsen avviklet og hva drev 

denne utviklingen? 

 

Ny regjering – ny retning 

Det konservative partiets leder i Canada, Brian Mulroney, ble statsminister i 1984 og lovet å 

reversere det han mente var en nedgang i bevilgningene til det kanadiske forsvaret. Det 

konservative Tory-partiet ville øke forsvarsbudsjettet og gjennomføre en grundig 

gjennomgang av forsvarspolitikken med den første hivtboken om forsvaret siden 1970-tallet. 

Utnevningen av Robert Coates som forsvarsminister og som medlem av regjeringens mektige 
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komité for planlegging og prioriteringer, ble tolket som et signal om at Mulroney mente alvor 

da han hadde lovet satsing på forsvaret. Den nye tilnærmingen vekket interesse og støtte i 

USA der president Ronald Reagan offentlig takket for at Canada skulle øke sitt 

konvensjonelle bidrag til Nato og fellesforsvaret.
4
 Den nye regjeringen la økt vekt på det 

bilaterale forholdet til USA og fjernet seg fra den sterkt multilaterale tilnærmingen til Pearson 

og Trudeau.
5
 

 De ekstra midlene til forsvaret lot imidlertid vente på seg. Da finansminister Wilson la 

fram regjeringens første budsjett i mai 1985, ble det klart at den nye regjeringen ikke ville 

bruke mer på forsvaret enn den foregående liberale regjering som i sitt siste budsjett brukte 

2,1 prosent av budsjettet på forsvaret. De neste årene ville ikke forsvarsbudsjettet overstige 

det daværende nivået, og derfor ville ikke Canada oppfylle alliansens mål om en årlig økning 

i forsvarsbudsjettet på 3 prosent. Det var tydeligvis lettere å argumentere for økninger på dette 

budsjettet i opposisjon enn å prioritere forsvaret i posisjon. 

 De finansielle begrensningene medførte at gjennomgangen av forsvarspolitikken ville 

bli desto viktigere. Siden store økninger til forsvaret uteble, gjensto en revurdering av 

forpliktelsene til et forsvar som ikke hadde ressurser til å ivareta alle sine oppgaver. 

Informasjon ble kjent om at det ble arbeidet med en rapport som omhandlet spørsmålet om 

reduksjon og forenkling av forpliktelsene gjennom å avvikle noen for å styrke andre. Men 

regjeringen oppga tanken om rasjonalisering og en omfattende forsvarsdebatt etter at 

opposisjonen hadde beskyldt regjeringen for å bli sugd inn i president Reagans strategiske 

forsvarsinitiativ (Star Wars). Saken skulle raskt få vind i seilene igjen. 

Erik Nielsen, som ble ny kanadisk forsvarsminister i 1985, insisterte på at det ville 

komme et hvitbok om forsvaret.
6
 Han var ansett for å være blant de mest erfarne og dyktigste 

politikere i Brian Mulroneys regjering. Utnevnelsen ble i samtiden betraktet som en 

oppgradering av forsvarsministerens posisjon, og kunne vurderes som en bekreftelse på den 

konservative regjeringens gjentatte løfter om å styrke det kanadiske forsvaret. Han hadde 

tjenestegjort som pilot under den andre verdenskrig, og ble først valgt inn i parlamentet i 

1957.
7
 I påvente av hvitboken gjennomførte regjeringen tiltak for å styrke de kanadiske 

forpliktelsene som erstatning for den manglende økningen i forsvarsbudsjettet.
8
 

Skipsbyggingen skulle fortsette og det nordamerikanske luftforsvarssystemet skulle 
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moderniseres i samarbeid med USA. De kanadiske styrkene i Tyskland ble styrket med 1200 

mann.  

I mars 1985 erklærte regjeringen at dobbelt-forpliktelsen for Royal Canadian 

Regiments 1. bataljon til både AMF og Cast skulle avsluttes. Dette ga en styrking av begge 

forpliktelsene ved at en ny bataljon ble tildelt AMF. Endringen økte realismen og 

troverdigheten til de kanadiske forpliktelsene i nord. 
9
 Derimot bøtet ikke denne endringen på 

det faktum at Mobile Command allerede var overforpliktet, og det var dermed tvilsomt om 

hele styrken kunne settes inn i Europa uten tilstrekkelige reserver til å støtte styrken i krig.
10

 

Det militære samarbeidet mellom Norge og Canada var, i følge det norske 

Forsvarsdepartementet, inne i en positiv fase, med fremgang i arbeidet med å bygge egne 

anlegg for forhåndslagring av utstyr til en bataljon.
11

 Midler var avsatt til dette i Natos 

infrastrukturprogram, og ferdigstillelse var ventet mot slutten av 1986.
12

 Brigadegeneral 

James Gervis, som var sjef for 5. brigade i Valcartier ved Quebec, som utgjorde Cast-styrken, 

var bekymret over mangelen på forhåndslagre i Norge for denne styrken. Han mente at 

forhåndslagring for én bataljon ikke ville hjelpe stort på overføringstiden, men for hele 

brigaden ville den kunne reduseres med flere uker. Det var imidlertid klart at Canada ikke 

hadde ressurser til å plassere så store forhåndslagre i Norge.
13

 Forpliktelsen ble også styrket 

med beslutningen om å gjennomføre øvelsen for hele Cast-brigaden i Nord-Norge i 1986. Her 

ville brigaden nyttiggjøre seg av et norsk oppbygd mottaks- og vedlikeholdsapparat for de 

kanadiske styrkene og det forhåndslagrede materiellet. Støtten gjaldt også jagerskvadronene 

og AMF-bataljonen. Av den felles kanadisk/norske støtte-gruppen til Cast på ca 400 personer 

var vel 100 norske.
14

  

 

Forpliktelsen under press 

Med denne utviklingen kunne det se ut til at regjeringens erklærte revurdering var lagt bort og 

at Mulroneys regjering hadde lagt seg på tidligere regjeringers politikk om fortsatt kanadisk 

deltakelse i Tyskland. Derfor kom det som et sjokk for flere Nato-land da de ble forespurt om 

reaksjonen på muligheten for at Canada trakk seg tilbake fra Sentral-Europa til fordel for 
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nordflanken.
15

 Som et minimum ville dette innebære flytting av det forhåndslagrede utstyret, 

som da var i Vest-Tyskland, til Norge. Da ville kun mannskapene måtte transporteres til 

Norge, noe som kunne gjøres med fly. Båttransporten kunne sløyfes, og Cast ville da bli 

”Cat”. Vest-Tyskland, Storbritannia og USA hadde frarådet en slik endring overfor Canada, 

og amerikanerne ønsket at norske myndigheter skulle signalisere støtte overfor kanadierne til 

opprettholdelse av Canadas engasjement i Tyskland. USAs ambassadør Robert Stuart mente 

at en slik tilbaketrekning ville medføre økt press fra Kongressen om å skjære ned på det 

amerikanske nærværet i Europa, og oppfordre andre allierte land til å redusere sine styrker 

stasjonert i fremskutte posisjoner. Dette ble sett på som uheldig i en tid der det ble arbeidet for 

å styrke det konvensjonelle forsvaret av Sentral-Europa. For norske myndigheter var dette nye 

tanker.
16

 Forsvarsminister Sjaastad gjorde det klart at Norge ikke ønsket å se det kanadiske 

bidraget til Sentral-Europa redusert, selv om det skulle føre til en tilsvarende forsterkning av 

nordflanken. For Stuart var det mer rasjonelt å samle de kanadiske styrkene i Nord-

Tyskland.
17

 Som følge av den negative responsen fra sentrale Nato-land ble denne løsningen 

forlatt.
18

  

Når det gjaldt forpliktelsen overfor Norge skulle mulig revurdering igjen dukke opp 

under en samtale mellom den norske og kanadiske Nato-delegasjonens rådgivere for 

forsvarssaker høsten 1985. Her reiste den kanadiske representanten spørsmålet om hvordan 

Norge ville reagere dersom Cast-brigaden likevel ikke skulle øremerkes for innsats i Norge. 

Dette ble imidlertid avvist av Canadas Nato-ambassadør, Scott Smith, som presiserte overfor 

den norske Nato-ambassadøren, Eivinn Berg, at han måtte se bort fra enhver antydning om at 

Canada skulle ønske å revurdere Cast-forpliktelsen. Dette hadde ikke noen som helst hold i 

autoritative kilder, hevdet Smith.
19

 Den norske ambassaden i Ottawa støttet sistnevnte med å 

rapportere at intet var sett eller hørt fra ansvarlig hold som antydet at Canada ville gå fra Cast 

forpliktelsen. Når alternative løsninger for forpliktelsen ble reist fra deler av opposisjonen 

eller i akademiske kretser, ble slike synspunkter avvist av regjeringen. Det var heller ikke noe 

som tydet på at den nye hvitboken, som skulle komme i desember 1986, ville antyde noen 

endringer i Canadas forpliktelser i Europa.
20

 Det kanadiske framstøtet i denne saken kunne 
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tolkes som at kanadierne vurderte flere alternativer for forpliktelsene i Europa og at denne 

forespørselen var et ledd i å undersøke reaksjonene på alternative løsninger. 

Canada sto, i følge viseutenriksminister James Taylor, ved sin forpliktelse. Allikevel 

gjensto det å løse en rekke politiske og ressursmessige problemer knyttet til forpliktelsen. 

Innenrikspolitisk fryktet regjeringen for betydelig skepsis innen opinionen til å sende tropper 

til Europa i en krisesituasjon. En slik operasjon ville måtte foregå i full åpenhet og engasjere 

media. Her ville det fort være behov for en viss modningstid. Han trodde det ville være 

enklere å få av gårde flyskvadronene, da dette ville vekke mindre oppsikt. Taylor ga uttrykk 

for at norsk basepolitikk la vanskeligheter i veien for alliert hjelp. Det norske 

Forsvarsdepartementet tolket dette som et forsøk på å skyve noe av ansvaret for Canadas egne 

politiske og militære problemer med Cast-brigaden over på Norge. FD mente videre at den 

fremgang som var oppnådd hadde gjort forpliktelsene troverdige, men det gjensto mer arbeid 

for å overbevise kritiske røster.
21

 Det syntes å være tvil i deler av det politiske og det militære 

apparatet i Canada om selve konseptet. Det ble understreket at det ikke kunne overføres 

kostbare fly til Nord-Norge med mindre de kunne beskyttes på bakken. Bak denne 

understrekning lå trolig det forhold at Natos infrastrukturprogram ikke omfattet anlegg for 

dette behovet for alle CF-5 flyene i de kanadiske forsterkningsskvadronene.
22

 Dessuten var 

Cast-brigadens sjef, brigadegeneral James Gervais, bekymret for om brigaden ved innsats i 

Nord-Norge kunne regne med fly-overlegenhet i området. Hvis dette ikke var mulig var det et 

stort problem å manøvrere brigaden i dalførene uten flystøtte.
23

 

Fra kanadisk side kunne endringen ses på som en reforpliktelse til alliansens forsvar 

av Europa. Nato hadde tidligere understreket viktigheten av forpliktelsen til nordflanken, og 

at det var behov for å forbedre den. Uten ekstra penger til forsvaret og muligheten til å styrke 

forpliktelsene overfor alliansen hadde Canada i løpet av 1985 gått fra å være ny-entusiastisk 

Nato-medlem i september 1984 tilbake til den forutgående situasjonen. De negative 

reaksjonene på den kanadiske sonderingen, i tillegg til de økonomiske utfordringene, 

medførte at hvitboken midlertidig ble lagt på is. Men den nye forsvarsminister Perrin Beatty 

gjenopptok arbeidet med full styrke da han tiltrådte sommeren 1986.
24
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Skjær i sjøen for Brave Lion og Barfrost 

Øvelsene Brave Lion og Barfrost ble avholdt i 1986. De skulle bidra til å styrke forpliktelsen 

overfor Nato og avskrekking overfor Sovjetunionen. Det var imidlertid tidlig skjær i sjøen da 

kanadierne hadde basert seg på at Norge ville betale transporten av brigaden i samsvar med 

den forståelsen som forelå ved en virkelig krisesituasjon. Denne antagelsen var basert på den 

norsk-kanadiske Memorandum of Understanding om forsyningsstøtte for kanadiske Nato-

forsterkninger til Norge i krise eller krigstid. Avtalen omhandlet hvilket ansvar og hvilke 

rettigheter som påhvilte partene i tilfelle innsetting av kanadiske styrker i Norge. Det sto også 

i avtalen at bestemmelsene kunne brukes i forbindelse med øvelser i fredstid, men at de måtte 

være gjenstand for forhandlinger før hver enkelt øvelse. Avtalen sa blant annet at Norge 

skulle bekoste utgiftene for skipene som skulle brukes.
25

  

Både politiske og militære myndigheter i Norge syntes å ha basert seg på at Canada 

selv skulle betale transporten i forbindelse med øvelsen. Det var dessuten ikke satt av midler i 

det norske forsvarsbudsjettet til dette, noe som bekreftet at norske myndigheter regnet med at 

Canada ville betale. Forsvarsdepartementet gjorde det klart overfor kanadiske militære 

myndigheter at det var uaktuelt å betale eller dele på utgiftene til transport over havet. 

Begrunnelsen var at en slik ordning ville bryte med den praksis som var etablert overfor 

allierte avdelingers trenings- og øvingsvirksomhet i Norge, som tilsa at disse betalte 

transporten selv. Norske militære myndigheter mente Canada også ville akseptere denne 

ordningen. Utgiftene Norge skulle dekke i forbindelse med Cast-brigadens opphold i landet, 

var anslått til ca 32 millioner kroner.
26

 Det norske synet i denne saken var uendret fra 

Willoch-regjeringen til Arbeiderpartiet tok over makten i 1986 med Gro Harlem Brundtland 

som statsminister.
27

 Basepolitikken lå fast, men utover det var norske myndigheter innstilt på 

å strekke seg langt for å opprettholde den kanadiske forpliktelsen. Dog var det ikke ønskelig å 

finansiere brigaden, da Canada brukte såpass lite som de gjorde på forsvaret i 

utgangspunktet.
28

 

Kanadierne mente at Norge burde bidra økonomisk ved transporten av brigaden til 

øvelsen. De tok derfor gjentatte ganger opp muligheten for å dele på kostnadene fra øvelsen 
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ble varslet i 1983. I mai 1986 aksepterte til slutt forsvarsminister Nielsen at Canada betalte 

regningen, men han fastholdt at landene ved fremtidige øvelser måtte komme frem til en 

avtale om deling av kostnadene, noe annet ville være åpenbart urettferdig, fremholdt han. 

Forsvarsminister Holst var på sin side villig til å vurdere kostnadene forbundet med øvelser 

og se hvordan tingene eventuelt kunne gjøres mer effektivt. Visse opsjoner kunne likevel ikke 

være gjenstand for endringer.
29

 Det kanadiske forsvaret hadde ekstraordinære utgifter på 

denne tiden, da den kanadiske regjeringen hadde besluttet å bygge en isbryter til minst 500 

millioner kanadiske dollar, som skulle finansieres over forsvarets budsjett.
30

 

For Canadas forsvarsminister Nielsen var transporten av brigaden viktigere enn 

øvelsen i Nord-Norge. Særlig viktig var det å vise at styrken kunne innsettes innen 14 dager. 

Derfor vektla Nielsen i så stor grad behovet for å bruke på- og avkjøringsfartøy for å få 

maksimalt ut av en kostbar øvelse. Hvis ikke slike skip var tilgjengelig, måtte kansellering, 

utsettelse eller reduksjon i omfanget av øvelsen vurderes.
31

 Forsvarsminister Sjaastad opplyste 

overfor Nielsen at det fantes tilgjengelig fartøy, som tilsynelatende passet kravene, til en 

kostnad på ca 2,4 millioner kanadiske dollar. Norske skip ble ikke tatt med i beregningen da 

de var bundet til fastlagt linjetrafikk. Et forsøk på å frigjøre dem fra dette, ville fort koste det 

dobbelte eller tredobbelte. Dette ville dog ikke ha noe å si i en krisesituasjon, ble det 

understreket.
32

 Forsvarsminister Nielsen syntes det var leit at øvelsen ble mindre realistisk ved 

at det ikke skulle brukes norske skip, men han var glad for at øvelsen ville bli verdt innsatsen 

og midlene brukt.
33

 Nato delegasjonen i Brussel mente spørsmålet om hvilke skip som skulle 

brukes var et skalkeskjul for det som var den egentlige problemstillingen fra Nielsen, hvem 

skulle betale for transporten.
34

  

Forsvarsminister Nielsen var i sterk tvil om verdien av engasjementet i Norge, og 

syntes å legge liten vekt på dets avskrekkende effekt. Han forhørte seg derfor om muligheten 

for stasjonering av kanadiske styrker på norsk jord. Dette ble avvist av Sjaastad med 

henvisning til basepolitikken. Nielsen var aktiv i spørsmålet om basepolitikken og muligheten 
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for å stasjonere kanadiske styrker i Norge. Dette ble oppfattet som en taktikk for å komme 

unna forpliktelsen. Han var en politisk tungvekter i Canada, men visste ikke hvordan sakene 

hang sammen på forsvarsområdet, i følge Sjaastad.
35

 Tilsvarende mente ekspedisjonssjef i 

Forsvarsdepartementet, Finn Molvig, spørsmålet om stasjonering av kanadiske styrker på 

norsk jord ble reist for å gi inntrykk av Canadas tilsynelatende store interesse for forsvaret av 

Nord-Norge. Kanadierne visste utmerket godt hva svaret ville bli, slik at det var liten risiko 

forbundet med å stille spørsmålet. En slik stasjonering ville påføre kostnader som Canada 

ikke hadde råd til.
36

 Manglende utdyping om hva kanadierne her tenkte seg, tydet på at de 

enten anså alternativet for svært hypotetisk, eller at de innså at Norge ikke ville endre sin 

politikk på dette området. Sett på denne måten fortonet kanskje ikke overføring og øving i 

Norge av en full Cast-brigade seg som særlig høyprioritert på kanadisk side. Operasjonen 

ville medføre betydelige utgifter, og en av måtene å dempe disse på, var å forsøke å velte noe 

av ansvaret for Canadas egne politiske og militære problemer over på Norge. Dette beredet 

også grunnen for senere beslutninger som ville bli upopulære innen Nato.
37

 Den samme 

forespørselen ble rettet til forsvarsminister Holst i mai 1986, med samme svar.
38

 Utover de 

militære hensyn var det politisk viktig å vise at det lot seg gjøre å overføre brigaden til øvelse 

i Norge. Derfor var det viktig for norske myndigheter å få gjennomført øvelsen, men ikke 

viktig nok til at man ønsket å bidra økonomisk i større grad.
39

 

 

Brave Lion og Barfrost 

Hensikten med øvelsen Barfrost var å trene Brigade Nord og de øvrige allierte deltagerne i å 

samvirke med sjø- og luftforsvarsstyrker gjennom å øve, støtte og anvende kanadiske land- og 

luftstyrker i Nord-Norge sammen med norske styrker. Øvelsen falt sammen med den årlige 

Nato-øvelsen i Norge. Øvelsen var koordinert med Brave Lion som besto av varsling, samling 

og innsetting av Cast og de to flyskvadronene.
40

  

Øvelsen Brave Lion begynte 12. august 1986 med mobilisering av styrkene tilknyttet 

brigaden. Den 2. september var brigaden, helikopterskvadronen og CF-5 skvadronene innsatt i 
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Norge. Etter en periode med trening ble øvelse Barfrost gjennomført fra 19. til 25. september. 

Etter øvelsen ble samtlige kanadiske enheter fraktet tilbake til Canada med mesteparten av 

utstyret som hadde vært transportert til øvelsen. Alle enhetene ble returnert til Canada innen 

10. oktober. Innsettingen av de kanadiske styrkene ble gjennomført relativt smertefritt og 

innen de 21 dagene som var satt av til dette, men det hadde altså tatt to og et halvt år å 

planlegge øvelsen. 

 Målet med øvelsen Brave Lion var for det første å øke bevisstheten om forpliktelsen i 

Canada og Nato, og å observere den sovjetiske reaksjonen. Dette målet ble nådd. Det andre 

målet var å teste planene for transporten av styrken. Her ble all den usikkerheten som var 

knyttet til brigaden bekreftet. Transporten av brigadens utstyr og forsyninger på 15.000 tonn 

tok 14 dager på innleide containerskip. For anledningen kom ett skip fra Panama, to fra Vest-

Tyskland og ett fra Storbritannia. Overfarten ble nøye fulgt av handelsskip og 

etterretningsskip fra Sovjetunionen. Selv om transporten ble støttet av flere Nato-skip, samt at 

indirekte støtte ble gitt fra et amerikansk hangarskip, ble risikoen ved transporten over 

Atlanterhavet forsterket i manges øyne.  

 Når det gjaldt flytransporten ble det brukt kommersielle fly. Disse besto av 5 Boeing-

747 fly og 4 DC-8 fly som ble innleid for anledningen fra flyselskapene Air Canada og Nation 

Air. For forsvarets tyngre utstyr ble alle forsvarets C-130 og 707 fly benyttet. Disse hadde 

kanadierne kun to til tre av. CF-5 flyene måtte etterfylles med drivstoff i lufta. Flytransporten 

muliggjorde overføring av 5000 mann til Norge over fire dager fra 30. august til 2. september. 

De logistiske utfordringene med å transportere 5000 mann fra Canada til Norge på kort varsel 

var store, og rundt 40 prosent av Canadas aktive styrker var direkte involvert i øvelsen. 

Soldater og utstyr fra hele Canada ble brukt i tillegg til ammunisjon fra Tyskland. Cast-

brigaden ble innsatt i Bardufoss, mens utstyret ble losset i Sørreisa.  

Fire år ble brukt på å planlegge øvelsen, mens styrkene i en krisesituasjon skulle 

kunne mobiliseres på to uker. Det kanadiske forsvarets stabssjef, general Paul Hanson, 

innrømmet at det heftet mangler ved flytransporten, og at øvelsen ville gi militæret en ide om 

hvordan en permanent løsning for logistisk støtte skulle utvikles. Hans mening var at forsvaret 

var strukket for langt. General Hanson var bekymret for en mulig innsetting i Troms fylke 

under en krigssituasjon. Det forelå ingen planer for hvordan man skulle kunne evakuere 

kanadiske styrker dersom Norge ble okkupert av Sovjetunionen. Ved en sovjetisk offensiv via 

Sverige, sto brigaden i fare for å bli omringet. Dette var for kanadierne et skrekkscenario.  

 Det tredje og fjerde målet var å gjennomføre realistisk felttrening og teste systemet for 

forsyningsstøtte. Gjennomføring av begge disse målene ble hemmet av begrensninger som 
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eksisterte i fredstid for allierte styrker på norsk jord. Allikevel ble denne delen av øvelsen 

lærerik, selv om den medførte store utgifter. De samlede utgiftene til øvelsen ble beregnet til 

ca 100 millioner kanadiske dollar. 

 Øvelsen førte til at det på ny ble stilt spørsmål ved brigadens muligheter til å fylle sin 

påtenkte rolle. Foruten den lange innsettingstiden måtte utstyr og styrker samles sammen fra 

mange avdelinger i Canada for å gjøre Cast operativ. Vanskeligheten med å støtte og forsyne 

styrken i krig, med soldater og utstyr, ble gjennom øvelsen tydeligere. Etter øvelsen Brave 

Lion ble noe utstyr, hovedsakelig kjøretøy, etterlatt i Nord-Norge. Men også dette ville 

medføre problemer da erstatningsutstyr måtte kjøpes i Canada, og brigaden ble tilnærmet låst 

til et bestemt område i Norge. Dette var kritisk i en periode med stramme forsvarsbudsjetter.
41

 

Dette kom i tillegg til utstyret som var lagret i Norge fra januar 1986; det innebar 100 

kjøretøyer, 53 beltevogner og tyngre ingeniørmateriell.
42

  

Den kanadiske brigaden som var representert ved øvelsen var en oppsamling av 

styrker fra flere regimenter. Forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen mente at de kanadiske styrkene 

kom godt ut av øvelsen. De var få, men profesjonelle, og ga et solid inntrykk. De hadde til og 

med et godt humør i avdelingen, noe Bull-Hansen vurderte som viktig. Derimot mente han at 

brigaden ikke var holdbar i en krise, da øvelsen etterlot for mange spørsmål knyttet til 

forpliktelsen.
43

 Han anså at gjennomføringen av øvelsen viste at en overføring av Cast-

brigaden i en krise- eller konfliktsituasjon ikke ville bli aktuell. Dertil hadde øvelsen krevd 

altfor store anstrengelser i de øvrige deler av det kanadiske forsvaret og avdekket alvorlige 

svakheter.
44

  

Forsvarsminister Beatty var meget fornøyd med sitt opphold i Norge og Cast-

brigadens deltagelse i øvelse Barfrost.
45

 Også den kanadiske forsvarssjef general Manson 

uttalte seg positivt om øvelsen. Han var fornøyd med måten de kanadiske styrkene var tatt 

imot av de norske soldatene og av sivilbefolkningen. I tillegg til det rent militære utbyttet, var 

det Mansons oppfatning at øvelsen hadde styrket det bilaterale forholdet.
46
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Av journalisten John Honderich ble Cast-brigaden karakterisert som Canadas 

”forgotten commitment”. Han konstaterte at Canada ikke kunne sende en brigade i Norge og 

samtidig støtte styrkene som var stasjonert i Vest-Tyskland. Det ville ikke føles lett å 

gjennomføre endringer i forpliktelsen til Norge, da det kunne skade det bilaterale forholdet, 

mente han. Det ville også være vanskelig å trekke seg etter at kanadiske tropper nettopp hadde 

gått gjennom en såpass kostbar øvelse for å vise troverdighet. På den andre siden viste en 

undersøkelse at mindre enn én prosent av den kanadiske befolkningen var klar over 

forpliktelsen til Nord-Norge, mens en betydelig majoritet sterkt støttet medlemskapet i Nato 

og tilstedeværelsen av styrker i Vest-Tyskland.
47

 

 

Endring i forpliktelsen  

Med Arbeiderpartiet i regjering fra 1986 ble et mer skeptisk syn på kjernevåpen enn den 

foregående borgerlige regjeringen hadde, tydeliggjort hos norske myndigheter. Det ble derfor 

vanskeligere å finne omforente løsninger med amerikanerne. Resultatet ble en avvisende 

holdning til å endre de selvpålagte restriksjonene. Blant annet Toshiba-affæren, som 

omhandlet våpenhandel til østblokken, bidro til et tidvis konfliktfylt forhold mellom Norge og 

USA. Som forsvarsminister var Holst direkte involvert i dette og han ønsket å balansere den 

amerikanske innflytelsen på Nato.
48

   

I forbindelse med øvelse Barfrost møttes forsvarsministrene Johan Jørgen Holst og 

Perrin Beatty. Holst uttalte at han var spesielt interessert i å videreutvikle samarbeidet med 

Canada, og at beslutningen om å forhåndslagre materiell for en kanadisk bataljon var et 

uttrykk for at utviklingen var på riktig vei for å få ned overføringstiden. Når det gjaldt 

opplysninger som var fremkommet om opprettelse av en forsyningsbase i Skottland, ble dette 

betegnet som forvirrende, men norske myndigheter ønsket ikke å blande seg inn i interne 

kanadiske anliggender.
49

 Bakgrunnen for dette var at det kanadiske Forsvarsdepartementet 

skulle ha vurdert å stasjonere 5000-6000 mann på skotsk jord. Dette ville muliggjøre tettere 

samarbeid med Storbritannia og løse problemet med lang forsyningslinje over Atlanterhavet. 

Det som talte mot, og som gjorde at muligheten ikke ble realisert, var det ulike utstyret 

Canada og Storbritannia hadde, at det britiske militæret ikke hadde kapasitet til å transportere 

kanadiske styrker, utfordringer knyttet til å stasjonere fransk-talende styrker på de britiske 
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øyer og den betydelige kostnaden dette ville medføre.
50

 Dessuten var det blant de kanadiske 

forsvarspolitikere mange som var misfornøyd med at Canada kun hadde én permanent brigade 

i Europa.
51

 Beatty var overrasket over hvor stor oppmerksomhet et mulig engasjement i 

Skottland hadde fått i Norge. 

Forsvarsminister Beatty uttalte at ingen endelig avgjørelse var fattet med hensyn til de 

kanadiske forpliktelser i Europa. Han kunne for sin del ikke se at Canada var tjent med å 

trekke sine styrker ut av Europa. Ivaretakelsen av avskrekkingsfunksjonen ville likevel være 

avhengig av at styrkene til enhver tid var forberedt på å føre strid, og at det var tilstrekkelige 

ressurser til å satse for fullt både i Sentral-Europa og i Nord-Europa. Det forelå derfor et 

behov for å rasjonalisere de kanadiske planene. Alvorlige økonomiske og sosiale problemer i 

Canada, og nødvendigheten av å rette opp budsjettunderskuddet, medførte at det ikke ville 

komme noen økning av bevilgningene til forsvaret. Beatty påpekte at Canada med Cast-

brigaden og to jagerflyskvadroner hadde to forpliktelser i Norge, der sistnevnte ikke burde 

undervurderes. Flyene kunne settes inn på kort varsel, og derved understreke det 

multinasjonale prinsippet på et tidlig tidspunkt. Han forsikret om at det eksisterte fullstendig 

åpenhet om de kanadiske overføringsplanene og at norske myndigheter ville bli holdt løpende 

orientert om avgjørelser som kunne få betydning for det norsk-kanadiske samarbeidet. Beatty 

antok at det etter øvelsen Brave Lion/Barfrost ville komme en debatt i Canada om det 

kanadiske engasjementet i Europa. Blant annet ville det trolig komme spørsmål om hvorvidt 

det var riktig å sende Special Service Forces (SSF) ut av landet i en krisesituasjon, og om 

Canada hadde råd til å sette inn brigader i både Sentral- og Nord-Europa. Begge sider 

understreket viktigheten av å holde løpende kontakt mellom landene under vurderingen av det 

kanadiske engasjementet i Europa.
52

  

I forbindelse med Nato-møtet i Brussel 4. desember 1986 ble det klart at den 

kanadiske tonen nå var tydeligere og negativ til styrkeforpliktelsen i Norge. Forsvarsminister 

Beatty orienterte sin norske kollega Holst om status for drøftingene som lå til grunn for 

Canadas militære forpliktelser i Europa. Det kanadiske forsvarets spredning på seks oppdrag i 

Europa, og utfordringen med å erstatte tap for disse i en krigssituasjon, tilsa at endringer måtte 

til. Canada ønsket å utføre oppgaven man var satt til å fylle ordentlig, og da sto den kanadiske 

regjering overfor valget mellom Nord-Norge eller Sentral-Europa. Det mest naturlige ville i 
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følge Beatty være å velge Nord-Norge, men å trekke seg ut av Sentral-Europa der Canada 

hadde en stående brigade, ville være å sende et meget negativt signal til Nato og 

Sovjetunionen. Konklusjonen ble da at Cast-brigaden ble trukket tilbake, og siden 

jagerflyskvadronene ble vurdert å være uhensiktsmessige fordi både reparasjons- og logistikk-

kapasiteten var i Tyskland. Dermed ville denne også trekkes tilbake fra Nord-Norge. CF-5 

jagerflyene var ventet erstattet med nye F-18 fly i 1988. Han var imidlertid opptatt av å finne 

en løsning som ikke etterlot et vakuum i Nord-Norge. Beatty understreket at konsultasjonene 

med SACEUR og den amerikanske forsvarssjefen måtte fortsette på samme måte som med 

Norge. Men han etterlot liten tvil om at hvitboken ville lande på en løsning som innebar at 

Cast-brigaden ville bli trukket ut fra forpliktelsen til Norge.
53

 

Holst ga uttrykk for at han innså det kanadiske dilemma, og at den kanadiske 

løsningen derfor ikke kom som noen overraskelse. Norge ønsket ikke å konkurrere med 

sentralfronten om de kanadiske forsterkningene. På den annen side ville endring her også ha 

politiske sider, da det ville forsterke inntrykket av at forsvaret av Norge var dominert av 

amerikanske forsterkninger. Holst håpet derfor at det ville være mulig å drøfte et fortsatt 

engasjement for luftkomponenten. Møtet ble avsluttet i en gemyttlig tone med enighet om å 

finne alternative samarbeidsområder.
54

 Under øvelse Brave Lion hadde Holst fått inntrykk av 

at kanadiernes forpliktelse overfor Norge lå fast. Beskjeden i desember var derfor en 

overraskelse og i motstrid til tidligere inntrykk. Holst følte allikevel ikke at tiden var inne til å 

komme med norske råd i sakens anledning. Han ønsket ikke å legge stein til byrden.
55

 Norge 

la gjennomgående lite press på Canada når det gjaldt Cast.
56

 Det bidro kanskje til utviklingen. 

 

Kanadiske vurderinger 

Kanadiske militære myndigheter hadde jobbet parallelt med problemstillingen og allerede 

forhandlet med amerikanske og britiske militære myndigheter med sikte på å finne fram til 

kompensasjonsordninger for bortfallet av Cast-brigaden og de to F-18 skvadronene.
57

 Norske 

myndigheter lå allerede på etterskudd i prosessen rundt hvordan forsterkningsbildet for Nord-

Norge skulle se ut i årene framover. 

                                                           
53

 UD 33.6/25 mappe 7 - Melding fra NORDEL til UD av 5. desember 1986. 
54

 UD 33.6/25 mappe 7 - Melding fra NORDEL til UD av 5. desember 1986. 
55

 UD 33.6/25 mappe 8 - Samtalenotat av militærsekretær Jacob Børresen ved FD: Samtale mellom 

forsvarsminister Holst og Canadas ambassadør Harrington 9. februar 1987. 
56

 Intervju med Fredrik Bull-Hansen, 9. september 2010. 
57

 UD 33.6/25 mappe 7 - Melding fra ambassadør Ølberg i Ottawa til UD av 22. desember 1986: Canadas 

forsvar. Cast-brigadens fremtid. Samtale med den kanadiske forsvarssjef general Manson 20. desember. 



94 

 

Oppfatningene i den kanadiske regjering var som ekspedisjonssjef Molvig antydet, 

heller ikke entydige. Den kanadiske utenriksministeren, Joe Clark, uttrykte under en samtale 

med utenriksminister Knut Frydenlund at et for bastant inntrykk var gitt overfor 

forsvarsminister Holst. Det var viktig for Clark å formidle at endelig avgjørelse ikke var 

fattet. Beatty la meget stor vekt på konsultasjonene med sine Nato-kolleger om disse 

spørsmålene. Han var fornøyd med diskusjonene og håpet det ville bli mulig å bli enig med 

flere allierte om en løsning.
58

 Saken hadde vært oppe til regjeringsbehandling, men uten en 

endelig konklusjon. Clark var takknemlig for den ro saken var blitt behandlet med på norsk 

side. Han ønsket å fortsette konsultasjonene med SACEUR, CINCNORTH og berørte lands 

regjeringer for ytterligere å klargjøre både de politiske og forsvarsmessige konsekvenser av en 

endring av Canadas europeiske forpliktelse. Forsvarsminister Beatty lå tilsynelatende foran 

resten av regjeringen da han allerede hadde konkludert med at Cast-brigaden og 

flykomponenten var for lite effektiv og for kostbar. Hans synspunkt var imidlertid sterkt 

understøttet av de fagmilitære. Det var trolig at Beattys linje ville få gjennomslag i 

regjeringen. Den norske ambassadøren vurderte at det fortsatt var mulighet for å påvirke 

avgjørelsen, særlig når det gjaldt luftkomponenten.
59

 Det var her et tydelig skille mellom de 

fagmilitære på den ene siden som mente forpliktelsen ikke var opprettholdbar, og de 

utenrikspolitiske aktørene som forsøkte å få gjennomslag for de politiske sidene ved 

forpliktelsen og videreføre den. På norsk og kanadisk militær side var man enige om 

vanskelighetene og den manglende realismen. Samtalene om Cast ble stort sett ført på politisk 

nivå, og disse forlot ofte realitetene.
60

 

Overfor den kanadiske ambassadøren i Norge, John Harrington, viste utenriksråd 

Kjeld Vibe til spriket mellom ministrene Clark og Beatty. Harrington mente situasjonen var at 

både forsvarsministeren og den militære ledelsen i realiteten hadde bestemt seg for å avvikle 

forpliktelsene overfor Norge. Formelt var imidlertid spørsmålet ennå ikke avgjort. Det måtte 

vurderes hvorvidt det kunne sies å foreligge utenrikspolitiske hensyn som veide tyngre enn de 

militære overveielser. Vibe fremholdt at en avvikling av de kanadiske forsvarsforpliktelser 

ville vekke betydelig skuffelse. Særlig ved en avvikling av den kanadiske flykomponenten. 

Med tidligere uttalelser fra blant andre viseutenriksminister Taylor om at det ville være en 

lettere beslutning å sende flystyrken til Norge enn brigaden, var det skapt en viss tiltro i Norge 
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til at flykomponenten ville bli opprettholdt selv om Cast-brigaden ble trukket ut. Harrington 

var overrasket over at også flykomponenten var kommet så sterkt i søkelyset.
61

 Han framholdt 

i tillegg at både generalsekretær Carrington og SACEUR hadde gitt utrykk for stor forståelse 

for de argumenter som var blitt fremført fra kanadiske myndigheter. Han erkjente videre at de 

militære hensyn hittil hadde vært de dominerende etter øvelsen, og at nok oppmerksomhet 

kanskje ikke var viet til de politiske sidene ved saken.
62

 Inntil øvelse Barfrost hadde de 

politiske vurderingene veid tyngst på bekostning av de militære, men det hadde nå endret seg. 

Den kanadiske Nato-ambassadøren Scott Smith forsto de norske reaksjonene og sa at 

det under de innledende samtaler om saken i Nato hadde kommet opp tilsvarende 

synspunkter. Han bemerket at motforestillingen mot endring av Cast-forpliktelsen var 

kommet sterkere til uttrykk fra amerikansk og britisk side enn fra Norge. I lys av dette 

anbefalte Nato-delegasjonen i Brussel at Norge trappet opp reaksjonen i form av sterkere 

markering av beklagelse av en mulig kanadisk tilbaketrekning av forsterkningsforpliktelsen. 

Dette burde skje overfor Canada, men også overfor andre delegasjoner som den britiske, 

amerikanske og vesttyske. Selv om dette kanskje ikke ville ha en nevneverdig virkning på den 

kanadiske beslutningsprosessen, mente Nato-delegasjonen. Videre at en slik sterkere 

markering kunne neppe skade Norge i de formelle konsultasjoner som skulle holdes i Nato i 

nær framtid, blant annet om hvilke alternative forsterkningsmuligheter som måtte foreligge.
63

 

Den kanadiske utenriksministeren og forsvarsministeren var enige om at noe måtte 

gjøres med forsvaret. Utenriksminister Clark mente at Cast-brigaden måtte ses i en bredere 

sammenheng. Det var mer enn 15 år siden Canadas forsvarspolitikk hadde vært gjenstand for 

en prinsipiell vurdering. Forsvarsminister Beatty vurderte at det kanadiske forsvaret var så 

nedkjørt etter tjue års unnlatelsessynd at det måtte få konsekvenser. Endringen i den 

strategiske situasjonen der arktiske områder og Stillehavsregionen hadde økt i betydning fikk 

konsekvenser for hva forsvarsmidlene skulle brukes på. Derfor hadde regjeringen besluttet å 

foreta en ny og grundig gjennomgang. Regjeringen var opptatt av kostnadene og derfor var 

det viktig å se på troverdigheten i Canadas europeiske forpliktelse. Den kanadiske regjeringen 

hadde stor forståelse for de norske bekymringene og ville gjerne ta hensyn til Norge i den 
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utstrekning det var mulig i den fortsatte prosessen. Erstatning for brigaden var imidlertid i 

første rekke SACEURS oppgave.
64

  

Canada hadde investert store ressurser i installasjonene i Sentral-Europa og vurderte 

det som mest hensiktsmessig å bruke disse til F-18 flyene. Tilsvarende anlegg eksisterte ikke 

på Andøya. Den kanadiske general Manson mente dessuten at disse flyene hadde 70 prosent 

av sin kapasitet i luft til bakke, mens kun 30 prosent var i luft til luft. Det Nord-Norge trengte 

var luft til luft for å oppnå luftoverlegenhet. Å gjøre om disse flyene til luft til luft ville være 

for kostbart. Beattys kjernepunkt var at Cast-brigaden ikke kunne betraktes som en troverdig 

forsterkningsstyrke. Selv om den først og fremst var av politisk art, måtte den også være 

troverdig i praksis. Canada hadde ingen erstatningsstyrker til å kompensere for tap om styrken 

kom i kamp. Kombinert med utfordringen med å opprettholde to separate forsyningslinjer til 

Europa i en krigssituasjon tilsa dette at en ble fjernet. På kanadisk side var det forståelse for 

de hensyn som gjorde at Norge holdt fast ved sin basepolitikk, men en bedre løsning ville 

vært å stasjonere Cast i Norge.
65

 Brigadegeneral Huddlestons uttalelse om at Canada vurderte 

at Storbritannia var i en bedre posisjon til å forsterke Norge enn Canada, var nok dekkende for 

en generell oppfatning i Canada om at forpliktelser i Norge var det mer naturlig at andre land 

tok seg av.
66

  

Kanadierne var opptatt av ikke å sende signaler til Sovjetunionen om at Canada 

fraskrev seg ansvaret for forsvaret av nordflanken. Derfor var det viktig å få til en mest mulig 

ryddig overgang for Canada til nye Nato-forpliktelser. Nordområdene var viktige for Canada 

og her skulle det satses mer enn på andre utenrikspolitiske aspekter av forsvarspolitikken. 

Canada ville etterlate seg utstyr i Nord-Norge for en bataljonsgruppe for å vise at man var 

forpliktet også der, og at Canada fortsatt hadde interesse for forsvaret av Nord-Norge. 

Dessuten ville AMF-styrken fortsatt være tilknyttet forsvaret av Norge. Dette ble påpekt 
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gjentatte ganger fra kanadiske myndigheter i prosessen rundt beslutningen om Cast-brigadens 

videre skjebne.
67

  

 

Norske reaksjoner 

Ambassadør Eivinn Berg var forundret over at verken det norske Forsvars- eller 

Utenriksdepartementet hadde reagert sterkere på de signaler som var kommet fra de kanadiske 

overveielser. Vurderingen i Ottawa var derfor at Norge ikke ville skape vanskeligheter. Dette 

argumentet hadde også Beatty brukt i den interne diskusjonen. Canada var også aktiv med å gi 

det samme budskapet til de øvrige nasjoner, noe Berg la vekt på som beklagelig siden Canada 

ikke hadde bedt om konsultasjoner, slik myndighetene var forpliktet til. Forsvarsminister 

Holst fant det underlig at hans samtaler med Beatty kunne oppfattes på en slik måte. Det 

norske synet var også presentert for pressen. Beatty hadde under samtalene forsikret om at 

han skulle komme tilbake med mer informasjon før beslutninger skulle fattes. Holst var enig i 

at dette måtte uttrykkes sterkere, men med de militære vurderinger som bakgrunn. Holst antok 

at amerikansk støtte til den norske holdningen var begrunnet med at Canada bidro for lite til 

fellesforsvaret og at landet burde opprettholde begge forpliktelser.
68

  

Ekspedisjonssjef Molvigs inntrykk var at SHAPE la mest vekt på den styrking 

endringen ville medføre i Sentral-Europa, enn den svekkelse det ville innebære for Nord-

Norge. AFNORTH støttet den norske holdningen til Cast-brigaden, men var enda mer opptatt 

av å bevare de britiske forsterkninger til Danmark.
69

 Finn Molvig mente at Beatty ikke hadde 

levd opp til sitt løfte om å holde norske myndigheter à jour. Utover orienteringen den 4. 

desember 1986 hadde det vært stille fra kanadierne. Det var hans inntrykk etter samtalen med 

David Appleton, som var politisk rådgiver ved den amerikanske ambassaden, at amerikanske 

myndigheter ventet på et norsk utspill, for ikke å si mottrekk. Han var redd for at saken rullet 

for fort. Norske myndigheter burde komme på banen snarest mulig.
70

  

For Holst var det viktig å opprettholde hele forpliktelsen, og dette var også hans 

budskap da han besøkte Canada i februar 1987. Han understreket overfor sine kanadiske 
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kolleger at det for Norge var viktig å ha mer enn én partner i en kritisk situasjon, dette ga 

muligheten for fleksibilitet. Han mente Canada neppe ville måtte kjempe seg inn i et okkupert 

Norge, da et krigsscenario trolig ville innebære at hovedkampen fant sted i Sentral-Europa, 

eller at en krise ville utvikle seg over lengre tid og hurtigheten var da ikke utslagsgivende. 

Norge ville i så fall være viktig strategisk og 14-20 dager kunne være tilstrekkelig for å bygge 

opp forsvaret av Nord-Norge, mente Holst. Når det gjaldt overføringstiden, som var et felles 

problem, besto dette av identifiserbare enkeltfaktorer som kunne løses. Norske myndigheter 

var mer enn villig til å samarbeide for å finne akseptable måter å redusere overføringstiden 

på.
71

  

Forsvarssjef Bull-Hansen regnet på sin side ikke med Cast-brigaden i forsvaret av 

Norge. Selv om bidraget ville være viktigere i Nord-Norge enn i Sentral Europa, oppfylte 

denne brigaden ikke hovedkriteriene for effektiv militær innsats i Norge, mente han. Dessuten 

var avtaleverket om fortserkningsavtalen mellom landene ubrukelig. Den la beslag på mye 

ressurser i fredstid, men ville gi liten effekt i krig. Det hadde i lengre tid foregått en intern 

strid i Canada om forpliktelsene i Norge. Bull-Hansen var overbevist om at denne tvilen var 

velkjent i Sovjetunionen, og at det derfor, med unntak for flyskvadronene, ville gå svært lite 

avskrekkingseffekt tapt ved en oppgivelse av de kanadiske forpliktelser overfor Norge.
72

  

For første gang var det en uttalt divergens mellom den politiske og militære ledelsen i 

Norge hva gjaldt verdien av det kanadiske styrkebidraget. Forskjellene i vurderinger på norsk 

side eksisterte ikke bare på sivil og militær side, men også innad i Forsvarsdepartementet 

mellom Holst og embetsverket. Ekspedisjonssjef Molvig representerte kontinuiteten i arbeidet 

overfor kanadierne, mens Holst kom inn fra siden som ny forsvarsminister i 1986. Forholdet 

mellom Holst og Bull-Hansen var heller ikke godt. De hadde en strid om Bull-Hansens 

mulighet til å uttale seg fritt om faglige militære vurderinger.
73

 

Flyskvadronene fikk nå betydelig større oppmerksomhet hos norske myndigheter enn 

de tidligere hadde hatt. Jagerflyskvadronene var særlig viktige da de kunne ankomme tidlig, 

og fordi Norge ikke var i stand til å skaffe det antallet fly som skulle til for å sikre 

luftoverlegenhet i Norge. Disse kunne ankomme til forskjellig tidspunkt og faren for 
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opptrapping av situasjonen var mindre med disse enn med landsstyrkene. Dersom 

luftoverlegenheten ble tapt, ville også krigen være tapt.
74

 De kanadiske flyskvadronene hadde 

større betydning også militært. For Canada var det et prioritert mål å trekke F-18 skvadronene 

sammen, derfor var muligheten for å få gjennomslag for norske ønsker betraktet som liten.
75

 

Ekspedisjonssjef Molvig mente at det hadde vært liten stabilitet i mønsteret for kanadiske 

forpliktelser overfor Norge, og at den aktuelle situasjon neppe utelukkende hadde 

sammenheng med budsjettproblemer. Ved flere anledninger hadde det blitt opplyst at 

flyforsterkningene var det sikreste elementet i de kanadiske forpliktelser, og Molvig mente at 

dette burde være et argument i de norske anstrengelsene for å beholde skvadronene. Selv om 

Molvig ikke trodde at Cast kunne berges, hadde Norge ingen ting å tape på å arbeide for å 

beholde de to flyskvadronene. Selv om Beatty var enda mer oppsatt på å trekke ut disse enn 

Cast, var det neppe politisk samstemmighet om tilbaketrekningen innenfor Nato. Likeledes 

ville det ikke være hensiktsmessig å stanse de påbegynte arbeidene på Andøya flystasjon.
76

 

Holst hadde nok innsett realitetene når han konkluderte med at de kanadiske skvadronene ikke 

lenger kunne regnes med, og at det derfor også måtte utforskes muligheter for å erstatte 

disse.
77

  

For Holst var det viktig ikke å sende gale signaler og skape inntrykk av at alliansen var 

ved å svekke nordflanken. Beskyttelse av nordområdene var også viktig for Canada, og 

forsvaret av Norge var et framskutt forsvar av Canada og USA. Selv om Canada fortsatt ville 

ha en tilknytning til Norge gjennom AMF-styrken, mente Holst at denne hadde liten verdi i en 

krigssituasjon.
78

 Forsvarssjef Bull-Hansen hadde tilsvarende syn. To tredjedeler av styrken 

hadde dessuten også nasjonale forpliktelser. Militært sett ville den kanadiske AMF-bataljonen 
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ikke kunne vende kampen i alliansens favør, men den ville likevel ha sin virkning, 

kjernepunktet her var symbolverdien
79

 

Resultatet av de diplomatiske framstøtene etter konturene av den kanadiske 

konklusjonen som syntes klar i desember 1986, var ikke oppløftende for Holst som ønsket 

forpliktelsene videreført. Hans mål om at styrkeforpliktelsen i Norge ble sett i en bredere 

politisk sammenheng som oppveide for de fagmilitære innvendingene, fikk ikke gjennomslag 

hos kanadierne. Det var enighet mellom landene om å få til gode og klare prosesser på 

utviklingen slik at misforståelser ikke oppstod. Ministrene var også opptatt av det nære 

samsvaret mellom landenes sikkerhetspolitikk og muligheten for å styrke denne på områder 

med felles interesse som blant annet forsvarspolitikk og videreføring av samarbeidet innenfor 

internasjonale organisasjoner. Holst presiserte også at Norge ønsket å delta i formelle 

konsultasjoner innen Nato om hvordan Norge skulle forsvares, og ikke være på utsiden.
 80

 

Etter Holsts besøk til Canada i februar 1987, besluttet den kanadiske regjeringen å starte 

formelle konsultasjoner i Nato.
81

 Besøket hadde i hvert fall resultert i at prosessen om de 

kanadiske forpliktelsene kom inn i formelle former. 

 Holst hadde imidlertid ikke helt gitt opp forpliktelsen, og mente Norge burde forsøke 

å roe ned prosessen under konsultasjonene og kjøpe tid gjennom å vise tillit til kanadierne. 

Dette var i tråd med et innspill fra tidligere viseforsvarsminister Nixon, som mente det var 

mange skjær i sjøen, spesielt når det gjaldt budsjettet. Holst forsøkte å lokke kanadierne med i 

en bredere og langsiktig dialog om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål for 

nordområdene, blant annet gjennom korrespondanse med Beatty, men uten at Canada gikk 

tilbake på sitt standpunkt.
82

 

Forslaget om full tilbaketrekning av Cast og flyskvadronene falt i tid sammen med 

britenes ønske om å trekke UK Mobile Forces fra engasjementet i Danmark. I tillegg til de 

rent militære problemer dette reiste, ville to slike samtidige trekk vekke sikkerhetspolitisk 

oppsikt. Norske myndigheter så at forpliktelsen var i ferd med å forsvinne og mulige 
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alternativer til Cast ble i større grad vurdert. Ønsket var troverdige forsvarsforpliktelser, men 

ikke minst at Canada fortsatt var tilknyttet forsvaret av Norge. I forbindelse med lagring av 

utstyr for en bataljon i Troms, som skulle stå ferdig høsten 1987, vurderte 

Forsvarsdepartementet et alternativ om å forplikte den kanadiske bataljonen i AMF til Norge 

med forhåndslager i Troms. Hvis dette slo an, ville operasjonen redusere det kanadiske 

engasjementet i Norge fra en brigade til en bataljon. Det burde gi en betydelig 

rasjonaliseringsgevinst for kanadierne.
83

 Men samtidig med at økt vekt ble lagt på 

erstatningsmulighetene, fortsatte diskusjonen om de kanadiske forpliktelsene. Signalene var 

fortsatt slik at det kanadiske Utenriksdepartementet og utenriksministeren var skeptiske til å 

trekke tilbake forsterkningsforpliktelsene, det var kanskje fortsatt mulighet for en 

snuoperasjon.
84

 

 Avviklingen av Cast hadde vekket interessen for den ukjente forpliktelsen.  

Mens tilknytningen til USA ble ofte drøftet i Stortinget, var det i liten grad diskusjoner om 

samarbeidet med Canada.
85

 Unntaket var da budsjettet til det norske forsvaret ble behandlet i 

1987 og 1988. I den forbindelse ble det uttrykt beklagelse fra forsvarskomiteens side over at 

Canada trakk tilbake forpliktelsen, og viktigheten av å få på plass en erstatning til styrken.
86

 

Tilsvarende ble brigaden i større grad omtalt i pressen og spekulasjon om mulige alternativer 

ble viet spalteplass.
87

 

 

Nato-landenes ambivalens  

Det var tydelig at flere av allianselandene ikke var glade for de endringene som Canada hadde 

bebudet, men at det samtidig var forståelse for de underliggende problemene og behovet for 

en konsolidering av innsatsen i Europa. En konsolidering som, militært sett, ble ansett 

fornuftig. Fra norsk side ble det gjennomført samtaler med andre Nato-land for på den måten 

å påvirke kanadierne. Her var USA spesielt viktig. USA var i likhet med Storbritannia 

interessert og støttende når det kom til Cast.
88
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Amerikanerne vurderte at tilbaketrekking av Cast-forpliktelsen kunne ha negative 

konsekvenser for troverdigheten til alliansens forsvar av nordflanken. På den andre siden ville 

en konsentrasjon av de kanadiske forpliktelsene i Sentral-Europa kunne gi et mer effektivt 

militært bidrag til fellesforsvaret. Politiske vurderinger tilsa derimot at kanadierne 

opprettholdt forpliktelsene i Norge. Som et minimum burde flyskvadronene opprettholdes. 

Politisk rådgiver ved den amerikanske ambassaden i Norge, David Appelton, oppfattet 

avgjørelsen som tatt, med mindre det ble lagt press på kanadierne. Det kom ingen indikasjon 

om at USA vurderte å erstatte de kanadiske forsterkningene.
89

 Amerikanerne vurderte det slik 

at økt engasjement i saken fra deres side ville kunne virke mot sin hensikt. Etter det norske 

Utenriksdepartementets oppfatning ville det antagelig heller ikke være hensiktsmessig å be 

om dette, da det norske synet var kjent for kanadiske myndigheter.
90

 Ministerråd ved den 

amerikanske ambassaden var forbauset over at slike grunnleggende anliggender for alliansen 

ikke syntes å ha vært behørig drøftet av de faste representantene i Nato.
91

 Den amerikanske 

forsvarsminister Caspar Weinberger hadde ett år tidligere vært sterk motstander av å trekke 

seg fra forpliktelsen i Nord-Norge. Da det kom fram at årsaken til endringen var 

konsolidering, hadde USA og SACEUR vist større forståelse for de tanker som var luftet og 

kunne, noe motvillig, akseptere disse.
92

 Den amerikanske ambassadøren til Canada hadde 

forståelse for endringen i de kanadiske forsvarsforpliktelsene, men mente at Canada gikk for 

fort fram og at en gjennom konsultasjonene burde søke å vinne tid til vurdering av 

alternativer, inklusive samarbeid med andre land når det gjaldt forsyningsstøtte. Her hadde 

han USA i tankene.
93

 

Britiske myndigheter hadde ikke øvet press på kanadierne for å få dem til å endre 

planene vedrørende Cast. De anså at konsolidering av innsatsen i Tyskland var å foretrekke ut 

i fra militære og økonomiske betraktninger.
94

 Den britiske ambassadøren til Norge, William 

Bentley, mente at øvelse Barfrost, som i og for seg hadde vært vellykket, avdekket 

utfordringer med hensyn til tidsfaktoren for transporten og vanskelighetene med å aktivisere 
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de nødvendige støtteenheter. Dette måtte påregnes å ha gjort et visst inntrykk i Ottawa, og han 

forsto selv godt den norske bekymringen. 
95

 Den britiske ambassadøen til Nato, Alexander, 

var forundret over at norske myndigheter ikke hadde reagert tidligere, da det hadde gått 

måneder siden kanadierne begynte å snakke om saken. Derved var det skapt et inntrykk av at 

Norge hadde avfunnet seg med situasjonen. Dette hadde gjort det lettere for Canada, mente 

han. Den danske ambassadøen, Borch, ga utrykk for tilsvarende synspunkt ved at det var 

skapt et inntrykk av at Norge så relativt avslappet på de kanadiske planene.
96

 

Tyske myndigheter la stor vekt på nordflanken og hadde derfor forståelse for den 

norske holdningen. Dersom det var nødvendig å gjøre noe, så måtte det skje på en måte som 

minimaliserte virkningen for den militære balansen i nord. Tyskerne hadde forståelse for 

argumentasjonen for endringen og ville neppe motsette seg denne. For øvrig syntes tyskerne å 

være lite opptatt av saken. Først når det forelå konkrete og formelle forslag fra Canadas side, 

ville det bli tatt standpunkt til hva som videre burde skje.
97

 

Ambassadør Berg var kjent med at det pågikk en rekke underhåndskontakter om Cast 

og om mulig kompenserende forsterkninger til Norge samtidig med at avklaringsprosessen 

gikk videre i Ottawa. På bakgrunn av tidligere erfaringer fra lignende situasjoner innen 

alliansen, var det en viss grunn til å frykte at man – når konsultasjonene kom i gang – i 

virkeligheten ville stå overfor et ”fait accompli”. Derfor var det viktig å få startet de formelle 

konsultasjonene med kanadierne.
 98

 For norske myndigheter var det viktig å uttrykke de 

norske synspunktene uten å gå inn på forhandlinger om erstatningsløsninger, da dette ville 

kunne vri de formelle konsultasjonene i Nato bort fra spørsmålet om en kanadisk 

tilbaketrekning og over på kompenserende tiltak. Canada skulle ikke komme gratis fra 

konsultasjonene.
99
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Konsultasjoner i Nato 

Konsultasjoner ble startet i slutten av februar 1987. Dette var tidligere enn kanadierne hadde 

planlagt. Press fra ambassadør Berg og norske myndigheter hadde gjort at prosessen ble 

forsert. Den kanadiske fremdriftsplanen gjorde at det hastet å komme i gang med 

konsultasjonene om man skulle rekke å få dem gjennomført. Den kanadiske 

forsvarsministeren hadde drøftet saken bilateralt med flere av sine Nato-kolleger. Denne form 

for uformelle underhåndssamtaler ble betegnet av kanadierne som ”extensive and 

preparatory” og ble anført som årsak til at de formelle konsultasjonene burde kunne 

gjennomføres raskt. I realiteten var konsultasjonene allerede i gang, dog uten at Norge som 

direkte part var involvert. Etter ambassadør Bergs oppfatning, virket det som om Ottawa tok 

forholdsvis lett på hensynet til de formelle konsultasjonene. Det viktigste syntes å ha vært å 

engasjere alliansens høyeste militære instanser i den omfattende vurderingen av de militære 

virkningene og mulighetene for alternative løsninger, uten å være i formelle konsultasjoner. 

Det kanadiske forslaget var basert på forutsetningen om at erstatningsstyrker kunne bli skaffet 

til veie. Generalsekretæren delte de norske bekymringene, både de militære og politiske, men 

sa at Canada fortsatt ville bidra til AMF og derved til multilateralt alliert nærvær i nord.
 

Generalsekretæren mente imidlertid at konsultasjonene burde gjennomføres så raskt som 

mulig fordi kanadierne hadde anstrengt seg for å starte tidlig. Slutten av mars som frist for 

konsultasjonene var viktig for Canada.
100

  

Den kanadiske delegasjonen i Nato hadde vært bekymret for hva forsvarsminister 

Holst kunne oppnå under sitt besøk til Canada med bakgrunn i støtten som eksisterte hos 

SACEUR, USA, Vest-Tyskland og kanskje Storbritannia. Det skulle vise seg at de sentrale 

Nato-aktørene ikke var villige til å presse Canada til å videreføre forpliktelsen overfor 

Norge.
101

 Det var tydelige at Nato ikke ønsket å risikere kanadiske tilbaketrekning fra 

sentralfronten ved å stille krav om videreføring av forpliktelsen på nordflanken. Selv om 

Nato, med bakgrunn i motforestillingene som fremkom, på ett punkt var usikker på om 

Canada ville trekke seg ut av forpliktelsen på nordflanken.
102

 

Den tyrkiske ambassadøren uttalte seg støttende til det norske synet. Tyrkia var i likhet 

med Norge et flankeland i Nato, og var for endringer som kunne bidra til å beskytte flankenes 
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utsatte plass. Her sto flankelandene sammen.
103

 Det tyske Forsvarsdepartementet ønsket å 

opprettholde de eksisterende britiske og kanadiske forsvarsforpliktelsene overfor nordflanken. 

Tilbaketrekning var ikke i tysk interesse, verken politisk eller militært. Derfor støttet de 

opprettholdelse av brigaden så vel som de to flyskvadronene. Eventuelle endringer i 

militærstrukturen forutsatte omfattende konsultasjoner. Også den nederlandske ambassadøren 

ga uttrykk for tilsvarende standpunkt.
104

 

Den britiske Admiral Hunt var bekymret for at en reduksjon i allierte styrker som var 

forpliktet i Nord-Norge, ville legge større press på de gjenværende. Ikke minst på de styrkene 

som kunne innsettes tidlig, som UK/NL-styrken. Sikkerheten i Nord-Norge var avgjørende for 

den maritime kampen. Derfor ville alle handlinger som ville svekke dette, være 

bekymringsfulle. Kanadierne var i den heldige situasjonen at de ble trent i sitt eget land under 

lignende forhold som i Norge. Andre nasjoner ville ha behov for ekstra trening. Temaet var 

uansett av en vel så politisk art som en militær. Hunt ga en klar støtte til det norske synet i 

denne saken.
105

 

Fungerende permanent representant i Nato for USA, Stephen J. Ledogar, opplyste at 

USA ville motsette seg at de kanadiske forsvarsforpliktelsene overfor Norge ble svekket. Den 

sikkerhetspolitiske debatten i USA var sterkt rettet mot byrdefordelingen mellom de allierte, 

og det ble fryktet at eventuell gjennomføring av de kanadiske planene ville kunne styrke de 

krefter i Kongressen som arbeidet for reduksjon i USAs bidrag til forsvaret av Europa.
106

 

Natos militære planleggingskomités (DPC) vurdering av den militære effekten av 

Canadas endrede forpliktelse i Europa, var at et fortsatt synlig og troverdig alliert bidrag til 

forsvaret av Nord-Norge måtte opprettholdes. Hvis Canada skulle fjerne sin forpliktelse her, 

måtte passende alternativer komme på plass. Hva disse eventuelt skulle være var ikke klart 

enda. Denne vurderingen burde i følge komiteen være klar før et kanadisk tiltak ble 

gjennomført.
107

 Natos generalsekretær Lord Carrington uttalte at behovet var størst i nord, og 

dette ville også kunne gi positive effekter for forsvaret av Norge, men han var klar over at 

                                                           
103

 UD 33.6/25 mappe 8 - Melding fra NORDEL til UD av 25. februar 1987: DPC-møte 25. februar 1987; 

Intervju med Anders Sjaastad, 31. august 2010. 
104

 UD 33.6/25 mappe 8 - Melding fra ambassadør Ølberg i Ottawa av 25. februar 1987: Canadas 

forsvarsforpliktelse overfor Norge.  
105

 FD 1987, 011.1 Canada/Ottawa - Melding fra NORDEL til FD av 26. februar 1987: Brev fra CINCHAN til 

Ambassadør Berg. 
106

 UD 33.6/25 mappe 8 - Melding fra NORDEL av 6. mars 1987: Amerikanske synspunkter på eventuelle 

endringer i planene for Cast. 
107

 UD 33.6/25 mappe 8 – Melding fra NORDEL til UD, FD, FO av 28. april 1987: Canadian contribution of 

land and air forces to the integrated military structure. Melding fra generalsekretær Carrington til permanent 

representatives (DPC). 



106 

 

infrastrukturkostnadene ville bli meget store.
108

 Den kanadiske ambassadøren mente det ville 

være mulig å finne fram til kompenserende tiltak innen forpliktelsene ble avviklet.  

Medlemslandene uttrykte forståelse for at kanadierne måtte konsentrere sin 

forsvarsinnsats. Det ble likevel beklaget at Canada ikke lenger ville opprettholde sine 

forpliktelser til Nord-Norge i lys av nordflankens store strategiske betydning. I valget mellom 

de to forpliktelsene var det sentralfronten som fikk gjennomslag. Denne forpliktelsen var for 

viktig til at Canada ville trekke seg ut.
109

 Beatty mente Natos regler var fulgt og at 

konsolideringen av flystyrken ville skje i sammenheng med innføringen av de nye F-18 flyene 

i 1988. Erstatning for brigaden måtte være klar innen slutten av 1989. For forsvarsminister 

Holst var det et paradoks at det var lettest å erstatte flyforsterkningene som var de militært 

viktigste, mens det var mye vanskeligere å finne erstatning for landstyrkene som var av størst 

betydning politisk.
110

 Beatty hadde overfor generalsekretæren understreket betydningen av at 

det ble en myk overgang (”smooth transition”). Det var verken i kanadisk, norsk eller Natos 

interesse at endringen ble fremstilt som et uheldig signal overfor Sovjetunionen.
111

  

 

Skjebnen besegles 

Hovedproblemet som den kanadiske regjeringen drøftet, var de økonomiske rammene for et 

15 års langtidsprogram for forsvaret. Stasjonering av ytterligere én brigade i Sentral-Europa la 

beslag på betydelige økonomiske midler. Forsvarsminister Beatty insisterte på et så langsiktig 

mål av hensyn til planlegging av materiellanskaffelser. Øvrige regjeringsmedlemmer hadde 

sterke motforestillinger mot denne langtidsplanen. De henviste til at de ikke hadde mandat 

utover neste valg, og at både den strategiske og den utenrikspolitiske situasjonen kunne endre 

seg dramatisk med direkte konsekvenser for Canadas forsvar.
112

 Intet tydet på at regjeringen 

ville gå imot forsvarsminister Beattys opplegg, hvis ikke sterke innvendinger ble gjort 

gjeldende fra Nato eller USA.
113

 Den britiske beslutningen om ikke å endre UK/NL-styrkens 

forpliktelse lettet situasjonen for Canada, da det ikke ble en debatt om denne forpliktelsen 
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samtidig med Cast-brigaden.
114

 Den kanadiske forsvarsministen hadde gjennomført 

omfattende diskusjoner innad i alliansen, og var sikker på at det fantes tilfredsstillende 

alternativer for forsvaret av Norge. Nato-konsultasjonene hadde imidlertid ikke gitt 

holdepunkter for at det fantes noe tilgjengelig alternativ til brigaden.
115

 

Barry Gough og Robert Gravelle i den kanadiske avisen Globe and Mail ga uttrykk for 

uenighet med de endringene som forsvarsminister Beatty la opp til for Canadas 

forsvarspolitikk. Politisk ville en slik avgjørelse være sterkt ødeleggende for Canadas rykte i 

alliansen. Strategisk kunne det medføre en alvorlig feil. Norge ble vurdert som avgjørende for 

et vellykket forsvar av Vest-Europa. Natos nordflanke var sårbar fordi den var så smal, og var 

strategisk viktig siden den var så nær de sovjetiske styrkene på Kola-halvøya, med verdens 

største militære anlegg. For å forsvare Europa mot en sovjetisk invasjon, måtte 

forsyningslinjene holdes åpne. Skulle Sovjetunionen okkupere Norge, ville det bedre 

tilgangen for sjø- og flystyrker til Atlanterhavet. Ødeleggelse av de allierte forsyningslinjene 

ville medføre mangel på forsterkninger, og en vanskelig militær situasjon mot Warszawa-

paktens styrker i Europa. Canada sendte kanskje sine soldater til en tidlig død gjennom å 

forplikte dem i Tyskland. Hvis Norge falt, ville de kanadiske styrkene i Vest-Tyskland være 

bundet. Med manglende forsyningslinjer over Atlanterhavet ville Nato være maktesløs til å 

hjelpe dem og ville da måtte ty til atomvåpen som siste utvei. Hvis Canada skulle trekke seg 

fra sine forpliktelser i nord, ville nordflanken bli svekket og økt ansvar tillagt Storbritannia og 

USA. Enda en gang ville Canada svikte sine allierte ved å gå tilbake på sitt løfte, mente de. 

Gjennom manglende forpliktelser til konvensjonelle styrkebidrag ville Canada tilnærmet bli 

en gratispassasjer blant de allierte, og svikte to av sine mest fundamentale interesser, nemlig 

avskrekking mot krig og et fortsatt fritt Vest-Europa.
116

 Tilsvarende synspunkter var også 

uttrykt fra utenrikskommentator i avisen The Citizen, George Grande. Han mente det ville 

være synd å kutte ut forpliktelsen i Norge, fordi forpliktelsen var viktig psykologisk og 

symbolsk og fortsatt minst like aktuell som tidligere. Forpliktelsen var dessuten tilpasset 

Canadas behov.
117
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Under forsvarsminister Beattys presentasjon av hvitboken i det kanadiske Underhuset 

5. juni 1987, sa han at Canada hadde stått overfor to valg når det gjaldt å konsolidere styrkene 

sine i Europa, enten nordflanken eller sentralfronten. Nordflanken var et alternativ som av 

mange grunner var fristende, men ville måtte medføre at Canada trakk tilbake styrkene fra 

Vest-Tyskland. En ville dermed forlate infrastruktur det var investert mye i for å prøve å 

utvikle ordninger som ville få styrkene til Norge når det trengtes. Dette ble begrunnet med 

norsk basepolitikk, som Beatty syntes var forståelig politisk. Basepolitikken gjorde imidlertid 

at brigaden ikke kunne støttes i krig og ble uegnet for innsetting i dette området. For 

regjeringen var det beste alternativet for Canada å trekke Cast-forpliktelsen tilbake og sende 

brigaden og de to flyskvadronene i tilfelle det skulle være bruk for dem i en krisesituasjon i 

Vest-Tyskland. Bidraget til AMF-styrken ville bli videreført. Endringen medførte en ny rolle 

for 5. brigadegruppe som ville bli utstyrt med stridsvogner og annet tyngre forsvarsmateriell 

for å være egnet for operasjoner på sentralfronten. Endringen skulle gi et mer synlig og 

effektivt kanadisk bidrag til avskrekking og forsvar av Europa. Økt realisme i styrke bidraget 

skulle gi signal om at Canada ville bidra.
118

 På bakgrunn av kommentarer fra det norske 

Forsvarsdepartementet ble dokumentet endret når det gjaldt hvordan konsolideringen skulle 

gjennomføres ved at AMF-bidraget ble fremhevet og referanse til Nato-konsultasjonene ble 

lagt inn. Norske myndigheter var fornøyd med at Canada videreførte forpliktelsen til AMF-

styrken, men hadde samtidig ønsket at hvitboken la opp til en tettere forpliktelse til Nord-

Norge.
119

  

Det var få kommentarer til forslaget om å overføre Cast-brigaden og de to 

flyskvadronene fra Nord-Norge til sentralavsnittet under behandlingen av hvitboken i det 

kanadiske Underhuset. Generelt var tilbakemeldingen sympatiserende og støttende. De fleste 

kommentatorer aksepterte begrunnelsen i hvitboken og viste også til erfaringene fra øvelse 

Brave Lion, med blant annet 21 dagers transporttid, som argument for at 

innsetningsalternativet ikke var realistisk.
120

 De eneste unntakene var den forrige liberale 

forsvarsministeren, Jean-Jacques Blais, og det liberale partiets forsvarstalsmann, Doug Frith, 

som hadde reservasjoner mot forslaget og anmerket at avgjørelsen ville koste politisk. De 

mente det var viktig for Canada at forholdet til Norge ble videreført gjennom opprettholdelse 
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av forpliktelsen, i et sentralt geopolitisk område hvor Canada kunne spille en viktig rolle. 

Hoveddelen av kommentarene til hvitboken var knyttet til det kontroversielle forslaget om å 

anskaffe 10-12 atomdrevne ubåter til en anslått kostnad på ca 50 milliarder norske kroner. 

Begge opposisjonspartiene i Parlamentet stilte seg kritisk til denne anskaffelsen. Regjeringens 

forslag om budsjettmessig vekst på 2 prosent per år utover prisvekst fikk oppslutning fra alle 

partier. Regjeringen hadde overveldende flertall i Parlamentet, så den hadde ikke noe problem 

med å få hvitboken godkjent.
121

 Hvitbokens konklusjon var en konsekvens av at Canada så på 

en styrking av forpliktelsen overfor sentralfronten som den mest effektive måten å vise 

politisk interesse for Nato.
122

 

General Bernard Rogers, SACEUR, var klar over at Canada gjennom en tid hadde hatt 

utfordringer knyttet til å holde forsyningslinjene både til til Cast i Nord-Norge og til 

Tyskland. På bakgrunn av dette mente han at endringen av forpliktelsen var fornuftig.
123

 For 

forsvarsminister Holst var det et paradoks at Canada i sine forsvarsplaner på den ene siden la 

økt vekt på forsvaret i arktis og bygging av ubåter for nordvest-passasjen, mens de kanadiske 

styrkene i Europa skulle samles i sentralavsnittet. Den sovjetiske militære trusselen mot de 

kanadiske arktiske strøk hadde, i likhet med trusselen mot Nord-Norge, sitt utgangspunkt i 

Kola-halvøya.
124

  

Konsolideringen av de kanadiske styrkene i Europa til sentralavsnittet, som også fikk 

konsekvenser for Norge, synes hovedsaklig å ha vært basert på militærfaglige vurderinger. De 

politiske konsekvensene av tilbaketrekningen fra Nord-Norge veide ikke like tungt i 

forbindelse med vurderingene av konsolideringen av styrkene i Europa. Militære og 

økonomiske faktorer som transporttid, etterforsyning, kapasitet, kostnad med mer, samt 

erfaringen fra Hong Kong under den andre verdenskrig som avskrekkende eksempel, hadde 

vært avgjørende. Den kanadiske hæren så sin sjanse til å bygge opp en divisjon i Sentral-

Europa, og lot ikke denne muligheten gå fra seg. Den liberale opposisjonen, som ved 

fremleggingen av hvitboken pekte på de politiske konsekvensene ved tilbaketrekning fra 

Norge, synes å ha akseptert konsolideringen med bakgrunn i den begrunnelse som fremgikk 
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av hvitboken. Konsekvensen ble at flyskvadronenes oppdrag skulle opphøre i løpet av 1988 

og Cast-brigadens oppdrag skulle opphøre i november 1989.
125

  

 

Cast-brigadens erstatning  

Ny SACEUR fra sommeren 1987, general John Galvin, mente det var oppstått et hull i 

forsvaret av Europa som måtte fylles. Samtidig måtte Norge være realistisk til hva det var 

mulig å oppnå slik situasjonen var. Han var meget kritisk til de kanadiske motivene for å 

konsolidere sitt styrkebidrag til Sentral-Europa. Kanadiske militære myndigheter hadde vært 

kortsynte, og prosessen som førte frem til den kanadiske beslutningen, hadde vært en farse. 

Galvin trodde imidlertid det ville være mulig å erstatte Cast med flere mindre avdelinger. 

Dette ville gi ønsket militær kapasitet, og samtidig engasjere flere land i forsvaret av Norge. 

Han var opptatt av å unngå at AMF ble skadelidende når det kanadiske engasjementet i Norge 

skulle erstattes. Styrken måtte ikke miste fleksibilitet. I en krisesituasjon ville den også kunne 

bli sendt andre steder enn de som på forhånd var utpekt. Forsvarsminister Holst understreket 

at også han forutsatte at AMF ikke ble skadelidende. General Galvin hadde vært meget 

overrasket over CINCNORTHs, Geoffrey Howlett, vurdering av bortfallet av Cast som 

forsterkningsstyrke til Norge. Howlett mente at den hadde vært uten militær betydning. Hvis 

så var tilfellet, forsto ikke Galvin hvorfor brigaden hadde vært øremerket Norge i en 

årrekke.
126

 Dette var nok beskrivende for at den kanadiske forpliktelsen i Nord-Norge var noe 

kun Norge og Canada befattet seg med. 

Gjennom prosessen med tilbaketrekningen var det få klare alternativer til Cast. I januar 

1988 hadde USA stilt en flyskvadron til rådighet for bruk i Nord-Norge, og Vest-Tyskland 

hadde tilbudt at dets AMF bidrag kunne settes inn sammen med AMF dersom denne ble satt 

inn i Nord-Norge. Utover dette forelå det ingen informasjon om mulige erstatninger.
127

 

SACEUR mente det i nær fremtid ikke ville være mulig å finne frem til et land som kunne 

avgi en brigade til Norge. SACEURs anbefaling var derfor at bataljonsgrupper med 

funksjoner som Norge trengte, ble forpliktet, og at disse hver for seg ble avgitt som støtte til 

de norske avdelingene og samtidig gjorde det mulig med multinasjonalt nærvær i en krise.  

Som en del av en erstatningsordning ønsket forsvarsminister Holst å øremerke den 

kanadiske AMF-bataljonen for innsats i Norge. Det ble da forutsatt at andre styrker kunne 
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erstatte det kanadiske bidraget i AMF. En kanadisk bataljon måtte være en del av en større 

pakkeløsning for å erstatte bortfallet av Cast. Den hadde allerede forhåndslagret utstyr i Nord-

Norge. SACEUR uttrykte støtte til øremerkningen.
128

 Forsvarsminister Beatty konkluderte 

imidlertid med at Canada ikke så seg i stand til å gi fast tilsagn om å øremerke den kanadiske 

AMF-styrken til Nord-Norge. Før en slik eventuell beslutning kunne fattes, var det nødvendig 

å avklare logistiske og andre spørsmål i forbindelse med vertslandsstøtte.
129

 Når det gjaldt 

Canadas stilling til øremerking av en alliert styrke i Nord-Norge, la Beatty vekt på at den 

fremsto som et multinasjonalt fremfor et bilateralt tiltak. Den måtte fremstå som en 

fortsettelse av en forpliktelse Canada allerede hadde påtatt seg (AMF) og ikke som en 

erstatning for de kanadiske styrkene som skulle trekkes tilbake.
130

 Det norske presset om å få 

på plass en erstatningsstyrke for Cast fortsatte. Dette ga resultater da Nato Composite Force 

(NCF) ble etablert i desember 1988. Denne besto av en amerikansk og en tysk 

artilleribataljon, en kanadisk bataljonsgruppe samt en norsk helikopterskvadron på 

mobiliseringsbasis. NCF ble vurdert som en langt mer troverdig forsterkningsstyrke enn 

Cast.
131

   

 

Oppsummering 

Med Brian Mulroney som statsminister i Canada fra 1984 skulle det satses på forsvaret. Det 

skulle imidlertid vise seg å være vanskelig å bevilge tilstrekkelig med midler for å kunne 

opprettholde forsvarets forpliktelser. Dette medførte behov for en gjennomgang av 

forsvarspolitikken. Etter gjentatte forsøk fra flere forsvarsministre, fikk forsvarsminister 

Beatty støtte til dette arbeidet. Parallelt fulgte planlegging og gjennomføring av øvelsen for 

hele Cast-brigaden i Nord-Norge i 1986. Dette var den første øvelsen hvor hele brigaden 

deltok og var høydepunktet for det kanadiske styrkebidraget til Norge. Utfordringen med å 

overføre brigaden i en krigssituasjon og viktigheten for Canada i å videreføre forpliktelsen i 

Sentral-Europa medførte at forpliktelsen i Nord-Norge ble avviklet. Til tross for forsøk fra 

Norge på å få forpliktelsen videreført, tok den kanadiske regjeringen konsekvensen av at 
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midlene ikke samsvarte med det kanadiske forsvarets oppgaver. Jagerflyskvadronen ble flyttet 

til Vest-Tyskland i 1988 og Cast-brigaden ble trukket tilbake året etter.   
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6  Konklusjon 

 

Målet med denne oppgaven har vært å trekke det kanadiske styrkebidraget til forsvaret av 

Norge under den kalde krigen fram i lyset. Denne delen av norsk historie er i liten grad kjent 

og fortjener større oppmerksomhet. I oppgaven er det redegjort for Canadas styrkeforpliktelse 

til forsvaret av Norge under den kalde krigen og drøftet de vurderinger som lå til grunn for 

bidragets opprettelse, utvikling og avvikling. Det er vurdert hvilke drivkrefter og motkrefter 

underveis ved sentrale milepæler for Cast-brigaden. I dette siste kapittelet oppsummeres de 

funnene som er gjort og konklusjonene på de problemstillinger som ble trukket opp i 

innledningen presenteres. 

 

Opprettelsen 

Norge og Canada utviklet under den kalde krigen sterkere samarbeid og kontakt enn før. Som 

små nasjoner i forhold til stormaktene USA og Sovjetunionen var de ikke uberørt av 

spenningen mellom stormaktene under den kalde krigen. Gjennom medlemskapet i Nato og 

FN og enighet i mange saker, ble samarbeidet mellom de to landene styrket. Norge lå utsatt til 

under den kalde krigen som et flankeland med felles grense med Sovjetunionen og trengte, 

som en liten nasjon, bistand utenfra ved en eventuell konflikt med den sovjetiske stormakten. 

Canada var på sin side beskyttet av sin mektige nabo USA og trengte i mindre grad militære 

bidrag utenfra. Canada var i stedet mer en netto bidragsyter til alliansen, og med stadig 

sterkere vekt på bidrag til Norge og nordflanken. 

Det politiske klimaet i Canada mot slutten av 1960-tallet gjorde at nasjonale 

utfordringer i større grad var ønskelig å prioritere i stedet for bevilgninger til forsvaret. Økt 

prioritering av nasjonale oppgaver og av territorielt forsvar i Canada, medførte endringer i de 

kanadiske forpliktelsene overfor Europa. De kanadiske bevilgningene til forsvaret var 

dessuten blant de laveste blant Nato-landene, i forhold til andel av statsbudsjettet. Som en del 

av reduksjonen i forsterkningsforpliktelsen til sentralfronten, ble Cast-brigaden bestemt 

opprettet i 1967 til bruk på Natos flanker. Cast ble ganske raskt ble begrenset til nordflanken 

med hovedvekt på Norge. Brigadens lette utrustning egnet seg ikke for innsetting i Danmark 

eller Nord-Tyskland. Opprettelsen av Cast var i tråd med de endringer i det kanadiske 
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forsvaret som var gjennomført årene før og i tråd med alliansens strategi om fleksibel respons. 

Den brøt dessuten ikke med de norske restriksjonene for alliert aktivitet i Norge, og var 

dessuten mer egnet her enn på sentralfronten.  

Cast-brigaden var ment å være et håndfast symbol på kanadisk engasjement for 

avskrekking og stabilitet på Natos nordflanke. Gjennom å bidra med et begrenset antall 

profesjonelle soldater til Nato satset Canada på å kunne bidra til en viktig del av alliansen. 

Med dette satset Canada på at bidraget ville gi økt politisk gjennomslag og styrke det 

multilaterale samarbeidet i Nato gjennom å bidra til å styrke fellesskapet og troverdigheten til 

alliansen. Brigaden ble positivt mottatt av alliansens medlemmer, og kanadierne brukte den 

for alt den var verdt. Med halveringen av styrkene stasjonert i Vest-Tyskland i 1969, ble Cast 

brukt som en positiv motvekt. Norske myndigheter var ikke begeistret for den kanadiske 

reduksjonen på sentralfronten, men de var naturlig nok fornøyd med den nye forpliktelsen til 

nordflanken. Den kanadiske tilknytningen til forsvaret av Norge gjorde den militære innsatsen 

mer multilateral og bidro til å redusere inntrykket av amerikansk dominans i 

forsvarsforpliktelsene overfor Norge. Canadas forpliktelse var ukontroversiell for norske 

myndigheter. Forpliktelsen hadde ikke høy prioritet på verken norsk eller kanadisk side de 

første årene, og lite ble derfor gjort for å gjøre forpliktelsen til noe mer enn en 

papirforpliktelse. 

 

Utviklingen 

Gjennom 1970-tallet og starten på 1980-tallet var vekten for Cast-forpliktelsen lagt på å 

forbedre troverdigheten til brigaden. Gjennomføring av konkrete tiltak skulle imidlertid vise 

seg å bli vanskelig. Det var tydelig at innsettingstiden måtte reduseres, og her ble 

forhåndslagring det mest aktuelle tiltaket. Manglende økonomisk prioritering av tiltak til dette 

gjennom budsjettene i Canada, Nato og Norge, gjorde sitt til at lite ble oppnådd til tross for 

gjentatte drøftinger om problematikken mellom norske og kanadiske myndigheter. Dessuten 

var handlingsrommet til det kanadiske forsvaret begrenset gjennom et misforhold mellom 

tilgjengelige ressurser og omfanget av forpliktelsene. Initiativet til forsvarsminister Benson 

var i tråd med Robert Putnams teori om to-nivåspill om hvordan myndigheter får utfordringer 

dersom man forplikter seg til noe internasjonalt som det ikke er støtte for nasjonalt.
132

 En slik 

felle ønsket ikke ministrene å gå. Dette begrenset muligheten til å oppnå resultater i de 

bilaterale møtene om Cast-brigaden.  

                                                           
132

 Putnam 1988, s. 427-460. 



115 

 

Et tiltak som styrket forpliktelsen overfor Norge, var utvidelsen med to skvadroner 

med CF-5 Freedom Fighter jagerfly som ble tilknyttet forpliktelsen i 1972. Disse flyene sto på 

lager i Canada, og nå fikk kanadierne noe å bruke dem til. Kanadiske militære gjennomførte 

også utredninger på starten av 1970-tallet som skulle bedre kunnskapen om den forpliktelsen 

kanadierne hadde påtatt seg. Problematikken rundt innsettingstiden og brigadens sårbarhet 

med sin lette utrustning, var faktorer som pekte seg spesielt negativt ut.  

Gjennom 1970-tallet var brigaden et symbol på Canadas forpliktelse overfor Nato. 

Den var dessuten et sentralt samarbeidsområde mellom Norge og Canada. Gjennom 

opprettelsen av brigaden fikk Canada utnyttet styrker stasjonert på hjemlig jord politisk til sin 

fordel i Nato. Forsvarsutredningen i 1974-1975 videreførte brigaden, selv om forpliktelsen 

ikke var uten kritikere også i regjeringen, blant annet en skeptisk forsvarsminister. 

Viktigheten av forpliktelsen politisk innad i alliansen ble vektlagt mer enn de militære sidene. 

Med Pierre Trudeau som statsminister i Canada i denne perioden, ble Cast-brigaden sett på 

som en rimelig forpliktelse overfor Nato. 

Mot slutten av 1970-tallet og på 1980-tallet medførte den økende trusselen fra 

Sovjetunionen mot Natos nordflanke at det ble viktigere å gjøre Cast troverdig. Dette økte den 

potensielle kostnaden for forpliktelsen, og det ble krevende for Canada å opprettholde og 

styrke denne innenfor et begrenset forsvarsbudsjett. Trusselbildet for Canada tilsa at det ikke 

var støtte nasjonalt for å øke forsvarsbudsjettene. Politikere i Canada vant ikke valg ved å 

love økte bevilgninger til forsvaret.
133

 Nasjonale spørsmål var viktigst for befolkningen og 

styrkeforpliktelsen på nordflanken var det få som visste om. Canada hadde heller ikke en 

militærkultur som tilsa et stort militærvesen i fredstid.  

Med bruk av på- og avkjøringsfartøy fra starten av 1980-tallet ble overføringen 

forenklet og tiden redusert. Forpliktelsen ble ytterligere styrket gjennom beslutningen i 1982 

om å lagre utstyr tilsvarende en bataljon i Nord-Norge. Til tross for disse tiltakene mente 

kritikerne av forpliktelsen at brigaden ikke ville rekke fram tidsnok til å ha en avskrekkende 

effekt. Selv om dette bidraget kun omfattet lagring av kjøretøy for en bataljon, tok det over 

fire år før alt var lagret. Transport med skip ville bli for tidkrevende, og utvidelse av 

transportkapasiteten med fly og forhåndslagring av hele brigadens utstyr ble for kostbart. 

Kanadiske myndigheter sto likevel fortsatt fast ved forpliktelsen og var samstemte med 

tilhengerne av Cast-forpliktelsen om dens viktige politiske rolle. Cast som styrkeforpliktelse 

ble utviklet så langt med som det var politisk mulig å komme basert på klimaet i Ottawa.
134
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De norske restriksjonene på alliert virksomhet på norsk jord og de økonomiske 

begrensningene, tilsa at lite bidrag ville komme fra norsk side for å bedre situasjonen. Norge 

bidro til brigaden, men det store tiltaket om forhåndslagring måtte finansieres av Canada eller 

Nato. 

 

Avviklingen 

Med Brian Mulroney som statsminister i Canada fra 1984 skulle det satses på forsvaret. Det 

skulle imidlertid vise seg å være vanskelig å bevilge tilstrekkelig med midler for å kunne 

opprettholde forsvarets samlede forpliktelser. Dette medførte behov for en gjennomgang av 

forsvarspolitikken. Det var nå tilsynelatende en vilje i Canada til økte bevilgninger til 

forsvaret, men bevilgningene uteble likevel. Regjeringen ønsket å revitalisere forholdet til 

Nato gjennom styrkingen av forpliktelsen til sentralfronten. Det ble lagt økte vekt på å 

beskytte egen suverenitet mot Sovjetunionen mer å gjøre seg mer uavhengig av USA. 

Økningen i den sovjetiske marinen medførte at kanadiske myndigheter besluttet å ruste opp 

sin marine. Den økte satsingen på forsvaret var dessuten lettere å rettferdiggjøre overfor 

befolkningen når den gjaldt nasjonale behov i stedet for bidrag til Nato. Til tross for de økte 

budsjettene brukte Canada fortsatt lite på forsvaret, mindre enn 3 prosent av statsbudsjettet og 

mindre enn de fleste Nato-land.
135

 Det begrensede forsvarsbudsjettet tilsa at Canada måtte 

prioritere blant sine forpliktelser overfor Europa. 

Parallelt med å utarbeide en ny forsvarsutredning i Canada, fulgte planlegging og 

gjennomføring av øvelsen for hele Cast-brigaden i Nord-Norge i 1986. Dette var den første 

øvelsen hvor hele brigaden deltok, og var derfor høydepunktet for det kanadiske 

styrkebidraget i Norge. Øvelsen viste at brigaden ikke ville fungere hensiktsmessig i en 

krigssituasjon, men andre elementer i øvelsen var ganske vellykket. Utfordringen med 

overføring av brigaden i en krigssituasjon og viktigheten for Canada i å videreføre 

forpliktelsen i Sentral-Europa, medførte at forpliktelsen overfor Nord-Norge ble avsluttet. 

Etter flere år med en uendret situasjon for brigaden, der det ikke ble bevilget ressurser til å 

gjøre den mer troverdig, kom regjeringen til den konklusjonen at siden brigaden ikke var 

militært troverdig, var den heller ikke politisk troverdig. Kanadiske myndigheter hadde innsett 

de begrensningene som lå i forpliktelsen, og som en konsekvens av presset i Nato for å øke de 

konvensjonelle styrkene i Europa, var det naturlig å prioritere sentralfronten. Denne 

vurderingen var ble støttet av de sentrale Nato-landene. Canada hadde til tross for lite 
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handlingsrom i forsvarsbudsjettet skjøvet forpliktelsene foran seg. Dette ble avgjørende for 

forpliktelsen til Norge. Til tross for forsøk fra Norge på å få den videreført, tok den kanadiske 

regjeringen konsekvensen av at midlene ikke samsvarte med det kanadiske forsvarets 

oppgaver. Jagerflyskvadronen ble flyttet til Vest-Tyskland i 1988 og Cast-brigaden ble 

trukket tilbake året etter.   

 

Til slutt 

Hovedproblemet med Cast-brigaden var at det krevdes betydelige ressurser for å gjøre den 

troverdig. Gjennom lavere prioritering av forsvarsbudsjettet påførte kanadierne seg selv 

vanskeligheter med å oppfylle de forpliktelser landet hadde påtatt seg. Underveis var det flere 

aktører, spesielt på kanadisk side, som var kritisk til forpliktelsen, men forpliktelsen lå 

tilsynelatende fast. Kun ved to anledninger ble det, gjennom Cast-brigadens eksistens, brukt 

betydelige summer for å gjøre brigaden tilsynelatende mer troverdig. Det første var med 

beslutningen om å forhåndslagre materiell for én bataljon, og den andre var med øvelsen av 

hele brigaden i Nord-Norge i 1986.  

De to tiltakene som skulle til for å øke troverdigheten til brigaden var forhåndslagring 

og økt bruk av flytransport. Dette var det ikke rom for i de kanadiske forsvarsbudsjettene i 

denne perioden. Den kanadiske bekymringen for å ha styrkeforpliktelser med manglende 

forhåndslagring spilte en viktig rolle. I tillegg forsto kanadierne neppe godt nok den norske 

situasjon og basepolitikken som konsekvens av denne. Heller ikke Norge hadde et budsjett 

som i særlig grad ville kunne bidra til å styrke forpliktelsen. Norge ville, ved å bidra til 

brigaden finansielt og modifisere basepolitikken, i større grad risikere å måtte stå overfor 

lignende krav fra andre allierte land. På norsk side la politikken overfor Nato, med balansen 

mellom integrasjon og avskjerming, begrensning på mulighetene for kanadisk forpliktelse til 

Norge. Dette hang tett sammen med den vurderingen som ble gjort av norske myndigheter om 

avskrekking mot angrep fra Sovjetunionen og samtidig berolige sin stormaktsnabo om 

fredelige intensjoner.  

Manglende prioritering av felles investeringer for brigaden gjennom perioden viste at 

Nato i liten grad var opptatt av Cast-forpliktelsen i seg selv. Det viktigste for Nato var å holde 

Canada forpliktet til forsvaret av Europa, spesielt tilknytningen til sentralfronten. Dette 

fremkom gjennom Nato-budsjettene på felles investeringene og i konsultasjonene. Selv om 

brigaden som skulle settes inn i Norge var et mer relevant militært bidrag enn bidraget i Vest-

Tyskland, var sannsynligheten for å få Cast på plass i Nord-Norge før krigsutbruddet liten. 
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Dette synet kom også tydeligere fram i bevisstheten på norske side utover 1980-tallet. 

Unntaket var de to jagerflyskvadronene som kunne innsettes relativt hurtig. Norske 

myndigheter så på dette styrkebidraget som spesielt verdifullt og la spesiell vekt på å 

opprettholde dette. Det var heller ikke tydelig nok avklart når brigaden skulle settes inn. 

Til tross for begrensningene ble forpliktelsen videreført over to tiår. Dette viste dens 

politiske betydning og at Cast-brigaden hadde en verdi. Kanadiske myndigheter ønsket å 

spille en aktiv rolle i Nato og var aktive i samarbeidet innad i alliansen. Her spilte 

forpliktelsen på nordflanken en viktig rolle. Tilknytningen til Nato og Europa var viktig for 

Canada og Cast-brigaden var en forpliktelse overfor Nato som det var rimelig å overholde. 

For norske myndigheter var brigaden viktig å opprettholde, da den var den eneste Nato-

forpliktelsen som kun gjaldt forsvaret av Norge. Brigaden var en konkret løsning for Canadas 

muligheter og Norges begrensninger. Den fungerte bra innenfor rammen den opererte i. Selv 

om det var tvil om brigadens evne til å kunne fungere tilfredsstillende i en krigssituasjon, var 

den like fullt en forpliktelse overfor Norge og Europa som en del av alliansens forsvar mot et 

eventuelt angrep fra Sovjetunionen. 

 

Oppgavens mål har vært å trekke fram i lyset en del av den kalde krigens historie som hittil er 

viet lite oppmerksomhet, spesielt på norsk side. I oppgaven er det redegjort for den kanadiske 

styrkeforpliktelsen overfor Norge, hvordan den bygget oppe og hvorfor den ble avviklet. Den 

kalde krigen er for mange ensbetydende med rivalisering mellom stormakter og faren for 

atomkrig. Denne oppgaven viser en militærforpliktelse som hadde sin funksjon, og som 

utviklet seg i brytningen mellom nasjonale behov og internasjonale ønsker.   
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