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1 · Indledning
DIIS fremlægger hermed efter flere års arbejde en omfattende udredning om
Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig. Under arbejdet
har der stået et stort nyt kildemateriale til rådighed både her og i udlandet.
En nærmere redegørelse for kildegrundlaget findes i kapitel 2. Udredningen
er udarbejdet på baggrund af regeringen Nyrup Rasmussens kommissorium
af 26. juni 2000 til Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) og regeringen
Fogh Rasmussens udvidelse af dette kommissorium pr. 23. august 2002.
DUPI’s aktiviteter blev pr. 1. januar 2003 videreført af det nyetablerede Dansk
Institut for Internationale Studier (DIIS). Det udvidede kommissorium er aftrykt i slutningen af kapitlet.
På sit møde den 27. juni 2000 besluttede DUPI’s bestyrelse at påtage sig opgaven. Bestyrelsen var på dette tidspunkt sammensat således: Professor,
Jur.Dr.h.c. Ole Due † (formand); Professor Nikolaj Petersen (næstformand);
konsulent Karsten Ankjær; seniorforsker, dr.phil. Frede P. Jensen (medarbejderrepræsentant), afdelingschef Mette Kjuel Nielsen; lektor Marianne
Rostgaard; politisk direktør, ambassadør Theis Truelsen; professor, dr.oecon.
Claus Vastrup og professor Ole Wæver. Tilrettelæggelsen af det forestående
arbejde skete igennem efteråret 2000, parallelt med at DUPI i henhold til
kontrakt med Udenrigsministeriet var inddraget i arbejdet med at udforme
en ny samlet dansk strategi for forebyggelse og bilæggelse af voldelige konflikter. Med særligt henblik på udredningen om den kolde krig blev der i første
omgang ansat to forskningsassistenter og to studentermedhjælpere til at bistå
den faste stab.
DUPI’s bestyrelse foretog i juni 2001 en studierejse til Berlin, hvor der med
henblik på udredningsarbejdet blev aflagt besøg ved Militärgeschichtliches
Forschungsamt i Potsdam.
Udredningen er udarbejdet af chefudreder Svend Aage Christensen,
seniorforsker, dr.phil. Frede P. Jensen, seniorforsker, dr.scient.pol. Erik
Beukel (fra august 2002), projektforsker, ph.d. Rasmus Mariager (fra april
2003), projektforsker, ph.d. Trine Engholm Michelsen (indtil 31. december
2004), forskningsassistent, cand.phil. Peer Henrik Hansen (indtil 31. december 2004), forskningsassistent, cand.mag. Jonathan Søborg Agger (deltidsansættelse), projektforsker, ph.d. Thomas Wegener Friis (1. september 2003-1.
INDLEDNING
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maj 2005), forskningsassistent, cand.scient.pol. Jakob Møller (1. januar-31.
december 2001), forskningsassistent, cand.mag. Rikke Kjærulff-Jørgensen
(deltidsansættelse fra 1. oktober 2001), lektor, cand.mag. Erik Bach Nielsen
og lektor, cand.scient.pol. Hans Branner, de to sidstnævnte på deltidsansættelse 1. august 2003-1. april 2005.
De har under arbejdet været bistået af cand.mag. Henry Andreasen, som
har været behjælpelig med de polske arkiver, især IPN og AAN, og gjort
mange fine fund der, Tatiana Moullec-Zazerskaya, der har assisteret ved arkivundersøgelser i Rusland, historikeren Christopher Cook, Ottawa, der har besørget canadiske kilder til udredningen, historikeren Nils Abraham, der fra 1.
februar til 1. maj 2004 arbejdede i Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen (SAPMO) i Berlin, ph.d. stipendiat Lone Sarauw, som har besøgt tjekkiske arkiver for udredningen, samt studentermedhjælperne Jens
Ringsmose, Margit Bech Larsen, Iben Bjørnsson, Rune Brandt Larsen,
Cæcilie Brøndgaard Jensen, Carsten Frimand, Yildiz Akdogan og Camilla
Thejlman Bruun. Cand.mag. Martin Lund har i en periode været praktikant
ved projektet. DUPI’s og DIIS’s biblioteker takkes for biblioteksfaglig bistand.
Bibliotekar Marie Louise Tousgaard har fulgt projektet i hele forløbet. For administrativ bistand takkes især personalechef Jens Høgsholt Rasmussen, controller Janne Rothberg og afdelingssekretær Ane Toubro.
Under udredningsarbejdet har instituttet nydt godt af en samarbejdsaftale
med det internationale forskningsnetværk Parallel History Project on NATO and
the Warsaw Pact (PHP), hvis koordinator professor Vojtech Mastny,
Washington, D.C., vi skylder megen tak for hjælp og inspiration under arbejdet. Det samme gælder Dr. Bernd Schäfer, Det Tyske Historiske Institut,
Washington, D.C., og Dr. Sven Holtsmark, Institutt for Forsvarsstudier i Oslo,
som bl.a. har stillet et antal sovjetiske kilder til rådighed for projektet.
Gennem PHP’s netværk har projektet på et tidligt tidspunkt haft adgang til
især østeuropæiske og østtyske kilder og ekspertise vedrørende arkivspørgsmål, samt adgang til og i visse tilfælde indflydelse på formuleringen af spørgsmål ved PHP’s interviews med polske, østtyske og tjekkoslovakiske generaler
og admiraler.
Projektets medarbejdere har under arbejdet bidraget til PHP’s website.
Således har Frede P. Jensen skrevet en introduktion til den polske historiker
Pawel Piotrowskis artikel i det polske magasin Wprost om polske operationsplaner mod Danmark; Svend Aage Christensen og Frede P. Jensen har offentliggjort en analyse af den sovjetiske forsvarsminister Georgij Sjukovs hemmelige tale i Berlin i 1957 med tilhørende kilder, og Svend Aage Christensen har
taget initiativ til, at nogle prøveartikler fra det hemmelige østtyske militærtidsskrift Militärwesen sammen med tidsskriftets indholdsfortegnelser er blevet offentliggjort på PHP’s website, ligesom han har skrevet en introduktion til
denne samling. Frede P. Jensen har til en endnu ikke udgivet international
antologi (Vojtech Mastny, Sven Holtsmark og Andreas Wenger (eds.), Threat
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Perceptions, War Plans, Alliances: Lessons from the Cold War) skrevet artiklen
„Denmark in Warsaw Pact War Plans during Détente (1963-1979). Trine
Engholm Michelsen og Jonathan Søborg Agger har til samme antologi skrevet artiklen “How Strong Was the Weakest Link? Danish Security Policy
Reconsidered“. Begge artikler blev oprindelig præsenteret som papers på
Spitsbergen i juni 2003 på PHP’s konference „NATO, the Warsaw Pact and
the European Non-aligned, 1949-75: Threat Assessments, Doctrines and War
Plans“. En del af medarbejderne har også i øvrigt deltaget i flere af PHP’s seminarer.
DUPI’s daværende og DIIS’ nuværende bestyrelser ønsker at udtrykke deres taknemmelighed til de eksperter, der ved arbejdets indledning eller senere stillede sig til rådighed for samtaler om opgaven. Professor Hans Hertel,
professor, dr.phil. Bent Jensen, professor Nikolaj Petersen, Jean Monnet, professor Thorsten Borring-Olesen, lektor Carsten Due-Nielsen, professor,
dr.phil. Poul Villaume, kontorchef, dr.phil. Bo Lidegaard og professor, fil.dr.
Carl-Axel Gemzell. Vi skylder Poul Villaume en særlig tak for at have stillet kilder og arkivoversigter til rådighed for projektet. En tak rettes ligeledes til
bibliotekar, cand.mag. Hanne Rasmussen, Folketingets Bibliotek, som venligt
har udarbejdet en oversigt over Folketingets udvekslinger af delegationer
med Warszawapagtlandene (bilag 3).
Professor, dr.jur. Peter Blume takkes for udarbejdelse af et responsum vedrørende offentliggørelse af personoplysninger (se bilag 4) og politimester Jørn
Bro for rådgivning af responsumkarakter i efterretningsspørgsmål. Der har
naturligvis været draget omsorg for, at der i forbindelse med Jørn Bros rådgivning ikke har foreligget habilitetsproblemer.
PET-Kommissionen takkes for godt samarbejde. I forståelse med PETKommissionen har der på et enkelt område været en vis arbejdsdeling, således at DIIS har påtaget sig den overordnede dækning af MfS’s (Stasis) arbejde i Danmark, mens PET-Kommissionen i højere grad end DIIS dækker
sager vedrørende enkeltpersoner, idet DIIS har set det som sin primære opgave at behandle de store linjer i den østlige efterretningsindsats mod Danmark.
Der rettes en varm tak til de politikere, embedsmænd, officerer, journalister og organisationsfolk, som velvilligt har givet interviews til udredningen.
En liste over de interviewede findes som bilag 1. Disse interviews er optaget
på bånd og vil blive gjort offentligt tilgængelige, formentlig i Rigsarkivet.
En tak rettes ligeledes til en række myndigheder, institutioner og organisationer, danske som udenlandske, herunder især dem, der har åbnet deres arkiver for undersøgelsen og gjort et stort arbejde for at hjælpe DIIS.
En række kolleger på både det gamle og nye institut har bistået med råd og
dåd, blandt dem direktør, ambassadør Per Carlsen, professor Bertel Heurlin,
seniorforsker Ulla Holm, seniorforsker Pertti Joenniemi, seniorforsker,
dr.scient.pol. Hans Mouritzen og direktør, ambassadør Niels-Jørgen Nehring.
INDLEDNING
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Arbejdet har løbende været fulgt af de respektive bestyrelser. Udredningen
afgives på bestyrelsens ansvar. DIIS’s bestyrelse er sammensat således:
Professor, dr.scient.pol. Georg Sørensen, Institut for Statskundskab, Aarhus
Universitet (bestyrelsesformand), konsulent Michael Borg-Hansen,
Statsministeriet, afdelingschef Kristian Fischer, Forsvarsministeriet, styrelsesformand, professor, dr.phil. Holger Bernt Hansen, Center for Afrikastudier
(næstformand), professor, dr.phil. Poul Holm, Institut for Historie, Kultur og
Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Esbjerg, professor, ph.d. Henrik
Secher Marcussen, Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier,
Roskilde Universitetscenter, professor, dr.scient.pol. Ole Nørgaard, Institut
for Statskundskab, Aarhus Universitet, seniorforsker, ph.d. Helle Munk
Ravnborg, DIIS (medarbejderrepræsentant), lektor, ph.d. Marianne Rostgaard, Institut for Historie og Internationale Studier, Aalborg Universitet,
udenrigsråd, ambassadør Carsten Staur, Udenrigsministeriet og lektor, ph.d.
Marlene Wind, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Dansk Institut for Internationale Studier
København, den 6. april 2005

Kommissorium for udarbejdelse af historisk udredning om
Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde
krig – som ændret den 23. august 2002
Den daværende regering anmodede den 26. juni 2000 Dansk Udenrigspolitiske Institut (DUPI) om at udarbejde en historisk udredning i form
af en Hvidbog om Danmarks sikkerhedspolitiske situation i perioden fra 1945
og frem til Sovjetunionens opløsning. I medfør af lov nr. 411 om etablering af
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder vil DUPI’s
hidtidige aktiviteter pr. 1. januar 2003 blive videreført af Dansk Institut for
Internationale Studier (DIIS).
Regeringen ønsker nu at udvide den historiske udredning. Undersøgelsen
skal herefter ikke blot belyse den sikkerhedspolitiske strategi og den militære
trussel fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagtlande mod Danmark og
det øvrige Vesteuropa, men også omfatte en gennemgang af den officielle
danske sikkerhedspolitik og den danske sikkerhedspolitiske debat med særlig
vægt på perioden hen imod den kolde krigs afslutning. Warszawapagtlandenes forsøg på at opnå direkte eller indirekte indflydelse på formuleringen af Danmarks sikkerhedspolitik, herunder gennem danske partier og
organisationer m.v., er i denne forbindelse af særlig interesse.
Det således udvidede kommissorium har følgende ordlyd:
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DUPI’s/DIIS’ undersøgelse skal belyse den sikkerhedspolitiske strategi og
den militære trussel fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagtlande mod
Danmark og det øvrige Vesteuropa, herunder navnlig de øvrige europæiske
NATO-lande.
Udredningen bør indeholde en beskrivelse og vurdering af den kvantitative og kvalitative konventionelle styrkeopbygning i Sovjetunionen og andre
Warszawapagtlande over perioden med særligt henblik på at beskrive truslen
i form af et angreb på Vesteuropa og i forbindelse hermed truslen mod dansk
territorium. Den sovjetiske udvikling og deployering af nukleare våben og andre masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler bør endvidere beskrives, ligesom sovjetiske kendte doktriner for anvendelse af våben, samt de
overordnede sovjetiske overvejelser vedrørende opbygning og anvendelse af
nukleare styrker bør beskrives.
Endvidere bør udredningen omfatte Warszawapagtlandenes politiske aktiviteter. Det gælder både den officielle politik og andre aktiviteter, som var rettet mod Danmark og de øvrige nordiske lande. Sovjetiske regeringers og partiorganers rolle i formuleringen af den overordnede strategi over for
Danmark og de øvrige nordiske lande samt forbundsrepublikken Tyskland
bør søges beskrevet sammen med en redegørelse for KGB’s, GRU’s og øvrige
efterretningstjenesters rolle. Overordnede politiske og militærstrategiske
overvejelser i Warszawapagtlandene om påvirkning af Danmarks NATO-politik bør også belyses.
Endelig bør udredningen omfatte en gennemgang af den officielle danske
sikkerhedspolitik og den danske sikkerhedspolitiske debat med særlig vægt på
perioden hen imod den kolde krigs afslutning. Warszawapagtlandenes forsøg
på at opnå direkte eller indirekte indflydelse, herunder gennem danske partier og organisationer m.v., på den danske debat og politikfastlæggelse på det
udenrigs- og sikkerhedspolitiske område er i den forbindelse af særlig interesse. Warszawapagtlandenes vurdering af den førte sikkerhedspolitiks indflydelse på det danske forsvarsberedskab og Danmarks stilling i NATO ønskes
også belyst sammen med en belysning af Danmarks NATO-allieredes vurderinger og overvejelser i relation til Danmark.

Kildemateriale
Det må antages, at DUPI/DIIS vil have adgang til en række arkiver i de tidligere Warszawapagtlande og i Vesten, som i sagens natur ikke har været tilgængelige i den omhandlede periode.
Grundlaget for DUPI’s/DIIS’ undersøgelse vil i øvrigt bl.a. være akter fra
Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.
DUPI/DIIS vil endvidere kunne anmode om adgang til akter hos andre myndigheder.
INDLEDNING

15

Kap. 01 V

06/06/05

9:09

Side 16

De nærmere retningslinjer for DUPI’s/DIIS’ adgang til og brug af akter
hos danske myndigheder fremgår af bilaget til kommissoriet. Det skal sikres,
at DUPI’s/DIIS’ undersøgelse kan gennemføres på det bedst mulige grundlag.
Det forhold, at akter indgår i PET-Kommissionens undersøgelse, jf. ovenfor,
er ikke i sig selv til hinder for, at DUPI/DIIS (fra andre myndigheder) kan få
udleveret disse akter, eventuelt i kopi, idet der for DUPI’s/DIIS’ anvendelse
af sådanne akter skal gælde de samme regler som for PET- Kommissionen.
Offentliggørelse i den endelige udredning af ikke frit tilgængelige akter,
som til brug for undersøgelsen er udleveret til DUPI/DIIS, sker efter aftale
med de berørte myndigheder.
DUPI/DIIS kan supplere grundlaget for undersøgelsen med interviews
med politikere, embedsmænd, sikkerhedspolitiske og militære eksperter og
journalister m.v. med særlig indsigt i begivenhederne i den omhandlede periode.

Bilag
Vejledende retningslinjer vedrørende adgangen til berørte danske myndigheders akter i forbindelse med DUPI’s/DIIS’ udarbejdelse af historisk udredning om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig
DUPI/DIIS vil få adgang til akter fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet,
Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Politiets Efterretningstjeneste og
Forsvarets Efterretningstjeneste. DUPI/DIIS vil også kunne anmode om adgang til akter fra andre myndigheder.
DUPI’s/DIIS’ adgang til akterne vil blive reguleret af offentlighedsloven,
arkivloven og Statsministeriets cirkulære af 1. september 1997 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer, der er af fælles interesse for NATO-landene, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.
Der vil blive tale om, at DUPI/DIIS får en vidtgående, privilegeret adgang
til myndighedernes akter. Myndighederne bestræber sig således på at yde arkivadgang og meroffentlighed i videst muligt omfang, og for DUPI’s/DIIS’
adgang vil gælde følgende vejledende retningslinjer:
I. Akter, som er 30 år gamle
1. Adgangen til myndighedernes akter for perioden 1945-1969, der er afleveret til Rigsarkivet, sker efter reglerne i arkivloven og ifølge normal
praksis.
2. Adgangen til akter, der endnu ikke er afleveret til Rigsarkivet, administreres af den myndighed, der opbevarer akterne, efter drøftelse med
Statens Arkiver, og adgangen reguleres af arkivloven. Retningslinjerne i
punkt III finder tilsvarende anvendelse med hensyn til disse akter.
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II. Akter, som endnu ikke er 30 år gamle, og som er afleveret til Rigsarkivet
1. DUPI/DIIS indgiver ansøgning til Rigsarkivet i henhold til arkivloven, og
ansøgningerne behandles efter arkivlovens regler.
III. Akter, som endnu ikke er 30 år gamle, og som beror hos myndighederne
1. DUPI’s/DIIS’ medarbejdere får – med den begrænsning, der følger af
punkt III. 2 – adgang til at gennemgå alle myndighedernes relevante akter.
2. Myndighederne kan tage stilling fra sag til sag med hensyn til
DUPI’s/DIIS’ eventuelle ønsker om gennemgang af særligt sensitivt materiale.
3. DUPI’s/DIIS’ adgang til yderligere materiale fastlægges på grundlag af
konkrete anmodninger.
4. Klassificerede såvel som uklassificerede dokumenter må kun kopieres eller medbringes efter aftale med den eller de berørte myndigheder.
IV. Øvrige retningslinjer for adgang til akterne
1. Adgangen til materialet gives under forudsætning af, at DUPI’s/DIIS’
medarbejdere accepterer tavshedspligt i henhold til en løfteerklæring og
sikkerhedsgodkendelse i henhold til Statsministeriets sikkerhedscirkulære af 1997. Tavshedspligten gøres i det fornødne omfang løbende til
genstand for konkret drøftelse med myndighederne under hensyntagen
til statens sikkerhed, rigets forsvar, forholdet til fremmede magter eller
forholdet til tredjemand. Tavshedspligten gælder indtil videre.
2. DUPI’s/DIIS’ medarbejdere vejledes om tavshedspligtens nærmere indhold. Som led heri forpligter DUPI’s/DIIS’ medarbejdere sig til at tage
de nødvendige hensyn, herunder ved anonymisering, til beskyttelse af
oplysninger af hensyn til statens sikkerhed, rigets forsvar, forholdet til
fremmede magter eller tredjemand.
3. DUPI/DIIS vil ikke kunne anvende klassificeret materiale, herunder af
udenlandsk oprindelse, eller andet materiale, der er omfattet af tavshedspligten, med mindre der opnås samtykke fra udstederen. En udtalelse fra særligt berørte myndigheder, firmaer eller personer bør om
nødvendigt indhentes forinden.
4. DUPI/DIIS kan udføre interviews med embedsmænd og sikkerhedspolitiske og militære eksperter m.v. med særlig indsigt i begivenhederne i
den omhandlede periode. Myndighederne vil efter konkret anmodning,
i det omfang det under hensyntagen til de beskyttelsesværdige interesser,
der er nævnt i punkt IV.1 er muligt, ophæve tavshedspligten helt eller
delvist for tidligere eller nuværende medarbejdere.
5. Myndighederne udøver ikke manuskriptkontrol.
6. Myndighederne er indstillet på at medvirke til offentliggørelse af bilagsmateriale i forbindelse med DUPI’s/DIIS’ udgivelse af udredningen, jfr.
Gråbogen om Dansk Sikkerhedspolitik 1948- 1966 (bind II) og DUPIINDLEDNING
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hvidbogen af 17. januar 1997 om Grønland under den kolde krig
(Thule-redegørelsen).
7. Uanset øget aktivitet som følge af DUPI/DIIS-udredningen skal forskere
uden for projektet og andre, der ønsker at benytte myndighedernes arkivalier, behandles efter normal praksis.
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2 · Forskning og kilder
Den kolde krig er behandlet i et utal af historiske og samfundsvidenskabelige
publikationer. En første strukturering af litteraturen kan ske ved at identificere og karakterisere tre hovedgrupper af historiografiske skoler om den
kolde krig, betegnet traditionalisme, revisionisme og post-revisionisme. De tre
skoler blev udviklet under den kolde krig og er blevet gængse i den faglige debat. Efter afslutningen på den kolde krig betegnes de tilsammen den ’gamle’
koldkrigshistorie.1 Heroverfor står den såkaldt ’nye’ koldkrigshistorie, der
omfatter analyser og redegørelser udviklet efter den kolde krig, og som på
flere måder ligger i forlængelse af post-revisionismen, men har andre dimensioner og indeholder andre delingslinjer end de tre skoler. Den ’nye’ koldkrigshistorie er også karakteriseret ved inddragelse af arkiver i Rusland og
Østeuropa, der ikke var tilgængelige under de kommunistiske regimer.2 Endvidere er arkiver fra Kina blevet tilgængelige. Mens den ’gamle’ koldkrigshistorie måtte behandle emnet som en fortsat og evt. vedvarende storpolitisk
betingelse, hvor man alene kunne bestemme et begyndelsestidspunkt, kan
den ’nye’ koldkrigshistorie analysere emnet som afgrænset af både en begyndelse og en afslutning.
Forskningen i den kolde krig er imidlertid langt mere omfattende end den
forskning, der umiddelbart klassificeres som ’gammel’ og ’ny’ koldkrigshistorie. Først og fremmest omfatter den også en lang række artikler og bøger publiceret af politologer, historikere og andre samfundsforskere under og efter
den kolde krig. I en introduktion til koldkrigsforskningen må man også omtale denne forskning, som beskriver og forklarer forholdet mellem Øst og
Vest fra slutningen af 1940’erne til Berlinmurens fald i 1989 og diskuterer metodiske spørgsmål, der i høj grad overlapper med de historiografiske skoler
uden direkte at relatere sig til disse.
Formålet med denne del af kapitel 2 er at give en oversigt over forskningen
i den kolde krig. Først introduceres den ’gamle’ koldkrigshistorie i form af en
gennemgang af hovedtræk i traditionalismen, revisionismen og post-revisionismen. Dernæst omtales enkelte af de vigtigste konklusioner og hypoteser i
den ’nye’ koldkrigshistorie samt andre bidrag til studiet af den kolde krig
med særligt henblik på ’hvad vi nu ved’ om aktive og reaktive aktører (stater
og subnationale institutioner) og aktion-reaktions-processer i den kolde krig.
Til sidst sammenfattes nogle centrale problemer i forskningen i den kolde
krig.

1

Geir Lundestad, „How (Not) to Study the Origins of the Cold War“ i Odd Arne Westad (ed.),
Reviewing the Cold War. Approaches, Interpretations, Theory, 2000, s. 64-66.
2
Sst., s. 66-67; se også John Lewis Gaddis, We Now Know. Rethinking Cold War History, 1997, s. 281-95.
FORSKNING OG KILDER
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Den ’gamle’ koldkrigshistorie
De tre historiografiske skoler er oprindeligt formuleret af historikere, især
amerikanske historikere, og er udtryk for, at de mange forskellige studier af
den kolde krig, dens oprindelse og udvikling i årene 1947-1989, grupperes og
sættes ind i et overordnet mønster. Herved risikerer man, at nuancer og forskelle mellem enkeltstudier ignoreres, og at selve påklistringen af etiketter og
båseinddelingen bliver det centrale. Det må derfor understreges, at alle tre
skoler omfatter forskellige tilgange og forklaringer, men forenklingen er hensigtsmæssig som udgangspunkt for at opstille nogle pejlemærker for, hvordan
den kolde krig kan forstås. Grupperingen af de mange koldkrigsstudier
under forskellige overskrifter må derfor behandles med en vis forsigtighed,
idet en konkret placering kan være udtryk for et skøn.
Selv om koldkrigslitteraturen i det væsentlige er empirisk anlagt, rummer
den tillige politiske anslag. Således har de tre historiografiske skoler visse
paralleller til forskellige vestlige politiske aktørers holdninger under den
kolde krig, som igen hænger sammen med mere eller mindre forskellige trusselsopfattelser.3 Også i en oversigt over forskningen i dansk udenrigspolitik
under den kolde krig anvendes de tre skoler, selv om der heller ikke, når det
gælder danske studier, er tale om entydige grupper eller skillelinjer.4 De empiriske aspekter af skolerne drejer sig i første række om, hvem der var den
mest aktive part, især i den kolde krigs begyndelse (1945-50), men også i senere perioder med skiftende niveauer af spænding og afspænding, samt
hvilke samfundsmæssige og politiske drivkræfter, der var afgørende i Øst og i
Vest. Selv om grundsynspunkter i de tre skoler – men naturligvis ikke de tre
betegnelser – har været repræsenteret i den faglige debat i vestlige lande,
først og fremmest i USA, siden 1950’erne, er der alligevel et mønster, som bør
noteres: Forskellige versioner af traditionalismen (eller den ortodokse skole)
var stort set enerådende frem til midten af 1960’erne, hvorefter en stærk revisionistisk bølge satte ind. Det var en udvikling, der havde nær forbindelse
med meget forskellige holdninger til det dominerende konfliktemne i den
daværende amerikanske udenrigspolitik (Vietnamkrigen), som for alvor splittede en ellers fremtrædende konsensus om hovedlinjer i amerikansk udenrigspolitik. Ikke mindst i den forbindelse fik diskussionen mellem koldkrigsforskere karakter af en ’kold krig om den kolde krig’.5 Parallelt hermed spil-

3

Trusselsbegrebet behandles i kapitel 4.
Carsten Due-Nielsen, „Samtidshistorie og politik“, Historisk tidsskrift, bd. 95 (2), 1995, s. 467-77; en
bred gennemgang af danske studier i den kolde krig offentliggjort efter dens afslutning er Poul
Villaume, „Post-Cold War Historiography in Denmark“ i Thorsten B. Olesen (ed.), The Cold War- and
the Nordic Countries. Historiography at a Crossroads, 2004.
5
Jf. Robert Jervis, „The End of the Cold War on the Cold War?“, Diplomatic History, Vol. 17 (4), 1993
(anmeldelse af Melvyn Lefflers bog omtalt i note 13).
4
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lede også opfattelsen af grundtræk i de østlige og vestlige samfund hyppigt en
vigtig rolle. Efter traditionalisters opfattelse var Sovjetunionen den aktive part
og havde derfor skylden for den kolde krig, mens USA spillede en reaktiv
rolle. For revisionister var det nærmest omvendt. Senere i 1970’erne og
1980’erne udvikledes en selvstændig post-revisionistisk tilgang til forståelsen
af den kolde krig. Denne er både mere sammensat og mere empirisk orienteret, og i modsætning til traditionalister og revisionister lader i hvert fald
nogle post-revisionister spørgsmålet om ansvar og skyld stå åbent i den forstand, at svaret afhænger af læserens værdier og konkrete politikmanifestationer. Samtidig mistede den faglige diskussion om den kolde krig nogle af de
skarpe koldkrigstræk.
Før de tre historiografiske skoler gennemgås nærmere, gives i tabel 1 en
oversigt over centrale træk ved de tre skoler: hvem der var den aktive hhv. reaktive part i den kolde krigs begyndelse, hvad der var de vigtigste samfundsmæssige og politiske drivkræfter bag den aktive parts politik, og hvad der karakteriserede de mest aktive landes udenrigspolitiske mål ved den kolde krigs
begyndelse: Var de begrænsede eller ubegrænsede?

Tabel 2.1: Den ’gamle’ koldkrigshistorie: tre historiografiske skoler
Traditionalisme

Revisionisme

Post-revisionisme

Aktive og
reaktive
parter

Sovjet aktiv;

USA aktiv;

USA reaktiv

Sovjet reaktiv

Samspil mellem
en flerhed af lande;
Vesteuropa aktiv

Centrale
drivkræfter

Sovjets
magtpolitiske og
ideologiske
ekspansion

USA’s
økonomiske
interesser og
nukleare
magtpolitik

En flerhed af
internationale og
interne faktorer

Centrale
udenrigspolitiske mål

Ubegrænsede

Ubegrænsede

Begrænsede

Traditionalisme
Udgangspunktet i traditionalismen er, at Sovjetunionen var en totalitær stat,
der var baseret på en altomfattende ideologi, marxismen-leninismen, hvis
regering betragtede sig selv som ufejlbarlig og kritik derfor som forræFORSKNING OG KILDER
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deri.6 Ifølge sovjetisk opfattelse angav marxismen-leninismen den fremtid,
alle samfund uundgåeligt bevægede sig imod, og det var Sovjetunionens pligt
at fremme historiens forudbestemte udvikling. Nogle traditionalister udledte
operative mål fra denne ideologi, bl.a. på den måde at den nødvendigvis tilsagde sovjetlederne altid at handle med det langsigtede mål for øje: Udbredelse af sovjetsystemet til hele verden og dermed Sovjetunionens verdensherredømme. I sammenhæng hermed udviklede russerne et stærkt militærapparat, som kunne understøtte deres politiske mål. Ifølge traditionalismen
var Sovjetunionens brutale indførelse af kommunistiske systemer i Østeuropa
og den østlige del af Tyskland efter 2. verdenskrig – samt støtten til det nordkoreanske angreb på Sydkorea i juni 1950 – led i en overordnet plan lagt i og
styret fra Kreml af en paranoid Stalin og hele tiden understøttet af et stærkt
sovjetisk militær. Da disse fremstød blev standset af USA’s og andre vestlige demokratiers politiske, økonomiske og militære forsvarsforanstaltninger (Trumandoktrinen, Marshallplanen, luftbroen til Berlin, oprettelsen af NATO og
indgrebet i Koreakrigen) skiftede Sovjet under Khrusjtjovs ledelse strategi fra
slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Dels begyndte russerne
at udvikle forbindelser med de nye selvstændige stater i den tredje verden,
hvis kolonifortid gjorde dem disponerede for at have sympati for Kremls antikolonialistiske og antiimperialistiske retorik, dels udviklede russerne i forhold
til Vesteuropa og USA en retorik om fredelig sameksistens og afspænding, der
kunne forlede til at tro, at de havde opgivet deres endemål. Som led heri forstærkedes yderligere den sovjetiske oprustning.
Ifølge traditionalismen søgte USA at opbygge en liberal økonomisk og politisk orden, der havde samarbejdet mellem USA og Vesteuropa som omdrejningspunkt. Den kolde krig var grundlæggende en værdikamp. Det centrale
problem var til stadighed, at den grundlæggende forskel mellem den åbne og
demokratiske samfundsstruktur i den frie verden og den lukkede og totalitære kommunistiske verden stillede den frie verden over for fundamentale
overlevelsesproblemer, som Sovjet prøvede at udnytte til nye fremstød med en
passende blanding af fredsappeller, oprustning og skræmmepropaganda.
Især var det ifølge traditionalister nemt at forlede de mange i Vesten, der
delte en umiddelbar demokratisk idealisme, som var naiv, når den uden vi6

Publikationer, som mere eller mindre entydigt anlægger en traditionalistisk synsvinkel er Herbert
Feis, From Trust to Terror. The Onset of the Cold War 1945-1950, 1970; Louis J. Halle, The Cold War As
History, 1971; J.M. Mackintosh, Strategy and Tactics of Soviet Foreign Policy, 1962; Jean-Francois Revel,
Hvordan demokratierne går til grunde, 1985; Arthur Schlesinger, Jr., „Origins of the Cold War“, Foreign
Affairs, Vol. 46 (1), 1967. Blandt senere publikationer kan nævnes Beatrice Heuser, „NSC 68 and the
Soviet threat: a new perspective on Western threat perception and policy making“, Review of
International Studies, Vol. 17 (1), 1991; Douglas J. Macdonald, „Communist Bloc Expansion in the
Early Cold War: Challenging Realism, Refuting Revisionism“, International Security, Vol. 20 (3),
1995/96; Randall B. Woods & Howard Jones Dawning of the Cold War. The United States Quest for Order,
1991. Af danske publikationer kan nævnes Bent Jensen, Tryk og Tilpasning. Sovjetunionen og Danmark
siden 2. verdenskrig, 1987.
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dere blev anvendt på begge parter under den kolde krig. Den fundamentale
asymmetri mellem de to sider af den kolde krig vanskeliggjorde i høj grad opbygningen af den nødvendige militære modvægt mod Sovjetunionen.

Revisionisme
Centrale elementer i revisionismen er et spejlbillede af traditionalismen: Der
fokuseres på USA’s interesser og motiver i den kolde krig, mens Sovjetunionens adfærd stort set alene anskues som en reaktion på USA’s.7 For nogle revisionister var det afgørende, at USA’s politik var bestemt af det kapitalistiske
systems økonomiske og politiske behov, herunder en grundlæggende ideologisk anti-kommunisme. For at opretholde den amerikanske kapitalisme og
undgå en alvorlig økonomisk krise var markeder, råmaterialer og udenlandske investeringer nødvendige, og denne politik gav kun lidt plads til at imødekomme legitime sovjetiske sikkerhedsinteresser. Dertil kom, at det for realiseringen af disse mål var hensigtsmæssigt at skræmme med en sovjetisk trussel.
Andre revisionister har lagt stor vægt på ideologiske faktorer. Ifølge disse
tolkninger var det for USA et fundamentalt ideologisk mål at begrænse Sovjetunionens og progressive kræfters indflydelse overalt i verden, bl.a. ved oprettelsen af militæralliancer rundt om Sovjetunionen og ved at sikre sig global indflydelse. For at nå de økonomiske og ideologiske mål benyttede man
både atombomben som pressionsmiddel, jf. bomberne over Hiroshima og
Nagasaki, der havde til formål at skræmme Sovjetunionen, og økonomiske
midler som lån, gaver og investeringer, der bandt modtagerne til USA. Som
idépolitisk faktor lægges også vægt på den amerikanske identitetskrise efter
depressionen i 1930erne, 2. verdenskrig og USA’s globale involvering, der
skabte et behov for en fjende som en vigtig del af den amerikanske selvforståelse. Efter afslutningen af den kolde krig har flere revisionistisk orienterede
studier antaget post-modernistiske former, hvor forskellige udlægninger af
den kolde krig – som al samfundsvidenskab – alene ses som udtryk for den eksisterende magtfordeling og dominerende politiske behov. Ifølge post-mo7

Blandt vigtige revisionistiske værker er Gar Alperovitz, Atomic Diplomacy. The Use of the Atomic Bomb
and the American Confrontation with the Soviet Union, 1965, expanded and updated version, 1985;
Richard J. Barnet, Roots of War. The Men and Institutions of U.S. Foreign Policy, 1972; D.F. Fleming, The
Cold War and Its Origins, 1961; Lloyd C. Gardner, Architects of Illusion. Men and Ideas in American Foreign
Policy 1941-1949, 1970; Joyce and Gabriel Kolko, The Limits of Power. The World and United States Foreign
Policy, 1945-1954, 1972. En bred oversigt over revisionistiske studier er Geoffrey S. Smith, „’Harry, We
Hardly Know You’: Revisionism, Politics and Diplomacy, 1945-1954. A Review Essay“, The American
Political Science Review, Vol. LXX (2), 1976.
Poul Villaume, Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik
1949-1961, 1995, placerer sig i „en midterposition mellem (udogmatisk) revisionisme og postrevisionisme“ (s. 21). En nærmere gennemgang findes s. 53-86. Bogen er anmeldt af Kay LundgreenNielsen i Historie, 1995 (2), der placerer bogens holdning, men ikke resultaterne inden for revisionismen. Villaumes tolkning af den kolde krigs oprindelse og tidlige forløb er uddybet i: „Om
Tankefængsler, Sikkerhedsdilemmaer og Interessefællesskaber“, Historisk tidsskrift, Bind 95 (2), 1995.
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dernismen er mange udlægninger ikke andet end forsøg på at gøre amerikansk udenrigspolitik troværdig eller legitimere et koldkrigsbegreb som
totalitarisme.8
Ifølge revisionismen var den kolde krig derfor først og fremmest en følge
af amerikanske bestræbelser på at påtvinge en modvillig verden USA’s økonomiske system og anti-socialistiske ideologi og behovet for at have en truende
fjende. I modsætning hertil var Sovjet defensivt orienteret. Stalin var i afgørende situationer forsigtig og fleksibel og havde begrænsede sikkerhedsinteresser. Specielt var Sovjets politik i Østeuropa og i forbindelse med Tysklands
deling en reaktion på amerikanske fremstød.9 Marshallplanen blev udformet
uden hensyn til sovjetiske sikkerhedsinteresser og gjorde dermed sovjetiseringen af Østeuropa mere eller mindre uundgåelig.10 Den kolde krig kunne
derfor have været undgået ved en mere imødekommende amerikansk politik.

Post-revisionisme
Et af de vigtigste kendetegn for post-revisionismen er den systematiske anvendelse af kilder. Til forskel fra de to førstnævnte skoler var post-revisionismen
i de første år i høj grad forbundet med ét navn, nemlig den amerikanske historiker John Lewis Gaddis. Gaddis har siden begyndelsen af 1970’erne offentliggjort artikler og bøger, der på grundlag af bl.a. omfattende arkivstudier
har udviklet tolkninger, som på vigtige punkter korrigerer både traditionalister og revisionister.11 Senere er der kommet andre til, som kan placeres

8

David Campbell, Writing Security: The United States Foreign Policy and the Politics of Identity, 1992;
Thomas D. Lairson, „Revising Postrevisionism: Credibility and Hegemony in the Early Cold War“
i Allen Hunter (ed.), Rethinking the Cold War, 1998; Michael L.R. Smith, „Hear the Silence:
Investigating Exclusion in Cold War International Relations“, Cold War History, Vol. 1 (3), 2001.
Et værk, som på nogle punkter deler revisionistiske tolkninger og tillægger den påståede trussel fra
modparten afgørende disciplinerende virkning inden for begge alliancesystemer, er Mary Kaldor,
The Imaginary War. Understanding the East-West Conflict, 1990. Et andet værk, der også kan placeres som
en slags revisionisme er Richard Saull, Rethinking Theory and History in the Cold War. The State. Military
Power and Social Revolution, 2001. Saull anlægger en marxistisk inspireret historisk sociologi som tilgang til den kolde krig.
9
Carolyn Eisenberg, „Rethinking The Division of Germany“ i Allen Hunter (ed.), Rethinking the Cold
War, 1998.
10
Michael Cox and Caroline Kennedy-Pipe, „The Tragedy of American Diplomacy? Rethinking the
Marshall Plan“, Journal of Cold War Studies, Vol. 7 (1), 2005.
11
Se især John Lewis Gaddis, „The Emerging Post-Revisionist Synthesis on the Origins of the Cold
War“, Diplomatic History, Vol. 7, 1983, og The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947,
1972. I publikationer efter den kolde krig deler Gaddis i højere grad traditionalistiske tolkninger,
bl.a. hvad angår Stalins hovedansvar for den kolde krig, jf. We Now Know. Rethinking Cold War History,
1997, og: „On Starting All Over Again: A Naïve Approach to the Study of the Cold War“ i Westad
(ed.), Reviewing the Cold War.
En post-revisionistisk fremstilling af Sovjetunionens politik i de første år af den kolde krig, der tillægger Stalin mindre vægt, er: Vladislav Zubok and Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War.
From Stalin to Khrushchev, 1996. Bogen er baseret på bl.a. arkivstudier i Moskva.
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under denne overskrift, ikke mindst nordmanden Geir Lundestad.12 Blandt
de senere års post-revisionistiske historikere er også enkelte, hvis første publikationer på nogle punkter lå nærmere revisionismen.13 Samtidig har der i
’90erne vist sig en række tydelige forskelle mellem post-revisionister. I det følgende gives en sammenfatning af post-revisionistiske studier, specielt studier
der korrigerer hhv. traditionalistiske konklusioner om Sovjetunionens og revisionistiske om USA’s mål, samt studier, der fokuserer på Europas rolle.
Ifølge post-revisionismen var problemet i den kolde krigs første år ikke, at
Sovjetunionen havde en sammenhængende og overordnet plan, der sigtede
på verdensrevolution og udbredelse af sovjetsystemet til hele verden. Efter
krigen mod nazi-Tyskland, der kostede Sovjetunionen ca. 27 millioner mennesker, var Stalin primært optaget af at sikre Sovjetunionen mod et nyt angreb
vestfra og varetage dets sikkerhedsinteresser i Europa, først og fremmest i de
lande i Central- og Østeuropa Sovjetunionen havde befriet fra nazi-Tyskland.
Allerede dette gav imidlertid anledning til alvorlige problemer, da kun få østeuropæere brød sig om de stadig mere autoritære og voldelige styreformer,
som den sovjetiske besættelsesmagt – der var kommet som en befrielsesmagt
– efterhånden indførte. Sådanne styreformer var simpelthen de eneste, sovjetlederne var fortrolige med. Stalin var uden forståelse for, hvilke modreaktioner Sovjets politik fremkaldte, og den sovjetiske diktator havde ikke en klar
forestilling om, hvor grænsen lå for sovjetiske sikkerhedsinteresser.14 Ej heller
var Stalin på noget tidspunkt villig til at basere varetagelsen af sovjetiske sikkerhedsinteresser på samarbejde med Vesten. Den sovjetiske ledelse var ideologisk og historisk disponeret til kun at stole på egen styrke og magt – ikke på
andres imødekommenhed og samarbejdsvilje. Derfor er påstande om forskellige ’tabte muligheder’ på grund af manglende vestlig imødekommenhed i
begyndelsen af den kolde krig efter alt at dømme baseret på illusioner.15
Når det gælder den amerikanske politik, lægger post-revisionismen vægt
på, at amerikanske interesser og holdninger – økonomiske som politiske – aldrig var monolitiske, og der er intet belæg for, at de amerikanske beslutnings12

Geir Lundestad, The American Non-Policy Towards Eastern Europe 1943-47, 1975; Geir Lundestad,
America, Scandinavia, and the Cold War 1945-1949, 1980, s. 7-35. Blandt Lundestads publikationer fra
’90erne kan nævnes: Øst, Vest, Nord, Sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945, 2000, s. 18-45, og
Lundestad i Westad (ed.), Reviewing the Cold War.
To danske publikationer om den tidlige kolde krig, der foregriber post-revisionismen, er: Mary Dau,
Danmark og Sovjetunionen 1944-49, Dansk Udenrigspolitisk Instituts Skrifter 2, 1969, og Nikolaj
Petersen, „Optionsproblematikken i dansk sikkerhedspolitik 1948-1949“ i Niels Amstrup og Ib
Faurby, Studier i dansk Udenrigspolitik tilegnet Erling Bjøl, Politica, 1978.
13
Især Melvyn P. Leffler, „Bringing it Together: The Parts and the Whole“, Westad (ed.), Reviewing
the Cold War. Lefflers på enkelte punkter mere revisionistisk orienterede hovedværk er: A
Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War, 1992.
14
Se bl.a.: Vladimir O. Pechatov and C. Earl Edmondson, „The Russian Perspective“ i Ralph B.
Levering m. fl., Debating The Origins of the Cold War. American and Russian Perspectives, 2002.
15
Se de i note 11 omtalte værker af Gaddis samt Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity.
The Stalin Years, 1996.
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„The big three“, Stalin, Truman og Churchill i Potsdam umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning. (Truman Library).

tagere i den kolde krigs begyndelse lod sig styre af hensynet til at undgå en alvorlig krise for det kapitalistiske system. Derimod brugte USA faktisk økonomisk magt til at nå politiske mål, f.eks. i form af Marshallplanen, men grundlæggende var målet politisk: At inddæmme og bekæmpe Sovjetunionen.16
Økonomiske faktorers betydning i den kolde krig kan udgøre en del af et
frugtbart forskningsperspektiv, men en stadig optagethed og fascination af
økonomiske forklaringer kan spærre for en dybere forståelse af den kolde
krig. Mere på linje med revisionister konkluderer post-revisionister, at
Truman-administrationen forsøgte at manipulere med opinionen ved at overdrive den sovjetiske trussel, bl.a. fordi man var bange for, at den amerikanske
befolkning var for isolationistisk og naiv til at kunne klare konflikten med den
brutale diktator i Kreml. Men til forskel fra revisionister hævder post-revisionister ikke, at den sovjetiske trussel var opfundet for at disciplinere USA’s allierede: også for vesteuropæere var Stalins udenrigspolitik en reel trussel, og
for østeuropæere blev den begyndelsen til 40 års sovjetisk besættelse. Problemet
16

John Lewis Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War. 1941-1947; Gaddis, „The
Emerging Post-Revisionist Synthesis“.
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var mere, at man i Truman-administrationen blev fange af egne letfattelige,
men selvbedrageriske, paralleller mellem Hitlers Tyskland og Stalins
Sovjetunionen, der blev kombineret med en manikæisk og paranoid optagethed af hemmelige planer om et verdensherredømme styret fra Kreml.17
Et af de centrale træk ved post-revisionistiske studier er kritikken af de to
andre historiografiske skolers fokusering på udelukkende Sovjetunionen og
USA. Det overses, at der fra Europa udgik en selvstændig dynamik, ikke
mindst med Sovjetunionens undertrykkelse af ikke-kommunistiske bevægelser i Østeuropa, og den stærke strid mellem socialdemokrater og kommunister i Vesteuropa. Således var vesteuropæere – især Storbritanniens Labourregering (1945-51) – i begyndelsen mere antisovjetiske og ivrige efter at engagere USA økonomisk og politisk i Europa end administrationen i Washington. Baggrunden herfor var også, at Storbritanniens ledere frygtede, at de britiske imperieinteresser i Mellemøsten og Middelhavsområdet kunne blive
truet af sovjetiske fremstød.18 Ifølge post-revisionister kan revisionister have
ret i, at efter 2. verdenskrig var den amerikanske ekspansion langt mere omfattende end den sovjetiske, men forklaringen er, at typisk amerikanske ideer
om internationalt samarbejde, folkenes selvbestemmelsesret og anti-kolonialisme, der især blev fremført af Roosevelt-administrationen, fandt bred sympati i bl.a. Europa. Konsekvensen var, at i det omfang Vesteuropa indgik i det
amerikanske imperium under den kolde krig, var det et „empire by invitation“, mens det sovjetiske i Østeuropa var et „empire by imposition“.19 Men
en indledende modvilje mod et omfattende udenrigspolitisk engagement,
der især fandtes blandt isolationistisk indstillede på den konservative fløj i
amerikansk politik, blev efterhånden en marginal strømning, i hvert fald når
det gjaldt det politiske establishment. Derfor varede det ikke længe, før den
amerikanske regering ikke behøvede en ’invitation’ for at engagere sig i konflikter med Sovjetunionen.

Aktion og reaktion: hvad ved vi nu?
Efter Berlinmurens fald i 1989 og Sovjetunionens opløsning godt to år senere
har studier i den kolde krig haft stor fordel af åbningen af arkiver i Østeuropa
og delvis i Rusland. Denne ’nye’ koldkrigshistorie har ført til revurderinger af

17
Ernest R. May, „Lessons“ of the Past. The Use and Misuse of History in American Foreign Policy, 1973, s.
19-51; Göran Rystad, Prisoners of the Past? The Munich Syndrome and Makers of American Foreign Policy in
the Cold War Era, 1982.
18
Peter Weiler, „British Labour and the Cold War: The Foreign Policy of the Labour Governments“,
1945-1951, Journal of British Studies, Vol. 26 (1), 1987; David Reynolds, „The Origins of the Cold War:
The European Dimension, 1944-1951“, The Historical Journal, Vol. 28 (2), 1985.
19
Geir Lundestad, „Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945-1952“,
Journal of Peace Research, Vol. 23 (3), 1986.
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tidligere konklusioner om den kolde krigs oprindelse og forløb.20 Som nævnt
ligger mange af de nye bidrag i forlængelse af den brede post-revisionistiske
skole, men billedet er langt fra entydigt, idet der også findes traditionalistisk
og revisionistisk orienterede studier efter 1989, jvf. noterne 6 og 8. Ved en
vurdering af forskellige bidrag til ’hvad vi nu ved’ om den kolde krig, må det
understreges, at selv om studier af den kolde krig i dag er betydeligt mere fyldige og kan inddrage langt mere arkivmateriale end før 1989-91, kan man aldrig sige, at nu er ’det hele’ med: der er altid tale om en fremstilling og fortolkning baseret på et større eller mindre udvalg af kilder, der anvendes efter
mere eller mindre eksplicitte kriterier.21 Men det betyder ikke, at så kan det
ene kriterium være lige så godt som det andet, og at vi i virkeligheden ikke
kan tillade os nogen substantielle konklusioner. Dette kan belyses ved at gennemgå enkelte sider af nyere og ældre forskning, der beskæftiger sig med forholdet mellem aktive og reaktive parter i specielt de første år af den kolde
krig.
Ser vi først på Sovjetunionen, viser nyere analyser, at Sovjets adfærd ofte var
en lejlighedsbestemt udnyttelse af aktuelle situationer og styrkeforhold, hvor
den specifikke vurdering af USA’s mulige reaktion var vigtig. Et interessant
eksempel er, da Stalin i begyndelsen af 1950 besluttede at give efter for det
kommunistiske Nordkoreas ønsker om at erobre Sydkorea. Stalins beslutning
blev taget under påvirkning af Sovjetunionens styrkede position efter den første sovjetiske atombombesprængning i august 1949 og kommunisternes sejr i
den kinesiske borgerkrig samme efterår. Det var også vigtigt, at Stalin fejlvurderede USA’s reaktion efter en tale af den amerikanske udenrigsminister
Dean Acheson, som havde placeret Sydkorea (og Taiwan) uden for den amerikanske forsvarsperimeter. Et andet af Stalins motiver var at gøre et forenet
Korea afhængigt af Sovjetunionen og dermed begrænse det nye kommunistiske Kinas magt.22 Her ser vi, at Sovjetunionen var den re aktive stat, men på
en helt anden måde end i revisionismen. Det sovjetiske begreb om „ændrede
styrkekorrelationer“ (omtales i kapitel 3) var ikke kun retorik, men et opera20

Se f.eks. artikler af Raymond Garthoff, Robert Tucker, Odd Arne Westad, William Wohlforth og
Vladislav Zubok i: Diplomatic History, Vol. 21 (2), 1997; John Lewis Gaddis, „The New Cold War
History: First Impressions“, Gaddis, We Now Know.
21
John Lewis Gaddis har udtrykt det således: „We now know, to coin a phrase. Or, at least, we know
a good deal more than we did. We will never have the full story: we do not have that for any
historical event, no matter how far back in the past. Historians can no more reconstruct what really
happened than maps can replicate what is really there. We are all in the business of representation, and
because representation invariably reflects the nature and purposes of those doing the representation, there can never be definitive histories of anything“ (kursiv i Gaddis’ tekst), jf. „On Starting All
Over Again: A Naïve Approach to the Study of the Cold War“ i Westad (ed.), Reviewing the Cold War,
s. 27.
22
Jf. Shen Zhihua, „Stalin’s Strategic Goals in the Far East“, Journal of Cold War Studies, Vol. 2 (2),
2000; Kathryn Weathersby, „To Attack, or Not to Attack? Stalin, Kim Il Sung, and the Prelude to
War“, Cold War International History Project. Electronic Bulletin, nr. 5, 1995. Se også Zubok and
Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, 1996, s. 55-72.
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tionelt grundlag for sovjetiske beslutninger. Samtidig viser den nye arkivadgang, at en antagelse om en sammentømret kommunistisk verdensbevægelse, der tager initiativer udelukkende rettet imod den demokratiske verden,
var falsk og det allerede i 1950.
Forestillingen om, at alle kommunistiske bevægelser var centralt styrede fra
Kreml spillede en dominerende rolle i udformningen af amerikansk udenrigspolitik i den første del af den kolde krig. Ideen var således fremtrædende
i det vigtigste amerikanske dokument i den kolde krig, NSC 68. Arbejdet med
NSC 68 blev igangsat efter den første sovjetiske atombombesprængning og
kommunisternes sejr i Kina i 1949 samt den amerikanske beslutning om at
fremstille brintbomben i begyndelsen af 1950. Det blev forelagt præsident
Truman i april samme år, og Korea-krigens udbrud to måneder senere blev
set som en bekræftelse af den markant traditionalistiske tolkning af Sovjetunionen i NSC 68. Dokumentets beskrivelse af Sovjetunionen som en usædvanlig brutal og totalitær stat, der i centrale henseender var helt forskellig fra
vestlige lande, har vist sig holdbar. Men påstanden om den totalitære stats
overvældende styrke og ubegrænsede mål i international politik er vanskelig
at opretholde.23
NSC 68 blev grundlaget for udviklingen af „national security“ som ideologi
og handlingsparameter i den amerikanske reaktion på Sovjetunionen som en
totalitær trussel. Det væsentlige her var imidlertid, at det amerikanske svar
ikke var en enkel reaktion på den sovjetiske trussel. For det første var der altid reelle analytiske problemer forbundet med at identificere og forklare den
sovjetiske politik. Men dernæst spillede militærbureaukratiske, militærindustrielle og andre indenrigspolitiske interesser også en selvstændig rolle i udformningen af den amerikanske politik. Det skete f.eks. ved, at de resulterede
i en amerikansk atomvåbenpolitik, som vanskeligt kan betegnes som klart defensiv. Således medvirkede de forskellige interesser i deres samspil med
tolkningen af Sovjetunionen som en totalitær stat med ubegrænsede mål i begyndelsen af den kolde krig til udformningen af en strategi om et operationelt forkøbsslag, der gik betydeligt videre end Eisenhower-administrationens
erklærede afskrækkelsespolitik baseret på truslen om massiv gengældelse i tilfælde af nye kommunistiske fremstød. Også i 1960erne var udvidelsen af amerikanske kernevåbenstyrker betydeligt mere omfattende end de proklamerede atomvåbendoktriner kunne tilsige. En af forklaringerne herpå er, at administrationers atomvåbendoktriner blev udformet med henblik på at kunne
imødegå, hvad Kennedy- og Johnson-administrationen, ikke mindst forsvarsminister McNamara (1961-68) og hans civile kolleger i Pentagon, så som overdrevne krav fra Kongressen samt det amerikanske luftvåben om en stadig
23

NSC-68 var i mange år kun kendt i hovedtræk, idet det var hemmeligt indtil 1975. Det er gengivet
og diskuteret af en lang række forskere og kommentatorer i Ernest May, American Cold War Strategy:
Interpreting NSC 68, 1993.
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større kernevåbenstyrke.24 Fra midten af 1970erne fortrængte ovennævnte tolkning af Sovjet som en totalitær stat med ubegrænsede mål en gennem flere år
dominerende analytisk tilgang baseret på forskellige modelantagelser i administrationsorganers, f.eks. CIA’s, analyser af Sovjetunionen som militærmagt.25
Uanset den præcise karakter af interne politiske processer i USA følger det,
at man for at forstå USA’s sovjetpolitik også må inddrage interne processer i
det amerikanske politiske system og være opmærksom på den principielle forskel mellem intentioner bag en beslutning og dens virkninger.
Det sidste eksempel på problemerne med at identificere aktive og reaktive
stater i den kolde krig, der interagerer efter en enkel aktion-reaktionsmodel,
vedrører sider af Truman-administrationens reaktion på truslen fra
Sovjetunionen. Det centrale er, at Truman-administrationens retorik for at
vække den amerikanske befolkning til den kolde krig samt indførelsen af bl.a.
loyalitetstest i administrationen slog tilbage på den selv med senator Joseph
McCarthys anklager i begyndelsen af 1950erne om, at der i udenrigsministeriet (State Department) fandtes flere hundrede medlemmer af det amerikanske
kommunistparti. Der udvikledes da i det amerikanske samfund en paranoid
fascination af forestillingen om Det Store Forræderi som roden til USA’s problemer i den kolde krig.26 McCarthyismen var en reaktion på Sovjets adfærd,
men fænomenet illustrerer samtidig en vigtig side af den sammensatte amerikanske tradition og selvforståelse: USA er almægtig, bare det har viljen og modet til at stå fast på de amerikanske principper. Når noget går galt i amerikansk udenrigspolitik – i 1949-50 ’tabet’ af Kina – må forklaringen derfor findes i skurkagtige folk i den amerikanske ledelse, som spiller fjendens spil.27
En anden konsekvens af McCarthyismen var, at en klar anti-kommunisme og
afstandtagen fra det totalitære Sovjetunionen mange steder i den vestlige verden fra da af blev forbundet med ekstremisme. Det var især et problem i
Vesteuropa i 1980’erne.
Det essentielle i disse eksempler på samspillet mellem aktive og reaktive stater i den kolde krig er, at samspillet i høj grad blev påvirket af historiske, ideologiske, forfatningsbestemte og mangeartede økonomiske og politiske interesser i den interne politiske proces i de vestlige demokratier. Den konkrete

24
Michael J. Hogan, A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State 19461954, 1998; David Allan Rosenberg, „The Origins of Overkill. Nuclear Weapons and American
Strategy, 1945-60“, International Security, Vol. 7 (4), 1983; Marc Trachtenberg, „A ‘Wasting Asset’:
American Strategy and the Shifting Nuclear Balance, 1949-1954“, International Security, Vol. 13 (3),
1988/89; Lawrence Freedman, The Evolution of Nuclear Strategy, New York, 1981, s. 121ff.; Desmond
Ball, Politics and Force Levels. The Strategic Missile Program of the Kennedy Administration, 1980.
25
Willard C. Matthias, America’s Strategic Blunders. Intelligence Analysis and National Security Policy, 19361991, 2001, s. 293ff.
26
Adam B. Ulam, The Rivals. America & Russia since World War II, 1971, s. 191f.
27
Den amerikanske tro på USAs almægtighed er behandlet i talrige skrifter udformet af både amerikanere og ikke-amerikanere. En klassisk analyse er D.W. Brogan, „The illusion of American omnipotence“, Harper’s Magzine, December 1952.
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udformning af det amerikanske politiske system med vægten på magtdelingsog magtbalancemekanismer bidrog ofte til, at den kolde krigs modsætning
mellem demokratier og diktaturer (nærmere gennemgået i kapitel 3) i amerikansk politik afspejlede sig i en forstærket konflikt mellem forskellige opfattelser af USA’s politik over for Sovjetunionen. For at forstå disse forhold er
post-revisionismens fremhævelse af interne faktorers rolle i politiske demokratier mere frugtbar end traditionalismens og revisionismens beskrivelse af
den kolde krig som en konflikt mellem én aktiv og én reaktiv part.

Afslutning
Da Berlin-muren faldt og de østeuropæiske lande blev befriet i 1989, jublede
befolkningerne i de tidligere undertrykte nationer. Og da den kolde krig sluttede, og det sovjetiske imperium brød sammen, erkendte mange i Sovjetunionen, at de havde levet i et totalitært system, selv om de tidligere havde benægtet det på linje med de officielle talsmænd for disse systemer. I vestlige
lande fik de nødtvungen tilslutning fra dem, som tidligere fandt det upassende og ’kold-krigerisk’ at tale om de kommunistiske diktaturer. Viser det
ikke, at traditionalister – der jo altid havde talt ligeud om de kommunistiske
diktaturer – havde ret og revisionisterne uret? Og at post-revisionister havde
været en ’blød mellemvare’, som havde fået lidt ret og lidt uret?
Når der skal tages stilling til det spørgsmål, er det ud fra klassiske vestlige
empiriske forskningsnormer i den historiske og samfundsvidenskabelige
forskning vigtigt at fastholde, at spørgsmålet om holdbarheden af de tre historiografiske skolers empiriske påstande logisk set er noget andet, end om forskere og iagttagere
’hørende’ til en af de tre skoler (traditionalismen) politisk set fik ret i den forstand, at
deres politiske holdning til sovjetstaten og kommunismen nu er bredt accepteret. Det er ofte vanskeligt at udskille empiriske aspekter af givne påstande
fra de politiske og holdningsmæssige, men det gør ikke det principielle ligegyldigt.28
Spørgsmålet kan belyses fra en anden vinkel: Når det gælder holdbarheden
af de tilsyneladende uforenelige påstande i traditionalismen om sovjetiske
ideologiske mål og motiver og i revisionismen om vestlige økonomiske og politiske mål og motiver, så er der jo ikke tale om alternativer. Det er naturligvis
muligt, at i hvert fald en del af både traditionalistiske og revisionistiske påstande empirisk set viser sig holdbare. Det er uden tvivl politisk og/eller
psykologisk ubekvemt at skulle acceptere den empiriske holdbarhed af f.eks.
påstande om, at vestlige beslutningstagere har været motiveret af ønsker om
at varetage økonomiske interesser samtidig med den empiriske holdbarhed af
28

Se bl.a. Mary Foolbrook, Historical Theory, London and New York: Routledge, 2002, og Geir
Lundestad „How (Not) to Study the Origins of the Cold War“ i Westad (ed.) Reviewing the Cold War.
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en påstand om, at lederne af det totalitære Sovjetunionen handlede med ideologiske og eventuelt globale mål for øje. Tilsvarende kan det være ubekvemt
at acceptere, at Storbritanniens Labourregering 1945-1951 sigtede på at imødegå både en reel kommunistisk trussel mod demokratiske lande i Europa og
en trussel mod britiske imperieinteresser i Mellemøsten.
Men sådanne betragtninger om, hvad der er politisk eller psykologisk ubekvemt kan isoleret betragtet hverken be- eller afkræfte en påstands empiriske
holdbarhed. Ej heller kan en karakteristik af en påstand som politisk korrekt
eller ukorrekt overflødiggøre en besværlig hypotetisk undersøgelse. Under
alle omstændigheder er sigtet i en udrednings- og forskningssammenhæng at
vurdere den empiriske holdbarhed af de mange publikationer om den kolde
krig, der her er kategoriseret under forskellige overskrifter. Ikke mindst må
påstande om aktive og reaktive parter i begyndelsen af den kolde krig løsrives
fra deres politiske bibetydninger. Det samme gælder hypoteser og konklusioner om senere militære og politiske aktion-reaktions-processer. Helt bortset
fra de ofte besværlige og uoverkommelige metodiske problemer sådanne udredninger giver anledning til, er der i det spørgsmål gemt nogle politiske, moralske og følelsesmæssige barrierer i erkendelsesprocessen, der både er uundgåelige og banale.
Tilsvarende problemer viser sig ved analyser af, hvad der førte til afslutningen på den kolde krig. Det gennemgås nærmere i kapitel 60.

Udredningens kildegrundlag
Kildegrundlaget for DUPI’s/DIIS’ undersøgelse har i Danmark bl.a. været akter fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE), Politiets Efterretningstjeneste (PET), partiernes
folketingsgrupper, diverse privatarkiver især i Rigsarkivet, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) og Landsforeningen Danmark-Sovjetunionens
arkiv. Endvidere er der gennemført en række interviews med danske politikere, embedsmænd, militære eksperter, journalister og organisationsfolk,
samt med enkelte amerikanske embedsmænd. Væsentlige dele af dette stof
har ikke tidligere været til rådighed for forskningen. Der er endelig benyttet
et stort samtidigt, offentligt tilgængeligt materiale.
I udlandet er der foretaget studier i arkiver i Rusland, Estland, Letland,
Litauen, Polen, Tjekkiet, Tyskland (herunder især fra det tidligere DDR),
NATO, Frankrig, Storbritannien, USA og Canada. Endvidere har DUPI/DIIS
deltaget i forskningsnetværket Parallel History Project on NATO and the
Warsaw Pact (PHP). Inden for rammerne af dette samarbejde er der foruden
indhentning af akter gennemført interviews med polske, tjekkoslovakiske og
østtyske generaler og admiraler. De polske og tjekkoslovakiske interviews findes på PHP’s hjemmeside.
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Blandt østkilderne kan fremhæves et enestående polsk materiale, hvortil
der ikke tidligere har været adgang. Det drejer sig især om militære øvelsesmaterialer og om dokumenter fra de polske efterretningstjenester. Til det østtyske kildemateriale er adgangsforholdene generelt særlig gunstige. Det gælder først og fremmest partiarkiverne i Berlin (SAPMO) og militærarkivet i
Freiburg (BA-MA). Meget nyt stof er hentet her. Adgangen til Stasi-akterne
(BStU) og akter fra DDR’s udenrigsministerium er underlagt visse begrænsninger. Der har ikke været adgang til russiske militærarkiver, men i et vist omfang er dette kompenseret ved adgang til sovjetisk materiale i andre østarkiver. Fra de russiske civile arkiver er hjemtaget en hel del relevante dokumenter, men også her uden at adgangen har kunnet måle sig med, hvad der er tilfældet i polske og østtyske arkiver. I nogen grad har studier i estiske, lettiske
og litauiske arkiver kunnet give den adgang til det civilt orienterede sovjetiske
stof, som har været søgt forgæves i russiske arkiver.
De store, alment kendte samlinger af trykte kilder skal ikke omtales på
dette sted. Derimod må nævnes det meget betydelige antal dokumenter, som
gennem de seneste år er gjort tilgængelige på en række websites. Her kan for
eksempel fremhæves en stor samling vedrørende 24 møder i Warszawapagtens Politisk-Konsultative Komité i årene 1955-1990. Dokumenterne stammer bl.a. fra (øst)tyske, polske, tjekkiske, ungarske, rumænske og bulgarske
arkiver og er i mange tilfælde på russisk. En del af dokumenterne er af udgiverne forsynet med engelsksprogede introduktioner.29 En anden stor samling
på PHP’s website rummer flere tusinde sider dokumenter fra 25 forsvarsministermøder i Warszawapagten 1969-1990.30 En tredje omfattende samling bringer dokumenter fra 26 udenrigsministermøder i Warszawapagten 1959-1990.31

Kilder til analysen af den danske sikkerhedspolitisk debat
Udredningen omfatter bl.a. en gennemgang af den „sikkerhedspolitiske debat med særlig vægt på perioden hen imod den kolde krigs afslutning.“ Den
sikkerhedspolitiske debat opfattes i udredningen som de meningsudvekslinger om dansk sikkerhedspolitik, der fandt sted i offentligheden; det vil sige
i parlamentarisk sammenhæng, i aviser og (politiske parti)tidsskrifter, i debatbøger og i de elektroniske medier. Analysen af den sikkerhedspolitiske debat
er således i det væsentlige baseret på samtidigt, offentligt tilgængeligt dansk
kildemateriale.
29
Vojtech Mastny, Christian Nuenlist, and Anna Locher (Eds.), Records of the Political Consultative
Committee, http://www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_3_PCC.htm, senest set 7. maj 2005.
30
Christian Nuenlist (Ed.), Records of the Committee of the Ministers of Defense, http://www.isn.ethz.ch/
php/collections/coll_3_CMD.htm, senest set 7. maj 2005.
31
Anna Locher (Ed.), Records of the Committee of the Ministers of Foreign Affairs, http://www.isn.ethz.ch/
php/collections/coll_3_CMFA.htm, senest set 7. maj 2005.
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Følgende kildemateriale er benyttet:
Rigsdagstidende/Folketingstidende, der gengiver parlamentsdebatterne
mellem de folkevalgte. Parlamentsdebatterne er vigtige, først og fremmest
fordi Christiansborg var stedet, hvor politikere formulerede sig sammenhængende over for hinanden, og det var stedet, hvor politikerne kunne aftvinge hinanden svar vedrørende de sikkerhedspolitiske uoverensstemmelser.
Udvalgte dagblade. I de første mange efterkrigsår fungerede de fleste dagblade som talerør for de politiske partier. Eksempelvis var „Social-Demokraten“ et socialdemokratisk organ, „Nationaltidende“ var et konservativt dagblad, medens „Land og Folk“ var det kommunistiske talerør.32 Som årene gik,
frigjorde flere aviser sig dog fra de politiske partier – og samtidig ses der eksempler på, at aviser skiftede holdning til aspekter af sikkerhedspolitikken.
De politiske partiers og de folkelige bevægelsers medlems- og nyhedsblade
samt politiske tidsskrifter, der ikke var knyttet til noget bestemt politisk parti,
men som bidrog til den sikkerhedspolitiske debat. Med inddragelse af denne
type af samtidigt, offentligt tilgængeligt kildemateriale er det muligt at indfange bidrag til den sikkerhedspolitiske debat, der ofte var væsentlige, men
som hverken blev reflekteret i Folketinget eller i dagspressen (f.eks. demonstrationer og protestaktioner). Sammen med dagbladene samt skiftende årgange af Avisårbogen er det på baggrund af dette materiale også muligt at
tegne konturerne af de debatter, der foregik i de elektroniske medier, radioen og fjernsynet.
Gallups undersøgelser af den danske befolknings holdninger til forskellige
aspekter af dansk sikkerhedspolitik, medlemskabet af NATO og skiftende
synspunkter på Sovjetunionen og USA.

Kilder til beslutningsprocessen vedrørende formulering af
dansk sikkerhedspolitik
Udenrigsministeriets arkiv (lukket arkiv) har været et omdrejningspunkt i
analysen af dansk politikformulering. Materialet omfatter for det første udenrigsministeriets interne analyser og anden sagsbehandling i form af referater,
memoranda, notater, notitser og oversigter. For det andet indberetninger, instrukser og breve sendt fra og til de danske delegationer i udlandet. For det
tredje mødereferater, dels fra interne møder mellem danske aktører, dels fra
møder med alliancepartnere og repræsentanter fra såvel østblokken som neutrale lande. Dertil kommer forberedelse til nævnsmøder og referater fra internationale topmøder, f.eks. NATO-ministerrådsmøder.

32
For en komplet liste over de benyttede dagblade henvises til kildeoversigten bagest i udredningens
bind 4.
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Omtrent tilsvarende sagstyper findes i forsvarsministeriets arkiv, der dog er
anvendt i væsentlig mindre udstrækning på grund af udredningens tilgang
med fokus på de udenrigspolitiske implikationer. I forsvarsministeriets arkiv
har hovedvægten været lagt på 7. kontors arkiver (tidligere 11. kontor).
Møderne i udenrigspolitisk nævn formidler et indtryk af de politiske drøftelser partierne imellem og giver ofte et hurtigt indblik i den danske politik,
men ikke nødvendigvis et fyldestgørende billede af selve beslutningsprocessen. Dette skyldes antagelig dels en vis reservation over for videregivelse af oplysninger af særlig sensitiv karakter til nævnet, dels indrepolitiske hensyn af
parlamentarisk karakter. Dette gælder også i nogen udstrækning ministermøder, ikke mindst hvor der er tale om flerpartiregeringer uden fuld konsensus
omkring sikkerhedspolitikken. Ministermødereferaterne er ofte yderst lakoniske og anvendeligheden ret begrænset. Endelig er der anvendt mødereferater fra flere af partiernes folketingsgrupper, bl.a. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. De socialdemokratiske gruppemødereferater er ret fyldige, mens referaterne for flere af de andre partiers vedkommende er temmelig kortfattede.
Her har især referaterne fra de socialdemokratiske gruppemøder været anvendt til belysning af 1980’ernes sikkerhedspolitik. For specielt de senere perioders vedkommende gælder, at interviews med tidligere aktører, især danske politikere og embedsmænd, har været inddraget i analysen.
Enkelte centrale beslutningstageres personlige arkiver har været gennemgået, især for de to første perioder. Det gælder bl.a. H.C. Hansens, Jens Otto
Krags (ikke dagbøgerne), Per Hækkerups og Lasse Budtz’ arkiver. Disse forefindes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA). Andre vigtige aktørers privatarkiver, der findes på Rigsarkivet, er ligeledes gennemgået. Her
drejer det sig f.eks. om Ole Bjørn Krafts, K. Helveg Petersens og dele af Poul
Hartlings arkiver.
Fra referaterne af en række fortrolige samtaler, som Aksel Larsen gennemførte med repræsentanter for allierede myndigheder i perioden november
1958 – maj 1964 bringes citater og parafraserede afsnit i bilag 5.
Udenlandsk materiale er anvendt som supplement til at belyse den danske
beslutningsproces, hvor det har været muligt. Det gælder f.eks. NATO’s arkiver, for så vidt angår den danske afspændingspolitik i 1960’erne. Også amerikansk, fransk og britisk materiale er anvendt i mindre omfang. Tilsvarende er
det østlige materiale inddraget i beskedent omfang. For både det vestlige
og østlige materiale gælder, at det i hovedsagen er behandlet i kapitlerne om
eksterne vurderinger, den østlige påvirkning og truslen fra øst.
Offentligt tilgængeligt kildemateriale, f.eks. avisartikler, debatter i folketinget etc. er benyttet i begrænset omfang til at understøtte analyserne, men
hovedgennemgangen af dette materiale er gennemført i kapitlerne om den
sikkerhedspolitiske debat.
Som sædvanligt i samtidshistorisk forskning om følsomme emner er der
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også i denne udredning tilfælde, hvor der har måttet gives afkald på kildehenvisninger for til gengæld at kunne benytte vigtige oplysninger, som ellers ikke
kunne have været anvendt. Det drejer sig om så få tilfælde, at de fleste læsere
forhåbentlig vil være enige i, at det også under disse omstændigheder var
værd at bringe oplysningerne.

Kilder til analysen af den militære trussel
Forsvarets Efterretningstjenestes arkiv (Kastellet, København)
DIIS har under udredningsarbejdet haft adgang til de af FE udarbejdede periodiske efterretningsoversigter samt til arbejdet „Truslen mod Danmark“,
der udgør FE’s samlede trusselsvurdering. (Forkortelsen FE stod indtil 1967
for „Forsvarsstabens Efterretningsafdeling“). Derudover har DIIS haft adgang
til et mindre materiale bestående af situationsrapporter, analyser, notater
m.m., som FE’s medarbejdere har fundet frem i FE’s arkiv på grundlag af
søgelister udarbejdet af DIIS. FE’s briefinger af danske ministre i spændingsperioder har, efter hvad FE oplyser, ikke efterladt sig arkivalske spor i FE’s arkiv. Også FE’s SikNyt må nævnes. Det skal bemærkes, at DIIS har ikke haft adgang til FE’s arkiv og heller ikke til FE’s arkivoversigt. Det har således ikke været muligt at danne sig et selvstændigt overblik over omfanget af eller arten af
det materiale i FE’s arkiv, der ikke har været tilgængeligt for undersøgelsen.

De periodiske efterretningsoversigter
Disse oversigter omfatter de færdige efterretningsanalyser, der er resultatet af
efterretningsindhentningen og den derpå følgende bearbejdning. De er løbende blevet tilstillet danske civile og militære myndigheder. I 1980’erne blev
der trykt op imod 200 eksemplarer af oversigterne. De er for de enkelte, samlede oversigters vedkommende klassificeret „Hemmelig“ og indeholder materiale, hvis enkelte dele enten var uklassificerede, „Fortrolig“ eller „Hemmelig“.
De periodiske efterretningsoversigter omfatter ugeoversigter, månedsoversigter, kvartalsoversigter, halvårs- og helårsoversigter. I 1950’erne udsendes
formentlig forårsaget af det høje spændingsniveau, primært ugeoversigter. I
détenteperioden gik man fra juni 1964 over til at udsende 14 dages-oversigter, der blev sammenfattet i halvårsrapporter. I 1970 ændredes dette til månedsoversigter, der sammenfattedes i en årsoversigt. Dette udgivelsesbillede
holdt sig den kolde krig ud. Det samlede materiale fra den kolde krigs periode løber op adskillige tusinde sider. Opbygningen i de enkelte oversigter
følger en landeopdeling med hovedvægt på Sovjetunionen, Polen og DDR,
medens andre østlande kun inddrages, hvor det skønnes relevant. Bidragene
er udarbejdet i de forskellige afdelinger i FE og omfatter den politiske og økonomiske udvikling i østlandene (med hovedvægt på de tre tidligere nævnte),
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udviklingen på det landmilitære område, på flådeområdet og flyområdet
samt på det militærteknologiske område. Enkelte afsnit i oversigterne fra
1970’erne og 1980’erne (især vedrørende elektronisk krigsførelse) er fortsat
ikke afklassificeret.
Materialet er omhyggeligt gennemgået af DIIS i sin helhed og sammenfattet i de kapitler, der specifikt handler om den danske efterretningstjenestes
billede af den løbende udvikling.

Studien ’Truslen mod Danmark’, 1965ff.
Studien udkom første gang i 1965 i 30 eksemplarer, der var klassificeret
„Yderst hemmelig“. Samtidig udsendtes en engelsk oversættelse i 25 eksemplarer. Studien, der var udarbejdet i FE, voksede i 1970’erne og 1980’erne til
et større bogværk. Den reviderede version fra 1968 samt rettelsesblade til
samme fra 1969, 1971 og 1972 er brændt. Rettelsesblade fra 1974, 1975 og
1976 er bevaret i et vist omfang. Fra 1978 er studien bevaret.
I de bevarede versioner fra 1970’erne og 1980’erne er der altså tale om et
værk, der dækker alle sider af Warszawapagtlandenes militære aktiviteter i det
omfang, de havde relevans for Danmark og det danske nærområde. Arbejdet
rummer omfattende gennemgange af østlandenes konventionelle kapabiliteter og deres kapabilitet på ABC-området. Der er fokuseret på angrebsmulighederne over for Danmark, hvor og hvornår et sådant angreb kunne tænkes
sat ind under en Øst-Vest-konflikt og med hvilke styrker. De vestlige kapabiliteter behandles kun undtagelsesvis. Fra 1970’erne medtages også afsnit om
truslen mod Grønland og Færøerne. I 1980 og 1985 udsendtes separate dele
for truslen mod Grønland og Færøerne. Studien indeholder alle klassifikationsgrader (fra 1980’erne dog ikke „Yderst hemmelig“), og klassifikationen
kan skifte inden for samme kapitel. Hovedparten af indholdet i „Truslen mod
Danmark“ frem til den kolde krigs afslutning er afklassificeret, men i alle de
fuldt bevarede versioner (også versionen fra 1965) er der afsnit, der fortsat er
klassificerede, fordi de af FE skønnes stadig at have en vis gyldighed for trusselsbilledet eller af andre grunde. De forskellige versioner af „Truslen mod
Danmark“ er gennemgået og resultaterne refereret og analyseret i udredningen.

Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg (BA-MA)
Arkivet er Tysklands militære arkiv og rummer de meget omfattende arkiver
fra den tidligere østtyske Nationale Volksarmee (NVA), hvoraf den østtyske
marine, Volksmarine, var en del. Den militære efterretningstjenestes
(Verwaltung Aufklärung) arkiv findes ligeledes her. I alt drejer det sig om ca.
6 hyldekilometer. På grundlag af dette materiale kan mange interessante temaer tages op også af den kommende tids forskning. For at nævne blot et enFORSKNING OG KILDER
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Arkivfund. Kort over Warszawapagt-øvelsen „Kraj-73“. (Archiwum Akt Nowych, Warszawa).

kelt eksempel er det muligt at studere de månedlige rapporter, som DDR’s
Militärrat modtog om moralen i de væbnede styrker. De giver et sociologisk
set ganske enestående indblik i en ellers lukket verden.
Som konsekvens af den østtyske stats opløsning blev krigsplaner og andet
operativt materiale (herunder også materialet fra flere af de store fælles-
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øvelser inden for Warszawapagten i 1970’ernes slutning og fremefter) tilintetgjort eller inddraget af Sovjetunionen. I udredningen er der især anvendt
øvelsesmateriale fra perioden 1956 til anden halvdel af 1980’erne, hvor øvelsesniveauet var faldende. Øvelsesmaterialet er af svingende omfang, men omfatter ofte pr. øvelse et materiale på adskillige hundrede sider – undertiden
op til en halv hyldemeter – bestående af korrespondance vedrørende øvelsens
afholdelse, samt materiale om øvelsesstart og ordreudgivelse, øvelsesgennemgang og kortmateriale. Særligt værdifulde er øvelsesgennemgangene, der ud
over evaluering og eventuel kritik af de under øvelsen tagne beslutninger
ofte indeholder generelle vurderinger af den aktuelle militærpolitiske situation.
Som indgang til materialet er i 1997 udgivet ikke afsluttede registraturer
over „Kommando der Volksmarine“ og „Kommando der Landstreitkräfte der
Nationalen Volksmarmee“ (Findbücher zu den Beständen des Bundesarchivs,
Band 58 og Band 61), der må suppleres med seddelregistraturer i arkivet i
Freiburg.
Desuden er der i Freiburg benyttet det hemmelige østtyske militærtidsskrift
„Militärwesen. Zeitschrift für Militärwissenschaft“ (dette var tidskriftets navn
ved dets ophør i 1990). På DIIS’ foranledning (og med indledning ved Svend
Aage Christensen) er tidsskriftets indholdsfortegnelser sammen med udvalgte
artikler i oktober 2004 gjort tilgængelige på PHP’s hjemmeside.33 Mange af
tidsskriftets artikler berører spørgsmål om krigsførelse i det danske strædeområde og i Østersøen.
For fremtidig forskning er der generelt et rigt uudnyttet materiale i de tidligere hemmelige sovjetiske, polske og østtyske militære tidsskrifter, som i dag
alle er tilgængelige.

Polske militære arkiver
Til belysning af de polske militære og efterretningsmæssige planer med hensyn til Danmark har udredningen gjort brug af kildemateriale fra det polske
Centrale Militærarkiv (Centralne Archiwum Wojskowe – CAW), der har sit
hovedsæde i Rembertów i udkanten af Warszawa. En del af kilderne stammer fra arkivets hovedafdeling, mens andre er hentet i to af dets underafdelinger, henholdsvis det polske flyvevåbens arkiv (Archiwum WLOP) i Modlin
nær Warszawa og flådens arkiv (Archiwum Marynarki Wojennej – AMW) i
Gdynia.
Det er stadig særdeles vanskeligt at få adgang til disse polske militærarkiver,
og mange af de mest relevante arkivalier er fortsat klassificerede og utilgæn-

33
Anna Locher and Christian Nuenlist (Eds.), The Secret GDR Journal „Militärwesen“, 1964-89,
http://www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_15.htm, senest set 7. maj 2005.
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gelige for offentligheden. Enkelte øvelsesplaner opbevares også i Arkivet for
Nye Akter (Archiwum Akt Nowych – AAN), hvortil der er forholdsvis nem adgang for forskere. Grunden til, at nogle af planerne er endt i AAN er, at de
har været tilstillet den øverste partiledelse.
Til trods for vanskelighederne med arkivadgangen er det lykkedes at fremdrage et omfattende og vigtigt og af forskningen hidtil ikke udnyttet materiale til belysning af de polske planer for Danmark, specielt for perioden fra
1950 til ca. 1980. Materialet fra 1950’erne giver nye oplysninger om den militære situation i Østersøområdet, om det sydlige Sveriges placering i de østlige
forestillinger og om Polens militære opgaver over for Danmark i tilfælde af en
krig mellem Øst og Vest, medens materialet fra 1960’erne og 1970’erne giver
detaljerede oplysninger om, hvorledes man fra polsk side forestillede sig at
gennemføre et angreb på Danmark i den såkaldte „Kystfrontoperation“. En
særlig interesse knytter sig til et omfattende efterretningsmateriale, der fremlægges for første gang og demonstrerer omfanget af de mange efterretningsoperationer mod Danmark, der lå bag den polske operative planlægning. Det nye polske kildemateriale er specielt blevet udnyttet i kapitlerne 24,
53 og 80. I betydeligt omfang stammer dette efterretningsmateriale fra det
polske Institut for National Erindring (IPN), se nedenfor.
Kilder til belysning af militære efterretningsforhold er ligeledes fremskaffet
fra de polske militærarkiver, især den polske flådes arkiv i Gdynia (AMW).
Herfra stammer blandt andet nogle dokumenter af mere overordnet karakter med evaluering af den hidtidige efterretningsindsats og planer for de følgende års aktiviteter. Det ældste materiale af denne art er fra 1950, mens det
nyeste er en tale fra 1980, der omhandler planer for efterretningsarbejdet i
de efterfølgende fem år. På det operative plan er der flere kilder fra perioden
1964-1980, der vedrører spionage foretaget fra hydrografiske opmålingsskibe
og lystbåde bemandet med civilklædte polske officerer. PET-materiale belyser
danske forholdsregler mod disse aktiviteter. Endelig er der en række dokumenter fra perioden 1958-1978, der viser resultaterne af de efterretningsmæssige anstrengelser i form af rapporter om danske militære forhold såvel som
topografiske beskrivelser med angivelse af mulighederne for at gennemføre
landsætningsoperationer m.v. Materialet fra den polske flådes arkiv i Gdynia
rummer dels overordnede planer for polsk sømilitær efterretningsindhentning i det danske og nordvesteuropæiske område så sent som 1981-1985, dels
eksempler på den omfattende og detaljerede terrænrekognoscering, som
blev gennemført i Danmark i hele perioden. Her findes således det nydeligste håndkolorerede album med danske kystprofiler, som vi desværre ikke fik
tilladelse til at kopiere. På plancherne i dette album er der særlige signaturer
for kysternes egnethed til landsætningsoperationer. I samme arkiv var der
endvidere et op til 100 sider langt dokument, som ud fra sin karakter må antages at afspejle østlig signalopklaring mod NATO’s Wintex-øvelse i 1977.
Heller ikke disse dokumenter blev der givet tilladelse til at kopiere. Betydelige
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dele af sagerne vedrørende Danmark i den polske flådes arkiv er fortsat klassificerede, i særlig stort omfang synes dette at gælde sager fra 1980’erne.
**
Uden for systematikken skal det noteres, at CIA’s historiske afdeling har stillet et par interessante efterretningsrapporter til rådighed for udredningen
om marskal Georgij Sjukovs hemmelige tale i Berlin i 1957. Disse rapporter
er på DIIS’s initiativ publiceret på PHP’s hjemmeside.34 Endvidere er en
række publicerede trusselsvurderinger fra bl.a. amerikansk og britisk side anvendt i arbejdet.

Østligt materiale til belysning af efterretningsaktiviter i øvrigt,
østlige påvirkningsaktiviteter og østlige opfattelser af dansk
sikkerhedspolitik
Polske efterretningskilder
Til belysning af de polske efterretningsaktiviteter rettet mod Danmark har udredningen hovedsagelig gjort brug af kilder fra det polske Institut for National Erindring (Instytut Pamieci
˛ Narodowej – IPN), som har sit hovedsæde i
Warszawa. Denne institution er i besiddelse af et omfattende arkiv, som rummer dokumenter udarbejdet af de polske sikkerhedsorganer i perioden 19441989. For forskere er det sædvanligvis muligt at få adgang til arkivet, men ansøgningsproceduren kan være ganske langvarig, og der udleveres som regel
kun få mapper ad gangen og med lange intervaller. En del materiale i dette
arkiv er stadig klassificeret og har dermed været utilgængeligt for udredningen. Der er dog alligevel lykkedes at indsamle et også i international målestok særdeles righoldigt materiale. Eksempler på den polske militære efterretningstjenestes opgavebeskrivelser og rejseplaner for dansk og sydnorsk område, beskrivelse af danske kyster, etablering af kontaktsteder og døde postkasser m.m. er enten gengivet i udredningen eller vil blive udgivet på internettet. Operationerne i Danmark blev i hovedsagen gennemført af de polske
militærattacheer i samarbejde med især de sovjetiske militærattacheer. Desuden kan man udlede, at tilrejsende østagenter var involveret. Der er ikke
fundet tegn i IPN på, at den polske militære efterretningstjeneste i Danmark
har erhvervet højt klassificeret materiale om det danske forsvar.

34

Christian Nuenlist (Ed.), Superpower under Pressure: The Secret Speech of Minister of Defence Marshal
Zhukov in East Berlin, March 1957, Introduction by Svend Aage Christensen and Frede P. Jensen,
http://www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_19.htm, set 9. maj 2005.
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Udredningen har haft adgang til arkivalier fra perioden 1952-1989, hvoraf
langt den største del dog stammer fra 1950’erne og 1960’erne. Materialet fra
IPN består først og fremmest af korrespondance, rapporter og interne notater hentet fra Indenrigsministeriets efterretningsafdelinger og Generalstabens
militærattachéafdeling, og det belyser et bredt udsnit af det operative efterretningsarbejde rettet mod Danmark, hvorimod de overordnede strategiske
overvejelser stort set er fraværende. Sådanne kan som nævnt i et vist omfang
udledes af akter fra de militære arkiver. De gennemgåede dokumenter berører i særlig grad følgende emner:
– De polske efterretningsorganers spionage mod den danske ambassade i
Warszawa. Kilder fra perioden 1953-1979 viser, hvordan de polske tjenester ved hjælp af natlige indbrud, informanter blandt de polske medarbejdere, samt telefon- og rumaflytning gjorde sig bekendt med store dele
af ambassadens arbejde. Materialet om den polske efterretningsindsats
mod ambassaden omfatter i alt ca. 3.000 sider. Der er søgt om, men
endnu ikke givet adgang til de sager, der dækker 1980’erne.
– Aktiviteter udført af den polske militærattaché i København. Korrespondance fra perioden 1955-1989 giver et indblik i militærattachéernes officielle og uofficielle arbejde. De uofficielle aktiviteter, som dog kun kan
følges frem til 1971, omfatter blandt andet fotografering og anden dokumentation af militære anlæg i Danmark og Norge. Nogle af de samme sager findes i de militære arkiver.
– Agenter i Danmark. Det fremgår af kilder fra perioden 1958-1971, at de
polske efterretningstjenester har forsøgt at hverve såvel danskere som herboende polakker. At hvervningsforsøgene også i visse tilfælde bar frugt,
fremgår blandt andet af bemærkninger om møder med agenter, som
f.eks. blev bedt om at levere skitser over danske forsvarsanlæg.
– Kontaktsystemer til brug for kommunikation mellem efterretningscentralen og dens medarbejdere. I kilder fra perioden 1953-1973 findes der et
righoldigt materiale vedrørende lokalisering og procedurer i forbindelse
med såvel planlagte mødesteder som upersonlige kontaktsystemer, såkaldte „døde postkasser“. Derudover er der i dette materiale enkelte eksempler på nedgravede materieldepoter. Et tilsvarende materiale er så
vidt vides kun brudstykkevis kendt og publiceret i andre vestlige lande.
– Indslusning af agenter. En række kilder fra perioden 1954-1970 beskæftiger sig med mulighederne for at smugle personer ind i Danmark. I visse
tilfælde nævnes denne hensigt eksplicit, mens der andre gange blot er
tale om detaljerede undersøgelser af procedurer forbundet med indrejse
i Danmark.
Desuden omfatter materialet fra IPN blandt andet studier af danske legitimationspapirer og de danske politimyndigheders organisation samt beretninger
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om dansk efterretningsvirksomhed mod Polen og overvågning af polske diplomater i Danmark, undertiden i form af mindre håndbøger, sågar fra de
sene 1980’ere.

Sovjetisk kildemateriale
Det sovjetiske kildemateriale, der er benyttet i udredningen, stammer fra arkiver i Rusland og de baltiske lande. En stor del af materialet er indberetninger fra den sovjetiske ambassade i København. Indberetningerne kan være
årsrapporter eller andre redegørelser for danske forhold, forslag til sovjetisk
politik over for Danmark og referater af samtaler med danske politikere, embedsmænd, journalister og andre personer. I særdeleshed er der et meget
stort antal referater af samtaler med DKP’s ledere. Kildematerialet omfatter
også erklæringer fra den sovjetiske regering samt notater og analyser udarbejdet i det sovjetiske udenrigsministerium (MID). Der er ligeledes forordninger
fra SUKP’s centralkomité samt enkelte beslutningsreferater fra politbureauets
møder. Endvidere består kildematerialet af årsplaner og kvartalsplaner for
samarbejdet mellem de sovjetiske myndigheder og landsforeningen Danmark-Sovjetunionen samt opgørelser over opfyldelsen af disse planer.
De fleste dokumenter er fra perioden 1945-ca. 1965. Der er kun få fra
1970’erne og 1980’erne. Dokumenterne belyser de to sider af Sovjetunionens
udenrigspolitik. Dels den officielle politik over for Danmark, således som den
kom til udtryk i diplomatiets forhandlinger og aftaler. Og dels den propagandapolitik, der var rettet mod befolkningen, og hvis formål det var at påvirke
den danske offentlighed i en for Sovjetunionen gunstig retning.
En stor del af kildematerialet belyser Sovjetunionens officielle politik, men
der er også dokumenter, der giver indblik i interne overvejelse og vurderinger. Af dem fremgår det bl.a., at den sovjetiske regering betragtede det
som usandsynligt, at Danmark ville forlade NATO. Endvidere er der skrivelser, der viser, hvordan medarbejdere ved den sovjetiske ambassade i København opfattede Danmarks sikkerhedspolitiske situation i første halvdel af
1980’erne.
Hvad angår kildematerialets tilgængelighed har situationen i undersøgelsesperioden været en helt anden og mindre gunstig end i årene lige efter
Sovjetunionens sammenbrud i 1991. På det tidspunkt var der generelt en
langt friere adgang til arkiverne end i dag. Mange dokumenter fra sovjetperioden blev i første halvdel af 1990’erne afklassificeret og dermed gjort tilgængelige for forskningen, selv om der på ingen måde var tale om, at arkiverne blev „åbnet“. Senere ændredes denne praksis. Mange dokumenter er
stadig klassificerede, og der er også en del eksempler på, at dokumenter, der
tidligere var tilgængelige, nu er blevet reklassificerede. Nogle arkiver i Rusland er fortsat lukkede for offentligheden, f.eks. præsidentens arkiv og KGB’s
arkiv, og til forsvarsministeriets arkiv er adgangen yderst begrænset.
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I de baltiske lande er situationen på dette område anderledes. I arkiverne
i Estland, Letland og Litauen er åbenheden generelt større end i Rusland.
Dels er der adgang til kildemateriale om de tre landes interne forhold i sovjetperioden, dels findes der dokumenter om Sovjetunionens udenrigspolitik,
der fra Moskva blev sendt til nogle af sovjetrepublikkerne som orientering for
de lokale partiorganisationer og statslige myndigheder. F.eks. findes der i det
statslige arkiv i Litauen nogle interessante årsrapporter om Danmark fra
1970’erne. De viser, hvordan man i Moskva vurderede dansk udenrigspolitik
og danske politiske og økonomiske forhold generelt. Disse rapporter er ikke
tilgængelige i arkiverne i Rusland. DIIS har således her haft adgang til materiale, som er klassificeret i Moskva. Det gælder eksempelvis oversigter og rapporter om Danmark og de øvrige nordiske lande (ottjoty, spravki) udarbejdet
i MID i Moskva på grundlag af ambassadeindberetninger fra bl.a. København.
Det gælder også rapporter og vurderinger af eksempelvis NATO-rådsmøder.
Dokumenterne er som nævnt fundet i Litauens statsarkiv, mens tilsvarende
dokumenter ikke er fundet i Estland og Letland. Lignende kilder er i 2004
forsøgt efterspurgt i Ukraine uden resultat. Endvidere er KGB’s arkiv i Litauen
i et vist omfang åbent. Der er ikke adgang til materialet om KGB’s agentvirksomhed over for udlandet, men arkivet indeholder dokumenter, der viser,
hvor omhyggeligt man har overvåget udenlandske turistgrupper i Litauen
med henblik på at afsløre eventuelle agenter eller finde frem til personer,
man fra litauisk side selv ville kunne anvende som meddelere. Guiderne har
også noteret navnene på udenlandske turister, der stillede nærgående og for
myndighederne ubehagelige spørgsmål om litauiske forhold.
Dokumenter fra arkiver i Letland giver et indblik i den sovjetiske påvirkningspolitik og „imagepleje“ forstået på den måde, at der blev udfoldet store
anstrengelser for at bibringe udenlandske delegationer og turistgrupper et
positivt indtryk af sovjetiske levevilkår. Målet var, at ingen udlænding skulle
forlade landet uden at være blevet overbevist om socialismens fortræffeligheder; en opfattelse, der gerne skulle viderebringes i udlændingens eget hjemland.
DIIS har arbejdet i arkiver i Litauen og har samarbejdet med arkivarer og
administration i Estland og Letland, som har gjort et stort arbejde for at finde
frem til materiale, der kunne være af interesse for undersøgelsen. Det gælder
således kulturelle forbindelser med udlandet, korrespondance med sovjetiske
ambassader i udlandet, politiske spørgsmål, samtaler med udenlandske diplomater, korrespondance med sovjetiske institutioner i udlandet, planer og opgaver i form af forordninger, års- og kvartalsplaner, kontakt med udenlandske
journalister, propaganda og kontrapropaganda og analyser af arbejdet med
besøgende udlændinge.
Det bemærkelsesværdige ved indholdet i dokumenter om forbindelser
med udlandet er, at langt størstedelen af indholdet fokuserer på det socialistiske samfundssystems imagepleje over for „masserne“ via de såkaldte multi-
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plikationsfaktorer. Dokumenterne indeholder eksempelvis minutiøst udarbejdede detaljer om forhold, forbindelser og dagsordner i den danske fagbevægelse, gennemførte delegationsbesøg, hvor danskerne har fået forevist mønsterlandbrug, fabrikker, børnehaver m.v. alt sammen for at præge deres billede af det socialistiske samfund. Danskernes udtalelser er noteret ned, og
man sørger for, at opholdet foregår i venskabelig stemning og så komfortabelt
som muligt, således at der ikke bliver stillet provokerende eller kritiske
spørgsmål; hensigten er at udvikle forbindelserne og aftale nye besøg. Det synes at fremgå, at målet på dette niveau i første række var kampen om sjælene.

Nærmere om de russiske arkiver
Det Russiske Statsarkiv for Socialpolitisk Historie (RGASPI) indeholder dokumenter fra SUKP’s CK frem til 1953. Det Russiske Statsarkiv for den Nyeste
Historie (RGANI) rummer akter fra SUKP’s CK 1953-1991. AVP RF er udenrigsministeriets arkiv. Den Russiske Føderations Statsarkiv (GARF) indeholder bl.a. dokumenter fra VOKS (Unionsselskabet for kulturelle forbindelser
med udlandet) og dettes efterfølger fra 1958 SSOD (Forbundet af sovjetiske
organisationer for venskab og kulturelle forbindelser med udlandet). Hovedparten af disse kilder omhandler de kulturelle forbindelser mellem Danmark
og Sovjetunionen. Det blev forsøgt at bestille materiale vedrørende Radio
Moskvas udsendelser til Danmark, men det omfattede kun programoversigterne for hver dag. Det fremgik, at 60 % af de udsendelser, som blev produceret til vestlige lande var identiske, mens kun 40 % var lavet specielt til det
enkelte land. Nogle dokumenter fra RGANI og AVP RF findes i kopi i Rigsarkivet. En oversigt over dokumenter vedrørende Danmark findes i publikationen Danica i Rusland. Kilder til Danmarks historie efter 1917 i russiske arkiver,
Rigsarkivet 1994.
Dokumenterne i de russiske arkiver er ordnet i fonde, der består af flere
„opis’er“, der igen består af flere „delo’er“. I en kildehenvisning følger efter
arkivets navn forkortelserne for disse betegnelser, f.eks. RGANI f. 3, op. 18. d.
270, l. 6, (l. står for „list“, dvs. side). I henvisninger til dokumenter fra AVP RF
indgår endvidere betegnelsen „papka“, f.eks. AVP RF f. 085, op. 50, p. 177, d.
7, ll. 73-83.
Ved henvisninger til dokumenter i de baltiske arkiver anvendes tilsvarende
forkortelser.

Kildepublikationer
Noget af det sovjetiske kildemateriale er publiceret. Blandt kildeudgivelserne
kan nævnes Sven G. Holtsmark (red.), Norge og Sovjetunionen 1917-1955. En
utenrikspolitisk dokumentasjon, 1995. Denne dokumentsamling findes også i en
næsten identisk russisk udgave med titlen Sovetsko-norvesjkije otnosjenija 1917FORSKNING OG KILDER
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Tophemmeligt sovjetisk dokument fra 1970 online i samlingen INFO-RUSS. Politbureauet bemyndiger CK’s internationale afdeling og KGB til at udstyre det italienske kommunistparti med
radioudstyr til opretholdelse af krypteret forbindelse mellem det italienske kommunistpartis centralkomité og KGB.
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1955 [De sovjetisk-norske relationer 1917-1955], 1997. En oversigt over dele
af den nærmest ubegribeligt store mængde dokumenter fra SUKP’s arkiv, der
findes på mikrofilm i The Hoover Institution Archives, er Lora Soroka, Fond
89. Communist Party of the Soviet Union on Trial, Stanford 2001. En del af dokumenterne fra fond 89 er udgivet på internettet i samlingen Soviet Archives at
INFO-RUSS.35 Her findes bl.a. kilder til KGB’s diskrediteringskampagne mod
Solsjenitsyn og vedrørende økonomisk støtte til udenlandske kommunistpartier. En KGB-lærebog i kontraspionage er udgivet på internettet i den russisksprogede originaludgave af Harvards koldkrigsprojekt.

De østtyske kilder
Arkivsituationen for materiale fra den tidligere Tyske Demokratiske Republik
(DDR) udmærker sig derved, at kildeadgangen allerede siden starten af
1990’erne i de fleste tilfælde har været ekstraordinært liberal. Det hænger naturligvis sammen med den særlige situation efter Tysklands genforening. En
af vejene til at overvinde følgerne af den tyske deling og SED-diktaturet var en
åben historisk „bearbejdning“ (Aufarbeitung) af fortiden.36
Udredningen har således nydt godt af den udstrakte åbenhed i de tyske arkiver på dette område. I den sammenhæng har det spillet en væsentlig rolle,
at DDR sammenlignet med de fleste andre Warszawapagtlande indtog en
nøglerolle i forhold til Danmark og Norden. På grund af den geografiske,
sproglige og kulturelle nærhed var relationerne og konfliktfladerne både politisk og militært ganske omfattende.
Udredningen har kunnet benytte DDR-materiale fra otte tyske arkiver:
Det tyske Forbundsarkiv i Berlin;
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO-Barch), Berlin;
Bundesarchiv-Zwischenarchiv, Dahlwitz-Hoppegarten;
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin;
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg/Breisgau;
Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Berlin (Stasiarkivet);
Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald;
Universitätsarchiv Greifswald.

35

http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/buk.html, senest set 7. maj 2005.
Denne holdning kom også frem i meget omfattende publikationer fra to enquete-kommissioner
vedrørende DDR, nedsat af den tyske forbundsdag. F.eks. 18 tykke bind fra kommissionen for
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“.

36
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I de her nævnte arkiver opbevares størstedelen af det materiale, der har relevans for Danmark. Det omfatter alle centrale østtyske ministerier og organisationer samt regionale organisationer i det tidligere distrikt (Bezirk) Rostock.
Dette område havde i DDR-tiden særlige forbindelser til Norden på grund af
de bånd, man fra østtysk side søgte at knytte over Østersøen. Det kom tydeligst til udtryk i de såkaldte Østersøuger fra 1958 til 1975 samt gennem partirelationerne mellem det østtyske kommunistparti SED’s Bezirksorganisation
og DKP’s Københavnsafdeling. I Rostock-området lå også DDR’s centrale nordiske tænketank og uddannelsesinstitution, det nordiske institut (eller Sektion
Nordeuropawissenschaften) ved Ernst-Moritz-Arndt-Universitetet i Greifswald.
Materialet fra de tidligere DDR-arkiver har hovedsagelig fundet anvendelse
i afsnittene om henholdsvis østlig påvirkningspolitik og spionage. På grund af
materialets store omfang har det være nødvendigt at være meget selektiv. Der
har således stået et langt større kildegrundlag til rådighed, end det har været
muligt at afspejle i udredningen.
Hvad angår DDR’s påvirkningspolitik, har udredningen i vidt omfang trukket på de centrale samlinger fra det østtyske udenrigsministerium samt ikke
mindst de østtyske organisationer. Sidstnævnte spillede en meget væsentlig
rolle for DDR’s udenrigspolitik, hvilket ikke mindst var betinget af, at den østtyske stat frem til 1973 stod internationalt isoleret som følge af det vesttyske
krav om alene at kunne repræsentere den tyske nation i udlandet. Det forhold gav udenrigsministeriet mindre spillerum og øgede DDR’s afhængighed
af organisationernes muligheder for kontaktpolitik og public diplomacy. Betydningen af udenrigsministeriets arkiv er i et vist omfang begrænset af, at
dette arkiv opererer med en 30 års tilgængelighedsfrist.
Den klart vigtigste organisation var selvsagt SED, det regerende kommunistparti. Partiet havde det første og det sidste ord i alle sager. Det formulerede de overordnede politiske retningslinjer og kontrollerede gennemførelsen. Partiet koordinerede desuden udenrigspolitikken med de øvrige kommunistpartier i Warszawapagten. I sidstnævnte sammenhæng har udredningen kunnet trække på materiale fra topmøder inden for Warszawapagten.
Det drejer sig foruden de netpublicerede materialesamlinger, som er nævnt
ovenfor, eksempelvis om møderne mellem kommunistpartiernes centralkomiteers sekretærer for udlandspropaganda. Udredningen har desuden gennemgået det forhåndenværende materiale fra de to vigtigste centralkomitéafdelinger for udenrigspolitiske spørgsmål: afdelingen for udenrigspolitik og
internationale forbindelser – underlagt politbureaumedlem Herman Axen –
samt afdelingen for udlandsinformation – under politbureaumedlem Albert
Norden. Afdelingen for internationale forbindelser havde som sin arbejdsopgave foruden at udstikke hovedlinjerne i udenrigspolitikken at varetage relationerne til kommunistpartier og andre arbejderpartier i Vesten. I Danmark
var det i hele perioden DKP, mens SED fra 1973 forsøgte også at etablere partirelationer til Socialdemokratiet.
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Udredningen har gennemgået materiale fra partiets øverste organer, politbureauet og sekretariatet, fra hvis møder der foreligger beslutningsprotokoller og arbejdsprotokoller med baggrundsmateriale for disse partiorganers beslutninger. Yderligere er undersøgt politbureauets forberedende organ, den
udenrigspolitiske kommission.
Blandt de udførende organer for partiets politik har udredningen undersøgt DDR’s udenrigsministerium samt en lang række af de organisationer, der
havde eget internationalt arbejde. Det drejer sig eksempelvis om DDR’s fagbevægelse FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund), ungdomsorganisationen FDJ (Freie Deutsche Jugend), kvindeorganisationen DBD (Demokratischer Frauenbund Deutschlands), bondeorganisationen VgdB (Verband der
gegenseitigen Bauernhilfe), den statslige fredsorganisation Friedensrat der
DDR samt ikke mindst Liga für Völkerfreundschaft, der koordinerede og styrede arbejdet med DDR-venskabsorganisationerne i udlandet – i Danmark
Venskabsforeningen Danmark-DDR. Derudover havde også DDR’s fire formelt ikke-socialistiske partier – der reelt var halehæng til SED – også egne
internationale afdelinger. Her forsøgte både det Nationaldemokratiske Parti
og Det Demokratiske Bondeparti at få venskabsforbindelser i Danmark til
hhv. Venstre og Det Radikale Venstre.37 Det lykkedes for Bondepartiet at oprette sådanne bånd til Det Radikale Venstre i 1980’erne. Blandt de udførende
organer og institutioner i DDR’s udenrigspolitik er det i udredningen valgt at
se bort fra eksempelvis de såkaldte Arbejderkonferencer samt fra DDR’s
Ministerium for udenrigshandel, ministeriet for højere læreranstalter samt
kulturministeriet. Heller ikke materiale fra forlaget Zeit im Bild eller fra
DDR’s kulturinstitut i Stockholm, der havde et delansvar for Danmark, er inddraget. Til gengæld er der i udredningen anvendt offentliggjort materiale –
en kildegruppe, der ironisk nok ofte er blevet overset efter åbningen af arkiverne. Det benyttede materiale omfatter blandt andet den partilitteratur, der
blev anvendt som retningsgivende af SED-partikollektiverne i DDR’s organisationer og statsinstitutioner, hvor folk i betroede stillinger, eksempelvis diplomater, var medlemmer. Desuden er der inddraget materiale fra tidsskriftet
Nordeuropastudien samt propagandamagasinet DDR-revy.
I BStU og i Forbundsmilitærarkivet (BA-MA) har udredningen skaffet kilder fra DDR’s efterretningstjenester. Det drejer sig om et omfattende materiale, men dog med lakuner. I forhold til Danmark er den mest afgørende, at
såvel Ministeriet for Statssikkerheds udlandstjeneste HVA som DDR’s militære
efterretningstjeneste i stort omfang destruerede deres arkiver efter murens
fald. Begge tjenester efterlod analysemateriale, mest omfattende dog den mi-

37
SAPMO-Barch: DY60/4630: „Aktenvermerk über eine Aussprache im Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der DDR, Sektion Nordeuropa, am 25.2.1970“. 10. marts 1970.

FORSKNING OG KILDER

49

Kap. 02 rettet V

06/06/05

11:18

Side 50

litære tjeneste.38 Mens de analytiske slutprodukter således i betydeligt omfang
er tilgængelige, har arkivdestruktionen gjort det vanskeligt at skrive historien
om tjenesternes operative arbejde. Dette har også kun i begrænset omfang
kunnet lade sig gøre i denne udredning. Materiale fra dette arkiv giver ny indsigt i bl.a. MfS’ HA XVIII’s aktivitet i Danmark i forbindelse med industrispionage. Yderligere materiale herfra er delvist kendt – således eksempelvis SIRA,
som er en journaldatabase over agenter m.v., dog kun med dæknavne, og deres dokumentleverancer. Dette materiale indsættes imidlertid i udredningen
i en bredere sammenhæng, end det tidligere har været muligt. DDR’s militære efterretningstjenestes vurderinger og indhentningsresultater giver sammen med andet NVA- og Warszawapagtmateriale i militærarkivet et dybtgående indblik i østlandenes trusselsforestillinger og operative planlægning.
Herfra er for eksempel også hentet en østtysk beskrivelse af NATO’s højt klassificerede kommandostabsøvelse „Wintex 79“, som må antages at være baseret på de Wintex-dokumenter, som kilden „Harry“, der var premierløjtnant i
Forbundsværnet, leverede til den østtyske efterretningstjeneste. Der er ikke
fundet tegn i Freiburg på, at den østtyske militære efterretningstjeneste i
Danmark har erhvervet højt klassificeret materiale om det danske forsvar.
En anden begrænsning gælder adgangen til personrelaterede sager i BStU
(Stasiarkivet). Dels er der meget lange ventetider i behandlingen af sådanne
ansøgninger, dels udleveres sagerne ikke til forskere, medmindre det for
BStU er åbenlyst, at der er tale om Stasi-agenter, Stasi-medarbejdere eller
Stasi-begunstigede. Hvis BStU ikke finder dette åbenlyst, kræves det, at ansøger på konkret måde kan godtgøre, at der er tale om en agent, medarbejder
eller begunstiget, eller at ansøger kan forelægge tilladelse fra den pågældende til udlevering af sagen. Udredningens gennemgang af danske statsborgeres virksomhed for MfS (Stasi) er foretaget på grundlag af materiale i PET’s
arkiv (se kapitel 76).
Et mere omfattende billede af de politiske og samfundsmæssige forbindelser mellem DDR og Danmark får man på mange måder i de andre, langt
lettere tilgængelige arkiver, først og fremmest SAPMO, der dækker hele den
relevante periode, og det tyske udenrigsministeriums arkiv med den nævnte
30-års begrænsning.
Med de danske efterretningstjenesters samtykke har udredningen søgt om
adgang til materiale i BStU til belysning af Stasis viden om de danske efterretningstjenester, idet også dette stof ville kunne sige noget om Stasis operationsmetoder. Ansøgningen var endnu i midten af maj 2005 ikke blevet besvaret. I
betragtning af den omfattende arkivdestruktion i MfS er det uvist, i hvilket
omfang et sådant materiale i det hele taget er bevaret.
38

I forhold til den militære tjeneste foreligger endnu muligheden af at benytte BStU-samlingerne
for MfS Hovedafdeling I / Unterabteilung Äußere Abwehr. Jf. Thomas Wegener Friis, Den usynlige
front. DDR’s militærspionage mod Danmark under den Kolde Krig, København, 2005, s. 317.
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Kilder fra danske arkiver til belysning af østlige
efterretningsaktiviteter m.v.
Til beskrivelsen af de østlige efterretningstjenesters arbejde i Danmark, en
eventuel indre trussel mod den danske sikkerhed samt Warszawapagtlandenes forsøg på at opnå direkte eller indirekte indflydelse på dansk debat og politikfastlæggelse på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, herunder
gennem danske partier og organisationer m.v., er bl.a. anvendt kildemateriale fra de danske efterretningstjenester.
En betydelig del af det anvendte materiale fra efterretningstjenesternes arkiver er såkaldte slutprodukter. Der er typisk tale om årsrapporter, halvårsrapporter og månedsrapporter omhandlende eksempelvis den sovjetiske repræsentation og dens aktiviteter i Danmark, eller spionage, sabotage og undergravende virksomhed. De indeholder et sammendrag af de vigtigste oplysninger inden for det givne område. Slutprodukterne rummer sjældent oplysninger om efterretningstjenesternes indhentningsmetoder, samarbejdspartnere eller kilder. Ved en sammenligning af materialet fra de to danske efterretningstjenester er et af indtrykkene, at det politimæssigt registrerende er
fremherskende for PET-materialets vedkommende, medens analytiske elementer i højere grad er at finde i FE’s materiale. I den forstand kan PET- og
FE-materialerne siges at supplere hinanden. PET-kilderne sigter i vidt omfang
på registrering og beskrivelse i konkrete sager, mens FE-materialet principielt
i højere grad søger at sætte foreliggende oplysninger ind i en større sammenhæng.
I PET’s journaler og kartoteker kan man se sporene af et materiale, som
formentlig kunne have kastet lys over truslen mod Danmark under den kolde
krig. Den altovervejende del af dette materiale er imidlertid makuleret. Således er langt størstedelen af de ønskede sager om blandt andet østlige aktiviteter, DKP og mulig agentvirksomhed i Danmark blevet destrueret. Det gælder især sager fra 1940’erne og 1950’erne, men også mange sager af nyere
dato. Set fra et forskningsmæssigt synspunkt er en af ulemperne ved makuleringen, at en undersøgelse af agentvirksomhed i Danmark i 1940’erne og
1950’erne derigennem er blevet besværliggjort – hvis ikke umuliggjort. Det
betyder også, at det ikke er muligt at give et fyldestgørende billede af PET’s
viden om østlige påvirkningsforsøg og kontakter til danske sikkerhedspolitiske aktører.
Det er første gang de danske efterretningstjenesters vurderinger er blevet
inddraget i en så bred sammenhæng. Udredningen leverer på dette område
en materialesamling for videre debat og forskning. Der er gjort nogle spadestik i et stort nyt materiale – primært med henblik på at belyse karakteren af
den østlige politiske og militære trussel. Det fremlagte materiale kaster – ud
over sine faktuelle oplysninger om den østlige trussel – lys over den ideologi
og omverdensforståelse, som var bærende for efterretningstjenesternes arbejde. Det indgår ikke i udredningens opgave at underkaste disse forhold en
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separat analyse, men DIIS har under sin udvælgelse og fremlæggelse af det
nye materiale været opmærksom på de særlige kildekritiske problemer, som
et materiale af denne type frembyder. En analyse af forholdet mellem det sete
og øjnene, der så, havde været ønskelig, men falder på den anden side i
højere grad ind under PET-Kommissionens opgaver.
Alle adspurgte danske myndigheder har som forudsat i kommissoriet ydet
en påskønnelsesværdig bistand til DIIS’s udredere, men uanset de gode muligheder, som dermed har foreligget for at anvende for eksempel PET’s arkivmateriale, har det af tids- og ressourcemæssige årsager kun været muligt
at gennemgå en begrænset del af et trods makuleringen meget stort materiale.
Medvirkende hertil har været PET’s fuldt forståelige, men tidskrævende
screening af det ønskede materiale, som var en betingelse for, at det kunne
inddrages i udredningsarbejdet. Screeningen har taget sigte på at beskytte
PET’s indhentningsmetoder, kilder og samarbejdspartnere. De knap 300 dokumenter, som har været gennem denne proces, indgår i en nyoprettet DIISsamling i PET’s arkiv, hvortil der henvises i noterne. Dokumenterne er omfattet af samme tilgængelighedsfrist på 75 år som før DIIS-samlingens etablering
og er således med arkivlovens formulering ikke umiddelbart tilgængelige. Det
kan heraf udledes, at dokumenterne af myndighederne vurderes at indeholde fortrolige oplysninger.
Nærmere overvejelser om udredningens offentliggørelse af personoplysninger fremlægges i professor, dr.jur. Peter Blumes responsum, der er optrykt
som bilag i bind 4. Heri nævnes det almindelige princip, at den der offentliggør personoplysninger har en forpligtelse til at sikre sig, at de pågældende oplysninger er korrekte. Dette vilkår kan ofte være overordentlig vanskeligt at
opfylde, hvis kilden er efterretningsmateriale. Dels må det tages i betragtning,
at efterretningstjenestens indhentning af oplysningerne kan være sket under
ugunstige omstændigheder uden mulighed for efterprøvning, dels at historikeren ganske hyppigt ikke har mulighed for at vurdere, hvordan og af hvem
oplysningerne er tilvejebragt.
I udredningens kommissorium hedder det, at der for DIIS’s anvendelse af
akter, der indgår i PET-Kommissionens undersøgelse, skal gælde de samme
regler som for PET-Kommissionen. Til forståelse heraf kan fra forarbejderne
til Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske
område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed (L 65)
nævnes, at det deri blev understreget, „at undersøgelsen heraf ikke er personorienteret. Der er tale om forhold, der overvejende ligger langt tilbage i tiden
og ikke dengang har givet anledning til tiltalerejsning“ (Retsudvalget, L 65 –
bilag 60). Ved en sammenligning af opgavestillingen for PET-Kommissionen
og DIIS-udredningen kan det i øvrigt konstateres, at de personrelaterede forhold, der her sigtes til, indtager en større plads i PET-Kommissionens opgave
end i DIIS’. Peter Blumes responsum vedrørende offentliggørelse af person-

52

DEL I · BAGGRUND OG TILGANG

Kap. 02 rettet V

06/06/05

11:18

Side 53

oplysninger i udredningen munder ud i en betragtning om, at der løbende
må foretages en konkret vurdering af, om den identificerbare oplysning er
påkrævet for at opfylde udredningens formål, samt i den forbindelse en afvejning mellem en almen interesse i en transparent redegørelse og den enkeltes
beskyttelsesinteresse. For Blume peger retligt og forskningsetisk prægede
overvejelser her i samme retning.

Kilder til belysning af vestlige opfattelser af dansk sikkerhedspolitik m.v.
Til de tre kapitler om vestlige vurderinger af dansk sikkerhedspolitik er indsamlet materiale fra fem af Danmarks vigtigste allierede: USA, Storbritannien,
Frankrig, Vesttyskland og Canada. I så vidt omfang som muligt er fremstillingen søgt baseret på primærkilder fra især de udenrigsministerielle og militære arkiver i de pågældende lande. På grund af de tidsbegrænsninger på tilgængeligheden, der internationalt råder på arkivområdet, har dette dog som
regel kun været muligt for tiden frem til 1974. I Canada er det dog lykkedes
gennem en ret langvarig proces at få afklassificeret enkelte, ikke særlig sensitive dokumenter fra 1980’erne. De canadiske dokumenter er af såvel forsvarsministeriel som udenrigsministeriel proveniens. Hvad den sidste periode
angår, har det været nødvendigt i udstrakt grad at gøre brug af det danske
udenrigsministeriums arkiv, som bl.a. har været suppleret med de interviews, der i DIIS’ regi er gennemført med danske aktører og udenlandske
diplomater. På trods af begrænsningerne har der samlet set været et righoldigt primærmateriale til rådighed, større end det har været muligt fuldt
ud at udnytte i fremstillingen. Hertil kommer en anselig sekundærlitteratur, især vedrørende Danmarks sikkerhedspolitiske situation i den første periode.
For alle fem landes vedkommende har det vigtigste arkivmateriale været
indberetningerne fra landenes officielle repræsentationer i København, både
diplomatiske og militære. I vidt omfang har dette materiale været gennemset
i de relevante arkiver. Medarbejdere ved udredningen har for disse kilders
vedkommende besøgt arkiver i USA, London, Paris, Berlin, Freiburg og
Ottawa (sidstnævnte sted er arbejdet dog hovedsagligt udført af en lokal historiker). I det omfang det har været praktisk og økonomisk muligt, er der taget kopier af relevante aktstykker, i andre tilfælde referater. For at målrette arbejdet er der især blevet ledt efter og bygget på de årsrapporter, der som regel udarbejdes i repræsentationerne i begyndelsen af et nyt kalenderår. I
modsætning til de løbende indberetninger giver årsrapporterne ofte den pågældende repræsentant lejlighed til at anstille mere principielle overvejelser
om synet på den danske politik – ikke mindst i konklusionen eller i de specielle afsnit vedrørende udenrigspolitikken. I forbindelse med besøgsudveksFORSKNING OG KILDER
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linger på højt plan udarbejdes der normalt håndakter med lignende opsummeringer af principiel art. Det har fremstillingen især kunnet drage fordel af
i relation til det amerikanske og det tyske materiale. Til supplering af ambassadematerialet har det i et vist omfang været muligt at inddrage kilder udarbejdet centralt i de fem landes udenrigsministerier. Generelt er det her vanskeligt at finde mere overordnede betragtninger om forholdet til Danmark og
om dansk sikkerhedspolitik. Det skyldes først og fremmest Danmarks forholdsvis beskedne rolle i den internationale politik. I det følgende uddybes
ovenstående generelle oversigt med nogle bemærkninger om arkivbenyttelsen og arkivsituationen i fire af de nævnte lande.

Forbundsrepublikken Tyskland
Relevante primærkilder befinder sig i hovedsagen i to arkiver: Politisches
Archiv des Auswärtigen Amtes i Berlin og Bundesarchiv-Militärarchiv i Freiburg. I sidstnævnte arkiv befinder sig (nogle af) indberetningerne fra de vesttyske militærattacheer, der oprindeligt er sendt til forsvarsministeriet i Bonn.
I dette materiale er der store lakuner; det er generelt meget tyndt, hvad angår
egentlige vurderinger, og i et vist omfang må der ikke citeres fra det. Arkivet
oplyser, at attacheernes generelle vurderinger af dansk forsvar indgik i
Københavns-ambassadens almindelige årsberetning. Attachéindberetningerne har været eftersøgt forgæves i det tyske udenrigsministeriums arkiv. I
fremstillingen er der som følge heraf udelukkende brugt øvrigt materiale fra
Auswärtiges Amts arkiv.
De vigtigste arkivalier her er sager med bilaterale relationer, ordnet kronologisk og herunder igen emnemæssigt. De nordiske lande, hvorunder
Danmark er indplaceret, skifter over tid plads i registraturen, hvorfor de relevante pakker har forskellige arkivbetegnelser i efterkrigsperioden, fra 19491973 hhv. B 11, B 23, B 26 og B 31. De er alle gennemgået og indeholder meget nyttigt materiale, der ikke mindst er blevet brugt i forbindelse med den
generelle karakteristik af Danmark og dansk sikkerhedspolitik i de to første
perioder og som grundlag for fremstillingen af udviklingen i de bilaterale
dansk-vesttyske relationer.
Herudover er der brugt materiale fra tre andre arkivgrupper: B 2 med akter fra statssekretærens kontor; B 14, hvor NATO-akterne hører hjemme; og
B 12 med arkivbetegnelsen „Wiedervereinigung“, der indeholder materiale
om andre landes forhold til DDR (i lang tid benævnt SBZ: Sowjetische
Besatzungszone). I disse arkivgrupper er kun i mindre omfang fundet relevant materiale. Især er det påfaldende, at der i NATO-akterne kun er få kilder
til belysning af forhandlingsforløbet op til etableringen af den dansk-vesttyske
enhedskommando i 1961.
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USA
National Archive at College Park (NARA), Maryland, indeholder bl.a. korrespondance mellem det amerikanske udenrigsministerium (State Department)
og amerikanske ambassader verden over samt forskelligt vedrørende kontakterne mellem udenlandske ambassader i Washington og det amerikanske
udenrigsministerium. Der er også et stort antal dokumenter om samtaler og
kontakter mellem danske og amerikanske ministre, embedsmænd og politikere, som ofte kan kaste lys over de mangeartede relationer mellem
Danmark og USA. Arkivmaterialet indeholder en del amerikanske vurderinger, først og fremmest udformet af den amerikanske ambassade i
København, af dansk sikkerhedspolitik, danske politikere og danske partier
og organisationer. Samme materialetyper er eftersøgt i Ford-, Truman-,
Carter- og Johnson-præsidentarkiverne.
The National Security Archive (NSA) er en „non-governmental, non-profit“
institution, som har til huse i Gelman Library på George Washington
University, Washington, DC. Det blev oprettet i 1985 for at indsamle dokumenter frigivet af den amerikanske regering som led i loven om informationsfrihed (Freedom of Information Act). NSA fungerer som forskningsinstitut,
bibliotek og arkiv. Her findes en omfattende samling dokumenter af relevans
for dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig. Bl.a. er der en del materiale vedrørende amerikanske vurderinger af Sovjetunionen og sovjetisk udenrigspolitik samt det militære styrkeforhold mellem Øst og Vest.

Frankrig
I Udenrigsministeriets arkiver (Archives diplomatiques, Ministère des Affaires
Étrangères, Paris) har der været adgang til sagerne vedrørende Danmark i perioden 1945-1973. I Landhærens arkiv (Service historique de l’armée de terre
(SHAT), Paris) har DIIS haft adgang til attachérapporter fra Danmark,
Sverige, Norge og Vesttyskland for perioden 1945-1975, både sø- og landmilitære, men der blev stort set ikke givet tilladelse til kopiering af dokumenterne, der foreligger på tyndt gennemslagspapir. Som erstatning for fotokopier har vi oversat centrale passager af ambassadeindberetningerne fra
København til Paris for hele perioden. Der var i denne periode ikke altid en
fast fransk militærattaché i København.

Storbritannien
I PRO (Public Record Office, Kew, London) er der søgt efter materiale, der
kan belyse, hvordan skiftende britiske regeringer opfattede Danmarks stilling
i international politik og i Øst-Vest-forholdet i almindelighed. Desuden er der
søgt efter kilder, der giver indtryk af, hvordan Storbritannien (in casu: britiske
FORSKNING OG KILDER
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ambassadører og forsvarsattacheer) vurderede dansk alliancepolitik og det
dansk-sovjetiske forhold i særdeleshed. For det britiske materiale gælder, at
Storbritannien har en 30-års regel på udenrigspolitiske akter, hvilket indebærer, at vi principielt har haft adgang til materiale frem til 1973. Det betyder
dog ikke, at alle akter fra tiden før 1973 er frigivet, da enkelte dokumenter,
navnlig blandt forsvarsattacheernes rapporter, fortsat er klausuleret.
I PRO er der søgt efter følgende:
Legationens og ambassadens årlige rapporter om situation i Danmark i almindelighed (politiske, økonomiske, militære, indenrigs- og udenrigspolitiske forhold). Disse rapporter karakteriserer også dansk alliancepolitik set i
gesandtskabets / ambassadens perspektiv. DIIS har hjemtaget alle rapporterne frem til 1972.
Forsvarsattacheernes rapporter vedrørende hæren, flåden og flyvevåbnet.
De omtaler i vidt omfang tekniske forhold, men giver også en mere alment
holdt karakteristik og vurdering af forsvaret og dansk forsvarspolitik. DIIS har
hjemtaget de fleste rapporter, men enkelte er som nævnt klausuleret.
Endelig er der søgt efter spredte dokumenter vedrørende britiske perceptioner af dansk udenrigspolitik, dansk-sovjetiske forbindelser og sovjetisk pres
på Danmark. Dette materiale har en mere overordnet karakter. Undertiden
er proveniensen Foreign Office i London.
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3 · Perspektiver på den kolde krig
Indledning: analytiske synsvinkler
Formålet med dette kapitel er at præsentere nogle redskaber til at skabe et
overblik over, forstå og forklare den kolde krig. Hvordan kan konflikterne
mellem Øst og Vest gennem ca. 40 år forstås? Hvilke opfattelser og holdninger lå bag den interne vestlige strid om forholdet til Sovjetunionen og dets
allierede i Warszawapagten? Hvorfor blev der anlagt så forskellige perspektiver i vurderingen af sikkerhed, nedrustning, forsvar, afspænding, afskrækkelse, forskellene mellem samfundssystemer i Øst og Vest, overholdelse af
menneskerettigheder osv.? Hvorfor og hvordan tillagde NATO og medlemslandene disse elementer skiftende vægt, og hvilke udenrigspolitiske strategier
blev der anlagt som følge heraf – af NATO, af de store allierede og af
Danmark? Hvad karakteriserede de grundlæggende trusselsopfattelser?
Hvem og/eller hvad truede Danmark, og hvilke muligheder havde Danmark
for at imødegå truslen?1 I besvarelsen af disse spørgsmål er der naturligvis en
overlapning med gennemgangen af de historiografiske skoler og den hidtidige forskning i den kolde krig i det foregående kapitel, men her er formålet
direkte at udvikle nogle frugtbare analytiske synsvinkler.
De forskellige perspektiver på den kolde krig kredser omkring betydningen af især to spørgsmål: (1) forskellene mellem de politiske systemer i
Øst og Vest; (2) staternes sikkerhedspolitiske adfærd i forhold til hinanden.
Kapitlet vil gribe disse spørgsmål an ved først at fremlægge og diskutere to forskellige analytiske synsvinkler på (betragtningsmåder eller tilgange til) den
kolde krig, betegnet „systemkonflikt“ og „sikkerhedsdilemma“. Derefter kombineres synsvinklerne om systemkonflikt og sikkerhedsdilemma ved at udskille og karakterisere vigtige aspekter af den kolde krig i Europa og vestlige
strategier (overordnet politik eller grand strategy). Systemkonflikt og sikkerhedsdilemma kan endvidere anses for de to vigtigste variable ved fastlæggelse
af parternes overordnede politik, deres grand strategy. Denne sidstnævnte anvendelse af begreberne er anskueliggjort i kapitel 89, hvor et antal grand strategies er indsat i en graf.
Inden for denne overordnede forståelsesramme, hvor Danmark som
NATO-medlem var placeret i en markant asymmetrisk bipolær situation, skitseres til sidst en adaptionsteoretisk analyseramme, som kan anvendes til bestemmelse af Danmarks sikkerhedspolitiske grundorientering under den
kolde krig med dens særlige sammenfletning af systemkonflikt og sikkerheds-

1

Kapitel 4 rummer en specifik gennemgang af trusselsbegrebet.
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dilemma samt til analyse og vurdering af de strategier, som Danmark anlagde
i forhold til alliancen og modstanderen.
Den centrale forskel mellem de to førstnævnte synsvinkler er, at mens „systemkonflikt“ i forsøget på at forklare og forstå den kolde krig tager udgangspunkt i vigtige forskelle mellem de politiske systemer i Vest og Øst, tager „sikkerhedsdilemma“ udgangspunkt i nogle centrale træk ved international politik. Dvs. at hvor førstnævnte lægger vægten på faktorer, der udspringer af staters specifikke (interne) egenskaber, lægger sidstnævnte vægten på internationale (eksterne) faktorer, der skubber staterne i retning af en bestemt adfærd.2 Normativt anskuet indebærer de to tilgange vidt forskellige visioner
om, hvornår den kolde krig er slut: mens førstnævnte kan operere med en
vision om „eget system sejrer“, kan sidstnævnte baseres på nogle vidtgående
visioner om defensivt forsvar og fælles sikkerhed. Alt i alt er de to tilgange
først og fremmest nyttige ved, at de opfanger vigtige – men naturligvis ikke
alle – sider af den kolde krig.
Tabel 3.1 giver en oversigt over de to synsvinkler, som er koncentreret om
fire temaer, der er centrale for forståelsen af den kolde krig.
Tabel 3.1. Den kolde krig: to synsvinkler
Centrale temaer

Systemkonflikt

Sikkerhedsdilemma

Udgangspunkt

Ulige og uforenelige
politiske systemer

Det internationale system
uden fælles legitim styring

Dynamik

Strukturelle og
idépolitiske konflikter

Oprustningsspiraler, gensidig
frygt og fejltolkninger

Trussel

Krig og politisk pression

Krig

Visioner

Eget system sejrer

Fælles sikkerhed

Systemkonflikt
To sider af systemkonflikten gennemgås: forskellen mellem de politiske systemer i Øst og Vest og betydningen af den officielle sovjetiske ideologi: marxismen-leninismen.

2

Jf. den klassiske gennemgang af disse analysemåder: Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War. A
Theoretical Analysis, 1959.
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Demokratier og diktaturer
En gennemgang af de politiske systemer på de to sider af jerntæppet under
den kolde krig må fokusere på forskelle mellem demokratier og ikke-demokratier. Den nøjagtige definition af demokrati er en del af den legitime politiske strid i et demokrati. Bl.a. er der forskellige opfattelser af, hvor snæver
hhv. bred en demokratidefinition, der bør opereres med. Men det betyder naturligvis ikke, at man ikke kan analysere og diskutere, hvorvidt et politisk system i et bestemt land opfylder forskellige kriterier for at kunne betegnes som
et demokrati og de videre konsekvenser heraf, uden at denne diskussion bliver politisk i den forstand, at en påstands holdbarhed alene er et spørgsmål
om værdier og subjektive holdninger – og alle konklusioner derfor lige gyldige.
I dette afsnit vil de politiske systemer blive karakteriseret ved i hvor høj grad,
de opfylder tre kriterier for demokrati: konkurrence, deltagelse og frihedsrettigheder.3 For at et land kan kaldes demokratisk må der være:
• Meningsfuld, omfattende og ikke-voldelig konkurrence mellem borgere og
organiserede grupper for at nå regeringspositioner.
• Omfattende deltagelse i udvælgelsen af politiske ledere og retningslinjer, i
hvert fald gennem regelmæssige og frie valg, hvor ingen større samfundsgruppe er udelukket.
• Politiske frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og frihed til
at organisere sig, bl.a. for at sikre politisk konkurrence og deltagelse.
Politiske systemer, som overhovedet ikke opfylder nogen af disse kriterier, betegnes som totalitære eller diktaturer. Defineret på denne måde er demokrati
og diktatur at opfatte som idealtyper, dvs. den empiriske virkeligheds politiske
systemer kan karakteriseres som mere eller mindre renlivede udgaver af de to
typer.4 Som en udbredt mellemting betegnes et system, hvor der f.eks. findes
et vist civilsamfund med nogenlunde selvstændige organisationer, og hvor enkelte frihedsrettigheder er delvist realiserede – typisk i form af en begrænset
ytringsfrihed, der tillader indirekte og forsigtig kritik af de politiske ledere –
som autoritært.
Anvendelsen af disse kriterier i bedømmelsen af politiske systemer under
den kolde krig medfører en række metodiske problemer som operationalisering og samvejning af de tre kriterier, men disse er ikke af afgørende betydning i denne sammenhæng. Når vi ved ’vestlige’ lande forstår de europæiske
og de nordamerikanske medlemmer af NATO, mens vi ved ’østlige’ forstår

3

Georg Sørensen, Democracy and Democratization, 1993, s. 9-24. Se også Lauri Karvonen,
Demokratisering, 1997, s. 11-26.
4
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Johannes Winckelmann (ed.), 1968, s. 190ff.;
Hans Henrik Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber’s Methodology, 1972, s. 201-239.
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOLDE KRIG

59

Kap. 03 V

03/06/05

10:45

Side 60

medlemmerne af Warszawapagten indtil 1989, er resultatet under alle omstændigheder nogenlunde entydigt: vestlige lande – med tre undtagelser5 –
opfylder kriterierne for at blive betegnet demokratier, mens ingen af de østlige gør det. Udvides den vestlige side til også at omfatte en række alliancefrie
lande i Europa (Irland, Schweiz, Sverige, Østrig) bliver sammenfaldet mellem
vestlige lande og demokratier endnu klarere.6 Med de nævnte undtagelser er
konklusionen derfor ret klar: i den kolde krig var demokratier på den ene
side og diktaturer på den anden side. Blandt de østeuropæiske lande var der
i et par tilfælde en begyndende udvikling bort fra det totalitære hen mod en
form for autoritært system. Det gjaldt i Tjekkoslovakiet i 1968, hvor der var tilløb til virkeliggørelse af politiske frihedsrettigheder, men efter Warszawapagtlandenes invasion i august samme år varede det godt 21 år, før demokratiseringen igen tog fart. Desuden så man i Polen i perioder under den kolde
krig begyndelsen til dannelsen af et civilsamfund, jf. Solidaritet 1980-81 og
den katolske kirkes begrænsede selvstændighed. Men dette var undtagelser i
et generelt billede af totalitære systemer.
Det centrale er, at Sovjetunionen i mere end to generationer var et diktatur med ideologisk ensretning, ekstreme politistatsmetoder, kontrol med økonomi, åndsliv og videnskab, hermetisk lukkede grænser og ekstrem hemmeligholdelse af politiske, militære og økonomiske data. Sovjetstaten var i
ekstrem grad voldelig mod egen befolkning. Specielt under Stalin foregik der
en indespærring og masseudryddelse af millioner af mennesker i et vidtstrakt
system af koncentrationslejre. Fra slutningen af 1940erne karakteriserede
mange af disse træk også de østeuropæiske lande. Efter Stalins død i 1953 ophørte den mest ekstreme udøvelse af masseterror. Men kun i undtagelsestilfælde førte Khrusjtjovs opgør med Stalin i den hemmelige tale til SUKP’s 20.
partikongres i 1956 (se kapitel 5) til andet og mere end begrænsede og
strengt kontrollerede opgør med de kommunistiske systemers forbrydelser
mod millioner af egne borgere.7
Samtidig med, at demokratier var på den ene side og diktaturer på den anden side i den kolde krig, allierede vestlige demokratier sig ofte med antikommunistiske diktatorer, især i den tredje verden. USA og i et vist omfang
også Frankrig og England og andre europæiske lande gav forskellige former
for militær og økonomisk støtte til diktatorer, når disse vendte sig mod eller

5

Undtagelserne er: Grækenland 1967-74 (oberstregimet), Portugal før 1974, og Tyrkiet, hvor der
har været flere militærkup, og det kurdiske mindretals frihedsrettigheder og deltagelse i den politiske proces ikke opfylder kravene til et demokrati. Det er også tvivlsomt, om den udbredte anvendelse af tortur i Tyrkiet opfylder den førstnævnte betingelse.
6
For fuldstændighedens skyld: inddrages Spanien (før 1976-77) i gruppen, bliver konklusionen mindre klar.
7
Anne Applebaum, Gulag, 2004; Stéphane Courtois, m.fl, Kommunismens Sorte Bog. Forbrydelser, terror,
undertrykkelse, 2003; Bent Jensen, Gulag og Glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20.
århundrede, 2002; Alexander N. Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia, 2002.
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kunne være en hjælp i kampen mod kommunismen. I bestræbelser på at begrænse sovjetisk indflydelse i den tredje verden, eller hvad man opfattede
som sovjetisk indflydelse, anvendte demokratier også militære interventioner,
krig, kup, mord og mordforsøg.8 Når det var muligt blev sådanne handlinger
holdt hemmelige, men var det umuligt, blev de retfærdiggjort som et nødvendigt led i kampen mod det totalitære Sovjetunionen. Ellers blev sådanne
handlinger afvist og fordømt som karakteristiske for netop den totalitære
modstander. Som et minimum rejser disse midler nogle spørgsmål om, hvor
langt demokratierne under den kolde krig burde og kunne gå i konflikten
med det totalitære Sovjetunionen. Hvornår blev det, der kunne forekomme
hensigtsmæssigt som led i demokratiernes selvforsvar, til en moralsk glidebane, som kompromitterede centrale demokratiske principper og værdier?
Er svaret, at det er hyklerisk, når demokratier samarbejder med diktaturer for
at bekæmpe andre diktaturer, kan man spørge, om de vestlige demokratier da
skulle have afvist at samarbejde med Sovjetunionen under Stalin for at bekæmpe nazi-Tyskland?
Det centrale i dette er, at når politiske systemer defineres ved deres interne
karakteristika, og det konkluderes, at den kolde krig i vid udstrækning udspandt sig som en konflikt mellem demokratier og diktaturer, er der ikke hermed givet en altomfattende vurdering af demokratiernes udenrigspolitik i løbet af de ca. 40 år, den kolde krig varede. Under alle omstændigheder er der
en række empiriske og politisk-moralske spørgsmål, som ligger uden for rammerne af denne udredning.

Marxismen-leninismen som officiel ideologi
I Sovjetunionen og andre kommunistiske lande var de totalitære politiske systemer kombineret med en officiel ideologi: marxismen-leninismen. Den følgende gennemgang fokuserer alene på den officielle ideologi i Sovjetunionen.
Ifølge sovjetiske udlægninger under den kolde krig var marxismen-leninismen som det ideologiske grundlag for Sovjetunionen både et erkendelsesmæssigt redskab til at forstå den sociale og politiske udvikling i verden og et sæt
retningslinjer for politisk handlen. Marxismen-leninismen, som den blev udlagt efter Stalins død, kan groft sammenfattes i tre punkter:9

8

Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, Rise to Globalism. American Foreign Policy Since 1938,
1997; Derek Leebaert, The Fifty-Year Wound. The True Price of America’s Cold War Victory, 2002; John
Raneleigh, The Agency. The Rise & Decline of the CIA, 1987; Bob Woodward, Veil. The Secret Wars of the
CIA 1981-1987, 1987.
9
Af sovjetiske publikationer på engelsk er bl.a. brugt: Problems of War and Peace, Moscow, 1972; The
Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy, Moscow, 1982. Af vestlige analyser er anvendt: V.
Kubálkova and A.A. Cruichank, Marxism-Leninism and Theory of International Relations, 1980; R. Judson
Mitchell, Ideology of a Superpower, 1982; P.H. Vigor, The Soviet View of War, Peace and Neutrality, 1975.
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOLDE KRIG

61

Kap. 03 V

03/06/05

10:45

Side 62

• Den globale udvikling var kun tilsyneladende en kaotisk mangfoldighed
af tilstande, udviklingstendenser og begivenheder. Ved at bruge den dialektiske materialisme kunne man nå til den videnskabeligt korrekte forståelse
af international politik. De sammenhænge og udviklingstendenser
(’love’), som da blev afdækket, var objektivt nødvendige, dvs. uafhængige
af menneskets vilje og bevidsthed. De objektivt nødvendige samfundslove
gjorde, at udviklingen med ubønhørlig logik bevægede sig i retning af socialismen. De lande – først og fremmest Sovjetunionen og dets allierede
i Østeuropa – som allerede var socialistiske, var på et kvalitativt højere stadium i menneskehedens udvikling end de kapitalistiske.
• Et lands udenrigspolitik måtte bedømmes på, om det var i overensstemmelse med den objektivt nødvendige historiske udvikling mod socialismen. Der var under den kolde krig tre typer af stater: de kapitalistiske, de
socialistiske og de progressive revolutionære stater, bl.a. lande i den
tredje verden; og mellem kapitalistiske og socialistiske lande var konflikt uundgåelig, da de repræsenterede objektive klasseinteresser. I den givne historiske epoke antog konflikten imidlertid en særlig form, nemlig som fredelig sameksistens, dvs. uden krig, mens den ideologiske konflikt, klassekampen, fortsatte og skærpedes.
• Fredelig sameksistens var ikke et politisk mål om udsoning eller bevarelse af
status quo, men en objektiv nødvendig lov, der med ubønhørlig logik påtvang sig de kapitalistiske lande som følge af ændrede styrkekorrelationer
mellem de socialistiske og kapitalistiske lande, der til stadighed betød en styrkelse af socialismen. Begrebet styrkekorrelationer dækkede over et bredt
kompleks af materielle (økonomiske, militære, tekniskvidenskabelige) og
immaterielle (idépolitiske og åndelige) faktorer.10 De ændrede styrkekorrelationer til fordel for socialismen kunne kun i begrænset omfang påvirkes af socialistiske eller kapitalistiske staters bevidste politiske valg. Men
det var en pligt for socialistiske stater altid at hjælpe den objektivt nødvendige udvikling frem mod socialismens sejr.

Marxismen-leninismen og Sovjetunionens udenrigspolitik
Hvordan påvirkede marxismen-leninismen som Sovjetunionens officielle
ideologi landets udenrigspolitik? I forsøget på at besvare dette spørgsmål må
man først inddrage samspillet mellem på den ene side marxismen-leninismen
som erkendelsesmæssig ramme og retningslinje for politiske handlinger og
på den anden side fraværet af demokratiske strukturer i det totalitære sovjetiske system. Det afgørende er, at der ikke fandtes nogen diskussion i sov10

Jf. f.eks.: Vernon V. Aspaturian, “Soviet Global Power and the Correlation of Forces“, Problems of
Communism, Vol. XXIX (3), 1980, og Julian Lider, “The Correlation of World Forces: The Soviet
Concept“, Journal of Peace Research, Vol. XVII (2), 1980.
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jetisk offentlighed af, om en bestemt
sovjetisk udenrigspolitik nu også var
den rette i forhold til den videnskabelige sandhed om historiens udvikling. Der var under den kolde krig
utvivlsomt forskellige opfattelser af
spørgsmålet i Sovjetunionens kommunistiske parti (SUKP) og elitegrupper i sovjetsamfundet, og i sovjetiske medier og litteratur blev der i
Den marxistisk-leninistiske ideologi var alleet vist omfang fremlagt varierende
stedsnærværende i det sovjetiske samfund, og
billeder af Marx og Lenin fandtes både på versioner af marxismen-leninismen
pengesedler og frimærker. Her hænger de ved og dens konkrete politikkonsekvenen militærparade på Den Røde Plads i ser. Sådanne forskelle gav sig imidMoskva. (NARA).
lertid ikke udslag i offentligt erkendte stridigheder, som resulterede
i bestemte beslutninger efter bestemte procedurer: tolkningen af marxismenleninismen som officiel ideologi var ikke et legitimt konfliktspørgsmål. Heraf følger, at
marxismen-leninismens rolle i det sovjetiske politiske system ikke kan ligestilles med det ene eller det andet ideologiske tankesystems rolle i demokratiske
systemer.
Når det gælder marxismen-leninismen som erkendelsesmæssig ramme,
kan man dernæst slå fast, at der ikke var noget ideologisk dobbeltbogholderi
på den måde, at det hele kun var retorik, mens lederne i deres interne overvejelser diskuterede uafhængigt af ideologien. Nyere studier konkluderer, at
sovjetlederne tog marxismen-leninismen yderst seriøst, og at den var af helt
afgørende betydning for deres tænkemåde: deres analyser, forventninger og
forhåbninger var styret af den ideologiske tænkemåde.11 Men i den konkrete
udlægning var marxismen-leninismen på flere måder en fleksibel størrelse.
Det er blevet udtrykt på den måde, at marxismen-leninismen i virkeligheden
var „en art ideologisk spisekammer, hvorfra man altid kunne tage efter behov.
Mange udsagn var uklare og tvetydige, så der løbende kunne foretages omfortolkninger eller ’kreativ udvikling’, som det hed i den ideologiske parti-

11

Se bl.a.: Nigel Gould-Davies, “Rethinking the Role of Ideology in International Relations“, Journal
of Cold War Studies, Vol. 1(1), 1999; Paul Marantz, “From Confrontation to Cooperation: Soviet
Foreign Policy in the Mirror of Ideology“ i Sanford R. Lieberman a.o. (eds.), The Soviet Empire
Reconsidered. Essays in Honor of Adam B. Ulam, 1994, s. 143-155; Odd Arne Westad, “Secrets of the
Second World: The Russian Archives and the Reinterpretation of Cold War History“, Diplomatic
History, Vol. 21 (2), 1997, s. 263-268; William C. Wohlforth, “New Evidence on Moscow’s Cold War:
Ambiguity in Search of Theory“, Diplomatic History, Vol. 21 (2), 1997, s. 229-242. En lidt anden udlægning findes i Robert Tucker, “The Cold War in Stalin’s Time: What the New Sources Reveal“,
Diplomatic History, Vol. 21 (2), 1997.
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jargon.“12 Marxismen-leninismen var dog andet og mere end et spisekammer,
hvorfra sovjetlederne kunne tage efter behov. I en bog fra 1996 om sovjetisk
udenrigspolitik fra Stalin til Khrusjtjov skrev to russiske forskere sammenfattende om ideologien, at den hverken var tjener eller hersker, men sovjetledernes „delirium tremens“, som var kernen i deres legitimitetsgrundlag og en forfærdende forblindelse, som de aldrig kunne frigøre sig fra.13
For at forstå de politiske mekanismer i dette, specielt mht. til at fremføre
eller tilbageholde forskellige tolkninger af en bestemt udvikling i forhold til
marxismen-leninismen som officiel statsideologi, er det vigtigt til stadighed at
huske, at alle sovjetiske medier var undergivet censur: censuren var simpelthen en indbygget og gennem mange år selvfølgelig del af mediernes arbejdsmåde.14 Den af sovjetlederne fastlagte tolkning var altid den pr. definition
korrekte, og der fandtes ikke muligheder for at modsige ledernes tolkning og
offentligt arbejde for en anden udlægning af ideologien. Først i anden halvdel af 1980erne behøvede den sovjetiske ledelse bekymre sig om en mulig offentlig kritik i Sovjetunionen af ideologien og Sovjetunionens udenrigspolitik. Og på det tidspunkt blev der færre og færre, som argumenterede med udgangspunkt i marxismen-leninismen.
Foreløbig kan vi derfor sammenfatte marxismens-leninismens rolle i tre
punkter: 1. sovjetledernes ideologiske sprogbrug og retorik afspejlede deres
tænkemåde; 2. ideologien var kernen i sovjetstyrets legitimitet; 3. ideologien
styrede sovjetledernes analyser, forventninger og forhåbninger. I sine videre
konsekvenser var denne styring imidlertid ikke entydig. Både Bresjnev og
Gorbatjov var som generalsekretærer for SUKP og valgt af partieliten (politbureauet) marxister-leninister, men deres analyser og forventninger var temmelig forskellige. Netop fordi så mange udsagn i marxismen-leninismens tekster var uklare og tvetydige, giver det ikke en universalnøgle til forståelsen af
sovjetisk udenrigspolitik at fastslå, at ideologien var en grundlæggende erkendelsesmæssig ramme og bestemte sovjetledernes forventninger. Den ideologiske faktor var central i sovjetledernes selvforståelse, men det indebærer altid en risiko for at bevæge sig ud på erkendelsesmæssige afveje at tage én side
af den sovjetiske selvforståelse som altafgørende.
Skal man i forlængelse heraf bedømme marxismen-leninismens betydning
som et sæt retningslinjer for sovjetisk udenrigspolitik, må det derfor gøres ne-

12

Bent Jensen, Den ny Ruslandshistorie, 1992, s. 208. Bent Jensen, Bjørnen og Haren. Sovjetunionen og
Danmark 1945-1965, 1999, tillægger marxismen-leninismen en mere direkte handlingsbestemmende
betydning.
13
„Ideology was neither the servant nor the master of Soviet foreign policy. But it was the delirium tremens of Soviet statesmen, the core of the regime’s self-legitimacy, a terrifying delusion they could never shake off“, Vadislav Zubok and Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to
Khrushchev, 1996, s. 276.
14
Lene Tybjærg Schacke, „Censur og litteratur i Sovjetunionen“ i Bent Jensen (udg.), Sovjetunionen:
indre og ydre problemer i 1980’erne, 1982.
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gativt, idet der er en række typiske fejlslutninger om sammenhængen mellem
marxisme-leninisme og sovjetisk udenrigspolitik. Først og fremmest kan man
på grundlag af ideologien ikke konkludere om sovjetledelsen:15 (1) at den
nødvendigvis måtte have en detaljeret handlingsplan om vejen til målet; (2)
at den ikke kunne være fleksibel; (3) at den ikke kunne samarbejde med
modstandere; (4) at ideologi og sikkerhedshensyn udelukkede hinanden. Det
centrale er, at der inden for rammerne af marxismen-leninismen var plads til
flere slags udenrigspolitik: den kunne være konfliktbetonet og lægge vægt på
modpartens fjendtlighed, betone muligheden for at lave nye socialistiske
landvindinger med militære midler eller operere med detaljerede planer for
nye skridt på vejen mod målet. Inden for ideologiens rammer kunne der også
udøves mange former for politisk pression ved hjælp af militære midler, idet
der altid kunne henvises til de ændrede styrkekorrelationer. På den anden
side kunne en udenrigspolitik med udgangspunkt i ideologien også lægge
vægt på økonomisk samarbejde med kapitalisterne, indgå nedrustningsaftaler, lave tilbagetrækninger og udvise stor fleksibilitet. Ret så forskellige udenrigspolitikker kunne da forklares som værende i overensstemmelse med den
videnskabeligt korrekte forståelse af international politik og et skridt frem
mod visionen: socialismens sejr. Men set i et længere perspektiv var der en eller anden på forhånd ubestemmelig grænse for, hvor meget og hvor længe
Sovjetunionen kunne føre en mere imødekommende udenrigspolitik i forhold til de kapitalistiske lande og stadigvæk fastholde et grundlæggende klassekampperspektiv på international politik. Derfor var det også et afgørende
tegn på, at der var noget helt nyt på vej, da der i 1987-88 kom de første klare
tegn på, at nogle sovjetledere var ved at frigøre sig fra marxismen-leninismen
som deres delirium tremens (se kapitel 59).
Når man skal vurdere den ideologiske faktors betydning for sovjetisk udenrigspolitik, er det endelig værd at huske, at fra slutningen af 1950erne blev
splittelsen i den kommunistiske verdensbevægelse et alvorligt problem
for sovjetlederne De måtte fra da af tænke på, at de skulle imødegå den
marxistisk-leninistiske kritik af deres udenrigspolitik, som blev formuleret
med stadig større styrke fra Kina. Forholdet mellem de to kommunistiske stormagter blev efter få år alvorligt forværret til et punkt, hvor der i 1969 var væbnede sammenstød mellem de to lande. I marts 1969 var der således ca. 800 kinesiske og ca. 60 sovjetiske soldater, som blev dræbt.16 Som politisk kit var

15
Foruden de i de foregående noter omtalte studier, se: Hannes Adomeit, Imperial Overstretch:
Germany in Soviet Policy from Stalin to Gorbachev. An Analysis Based on New Archival Evidence, Memoirs, and
Interviews, 1998, s. 52-55; Bjarne Nørretranders, Sovjetologiens metodeproblemer, 1978; Niels Erik
Rosenfeldt, “Sovjetisk strategi – og dansk sikkerhedspolitisk forskning“ i Ole Nørgaard, Per Carlsen
(red.), Sovjetunionen, Østeuropa og dansk sikkerhedspolitik, Sydjysk Universitetsforlag, 1981.
16
William Burr, “Sino-American Relations, 1969: the Sino-Soviet Border War and Steps Towards
Rapprochement, Cold War History, Vol. 1(3) 2001; Zubok and Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War,
s. 210-235.
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marxismen-leninismen altså ikke meget værd i forholdet mellem selvstændige
diktaturer. Tre år senere besøgte præsident Nixon både Moskva og Peking og
brugte den ene marxistisk-leninistiske stormagt i afbalanceringen af den
anden.
Det kan konkluderes, at den kolde krig var en strid mellem strukturelt og
idépolitisk højst uensartede politiske systemer. Men det som i de første år
kunne se ud som en sammentømret kommunistisk verdensbevægelse, var heller ikke under Stalin særlig sammentømret, og efterhånden udvikledes en alvorlig indre splittelse, der som nævnt medførte væbnet konfrontation mellem
de to største kommunistiske stater. Noget tilsvarende skete ikke mellem demokratier, selv om der også mellem dem kunne være store forskelle på deres
udenrigspolitik.

Sikkerhedsdilemma
Udgangspunktet i tankegangen om et sikkerhedsdilemma er, at der i det
internationale samfund ikke findes nogen overordnet og af alle stater accepteret legitim myndighed, som kan fastsætte og gennemføre bindende regler
for staternes adfærd i forhold til hinanden. De enkelte stater er overladt til
selv, evt. i samarbejde med politisk og/eller geografisk nærtstående lande, at
træffe foranstaltninger for at varetage egen sikkerhed – „sikkerhed“ forstået
som fortsat overlevelse som selvstændig enhed i det internationale system.
Konsekvensen er, at foranstaltninger (som regel våbenanskaffelser eller alliancedeltagelse) iværksat af den enkelte stat for at øge egen sikkerhed ofte vil
reducere andres sikkerhed. Interaktionen mellem suveræne stater bliver en
selvstændig kilde til konflikter, og i international politik er konflikter derfor
ikke kun en afspejling af modsætninger, der stammer fra i forvejen eksisterende forskelle mellem staters mål og samfundsstrukturer. I selve strukturen
i det internationale system er der indbygget en kim til gensidig frygt med stor
risiko for fejltolkninger af hinandens hensigter og kapaciteter med deraf følgende oprustningsspiraler og fare for krig, som selv nok så mange gode viljer
ikke kan fjerne (se tabel 3.1. ovenfor).17 De fælles regler (folkeretten mv.),
der faktisk findes i det internationale samfund, er vedtaget af to eller flere stater i fællesskab, evt. bestemt af særligt dominerende stater, og ikke vedtaget af
en i fællesskab oprettet regelgivende myndighed, som det er tilfældet i enkeltstater.18
17

Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma“, World Politics, Vol. XXX (2), 1978;
Robert Jervis, “Was the Cold War a Security Dilemma?“, Journal of Cold War Studies, Vol. 3 (1), 2001;
Ole Wæver, Introduktion til Studiet af International Politik, 1992, s. 40ff.; sikkerhedsdilemmaet i forskellige internationale systemer er analyseret i Georg Sørensen, Changes in Statehood. The Transformation
of International Relations, 2001, s. 92-144.
18
Undtagelsen er regler udstedt af overnationale institutioner. Det klareste eksempel herpå er EU.
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Sikkerhedsdilemmaet som analytisk redskab
Teorien om et sikkerhedsdilemma som en konsekvens af det internationale
samfunds decentrale karakter indeholder en række uklarheder, som bl.a. betyder, at det kan tolkes mere eller mindre deterministisk. Begrebet „dilemma“
antyder noget mere end blot et problem, der kan fjernes eller bringes ud af
verden ved parternes velvillighed. Der ligger en antydning af noget uundgåeligt eller tragisk i det, og da begrebet første gang blev anvendt af britiske
og amerikanske historikere i begyndelsen af 1950erne, blev det brugt på
denne måde.19 Senere udredninger og diskussioner af begrebet sikkerhedsdilemma har stærkt nedtonet det deterministiske element. Først og fremmest
er det jo åbenlyst meningsløst at påstå, at et problem svarende til den klassiske
teori om et sikkerhedsdilemma altid er nærværende i staters forhold til hinanden. Der eksisterer mange såkaldte „pluralistiske sikkerhedsfællesskaber“,
dvs. at det i forholdet mellem to eller flere stater overhovedet ikke indgår, at
en politisk konflikt mellem dem kan føre til militære sammenstød.20 Ikke
mindst i forholdet mellem demokratiske stater er der nogle strukturelle og
idémæssige faktorer, som bevirker, at demokratier ikke fører krig mod hinanden.21
Her bruges begrebet „sikkerhedsdilemma“ som betegnelse for den proces, at
en stat i usikkerhed om en potentiel modparts hensigter iværksætter forsvarsforanstaltninger, som modparten igen kan mistolke som offensive med den konsekvens, at der udvikles en spiral af gensidig mistillid, fejltolkninger og oprustning. Udtrykket „potentielle modparter“ forudsætter, at der er tale om forholdet mellem stater, hvor
der findes i hvert fald et minimum af forventning om eller frygt for, at militære midler i givet fald kan blive brugt mod hinanden. I forlængelse heraf bør
det understreges, at begrebet ikke forudsætter, at en eller flere stater faktisk
ønsker at ekspandere eller på anden måde tilsigter at gøre noget, som øger
krigsfaren. Den centrale analytiske værdi af begrebet er usikkerheden i forholdet
mellem potentielle modstandere, ikke iagttagerens eller forskerens påstand eller
antagelse om en potentiel aggressor.22 Derved fremhæves, at når der i en sik-

19

John H. Herz, “Idealist Internationalism and the Security Dilemma“, World Politics, Vol. 2 (2), 1950;
Herbert Butterfield, History and Human Relations, 1951, s. 17-29. Tankegangen bag sikkerhedsdilemmaet kan føres tilbage til Thukydid, som i De peloponnesiske kriges historie forklarer krigen ved den frygt,
væksten i Athens magt fremkaldte hos andre græske bystater.
20
Den klassiske gennemgang af pluralistiske sikkerhedsfællesskaber er Karl W. Deutsch,
„International Political Communities“ i Deutsch m.fl., Political Community and the North Atlantic Area,
1957.
21
Jf. Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, 1993.
22
Randall L. Schweller, “Neorealism’s Status-quo Bias: What Security Dilemma?“ i Benjamin Frankel
(ed.), Realism: Restatements and Renewal, 1996, argumenterer imod begrebets analytiske relevans.
Derimod konkluderer Charles L. Glaser, „The Security Dilemma Revisited“, World Politics, Vol. 50 (1),
1997, efter en diskussion af bl.a. Schwellers argumenter, at når der fokuseres på usikkerheden i forholdet mellem potentielle modstandere, har begrebet sikkerhedsdilemma stor analytisk værdi.
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kerhedspolitisk beslutningsproces inddrages overvejelser om et muligt sikkerhedsdilemma, bliver processen mere rationel, men også mere besværlig.

Sikkerhedsdilemmaet i den politiske proces
I en konkret beslutningsproces indeholder teorien om et sikkerhedsdilemma
to delproblemer, som gang på gang var nærværende i den kolde krig: et fortolkningsproblem (hvad er modpartens hensigter?) og et svarproblem (skal
man styrke eget forsvar med risiko for at havne i et våbenkapløb eller afvente
udviklingen med risiko for at blive udsat for afpresning eller angreb?). Både
fortolkning og svar indebærer politisk ladede processer (se også kapitel 4 om
trusselsbegreb og trusselsvurderinger). Forholdet er det, at dynamikken i et
sikkerhedsdilemma naturligvis ikke behøver at ligge i mellemstatslige forhold,
som det gør i den klassiske version. Indenrigspolitiske faktorer som bureaukratiske, ideologiske, økonomiske eller partipolitisk motiverede fejlvurderinger og fordrejninger af et behov for militære midler kan være vigtige faktorer,
som forstærker sikkerhedsdilemmaet ved at skævvride fortolkning og svar.
Også egne informations- og erkendelsesmæssige strukturer kan være af betydning for processen.23 Det sidste er tilfældet, når selve ideen om et sikkerhedsdilemma afvises af ideologiske grunde. Under den kolde krig indgik sådanne
ræsonnementer således slet ikke i en marxistisk-leninistisk tankegang, jf.
ovenfor, men derfor kan det selvfølgelig godt alligevel have spillet en rolle i
den sovjetiske beslutningsproces, og på centrale sikkerhedspolitiske områder
er der ingen tvivl om, at sovjetlederne har inddraget hertil svarende overvejelser.24 I vestlige lande har tankegange svarende til dilemmaet til tider været ret fremtrædende i udformningen af den vestlige politik, mens det på andre tidspunkter har været afvist, bl.a. med det argument, at dets inddragelse
nemt kunne føre til, at man giver efter for sovjetisk pression. Hvad angår et
lavt informationsniveau om en anden stats militære styrker, doktriner og planlægning, kan manglende viden både blive en begrundelse for at øge egne forsvarsforanstaltninger og i nogle tilfælde også for at nedsætte dem eller undlade at forhøje dem. Der er dog næppe tvivl om, at førstnævnte konsekvens
under den kolde krig var mere fremtrædende end sidstnævnte.
Sikkerhedsdilemmaets gennemslagskraft afhænger også af teknologiske
faktorer, især to våbenkarakteristika: (1) om det er muligt at skelne mellem

23

Nicholas J. Wheeler and Ken Booth, “The Security Dilemma“ i John Baylis and N.J. Rengger (eds.),
Dilemmas of World Politics. International Issues in a Changing World, 1992. Om informations- og erkendelsesmæssige strukturers betydning under den kolde krig, se Erik Beukel, „Den sikkerhedspolitiske
dimension“ i Niels Erik Rosenfeldt og Peter Søndergaard (red.), Information og Kommunikation i ØstVest Sammenhæng. Sikkerhedspolitik. Økonomi. Informationsinstrumenter, Københavns Universitets Slaviske
Institut, 1985.
24
Erik Beukel, American Perceptions of the Soviet Union as a Nuclear Adversary. From Kennedy to Bush, 1989,
s. 181-229.
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offensive og defensive våben, og (2) balancen mellem de to typer. Hvis det er
muligt at differentiere mellem offensive og defensive våben, og de defensive
har en klar overvægt, kan sikkerhedsdilemmaet begrænses. På det punkt betyder eksistensen af atomvåben imidlertid, at der opstår et afgørende problem. Da der under den kolde krig ikke fandtes noget fysisk forsvar mod de
to supermagters atomvåben, blev sikkerhedsdilemmaets offensive-defensive
aspekt så at sige vendt på hovedet: hvis en af de to supermagter alligevel søgte
at opbygge et forsvar mod atomvåben, forøgede det den anden parts usikkerhed om egen nukleare gengældelsesevne. Ikke mindst med hensyn til amerikanske regeringers vurdering af Sovjetunionen som atomvåbenmagt, den sovjetiske styrkeopbygning og atomvåbendoktrin, var det et vigtigt stridsspørgsmål i amerikansk politik, om russerne erkendte og handlede i overensstemmelse med, at en idé om sejr i en kernevåbenkrig var uden mening. I amerikansk politik var alle svar på det spørgsmål led i et pluralistisk politisk system
med mangesidede interesse- og idékonflikter.25
På grund af alliancen mellem USA og Vesteuropa og Europas deling under
den kolde krig var de forskellige svar på dette spørgsmål af stor relevans for
Europa. Samtidig var specifikke europæiske aspekter af sikkerhedsdilemmaet
og dets samspil med systemkonflikten central.

Europa
Sammenkoblingen af systemkonflikt og sikkerhedsdilemma
For at forstå den særlige sammenfletning af systemkonflikt og sikkerhedsdilemma under den kolde krig i Europa må man tage udgangspunkt i et centralt træk ved sovjetisk Europapolitik, nemlig at der i Sovjetunionens forhold
til dets østeuropæiske allierede i sidste ende altid eksisterede en trussel om
sovjetisk militær magtanvendelse. Som dokumenteret ved de tre eller fire tilfælde af militære indgreb i Østeuropa (DDR i 1953, Ungarn i 1956,
Tjekkoslovakiet i 1968 og indirekte i forhold til Polen 1980-81) var det afgørende for Sovjetunionen at bevare kontrollen med de østeuropæiske lande –
’kontrol’ i den betydning at deres politiske systemer skulle bygge på den sovjetiske version af socialisme. Med andre ord blev Sovjetunionens sikkerhedsinteresser defineret af lederne i Kreml som identisk med opretholdelse
af leninistiske styreformer i Warszawapagtens andre medlemsstater.26 Efter
interventionen i Tjekkoslovakiet i 1968 blev det officielt formuleret som en
25

Sst., s. 132-180.
Forskellige sider af forholdet mellem Sovjetunionen og de østeuropæiske lande under den kolde
krig er behandlet i Karen Dawisha and Philip Hanson (eds.), Soviet-East European Dilemmas: Coercion,
Competition, and Consent, 1981; Richard D. Vine (ed.), Soviet-East European Relations as a Problem for the
West, 1987; Odd Arne Westad, Sven Holtsmark and Iver B. Neumann (eds.), The Soviet Union in
Eastern Europe, 1945-89, 1994.
26
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pligt for alle socialistiske lande i fællesskab at sikre socialismens fortsatte eksistens i lande, hvor den var truet (Bresjnev-doktrinen). Det betød, at lederne
i de østeuropæiske lande fik et grundlæggende legitimitetsproblem, idet de
som en slags Quisling-regeringer blev valgt ud fra, om de havde
Sovjetunionens tillid, og ikke ud fra om de havde de lokale befolkningers tillid.27 For nærmere at vurdere konsekvenserne af dette kan der fokuseres på
forholdet til DDR og sammenlignes med Finlands situation under den kolde
krig.
Når det gælder Sovjetunionens politik i forhold til DDR, blev den for alvor
låst fast efter opstanden i Østberlin i juni 1953 og de samtidige uroligheder i
bl.a. Bulgarien og Tjekkoslovakiet, hvor sovjetlederne i et glimt så, at deres
østeuropæiske imperium kunne falde sammen, hvis de ikke fuldt ud støttede
SED-ledelsen (Ulbricht) ved at sætte sovjetiske tropper ind mod demonstranterne i Østberlin og andre østtyske byer. På et tidspunkt efter Stalins død i
marts 1953 var enkelte i den sovjetiske ledelse, især Beria, tilsyneladende indstillet på reformer i de østeuropæiske lande og en delvis opgivelse af det sovjetiske herredømme. Da rygter om liberalisering bredte sig i DDR, vovede
borgerne at igangsætte demonstrationer mod SED’s politik, og disse demonstrationer udviklede sig til at blive en trussel mod selve det leninistiske system
i DDR. Derefter så lederne i Moskva det som en vital sovjetisk interesse at bevare systemet, bl.a. for at undgå en dominoeffekt i det øvrige Østeuropa.
Resultatet var, at opretholdelsen af et sovjetsocialistisk DDR som en hjørnesten i de kommunistiske landes fællesskab blev et vitalt og i mange år uforanderligt sovjetisk mål.28
Denne sovjetiske politik gjorde DDR til en nøgleallieret for Sovjetunionen
med den konsekvens, at DDR’s ledere under Berlinkrisen 1958-61 og opførelsen af Berlinmuren i august 1961 kunne presse Sovjetunionen til i høj grad
at følge deres ønsker, der var betydeligt mere aggressive end sovjetledelsens.29
For DDR’s ledelse blev regimets interne svaghed dermed et værdifuldt kort i
forhandlinger med russerne, fordi sidstnævnte blev alvorligt skræmte af udsigten til DDR-regimets fald. Virkningerne heraf for Sovjetunionens herredømme i Østeuropa var således ikke kun et „empire by imposition“, men et
imperium, som også havde også elementer af „tyranny of the weak“.30
27

Mary Dau, Hansen og Ivanov. Afspændingen mellem Øst og Vest, 1985, ss. 28 og 72f.; Kristian Gerner,
The Soviet Union and Central Europe in the Post-War Era: A Study in Precarious Security, 1984.
28
Om begivenhederne i 1953 og deres konsekvenser, se tre artikler af Mark Kramer: „The Early PostStalin Struggle and Upheavals in East-Central Europe: Internal-External Linkage in Soviet Policy
Making“, Part 1-3, Journal of Cold War Studies, Vol. 1 (1), 1999, s. 3-55, Vol. 1 (2), 1999, s. 3-38 og Vol.
1 (3), 1999, s. 3-66; se også: Uprising in East Germany 1953. The Cold War, the German Question, and the
First Major Upheaval Behind the Iron Curtain, Compiled, edited and introduced by Christian F.
Ostermann, 2001.
29
Hope M. Harrison, Driving the Soviets Up the Wall. Soviet-East German Relations, 1953-1961, 2003.
30
Jf. James G. Hershberg, “The Crisis Years, 1958-63“ i Westad (ed.), 2000, Reviewing the Cold War, s.
309f.
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Konsekvenserne af denne varetagelse af de sovjetiske sikkerhedsinteresser i
Østeuropa kan yderligere belyses ved at sammenligne med Finlands situation.
Her førte de sovjetiske sikkerhedsinteresser ikke til et tilsvarende behov for
indgriben i Finlands interne politiske system. Venskabs-, Samarbejds- og
Bistandspagten fra 1948 var tilstrækkelig. Pagten førte et par gange til for
Finland ubehagelige konflikter med Sovjetunionen, og hensynet til sovjetiske
interesser påvirkede i høj grad udformningen af finsk sikkerhedspolitik under
den kolde krig. For en del vestlige iagttagere blev ’Finlandisering’ et skræmmebillede på Vesteuropas mulige fremtid i forholdet til Sovjetunionen. Set
med sovjetiske briller blev ’Finlandisering’ af Østeuropa derimod den trussel,
som flere gange førte til militære interventioner. Det centrale i disse forhold
var, at mens Finlands politiske system under hele den kolde krig var baseret
på intern demokratisk legitimitet, og Finland i den forstand derfor var en
stærk stat, var de politiske systemer i Østeuropa baseret på ideologisk legitimitet (marxismen-leninismen) påtvunget udefra, og uden en demokratisk legitimitet var disse stater svage.31 Denne svaghed måtte der kompenseres for ved
hjælp af Sovjetunionens militære styrke, og heraf udsprang et af de afgørende
sikkerhedspolitiske problemer i Europa under den kolde krig.
En anden tilgang til dette nøgleproblem er at fokusere på forholdet
mellem liberalisering og stabilitet i Østeuropa under den kolde krig.32 Det
centrale problem var, om udbredte folkelige krav om liberalisering og demokrati i Østeuropa kunne forenes med opfyldelsen af Sovjetunionens sikkerhedsbehov, der i hvert fald på kort sigt kunne ses som en forudsætning for stabilitet og afværgelse af krig. Gennem mange år var svaret herpå et Nej: givet
den sovjetiske sikkerhedsopfattelse var der under hele den kolde krig fare for,
at krav om frigørelse og demokrati i Østeuropa kunne føre til sovjetisk militær indgriben, der i sine videre konsekvenser også øgede faren for krig i
Europa. Det centrale spørgsmål for vestlige lande kunne formuleres på flere
måder. Burde man fra de vestlige demokratiers side af hensyn til freden ikke
lægge en dæmper på østeuropæiske ønsker om demokrati? Hvis Ja, var det da
moralsk acceptabelt, at demokratier advarede de undertrykte (Østeuropa)
imod at gøre oprør mod undertrykkerne (Sovjetunionen)? Eller var det i lyset af atomtruslen netop en moraliserende stillingtagen og retorik på østeuropæernes vegne, der var farlig?
Man kan ikke bruge det forhold, at den kolde krig sluttede med den vestlige normative vision – modpartens antagelse af eget system – som et bevis på,
at systemkonfliktretningen havde ret, og at bekymringer og trusselsopfattelser

31

Begreberne stærke og svage stater og de politiske systemers legitimitet er analyseret i Kalevi J.
Holsti, The State, War, and the State of War, 1996.
32
En klar analyse af disse problemer er Timothy Garton Ash, In Europe’s Name, 1993, s. 176-215; se
også Geir Lundestad, „Forholdet mellom rettferdighet og stabilitet i Øst-Europa“, Internasjonal
Politikk, Nr. 2 – 1990.
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOLDE KRIG

71

Kap. 03 V

03/06/05

10:45

Side 72

svarende til et sikkerhedsdilemma var fiktive. En holdbar og relevant fremstilling og analyse af den kolde krig forudsætter, at hypoteser og teorier baseret
på begge analytiske synsvinkler inddrages og vurderes. Det giver ikke mening
at reducere den kolde krig til enten en uforsonlig, dødeligt truende konflikt
mellem to ulige samfundssystemer eller et dødsensfarligt sikkerhedsdilemma.
Analyserer man den kolde krig som helhed, er begge betragtningsmåder relevante og legitime som udgangspunkt for en forståelse, herunder en empirisk forståelse, der indgår som led i en politisk stillingtagen. Brugt isoleret
indeholder begge tilgange derimod en tilbøjelighed til cirkelslutninger, hvor
alle begivenheder og udviklingstendenser udlægges som en bekræftelse af
den givne analysevinkels nøgleproblem, dynamik og trussel.
Indtil Sovjetunionen i 1989 endeligt opgav, at sovjetsocialisme i Østeuropa
var en forudsætning for Sovjetunionens sikkerhed, var spørgsmålet, hvilke
strategier vestlige lande anvendte for at håndtere, dvs. leve med, påvirke eller
forandre, sammenfletningen af systemkonflikt og sikkerhedsdilemma i Europa.

Vestlige strategier: en oversigt
Tabel 3.2 giver en oversigt over forskellige vestlige strategier. Systematikken i
opdelingen mellem fire strategityper (handlemuligheder eller politikker) er
baseret på to kriterier: for det første om en given foranstaltning eller vedtagelse sigtede på at regulere den politisk-militære eller den politisk-civile sfære; for
det andet om gennemførelsen alene var afhængig af vestlige handlinger eller i
et vist omfang forudsatte fælles handlinger iværksat af både Øst og Vest.
Sidstnævnte skelnen svarer til en forskel mellem konfliktbetonede og samarbejdsbetonede strategier.
Sammenholdt med de to synsvinkler „systemkonflikt“ og „sikkerhedsdilemma“ var der en tendens til, at de, der betonede systemkonflikten, foretrak
strategier, hvis gennemførelse alene afhang af vestlige handlinger, mens de,
der betonede sikkerhedsdilemmaet, pegede på behovet for i vid udstrækning
at igangsætte fælles handlinger. Både i NATO’s og i Danmarks politik under
den kolde krig var alle fire strategier repræsenterede, ligesom de var i den offentlige debat. Dog var der en tendens til, at mens kritikken af NATO i
Europa som regel gik på, at samarbejdsbetonede tiltag burde have en stærkere placering, foretrak amerikanske NATO-kritikere mere konfliktbetonede
tiltag. Det var et forhold, som i høj grad betingede mønstret i de interne konflikter i NATO. Men som det fremgår af det følgende, er sammenhængene
langt fra entydige, først og fremmest derved at tiltag iværksat som fælles ØstVest-handlinger for at kontrollere sikkerhedsdilemmaet på langt sigt fik stor
betydning for udviklingen i systemkonflikten. I dette afsnit gennemgås hovedtræk af de fire strategier sammen med enkelte eksempler, som uddybes i de
indledende oversigtskapitler over de tre perioder i den kolde krig, kapitlerne
5, 28 og 59.
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Tabel 3.2. Den kolde krig og Europa: vestlige strategier

Politiskmilitære

Vestlige handlinger
(konfliktbetonede)

Fælles handlinger
(samarbejdsbetonede)

Kollektivt forsvar/Alliancer
Afskrækkelse

Kollektiv sikkerhed
Rustningskontrol og nedrustning
Afspænding
CSCE (kurv 1)33

Militær styrke og psyk. krigsførelse
Containment
Politisk-

Økonomisk styrke og udvikling

civile

Psykologisk krigsførelse og roll-back
Information og propaganda
CSCE-krav

Økonomisk, videnskabeligt
og kulturelt samarbejde
Menneskelige kontakter
CSCE (kurv 2 og 3)

Politisk-militære strategier
Ser vi først på politisk-militære strategier, er skellet mellem kollektivt forsvar
og kollektiv sikkerhed centralt.34 Aftaler om foranstaltninger til kollektivt forsvar (alliancer) indgås af geografisk og/eller politisk nærtstående stater og
sigter på at afværge en specifik sikkerhedspolitisk trussel, der kommer fra andre stater, mens aftaler om kollektiv sikkerhed indgås af et antal stater for at
afværge trusler mod en eller flere deltageres sikkerhed fra andre medlemmer
af den kollektive sikkerhedsorganisation. Eksempler på kollektivt forsvar og
kollektiv sikkerhed fra det regionale niveau i Europa er hhv. NATO og CSCE.
FN-pagtens art. 51 fastslår retten til individuelt og kollektivt selvforsvar i tilfælde af væbnet angreb, og da FN blev dannet i 1945, var det tænkt som et
kollektivt sikkerhedssystem, som imidlertid aldrig kom til at fungere efter de
oprindelige ideer. Til kollektive forsvarsarrangementer er som regel knyttet
militære organisationer og styrker, der indgår i en integreret militær struktur,
som igen bygger på udviklingen af særlige afskrækkelsesstrategier. I NATO

33

CSCE („Conference on Security and Cooperation in Europe“ – Konferencen om Sikkerhed og
Samarbejde i Europa eller „Helsingfors-konferencen“, 1975-) var organiseret i tre „kurve“: kurv 1
omfattede spørgsmål vedrørende sikkerhed og nedrustning, kurv 2 økonomisk og teknisk samarbejde, mens kurv 3 vedrørte kontakter mellem mennesker og kultursamarbejde. En udførlig dokumentsamling om CSCE findes i: Vojtech Mastny, Helsinki, Human Rights, and European Security.
Analysis and Documentation, 1986.
34
Arnold Wolfers, “Collective Defense versus Collective Security“ i Wolfers, Discord and Colalboration.
Essays on International Relations, 1962, s. 181-204.
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Kollektiv sikkerhed. Her stemmes i FN om en resolution vedrørende atomprøvesprængninger
(1958). Fra højre ses Sydafrika. Sovjetunionen, Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien,
USA, Venezuela og Yemen. FN kom dog aldrig til at fungere efter hensigten under den kolde krig.
(FN).

har dette været led i en bredere politisk-militær containmentstrategi med opbygningen af et fælles forsvar, der blev påbegyndt i 1950, efter Korea-krigen
var startet (se kapitel 5). Militære styrker kan også bruges til forskellige former for psykologisk krigsførelse, som evt. kan være hemmelige.
I forbindelse med begreberne kollektiv sikkerhed og kollektivt forsvar bør
også nævnes begrebet fælles sikkerhed, som under den markante skærpelse
af den kolde krig i begyndelsen af 1980erne blev udviklet af den såkaldte
Palme-kommission, der bestod af en gruppe fremtrædende politikere og nedrustningseksperter fra Øst og Vest. Kommissionen udviklede ideen om fælles
sikkerhed som et sammenfattende udtryk for, at fred kun kunne opnås gennem stadige forhandlinger, tilnærmelse og normalisering mellem stater for at
fjerne gensidig mistillid og frygt. Et konkret handlingsprogram fra kommissionen lagde bl.a. vægt på oprettelse af atomvåbenfrie zoner i Europa mellem
Øst og Vest.35 Der var en vis overlapning mellem dette begreb og de nedenfor omtalte ideer om rustningskontrol og nedrustning.

35
Common Security. A Blueprint for Survival, The Independent Commission on Disarmament and
Securitry Issues, 1982.
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Set fra den enkelte stats side indebærer deltagelse i en alliance en speciel
udgave af sikkerhedsdilemmaet, nemlig afvejning af en risiko for at blive
fanget i en krigsfælde („entrapment“), når en allieret involveres i en krig, som
er af sekundær betydning for én selv, mod risikoen for at blive opgivet („abandonment“) af allianceparterne i en konflikt, der er vital for én selv.36 Da
Atlantpagten blev dannet i 1949, var det især USA, som ønskede at begrænse
alliancegarantiens geografiske omfang og automatik, mens de daværende
europæiske kolonimagter (England, Frankrig, Belgien og Holland) med deres interesser i den tredje verden gerne så den udvidet. Efter USA siden
Koreakrigen lagde stærkt vægt på den kolde krigs globale karakter og oprettede alliancer rundt om på Kloden som led i en global politisk-militær inddæmningspolitik over for Sovjetunionen, var det i højere grad europæerne,
som ønskede at undgå at blive fanget i en krigsfælde.
En anden version af sikkerhedsdilemmaet, som gang på gang prægede
NATO-alliancen gennem den kolde krig, var spørgsmålet om, hvordan den
amerikanske garanti til de allierede i Europa – dvs. den udvidede afskrækkelse – kunne gøres troværdig, specielt i lyset af USA’s sårbarhed over for
langtrækkende sovjetiske atomraketter fra slutningen af 1950erne. Kunne troværdigheden øges ved særlige våbendeployeringer? Ved at styrke den almindelige politiske solidaritet? Ved at skabe balance på forskellige niveauer?
Hvad skulle i så fald definere et niveau, og hvorledes få hold på det flygtige
militære balancebegreb?37 Eller var problemet principielt og praktisk uløseligt, så den vedvarende optagethed af NATO’s troværdighed blev selvødelæggende? Disse spørgsmål var ikke mindst i centrum i forbindelse med den såkaldte dobbeltbeslutning i 1979 (se nærmere herom i kapitel 59). Alt i alt er
foranstaltninger som led i kollektivt forsvar konfliktbetonede, ikke alene udadtil, men også indadtil, ved at de bygger på at fastholde og udbygge alliancesolidariteten og afværge gratister i forhold til bestemte trusler, og det skaber
nemt konflikter i og mellem stater med demokratiske politiske systemer.38
I den kolde krigs første år indgik planer om støtte til guerillakrig, sabotagehandlinger mv. i Østeuropa i den politisk-militære inddæmningsstrategi.
Planerne var først og fremmest amerikanske, men blev også udarbejdet i et
amerikansk-britisk samarbejde, hvor briterne dog til tider blev betænkelig ved
det, de så som amerikansk naivitet og amatøragtighed.39 I amerikansk politik,
ikke mindst i valgkampagner, blev ideer om „roll-back“ præsenteret som et aktivistisk alternativ til en påstået passiv inddæmningspolitik. De senere års ana-

36
Glenn H. Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics“, World Politics, Vol. XXXVI (4) 1984,
s. 461-495.
37
William C. Wohlforth, The Elusive Balance. Power and Perceptions During the Cold War, 1993.
38
Francis A. Beer, Integration and Disintegration in NATO. Processes of Alliance Cohesion and Prospects for
Atlantic Community, 1969; Robert Endicott Osgood, NATO. The Entangling Alliance, 1962.
39
Peter Grose, Operation Rollback. America’s Secret War Behind the Iron Curtain, 2000.
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lyser, som er baseret på nyåbnede amerikanske arkiver, viser, at de amerikanske planer specielt under Truman-administrationen gik betydeligt videre end
hidtil antaget, hvor de er blevet set som noget helt sekundært sammenholdt
med en altdominerende inddæmningsstrategi. Den centrale tankegang bag
aktiviteterne var en antagelse om, at sovjetblokkens fortsatte eksistens på et
tidspunkt med høj sandsynlighed ville føre til enten krig eller økonomisk
krise i USA med deraf følgende fare for landets demokratiske institutioner i
form af en garnisonsstat.40 For at afværge det blev der iværksat en række tilslørede quasi-militære foranstaltninger („covert actions“) rettet mod Sovjetunionen og dets eneherredømme i Østeuropa med det formål at undergrave
sovjetmagten og presse den tilbage („roll-back“). Aktiviteterne omfattede en
bred vifte af halvmilitære og civile aktiviteter som psykologisk krigsførelse og
propaganda, der sigtede på at undergrave og skabe indre mistillid i de kommunistiske parti- og statsstrukturer – hele tiden dog under forudsætning af,
at disse foranstaltninger ikke medførte en reel krigsrisiko.41
Ideerne blev nedspillet, efter Sovjetunionen satte tropper ind mod protesterne i DDR i juni 1953 og nedkæmpede det ungarske oprør i oktobernovember 1956, uden at USA eller NATO kom Ungarn til hjælp. Risikoen for
en storkrig i Europa blev vurderet som alt for stor.42 De halvmilitære „rollback“ forestillinger synes at være blevet helt opgivet, efter at Sovjetunionen
udviklede en nuklear kapacitet fra midten af 1950erne, som efter Eisenhoweradministrationens opfattelse gjorde det yderst risikabelt at fortsætte med aktionerne. Under Carter- og især Reagan-administrationen blev nogle af ideerne taget op igen, men det nærmere omfang af aktiviteterne kan vanskeligt
fastslås på grundlag af det tilgængelige materiale. Det er dog klart, at et af de
vigtigste programmer sigtede på at støtte Solidaritet i Polen for at undergrave
landets kommunistiske regering, og at aktiviteterne bidrog til at holde
Solidaritet i live og demokratisere det politiske liv i Polen i 1989.43
Vender vi gennemgangen mod kollektive sikkerhedssystemer, bygger sådanne på udviklingen af et politisk-militært samarbejde i fredstid mellem potentielle modstandere, herunder modstående alliancer, for at forebygge krig.
I Europa under den kolde krig var det „kurv 1“ i Helsingfors-slutakten
(CSCE), der angav nogle retningsgivende principper for forbindelserne
mellem de deltagende stater som suveræn ligeberettigelse og respekt for de
med suverænitet forbundne rettigheder, afståelse fra trussel om magtanven-

40

Aaron L. Friedberg, “Why Didn’t the United States Become a Garrison State?“, International
Security, Vol. 16 (4) 1992, s. 109-142.
41
Norman Friedman, The Fifty Year War. Conflict and Strategy in the Cold War, 2000, s. 83f.; Gregory
Mitrovich, Undermining the Kremlin. America’s Strategy to Subvert the Soviet Bloc, 1947-1956, 2000.
42
Lászlo Borhi, Rollback, Liberation, Containment, or Inaction?, Journal of Cold War Studies, Vol. 1
(3) 1999.
43
Friedman, The Fifty year War, s. 455f.; Raymond Garthoff, The Great Transition. American-Soviet
Relations and the End of the Cold War, 1994, s. 31-32, 375ff. og 542ff.
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delse, grænsernes ukrænkelighed, fredelig bilæggelse af tvistigheder, ikkeindgriben i indre anliggender og folkenes ligeret og selvbestemmelse.44 Også
princippet om ikke-indgriben i indre anliggender gav anledning til fortolkningsstrid.45 For Sovjetunionen var den centrale interesse i CSCE at få en
højtidelig deklaration om disse principper som en legitimering af Europas deling og deres politiske og militære herredømme i Østeuropa, og for at opnå
det gav de efter for vestlige krav om, at CSCE også skulle behandle andre sikkerhedsrelaterede emner, jf. nedenfor. I kurv 1 indgik også de såkaldte tillidsskabende foranstaltninger („Confidence Building Measures“ (CBM)) om forudgående notifikation af militære øvelser o.l.46
I overensstemmelse med tankegangen bag sikkerhedsdilemmaet var sigtet
med disse foranstaltninger at reducere faren for fejlfortolkninger af modpartens adfærd, specielt i storpolitiske krisesituationer, og dermed undgå, at de
omfattende militærapparater, som de to alliancesystemer havde opstillet mod
hinanden i Europa, reducerede deres sikkerhed. Ved at betone de fælles
interesser i at afværge, at de politiske modsætninger eskalerede til en for
begge parter katastrofal krig, var de tillidsskabende foranstaltninger en udløber af ideerne om rustningskontrol („arms control“), specielt i relation til
atomvåben, som udvikledes i USA fra 1960erne.47 På begge sider i den kolde
krig var sådanne forestillinger om et blandet samarbejds-konfliktforhold
mellem Øst og Vest en udfordring til dem, der kun så systemkonflikten.
Endeligt førtes også direkte nedrustningsforhandlinger, hvor formålet angiveligt var at reducere våbenarsenaler eller fjerne bestemte våbentyper. Det var i
mange år tvivlsomt, om disse forhandlinger resulterede i direkte nedrustning,
bl.a. fordi henvisninger til forhandlinger også blev brugt som et argument for
våbenanskaffelser for at „have noget at forhandle om“. Først med INF-aftalen
i 1987 førte forhandlinger til direkte nedrustning (se kapitel 59).
I forbindelse med ideer om rustningskontrol og nedrustning er afspændingsbegrebet vigtigt. Fra 1967 blev afspænding i Harmel-rapporten formu44

Under princippet om suveræn ligeberettigelse og respekt for de med suverænitet forbundne rettigheder blev det fastslået, at de deltagende stater var „af den opfattelse, at deres grænser kan ændres i overensstemmelse med folkeretten, ved fredelige midler og ved overenskomst“. Denne formulering – der fik en uventet relevans i forbindelse med omvæltningerne i Europa 1989-90 – var resultatet af nogle specielt vanskelige forhandlinger mellem Sovjetunionen og USA med Vesttyskland som
aktiv initiativtager, se John J. Maresca, To Helsinki. The Conference on Security and Cooperation in Europe
1973-1975, 1985, s. 110-116.
45
Den russiske oversættelse brugte udtrykket „ikke-indblanding“, hvilket er et meget vagere og bredere begreb, der ville udlukke mange af de former for verbal støtte til friheds- og menneskerettigheder i Sovjetunionen og Østeuropa, der siden blev en fast bestanddel af vestlige organisationers og
landes politik. Se Dau, Hansen og Ivanov, s. 173.
46
Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Slutakt, København: Udenrigsministeriet, 1975, s. 59. Mary Dau, Hansen og Ivanov, s. 166-205; og Liv Hegna, KSSE: Tillitskapende tiltak, Internasjonal
Politikk, Nr. 3 – 1981; Peter Michael Nielsen, CSCE. Sikkerhed og samarbejde i Europa, 1990.
47
Et af de første klassiske værker er: Thomas C. Schelling and Morton H. Halperin, Strategy and Arms
Control, 1961. Om kernevåbenproblematikken, se specielt Bertel Heurlin, Kontrol med Kernevåben, Det
Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1986.
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOLDE KRIG

77

Kap. 03 V

03/06/05

10:45

Side 78

leret som et officielt mål for NATO på linje med militær sikkerhed (se kapitel
38).48 I den politiske debat blev afspænding ofte brugt som et bredt udtryk
for, at Øst og Vest var ved at komme på talefod eller indlede en dialog, hvorved de politiske modsætninger kunne reduceres eller helt fjernes, evt. fordi
de var baseret på misforståelser. Når spænding defineres mere specifikt ved
forekomsten af gensidige trusselsforestillinger – dvs. at aktørerne mener, at faren for militære konflikter er stor eller stigende – kan begrebsparret spænding-afspænding bruges til at karakterisere samarbejde-konflikt-dimensionen
i et internationalt system. I dette system er der grundlæggende mål- og interessekonflikter mellem stater, der iværksætter forsvarsforberedelser, men samtidig har de en fælles interesse i at undgå krig, og det er for at kunne karakterisere krigsrisikoen, at begrebsparret spænding-afspænding er relevant.49 I
sammenhæng med vestlig afspændingspolitik fik den vesttyske østpolitik, der
blev påbegyndt af Brandt-regeringen (1969-74), en central rolle. Østpolitikken var både konfliktbetonet, idet dens uofficielle mål på langt sigt var systemændring – jf. udtrykket Wandel durch Annäherung – og samtidig tilstræbte
den at reducere sikkerhedsdilemmaets gennemslagskraft i Europa (nærmere
omtalt i kapitel 28). Udsoningen med Østeuropa og Sovjetunionen og udviklingen af mangeartede forbindelser havde både et specifikt politisk-militært
formål ved at reducere spændingen og bredere politisk-civile formål.

Politisk-civile strategier
Det fører over i politisk-civile strategier. Økonomisk styrke og stabilitet og
økonomisk udvikling har hele tiden indgået i den vestlige politik, men især i
den kolde krigs første år var en bred politisk-civil strategi fremtrædende. Mest
markant blev det eksemplificeret af Marshallplanen. Også information og
propaganda om Øst-Vest-konfliktens baggrund i demokratiernes modstand
mod de totalitære systemer har været en del af vestlige strategier. I Trumanadministrationen og begyndelsen af Eisenhower-administrationen sigtede sådanne foranstaltninger – som nævnt ovenfor – alene på systemkonkurrencen
og blev kombineret med strategier om psykologisk krigsførelse og nogle forestillinger om tilbagerulning og befrielse af Østeuropa med en uklar overgang
til politisk-militære strategier.
Mens disse ideer på den tid var meget omstridte i vestlige lande – helt bortset fra, at offentligheden kun havde begrænset kendskab til omfanget af disse
aktiviteter – samlede fra omkring 1970 krav om friere informationsspredning,
48

Udviklingen inden for NATO 1966-67, Udenrigsministeriet, 1968, s. 67-69. En bred gennemgang er:
Timothy W. Stanley and Darnell M. Whitt, Detente Diplomacy: United States and European Security in the
1970’s, 1969.
49
Nikolaj Petersen, „Spænding – afspænding“ i Bertel Heurlin og Bjarne Nørretranders (red.), Veje
til fred. Håndbog i sikkerhed og nedrustning, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1985, s.
126-136.

78

DEL I · BAGGRUND OG TILGANG

Kap. 03 V

03/06/05

10:45

Side 79

lettelser i menneskelige kontakter på tværs af grænserne mellem Øst og Vest,
respekt for menneske- og frihedsrettigheder som en integreret del af afspændingsbestræbelser og CSCE udbredt støtte, både fra NATO-lande og alliancefrie og neutrale lande i Europa. Den amerikanske holdning var især i begyndelsen en del køligere, idet Nixon-administrationen (1969-74) så afspænding
som et anliggende mellem de to supermagters regeringer, men efterhånden
accepterede USA de europæiske ønsker til CSCE og forsvarede dem over for
russerne. Ideerne implicerede klare systemændringer i Sovjetunionen og
Østeuropa – og var dermed også en form for tilbagerulning – og som nævnt
foretrak Sovjet og dets østeuropæiske allierede da også, at den europæiske
sikkerhedskonference skulle holde sig til mellemstatslige problemer. Sovjetlederne accepterede dog de nævnte emner på CSCE’s dagsorden for at opnå,
hvad de så som den endelige anerkendelse af Europas deling og deres østeuropæiske imperium, og de valgte at løbe risikoen forbundet med sådanne
bestemmelser. Også ideer om en stærk udvidelse af økonomisk, videnskabeligt, teknologisk og miljømæssigt samarbejde spillede en fremtrædende rolle
i vestlige strategier og blev i en vis udstrækning realiseret efter 1975.
I Helsingfors-slutakten fra 1975 blev alle disse ideer nedfældet som en del
af afspændingen i Europa. Herved bidrog de til at begrænse militariseringen
af den kolde krig og dreje fokus over mod civile sfærers betydning for systemkonflikten. Det centrale var, at Øst og Vest havde visse fælles interesser parallelt med systemkonflikten, som kunne udmøntes i samarbejdsbetonede fælles
handlinger, der – og her stoppede de kommunistiske landes interesse – også
indebar langsigtede løsninger på systemkonflikten i form af større bevidsthed om og
gradvis virkeliggørelse af frihedsrettigheder i hele Europa.

Danmarks handlemuligheder: en adaptionsteoretisk
analyseramme
En analyse af Danmarks handlemuligheder i den kolde krig i relation til
sammenkoblingen af systemkonflikt og sikkerhedsdilemma i Europa og de
ovenfor opregnede vestlige strategier kan hensigtsmæssigt tage udgangspunkt i den såkaldte adaptionsteori.50 Som forståelses- og forklaringsramme
interesserer adaptionstilgangen sig for samspillet mellem eksterne og interne
faktorer. Især fokuseres der på, hvorledes et lands regering som de forfat50

Der findes en omfattende litteratur om adaptionsteori. Det følgende bygger især på: Hans
Mouritzen, Finlandization. Towards a General Theory of Adaptative Politics, 1988, s. 1-11 og 434-441;
Nikolaj Petersen, „National integrationspolitik og –strategi“ i Birthe Hansen og Carsten Jensen
(red.), Grundbogen i statskundskab, 1998, s. 206-217. Teorien er hidtil blevet kaldt adaptationsteorien,
men da der på dansk er valgfrihed mellem adaption og adaptation, er her valgt den mere mundrette
form adaption. Forfatterne ønsker at takke Hans Branner, Morten Kelstrup, Hans Mouritzen og
Nikolaj Petersen for samtaler om adaptionsteori.
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Figur 3.1. Adaptive politikker i allianceforholdet.

Indflydelseskapacitet
Balancepolitik:
Forpligtelsesstrategi
Kravstrategi
Tyngdestrategi
Indrømmelsesstrategi
Bastionsstrategi
Selvbindingsstrategi

Passivitetspolitik:
Ikke-forpligtelsesstrategi
Undtagelsesstrategi

Affindelsespolitik:
Indrømmelsesstrategi
Bastionsstrategi
Selvbindingsstrategi

Stress-modtagelighed

Dominanspolitik:
Ultimativ kravstrategi
Trusselsstrategi
Obstruktionsstrategi
Sanktionsstrategi

ningsmæssigt autoriserede beslutningstagere på grænsefladen mellem eksterne og interne omgivelser søger at afbalancere krav fra og ændringer i det
internationale system med interne krav fra og ændringer i samfundet.
„Regeringen“ omfatter regeringen i snæver forstand samt Folketinget, de
politiske partier og administrative organer, dvs. den kan spænde over divergerende målsætninger og opfattelser af den mest hensigtsmæssige strategi.
„Samfundet“ er betegnelsen for de dele af et lands politiske system, der udgør regeringens omgivelser som interesseorganisationer, medier og opinion.
„Krav“ står for direkte og eksplicitte krav om en ændret politik, mens „ændringer“ er indirekte og implicitte og kun får virkninger, når beslutningstagerne reagerer på dem.51
51

Sst., s. 207.
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Figur 3.2. Adaptive politikker i modstanderforholdet

Indflydelseskapacitet
Balancepolitik:
Alliancestrategi
Neutralitetsstrategi
Afskrækkelsesstrategi
Afspændingsstrategi
Beroligelsesstrategi
Ikke-provokationsstrategi
Indrømmelsesstrategi
Bastionsstrategi
Selvbindingsstrategi

Passivitetspolitik:
Neutralitetsstrategi
Ikke-forpligtelsesstrategi
Undtagelsesstrategi

Affindelsespolitik:
Neutralitetsstrategi
Afspændingsstrategi
Beroligelsesstrategi
Ikke-provokationsstrategi
Indrømmelsesstrategi
Bastionsstrategi
Selvbindingsstrategi

Stress-modtagelighed

Dominanspolitik:
Ultimativ kravstrategi
Trusselsstrategi
Obstruktionsstrategi
Undergravelsesstrategi
Påvirkningsstrategi

Ideen i adaptionstilgangen er, at en stats regering ikke er et passivt transmissionsled i den proces, hvorved den søger at finde frem til en bestemt
udenrigspolitik, men har sine egne præferencer og vurderinger af det ønskelige og det mulige. Regeringen kan benytte forskellige eksterne strategier i
politikformuleringen, afhængig af to hovedvariable („overvariable“ eller
„mastervariable“), indflydelseskapacitet og stressmodtagelighed. Indflydelseskapacitet er betegnelsen for evnen til at indvirke på, overbevise eller kontrollere de eksterne omgivelser, mens stressmodtagelighed betegner modtageligheden over for eksterne krav og ændringer. Begge variable er klyngevariable
af eksterne og interne variable. Med udgangspunkt heri sondres mellem fire
forskellige politikker eller grundorienteringer, som et land kan følge i sin tilpasning til omgivelserne. De benævnes balancepolitik, dominanspolitik, passivitetspolitik (quiescens) og affindelsespolitik (acquiescens) i både allianceforholdet og
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modstanderforholdet.52 De fire grundlæggende forskellige adaptive politikker kan igen udmøntes i forskellige strategier afhængig af, om det drejer sig
om allianceforholdet eller modstanderforholdet, jf. figur 3.1. og 3.2. De fire
politikker anses for at udtømme det logiske univers, mens antallet af mulige
strategier under grundorienteringerne er meget stort. De i graferne anførte
strategier er således at betragte ikke som en udtømmende beskrivelse, men
som typiske eksempler. Der er et hierarkisk forhold mellem en del af strategierne, idet nogle af dem er meget generelle, mens andre er mere specifikke.
Der er imidlertid ikke gjort noget forsøg på en hierarkisering af strategierne
her, eftersom en række af de underordnede strategier kan være relevante for
flere af de overordnede. En hierarkiseringsdiskussion ville let blive så omfattende, at dette ikke er stedet. Et særlig vigtigt forhold er, at samme strategi
kan indgå i flere grundorienteringer, men med forskellige implikationer.
Variationsmulighederne i teorien ligger ikke alene i bestemmelsen af/valget af grundorientering. Også inden for de enkelte grundorienteringer er der,
som det fremgår af graferne, mulighed for variation afhængig af værdien på
de to variable. Hvis for eksempel et lands adaptive grundorientering er affindelsespolitisk, kan det være gledet mere eller mindre langt ned ad en affindelsespolitisk indrømmelsesglidebane. Hvis grundorienteringen er balancepolitisk, kan der eksempelvis ved høj indflydelseskapabilitet og middel stressmodtagelighed med større held gennemføres en kravstrategi, end hvis det
modsatte er tilfældet.
Danmarks grundorientering i forhold til Tyskland var affindelsespolitisk i
visse perioder mellem 1870 og anden verdenskrig. Det samme var Finlands i
forhold til Sovjetunionen efter krigen.53 Hvad angår Danmarks placering
under den kolde krig, var den balancepolitisk i både allianceforholdet og modstanderforholdet. Også Sveriges grundorientering var balancepolitisk under
udfoldelse af en dobbeltspilsstrategi (deklareret alliancefrihed kombineret
med tæt samarbejde med vestlige lande). Grundorienteringerne under den
kolde krig var faste og præget af inerti. Formodentlig ville kun meget betydelige forskydninger i den overordnede magtbalance have været i stand til at
ændre grundorienteringerne. Efter den kolde krigs afslutning forekommer
mange landes grundorienteringer på en række politikområder at være blevet
mere diffuse og præget af større valgfrihed. Ganske vist går tendensen i en
interdependent verden i retning af balancepolitik for i hvert fald små og
mellemstore lande, men når der i dag ikke er så meget tryk på systemet som
under den kolde krig, kan det diskuteres, om der ikke også er mulighed for
eksempelvis at vælge passivitet som én grundorientering på et politikområde
samtidig med, at der er en balancepolitisk grundorientering på samme poli52

Termen ’affindelsespolitik’ er ikke tidligere anvendt i den adaptionsteoretiske litteratur, hvor man
i stedet har talt om ’adaptiv acquiescens’.
53
Hans Mouritzen, Finlandization, s. 2.
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tikområde. Den anden mulighed er at inddrage strategierne til forklaring af
de fænomener, som kan give anledning til at overveje, om der er tale om samtidig forekomst af to grundorienteringer på ét overordnet politikområde.
Den sidstnævnte mulighed synes at have mest for sig, idet begrebet grundorientering ellers let mister sin analytiske værdi. Grundorienteringen er et
fundamentalt fænomen, som hænger nøje sammen med de overordnede
rammer for et lands placering. Hvis vi som eksempel tager Danmarks grundorientering i Europapolitikken, er der blandt danske adaptionsteoretikere
almindelig enighed om, at den er klart balancepolitisk. Det bør man efter
vores opfattelse holde fast i og undgå at anskue de danske forbehold som elementer af en passivitetspolitisk grundorientering. Forbeholdene kan derimod
ses som udtryk for en bastionsstrategi eller selvbindingsstrategi under balancepolitikken. Forbeholdene er kort sagt ikke repræsentative for et tilstrækkelig
omfattende politikområde og kan næppe hensigtsmæssigt bruges til at bestemme en grundorientering.
Der er to hovedniveauer i adaptionsteorien. Den adaptionspolitiske grundorientering er det øverste niveau, og under det befinder strategierne sig. Som
nævnt falder de danske forbehold i dette hierarki bedst ind under en balancepolitisk bastionsstrategi eller selvbindingsstrategi. Hermed er antydet det
efter vores opfattelse helt centrale, at det adaptionsteoretiske begrebsapparat
med sine to hovedniveauer kan bruges til en mere præcis beskrivelse af en politisk handling eller et politisk fænomen, end hvis kun ét niveau inddrages.
Som det ses af graferne optræder en række af de mulige strategier under flere
af grundorienteringerne. Dette er en afgørende pointe, men stiller det krav
om præcision til beskrivelse og analyse, at grundorientering og strategi kobles
sammen. Der er helt åbenlyst stor forskel på en indrømmelsesstrategi over for
en modstander alt efter, om den gennemføres under en balancepolitik eller
en affindelsespolitik. Derfor bør der skelnes mellem balancepolitiske indrømmelsesstrategier og affindelsespolitiske indrømmelsesstrategier. Dette kan vi kalde reglen om de to
niveauer. Reglen finder anvendelse, når en strategi er teoretisk mulig under
forskellige grundorienteringer. Tilsvarende kan der for eksempel i modstanderforholdet være tale om enten balancepolitisk neutralitet eller affindelsespolitisk neutralitet. Igen turde det være åbenbart, hvor afgørende denne skelnen er.
Det er opfattelsen i udredningen, at de politiske grundorienteringer for
lande i den kolde krigs centrale konfliktområder var meget faste. Der var
ingen muligheder for at vælge lidt af den ene og lidt af den anden orientering.
De variationer, som kan iagttages, lå inden for landenes grundorientering og
repræsenterede blandinger af forskellige strategier i grundorienteringens
faste ramme.
Bestemmelsen af, hvilken af de fire adaptive grundorienteringer et land
indtager på et politikområde, foretages dels ud fra den overordnede forståelsesramme, hvori landet er placeret, dels ud fra opgørelsen af det værdiregnPERSPEKTIVER PÅ DEN KOLDE KRIG
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skab, som er knyttet til de fire former for adaptive politikker.54 Hvad forståelsesrammen angår, må det, før adaptionsteorien anvendes, klargøres, at
Danmarks markant asymmetriske placering i den bipolære situation indebar,
at Vesten var Danmarks alliancepartner og Øst var modstander, og at NATO
dermed blev anset som det vigtigste forum for dansk sikkerhedspolitik.55
Med hensyn til værdiregnskabet i forholdet til de relevante ydre omgivelser
er det i dominanspolitikken gunstigt, i affindelsespolitikken ugunstigt, i balancepolitikken balanceret og i passivitetspolitikken ubetydeligt. Balancepolitikken er allerede på de enkelte poster præget af giv-og-tag (quid pro quo),
men da der ikke altid kan være balance på de enkelte poster, må regnskabet
også gøres op i sin helhed for at se, om der er balance på bundlinjen. Om et
lands indrømmelsesstrategi over for en allieret eller modstander har karakter
af balancepolitik eller affindelsespolitik, afgøres således ud fra, om landet får
noget igen, enten isoleret set eller i en større sammenhæng. I dette regnskab
indgår krav og ydelser, chancer og risici, fordele og ulemper i et som regel
ganske kompliceret mønster. Værdiregnskabsmetaforen er oven i købet lidt
misvisende, idet mange af posterne er mere virtuelle/potentielle end reelle.
For at blive i børssproget er der typisk en del optioner og futures inde i billedet, og den reelle markedspris kan være svær at fastlægge.
Værdiansættelsen af ydelser og modydelser samt krav og modkrav er således et springende punkt. For at den kan gennemføres rimeligt gennemskueligt og meningsfuldt, kræver det som minimum, at ’beregningsforudsætningerne’ i form af føromtalte overordnede forståelsesramme og politisk
grundorientering er på plads. Den vigtigste ’balance’ eller ’post’ under en
balancepolitik i allianceforholdet er, at et land yder et bidrag til det fælles forsvar (forpligtelsesstrategi) mod som modydelse at få hjælp til sit forsvar fra de
andre medlemmer af alliancen. En anden post kan eksempelvis omfatte en
balance mellem krav og modkrav mellem et alliancemedlem og dets partnere.
Alliancekrav, der af et medlem skønnes at rumme risiko for at blive indfanget
i en uønsket politik (entrapment), kan af medlemmet imødegås med modkrav eller forbehold (f.eks. bastionsstrategi eller selvbindingsstrategi – en
’hertil og ikke længere’-strategi).
I Danmarks modstanderforhold var den balancepolitiske alliancestrategi
den vigtigste. Alliancestrategien er en variant af tyngdestrategien, og dens formål var at forhindre krig og modvirke afpresning. Balanceelementet i strategien bestod i en magtbalanceafvejning. I modstanderforholdet under en balancepolitik kan en ikke altid lige let observerbar balance bestå i, at parterne
– måske mere eller mindre stiltiende – undlader at foretage visse handlinger
(ikke-provokationsstrategi).
54

Hans Mouritzen, Finlandization, s. 435.
Henrik Larsen, „Danish Foreign Policy in an EU Context: An Analytical Framework“, Arbejdspapir
2003/11, Institut for Statskundskab, København, s. 6. Se hertil også overvejelserne i kapitel 89 om
forholdet mellem overordnet forståelsesramme og grand strategy.
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Nogle læsere vil måske undre sig over, at der optræder en afspændingsstrategi under både balancepolitik og affindelsespolitik og såvel i allianceforholdet som modstanderforholdet. En umiddelbar
grund til undren over placeringen kan være, at
adaptionsskemaet er præget af traditionelle stat-tilstat-relationer og derfor i udgangspunktet tager
højde for nationale sikkerhedsstrategier snarere
end internationale sikkerhedsstrategier. Hvis man
alene opfatter en afspændingsstrategi som en
international afspændingsstrategi, kan man derfor
have svært ved at se berettigelsen af at placere en
Politisk-civile strategier: økonomisk i form af Marshallafspændingsstrategi i en ramme, der er præget af
planen og psykologisk i form
stat-til-stat-relationer og nationale sikkerhedsstraaf oplysning om planens nyttegier. Det er imidlertid ret enkelt at påvise, at en
tige virkninger for samfunafspændingsstrategi også kan være en national sikdet. (Truman Library).
kerhedsstrategi. Tager vi det finsk-sovjetiske forhold som eksempel, var en national afspændingsstrategi en af Finlands muligheder ved siden af at påtage sig affindelsespolitiske forpligtelser og indrømmelser. Overordnet set var Finlands affindelsespolitiske regnskab med Sovjetunionen naturligvis ikke gunstigt, men en national, bilateral afspændingsstrategi kunne gøre det mindre ugunstigt, end det
ellers ville have været. Dette står ikke i modsætning til, at Finland samtidig var
varm fortaler for afspænding som en international sikkerhedsstrategi. Det er
svært at se, at det ikke skulle kunne opfattes som en del af en national sikkerhedsstrategi, at et land så at sige abonnerer på en international sikkerhedsstrategi. Et argument for at opretholde placeringen er endvidere, at afspændingsstrategier spillede en vigtig rolle for Danmark i både allianceforholdet
og modstanderforholdet, og at begge forhold tog farve heraf. I allianceforholdet var den danske afspændingsstrategi en metode til at formulere et ’krav’ til
alliancens overordnede politik over for Øst og en af måderne at undgå ’entrapment’ i alliancen på. Samtidig bidrog den danske afspændingsstrategi i
sin nationale udformning – man kan her tænke på 1960ernes aktive danske
kontaktdiplomati med østlandene – også positivt til det balancepolitiske regnskab med alliancen, idet de danske initiativer generelt blev mødt med anerkendelse her.
Danmarks sikkerhedspolitiske dagsorden var tæt pakket i allianceforholdet
og ret tynd i modstanderforholdet, og Danmark var solidt forankret i sin balancepolitiske grundorientering i allianceforholdet, men det ændrer ikke på,
at det eksistentielle sikkerhedspolitiske problem for Danmark var modstanderen og den trussel, man så fra den kant. En del af de problemer, som truslen
rejste, er allerede afhandlet i indeværende kapitel. Det følgende kapitel
drejer sig specielt om trusselsbegrebet.
PERSPEKTIVER PÅ DEN KOLDE KRIG
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4 · Trusselsbegreb og trusselsvurderinger
Begrebet trussel
Som det fremgår af ovenstående tolkning af kommissoriet, bliver begrebet
trussel centralt for denne udredning. Ifølge Nudansk Ordbog kan der skelnes
mellem to betydninger af ordet trussel: „1. en advarsel om at man vil skade el.
straffe nogen hvis de ikke retter sig efter ens ønske el. ordre... 2. noget som udgør en fare
for nogen el. noget“. Der skelnes altså mellem betydningen af en trussel som en
kommunikativ handling og betydningen af trussel som en fare. Denne fare
kommunikeres ikke nødvendigvis i form af en direkte advarsel fra den ene
aktør til den anden. Det er trussel i betydningen fare, der er omdrejningspunktet for udredningen. En almindelig anvendt måde at operationalisere
trusselsbegrebet på i sikkerhedspolitiske analyser er at opdele det i modstanderens kapabiliteter, modstanderens intentioner og egen sårbarhed. Disse tre
begreber udgør samtids- eller nutidsdimensionen af truslen, men er ikke lig
med hele truslen, idet denne også rummer en fremtidsdimension i form af
forudsigelse eller sandsynlighed for at faren kommer til udfoldelse.
Vi bruger altså trusselsbegrebet til at beskrive en mulig fremtidig udvikling,
noget der kan ske, og som ikke bør/må ske, noget der er uacceptabelt i særlig høj grad ud over den daglige politiks problemer af forskellig art. Det er
væsentligt at bemærke, at der med trussel menes både noget samtidigt og
fremtidigt; selvom truslen udpeges på grundlag af samtidige indikatorer
(anledninger til frygten), er selve udsagnet baseret på en forudsigelse.
Implicit vil der oftest være tale om en dobbelt forudsigelse, for man udnævner sjældent trusler uden også at fremsætte et forslag til imødegåelse af disse.
Dette rummer løftet om en alternativ fremtid, som kan opnås ved at forhindre truslen i at blive realiseret.1 Desuden har trusselsbegrebet visse egenskaber, der følger af differentieringen fra de beslægtede begreber, som man
kunne have brugt i samme situation. En trussel er noget specielt, der påkalder en reaktion af særlig karakter. Trussel adskiller sig på denne måde fra
nabobegreber som problemer og udfordringer. Mange potentielt negative
udviklinger kan blive benævnt udfordringer eller problemer, hvori ligger, at
de kan håndteres inden for det normale politiske system, hvorimod trusler
kræver særlige forholdsregler – de er potentielt dramatiske, definitive og bør
gives prioritet.
Vi har her to centrale elementer i trusselsbegrebet: 1. en trussel er en sandsynlighed for, at noget negativt kan ske, og 2. det at benævne noget som en
trussel er et træk på den politiske arena, der kan bruges til at bestemme eller

1

David Baldwin, „Thinking about Threats“, Journal of Conflict Resolution, Vol. xv, 1971.
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berettige et modtræk i form af f.eks. politiske initiativer eller forsvarsforanstaltninger. Det første element har den betydning, at den objektive eller faktiske trussel under den kolde krig forstået som en kvantificerbar risikovurdering ikke lader sig konstruere. Det skyldes, at en sådan objektiv trussel i princippet kun kan måles ved at „gennemspille“ historien et statistisk signifikant
antal gange. Derpå kunne man tælle, hvor mange gange det gik galt, og hvor
mange gange det gik godt, samt hvad der førte til de forskellige udfald. Da
historien kun har et gennemløb, lader dette sig ikke gennemføre. Det andet
element ved trusselsbegrebet, er, at det at kalde noget en trussel i sig selv er
en politisk handling. Det betyder, at historiske trusselsopfattelser ikke kan
vurderes uden indsigt i den kontekst, de indgik i. At benævne noget som en
trussel er nemlig med til at bestemme, hvorvidt og hvordan en bestemt udvikling skal imødegås, hvilket i sidste instans er med til at bestemme udfaldet af
det historiske forløb. Eksempelvis kan mistanken om et forestående angreb
føre til en række modforholdsregler i den stat, der føler sig truet, hvilket kan
betyde, at angrebet ikke bliver til noget alligevel. Hvis der ikke tages højde for
denne interaktion mellem trusselsopfattelser og den måde, historien udspilles på, kan den nævnte mistanke om et forestående angreb således ufortjent
blive beskrevet som overdrevet eller alarmistisk.2
Begrebet „den objektive trussel“ er i sin natur ubestemmelig. Det er en
abstrakt, fortidig størrelse, man kun kan søge at tilnærme sig. I en vis grad må
man acceptere at den kun er en regulerende idé, ikke et tal eller datasamling.
Til denne „objektive trussel“ = Den (ukendte) faktiske, statistiske sandsynlighed
føjer sig to yderligere trusselsbegreber i denne udredning:
2. Den opfattede trussel = Den daværende opfattede og i et vist omfang politisk
definerede trussel.
3. Udredningens rekonstruktion af truslen i henhold til en klart specificeret metode.
Den opfattede trussel forstår man bedst ved at fokusere på de mekanismer og
processer, der skaber trusselsopfattelser – perceptionsmæssigt og politisk.3
Man kan ikke forstå disse som afspejlinger af en „objektiv trussel“. Der er tale
om en politisk kommunikation, der som nævnt interagerer med den historiske udvikling. Dette forhindrer ikke, at den opfattede trussel – med klarhed
omkring, hvilken status denne har og ikke har – kan holdes imod udrednin2

Ken Booth, „New challenges and old mind-sets: ten rules for empirical realists“ i Carl Jacobson
(ed.), The Uncertain Course: New weapons, strategies, and minds-sets, 1987, s. 39-66; C.F. Doran, K. Q. Hill
& K. Mladenka, „Threat, status disequilibrium and national power“, British Journal of International
Studies, Vol. 5 (1), 1979.
3
Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, 1976; Nikolaj Petersen,
„Trusselsopfattelser og sikkerhedsbegreber i international politik“ i Nikolaj Petersen & Karin
Lindgren (eds.): Trussel eller tillid? Nordiske omverdensbilleder under forandring, Stockholm, 1990; Dieter
Senghaas, „Towards an analysis of threat policy in international relations“, German Political Studies, 1,
1974.
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gens vurdering af truslen. Ikke den „objektive trussel“, for den lader sig ikke
bestemme, den er en bagvedliggende idé, men udredningens vurdering af
truslen. Denne vurdering er ikke et mål for, hvad den faktiske statistiske sandsynlighed for f.eks. et angreb på Danmark var, for den lader sig af ovenstående metodiske grunde ikke genskabe. I stedet kan udredningen på grundlag af det faktiske historiske forløb som er vores eneste „datasæt“ forsøge at
rekonstruere den datidige trussel ved hjælp af en række analytiske skel og
opstilling af en række hypotetiske situationer. Denne vurdering kan meningsfyldt sammenholdes med „den opfattede trussel“ for at se overensstemmelser
og modsætninger. Der er stadig ikke tale om, at udredningen kan finde frem
til den „objektive trussel“, for den menneskelige historie er i sin natur for
åben, kompleks og kaotisk til at faktiske sandsynligheder lader sig rekonstruere ud fra objektive mål.
Under behørig hensyntagen til ovenstående betragtninger om trusselsbegrebet, herunder først og fremmest det utopiske i at nå frem til „den objektive trussel“, vil vi i denne udredning udelukkende behandle de to sidstnævnte trusselsvurderinger. Dvs. 1) forsøge at beskrive truslen mod Danmark
under den kolde krig ud fra et nutidigt perspektiv – med de muligheder og
begrænsninger, som gør sig gældende i dag – og, 2) sammenholde denne
med de datidige, dvs. de historiske aktørers, trusselsopfattelser/vurderinger,
samt 3) søge at beskrive og forklare eventuelle divergenser mellem disse to
størrelser. I det følgende opstilles de analytiske redskaber til at løse denne
opgave.

Truslens dimensioner4
Man kan dårligt tale om trusler uden at overveje, hvad der specifikt er truet,
hvilket kan variere stærkt. En større klarhed over den type trussel, kommissoriet beskæftiger sig med, kan opnås ved at differentiere trusselsbegrebet. Det
kan gøres ved at stille følgende spørgsmål:
1) Hvad er truslens objekt („mål“): Nationalstaten eller en anden aktørkategori?
Der findes et væld af mål for trusler. F.eks. et eller flere individer, jordens samlede befolkning eller mere uhåndgribelige værdier som „den frie verdenshandel“. Målet for den trussel, kommissoriet ønsker undersøgt, er den danske
stat, om end truslen mod det øvrige Norden og Vesteuropa ønskes inddraget
ved kortlægningen af denne trussel.
2) Hvorfra kommer truslen: udefra eller indefra? Hvis der er tale om en stat, kan
truslen både komme udefra og indefra. Den trussel, der ønskes vurderet, er
først og fremmest den ydre trussel mod Danmark. Udredningen vil derfor kun
4
Det følgende afsnit er i høj grad inspireret af Petersen „Trusselsopfattelser og sikkerhedsbegreber
i international politik“ i Petersen & Lindgren (eds.), Trussel eller tillid?.
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redegøre for de indre trusler i form af eventuelle spionage- og femtekolonneaktiviteter, som kunne blive en trussel i kraft af denne ydre trussel.
3) Hvad er truslens subjekt („kilde“): En aktør eller en struktur? En trussel kan
stamme fra en bestemt aktør, f.eks. en stat eller gruppe af stater eller en international terrororganisation. En trussel kan også tilskrives strukturelle faktorer
som f.eks. våbenkapløbs indbyggede, selvforstærkende dynamik og det internationale systems mangel på en stærk overordnet magt til at bilægge stridigheder. Kommissoriet ønsker en vurdering af truslen fra en bestemt aktør eller
gruppe af aktører: Sovjetunionen og dens allierede i Warszawapagten. Dette
udelukker imidlertid ikke, at disse aktører er en trussel netop i kraft af strukturelle faktorer som f.eks. sikkerhedsdilemmaet og modsatrettede ideologiers
forstærkelse af et sådant dilemma. Udredningen vil derfor et vist omfang inddrage sådanne forklaringsfaktorer.
4) Hvad er truslens karakter: Hvilke midler trues der med? Der findes mange
typer af trusler. En militær trussel i form af et væbnet angreb, en økologisk
trussel i form af drivhuseffekten, en økonomisk i form af valutaspekulation
osv. Kommissoriet beder om en redegørelse for både truslen om direkte militære angreb på Danmark og truslen om påvirkning af dansk politik fra
Sovjetunionen og Warszawapagtens side gennem deres politiske aktiviteter.

Statens komponenter
Da objektet for den trussel, der ønskes vurderet, er den danske stat, vil det
nedenfor blive uddybet, hvad der i udredningen forstås ved dette begreb.
Hvis Danmark betragtes som en enhed, der består af en række komponenter,
kan man blandt disse fremhæve en materiel base, dvs. landets territorium,
dets ressourcer, befolkning, bygninger, infrastruktur osv.5 Dernæst er
Danmark som stat bygget op omkring en række politiske institutioner, dvs.
hele statsapparatet herunder Folketinget, regeringen, ministerierne, domstolene og lovgivningen. Endelig består Danmark af en række statsbærende
idéer. En af disse idéer er, at Danmark er en suveræn stat, der giver regeringen som den øverste myndighed ret til at udøve magt over territoriet og
befolkningen. Statssuveræniteten skal nyde bred anerkendelse både nationalt
og internationalt, før staten har en reel eksistens. „Ideen om staten“ beror
desuden på befolkningens loyalitet, der for det første er bygget op omkring
en national identitet. Den danske stat opfattes som intimt forbundet med den
danske nation og beskyttelsen af denne. Loyaliteten over for den danske stat
skyldes for det andet befolkningens støtte til statens ideologiske grundlag, der
siden demokratiets indførelse er kommet til at referere til en række individuelle borgerlige og politiske rettigheder.
5
Nedenstående analytiske opdeling af en stat i tre komponenter er blevet introduceret af Barry
Buzan, People, States, & Fear, 1991, s. 57ff.
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En stat som defineret ovenfor kan trues på en lang række måder.6 Der findes f.eks. økologiske, samfundsmæssige og økonomiske trusler. Sådanne trusler kan skelnes fra hinanden alt efter de midler, de bygger på. Dvs. økonomiske trusler beror på midler som f.eks. valutaspekulation, samfundsmæssige på
f.eks. enorme flygtningestrømme, politiske trusler på f.eks. ideologisk propaganda, militære trusler på f.eks. angreb med en panserdivision. Den type trusler kommissoriet ønsker en undersøgelse af falder i hovedsagen indenfor de
typer trusler, der kan betegnes som hhv. politiske og militære. Disse uddybes
nedenfor.

Militære trusler
Militære trusler beror på et reelt militært styrkeopbud. De midler der truer,
er f.eks. en invasion, udløsning af en terrorbombe, sabotage, tæppebombninger eller angreb med missiler med atomare sprænghoveder. Militære trusler kan være rettet mod alle komponenter af staten. De kan med andre ord
true med destruktion af statens økosystem, store dele af befolkningens overlevelse, dens territoriale integritet, dens styreform og politiske autonomi samt
ideologiske og/eller nationale forankring. Militære trusler er dog ikke nødvendigvis rettet mod alle komponenter af staten samtidig.

Politiske trusler
Politiske trusler adskiller sig fra militære trusler ved ikke direkte at bero på
militære midler. Eksempler på ikke-militære midler, som kan benyttes i politiske trusler, er manglende anerkendelse og andre diplomatiske repressalier,
økonomiske sanktioner samt politisk propaganda og støtte til oppositionsgrupper af f.eks. nationalistisk eller ideologisk karakter.7 Eksistensen af en
modsatrettet ideologi forstærker ofte den politiske trussel. En part kan således frygte, at modparten får større held med sine tiltag, hvis denne formår at
tiltrække mange tilhængere og/eller opnår gode resultater med sin økonomiske politik. Politiske trusler er primært rettet mod statens bærende ideer og
dens politiske institutioner, men ikke direkte mod statens materielle grundlag.

6
Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, 1998; Keith Krause
og Michael C. Williams „Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods,“ Mershon
International Studies Review, Vol. 40, (2), 1996.
7
Kenneth Boulding, „Toward a theory of peace“ i Roger Fisher (ed.): International Conflict and
Behavioural Science, 1964; Buzan, m. fl., Security, s.118.
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Oversigt over indholdet af hhv. politiske og militære trusler
Trusselstype

Truslens mål

Truslens midler

Militær trussel

Statsbærende ideer, styreform, suverænitet,
territorial integritet,
befolkningens overlevelse, infrastruktur
og økologi.
Militære trusler er dog
ikke nødvendigvis rettet mod alle komponenter på en gang.

F.eks. militære magtdemonstrationer, angreb
med militære enheder,
militær invasion, militær besættelse etc.

Politisk trussel

Primært institutioner
(f.eks. styreform) og
statsbærende ideer
(f.eks. ideologier,
nationalfølelse, patriotisme etc.).
Denne type trusler er
ikke direkte rettet mod
statens fysiske base
(herunder territorium).

Politisk propaganda og
støtte til oppositionsgrupper af f.eks. nationalistisk eller ideologisk karakter, anerkendelsespolitik og andre
diplomatiske midler,
økonomiske sanktioner.

Forholdet mellem trussel og sårbarhed
Eventuel fremsættelse eller fravær af politiske og militære trusler afhænger i
høj grad af den truede parts egen styrke. Trussel og sårbarhed er således nært
forbundne begreber. For at A kan vurderes som truet af B, kræver det uanset
B’s intentioner, at A har visse sårbare punkter, som B kan udnytte. Trussel og
sårbarhed er således to sider af samme sag. Intet er en trussel, uden at nogle
værdier er sårbare.8 Der kan siges at eksistere et symbiotisk forhold mellem
trusler og sårbarhed. Hvis en stat evner at formindske egen sårbarhed, formindskes truslen samtidig.

8

Lawrence Freedman, US intelligence and the Soviet Strategic Threat, 1986, s. 4.
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Nye våben, nye trusler. Atombomben over Hiroshima, Japan, 6. august 1945. Billedet er taget
kl. 8.17, 2 minutter efter sprængningen. (FN).
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Kilder til militær sårbarhed
Relativt små kapabiliteter vil ofte være en kilde til sårbarhed, idet en potentiel
fjendtligsindet stat med flere militære og/eller økonomiske ressourcer vil
have let spil og dermed udgøre en trussel. Her ligger relevansen i strategiske
overvejelser, der spørger til, hvor mange divisioner fjenden har, hvilke våbentyper der er andre overlegne, og hvilke anvendelsesmuligheder forskellige
former for våben har, deres offensive eller defensive evner, osv. Allianceforhold kan også reducere eller øge en stats sårbarhed. En stat med stærke og
troværdige allierede vil således ofte være væsentlig mindre sårbar over for
fjendtlige angreb end en alliancefri stat. Samtidig kan alliancetilhørsforhold
være en kilde til sårbarhed, hvis de tvinger stater ind i krige, de ellers ikke ville
blive berørt af.9 Desuden har afstanden til en potentiel aggressor indflydelse
på en stats sårbarhed. En stat, der ligger tæt på en potentiel aggressor, er
mere sårbar end en fjerntliggende, medmindre den pågældende potentielle
aggressor er i stand til at projicere magt ligeligt til alle egne af kloden.
Slutteligt påvirker en stats geografiske beskaffenhed dens sårbarhed. Stater,
der udgør et isoleret ørige eller er omkranset af ufremkommelige bjerge, er
mindre sårbare over for konventionelle angreb end stater, der primært består
af fladt terræn uden større fysiske forhindringer og evt. grænser umiddelbart
op til en række andre stater.10

Kilder til politisk sårbarhed
En kilde til politisk sårbarhed er ideologiske konfrontationslinjer mellem
regering og befolkning eller mellem forskellige grupper i befolkningen, der
kan udnyttes af andre stater med henblik på at hverve tilhængere til eget ideologisk system. Denne sårbarhed kan rammes med forskellige propagandatiltag, bl.a. pressehetz, organisering af massebevægelser, der er stærkt kritiske
over for regeringens politik samt støtte til politiske partier med gennemgribende samfundsomvæltning på programmet. En anden type sårbarhed er
uoverensstemmelse mellem stat og nation. Det kan være tilfældet, hvis staten
består af flere nationale, religiøse eller kulturelle grupper, der står i modsætning til hinanden i en sådan grad, at en gruppe ønsker at løsrive sig for at
blive en selvstændig stat eller tilslutte sig et moderland. I givet fald vil en
fjendtlig stat kunne svække den pågældende stats politiske sammenhængskraft ved at fremme sådanne uoverensstemmelser.11

9
Hans Mouritzen, Theory and Reality of International Politics, 1998; Stephen Walt: The Origins of
Alliances, 1987. Se også kapitel 3.
10
Buzan, People, States, & Fear; Buzan, m.fl., Security, s. 57-61.
11
Sst., s. 150-154.
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Forholdet mellem kapabilitet og intention
I en konkret situation, hvor en række udenrigspolitiske beslutningstagere
eller en ekstern iagttager skal vurdere, hvorvidt en stat udgør en trussel af
militær eller politisk art, kan der med fordel skelnes mellem yderligere to elementer i sådanne trusselsvurderinger. I studier af trusler og trusselsopfattelser
skelnes traditionelt mellem kapabilitet og intention. Stater, der er overlegne
demografisk, økonomisk og militært har mulighed for at intimidere, angribe
og således ændre på magtforholdene mellem stater. Men relativt større kapabiliteter er ikke en trussel uden en vilje til at revidere disse magtforhold. Når
en konkret trussel skal vurderes, skal intentioner og kapabiliteter derfor afvejes i en sandsynlighedsanalyse, hvor givne politiske, økonomiske og diplomatiske konstellationer afgør, om der kan sluttes fra et militært styrkeopbud
til en aggressiv intention.
Argumenter for at medtage intentionskomponenten i en trusselsvurdering
kan illustreres ved et par historiske eksempler: I 30’erne fejllæste stormagterne Hitlers intentioner, fordi de fokuserede på Tysklands relativt lave styrkeopbud og sluttede fra relativt færre ressourcer til manglende angrebsvilje. En
lignende fejlslutning fandt sted i Storbritannien i starten af 1980’erne i forbindelse med Argentina og Falklandsøerne. Omvendt sluttede de japanske
ledere i årene op til Pearl Harbor, at en konflikt med en så magtfuld
Stillehavsstat som USA uanset daværende amerikanske intentioner var uundgåelig, hvorfor Japan ligeså godt kunne forberede sig på en sådan konflikt.12
Betydningen af det numeriske styrkeopbud afgøres med andre ord i lyset af
staters intentioner og andre staters tolkning af disse intentioner. Et enkelt
missil, der står placeret i en antageligt fjendtligt indstillet stat kan forekomme
langt mere truende end hundredvis af missiler placeret i stater, der antages
for neutrale eller venligt stemte. I en forstand kan der argumenteres for, at
intentioner er den vigtigste del af en trussel, idet selv en massiv ødelæggelseskapacitet hos en venligsindet stat ikke udgør en trussel, mens stater eller
grupper med relativt få kapabiliteter i kraft af deres intentioner om at gøre
skade uanset omkostningerne – jf. angrebet på USA 11. september 2001 – kan
udgøre en langt større trussel.
For de politiske trusler er kapabilitet og intention ligeledes to væsentlige
bestanddele ved en trusselsvurdering. Hvor alvorlige trusler om f.eks. økonomiske og diplomatiske sanktioner er, afhænger både af beslutsomheden hos
de truende stater og de ressourcer, de har til at gennemføre sanktionerne.
Truslens alvor vil tillige afhænge af såvel graden af ideologisk fjendtlighed
mellem parterne (intention) som den politiske prestige og succes (kapabilitet), modparten i en ideologisk konflikt nyder.

12

K. Knorr, „Threat perception“, Historical Dimensions of National Security Problems, 1976, s. 93.
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Afskrækkelse
En væsentlig faktor i vurderingen af truslen under den kolde krig er betydningen af atomvåben. Hvilken betydning havde disse våbens enorme ødelæggelsespotentiale for den kolde krig? En række teoretikere går ligefrem så
langt, at de påstår at udviklingen af atomvåben sikrede, at den kolde krig ikke
blev varm. Det faktum, at truslen var total og altomfattende, betød altså at den
reelt set var lav. Til støtte for dette standpunkt kan man pege på de særlige og
delvis ritualiserede former for trusler i en situation med gensidig atomar
afskrækkelse, hvor kommunikationen mellem parterne til en vis grad består
af en form for trusselsdiplomati med benyttelse af et veludviklet trusselsregister, som der kan skrues op og ned for. Udviklingen af stadig flere og mere
destruktive våbensystemer er fra denne synsvinkel ikke signal om en stigende
risiko for et angreb mod modparten, men led i en diplomatisk og politisk
positionering. Andre vil hævde, at den nukleare selvafskrækkelse i den kolde
krigs senere faser var blevet så stor, at konventionelle styrker stod for en
væsentlig del af afskrækkelsen.13
Som udgangspunkt vil udredningens analyse af intentioner og kapabiliteter
tage hensyn til den kvalitative ændring af det internationale system, som atomvåbnene forårsagede. Men samtidig tages det ikke for givet, at samtlige involverede aktører på alle tidspunkter tog afskrækkelseslogikken så meget til sig,
at der ikke var en risiko for, at den blev forsøgt omgået. Det må, i det omfang
det anvendte materiale tillader det, være genstand for en nærmere undersøgelse.

Faktorer med indflydelse på de historiske trusselsopfattelser
En række faktorer har indflydelse på trusselsvurderingerne og kan bidrage til
en forklaring på de forskelle, der måtte være mellem datidige og nutidige vurderinger af truslen.14

Ideologiers indflydelse på trusselsopfattelsen
Ideologisk overbevisning har en betydning for den måde, trusler opfattes på.
Hvis en part forholder sig til modparten gennem en ideologisk fjendtligsindet verdensanskuelse, kan denne part være tilbøjelig til at udlede en fjendtlig
intention af modpartens militære styrker. Modparten vil kunne opfattes som
en aktør med et revisionistisk udenrigspolitisk projekt i kraft af den politiske
filosofi og det menneskesyn, som modparten ses igennem. Afkodningen af
13

Anders Boserup, „NATO og kernevåben“ i M.H. Clemmesen (red), Danmark og NATOs Strategi, Det
Krigsvidenskabelige Selskab, 1985, s. 38-42.
14
Raymond L. Garthoff, „On Estimating and Imputing Intentions“, International Security, vol. 2 (3), 1978.
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modpartens intentioner gennem et ideologisk filter kan således give anledning til alarmistiske trusselsopfattelser hos de stater, der føler sig truede. Det
rent politisk-ideologiske projekt kan i den truede stats øjne ikke adskilles fra
et rent magtpolitisk projekt, og af modpartens kapabiliteter udledes hegemoniske intentioner. Når sådanne mekanismer er på spil, vil enhver handling fra
modpartens side – uanset intentionen fra denne parts side – blive udlagt som
en aggressiv og fjendtlig handling.
Ideologier indvirker imidlertid ikke konstant på trusselsopfattelsen. En
opfattelse af modparten som en dødelig trussel kan i perioder vige til fordel
for en opfattelse af modparten som en form for interessepartner, med hvem
man kan forhandle sig frem til våben- og fredsaftaler.

Taktisk brug af trusselsvurderinger
Herudover er det nødvendigt at være opmærksom på de taktiske spil, trusselsvurderinger kan indgå i. Aktører, der er centralt placerede for vurdering af
truslen, kan have en interesse i bevidst at tegne et bestemt billede at truslens
størrelse og karakter. Det kan ske som led i en indenrigspolitisk eller international sammenhæng.
Bureaukratiske aktører kan indbyrdes føre kampe om, hvorledes truslen
bør fremstilles. Motiverne bag disse kampe kan ligge i fordelingen af ressourcer mellem forskellige grene af statsadministrationen, ligesom de forskellige
militære værn kan se en fordel i at dreje trusselsvurderingerne i en bestemt
retning. F.eks. kan flåden have et incitament til at beskrive den militære trussel på en måde, så et troværdigt forsvar kræver ressourcer tilført flåden.15
Repræsentanter for eller med tilknytning til våbenindustrien, for så vidt disse
har indflydelse på eller er inddraget i udarbejdelsen af trusselsvurderinger,
kan selvsagt også tænkes at have interesse i at påvirke trusselsvurderingerne.
Dernæst kan partieliter, ministre osv. tænkes at bruge trusselsvurderinger
instrumentelt for at styrke eller opnå en magtposition. For det første kan en
elite have en umiddelbar interesse i at fremmane et billede af stor ydre fare
for på den måde at sikre sig loyalitet mod staten og egen position, idet
befolkningen ofte vil vende sig til deres ledere for at opnå beskyttelse i en
sådan situation.16 For det andet kan eliter bruge trusselsvurderinger i kampen
om at opnå befolkningens gunst, idet der kan være stemmer eller opbakning
at hente ved på baggrund af en offentlig eller lækket trusselsvurdering at
betegne modstanderne som enten „høge“ eller „duer“. Hvorvidt det er fordelagtigt at fremstille modstanderne som høge eller duer, afhænger af den politiske stemning i befolkningen.
Ud over et hensyn til egen position kan ledende politikere være motiveret
15
16

Freedman, US intelligence and the Soviet Strategic Threat, s. 183ff.
Se f.eks. Mouritzen, Theory and Reality of International Relations.
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til at skabe en bestemt trusselsopfattelse i befolkningen for at beskytte staten.
Eksempler herpå kan være at fremstille en overhængende fare i et forsøg på
at sikre sig en isolationistisk orienteret befolknings støtte til kampen mod en
truende fjende. I andre sammenhænge kan politikere anse det for hensigtsmæssigt at beskrive truslen som lille, hvis de f.eks. ønsker at få befolkningen
til at støtte en mere neutralistisk kurs.
I en alliancepolitisk sammenhæng kan der også være motiver til bevidst at
manipulere trusselsvurderinger i en bestemt retning. Et oplagt motiv til at
fremsætte alarmerende trusselsvurderinger er at få alliancepartnere til at yde
mere og derigennem muligvis lette eget bidrag til alliancen. Dette kan imidlertid hurtigt give bagslag i form af de allieredes krav til øget egen indsats.
Motivet til sådanne vurderinger kan dog også være et ønske om at forbedre
alliancens samlede styrke, f.eks. ved at betone den umiddelbare trussel med
henblik på at øge de øvrige allieredes bidrag til, hvad der anses for at ville
blive en langstrakt styrkeprøve.17 Et motiv til at fremstille en trussel som mindre alvorlig kan også ligge i, at en partner vil undgå at skræmme en alliancepartner over i fjendens lejr eller i retning af neutralisme. Herudover kan en
alliances samlede vurdering af fjendens kapabiliteter tænkes at være højere end
trusselsvurderinger udarbejdet af et enkelt alliancemedlem. Det skyldes, at
hvert alliancemedlem i den endelige kompromisbaserede trusselsvurdering ofte
vil bidrage med og forsvare en bevidst højt sat vurdering af det antal styrker,
der specifikt bliver anset som en trussel mod deres egen stat på grund af frygten for ikke at være tilstrækkelig forsvaret i en krisesituation. Dermed kan
resultatet tendere mod en sammenlægning af en række høje trusselsvurderinger.

Metoder til trusselsbedømmelse og analyse af
trusselsopfattelser
Metoder til bedømmelse af den militære trussel
Som nævnt ovenfor forstås en militær trussel som risikoen for en krænkelse
af danske institutioner, statsbærende ideer og Danmarks fysiske base med
militære midler. Udredningens vurdering af en sådan trussel vil tage udgangspunkt i en overordnet vurdering af Sovjetunionens kapabiliteter og intentioner i den periode, der analyseres. Studiet af kapabiliteter er en registrering af
en stats materielle, politiske, organisatoriske og mentale ressourcer til at føre
krig. Udover at optælle selve våbenbeholdningen går man ved en analyse af
kapabiliteter ind og vurderer de militære implikationer af en stats øvrige ressourcer. De militære midlers effektivitet skal desuden vurderes i forhold til
den militærteknologiske udvikling. Endelig skal de materielle kapabiliteter
17

Matthew A. Evangelista, „Commentary: The „Soviet Threat“: Intentions, Capabilities, and Context“, Diplomatic History, Vol. 22 (3), 1998, s. 442.
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ses i forhold til statens samlede handleevne, dvs. hærens organisering, styrkernes kampmoral og disciplin samt befolkningens støtte i en eventuel krigssituation. Intentioner må forsøges udledt enten af modpartens subjektive signaler (taler, dokumenter, ideologi, propaganda) eller af modpartens reelle
udenrigspolitiske adfærd i tidens løb. Intentioner kan også til tider udledes af
opbygningen af særlige kapabiliteter, selv om disse kan være tvetydige. En
indikator er f.eks. valg af en offensiv udrustning (mange panserdivisioner
udrustet med nyeste kampvogne, mange landgangsfartøjer etc.). Intentioner
vil endvidere blive forsøgt udledt af deployeringsmønstre, valg af doktriner og
planer, øvelsesadfærd og dokumentariske vidnesbyrd i form af krigsplaner
eller lignende.
En militær trussel ikke er en entydig størrelse, men varierer alt efter, hvilken situation man som analytiker forholder sig til. Udredningen vil derfor
vurdere den militære trussel mod Danmark i en række specifikke situationer/kontekster. Der kan således for hver periode laves en vurdering af risikoen for a) et isoleret angreb på Danmark, b) en velforberedt verdenskrig
igangsat af Sovjetunionen, c) en udløsning af en storkrig som en følge af en
krise eller fejlkalkulering, samt en beskrivelse af, hvordan Danmark eventuelt
ville blive berørt af en storkrig/verdenskrig. En vurdering af Danmarks strategiske betydning og dansk sårbarhed vil blive inddraget i sådanne vurderinger i muligt omfang.
Kildegrundlaget for denne vurdering af den militære trussel vil være den
sekundære litteratur om Danmark under den kolde krig samt om den kolde
krig generelt, f.eks. nyere værker om sovjetisk udenrigspolitik baseret på nyt
kildegrundlag, erindringer skrevet af sovjetiske og øvrige østlige politikere,
embedsmænd, militærpersoner m.v. Primærkilder vil ligeledes indgå i udredningens vurdering af truslen mod Danmark. Brugen af østligt kildemateriale
vil være begrænset af den i nogle tilfælde restriktive adgang til den tidligere
østbloks arkivmateriale.
Eftersom de største hemmeligheder stadig er utilgængelige for forskningsverdenen, må en vurdering af såvel intentioner som kapabiliteter i Øst til en
vis grad basere sig på vestligt kildemateriale (særligt trusselsvurderinger) og
den nævnte sekundære litteratur. Når en egentlig trusselsbedømmelse foretages på grundlag af disse vestlige trusselsopfattelser, vil der blive anvendt
almindelige kildekritiske principper, blandt andet ud fra en opmærksomhed
på muligheden for indflydelse på fremstillingen af truslen fra de ovennævnte
ubevidste og bevidste faktorer.
Herudover var særligt efterretningerne fra den tidlige kolde krig forbundet
med stor usikkerhed, da de for størstedelens vedkommende var baseret på
aviser, opsnappede rygter, indberetninger fra ambassader, informationsudveksling med andre staters regeringer, spioner osv. Disse efterretninger
kunne ikke som i senere perioder suppleres med fotos taget fra satellitter og
spionfly samt information fra anden avanceret overvågningsteknologi.
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Allerede fra slutningen af 1940erne foregik der dog luftrekognoscering over
Sovjetunionen og Østeuropa.
Der vil tillige i forbindelse med anvendelse af datidige trusselsvurderinger
blive taget højde for, at efterretningsarbejde ofte er foregået under tidspres
og, trods teknologiske landvindinger, med begrænset information til rådighed. Dette medvirker til, at trusselsvurderinger sigter på at reducere tvetydigheder og derfor i højere grad end andre analyseopgaver med bedre informationsmuligheder er udformet efter diverse tommelfingerregler som f.eks. historiske analogier eller forenklende læresætninger som „intentioner kan skifte
fra den ene dag den til anden, og fuld vished om deres karakter kan aldrig opnås, og
derfor bør indsatsen koncentreres om kapabiliteter“. Sådanne faktorer kan medvirke
til, at den information, efterretningstjenester modtager, bruges til at bekræfte forudindtagede holdninger snarere end til at reflektere eventuelle forandringer i trusselsbilledet.

Metode til bedømmelse af den politiske trussel
Ved politisk trussel forstås som nævnt risikoen for krænkelse af den pågældende stats institutioner, styreform og statsbærende ideer med politiske midler.
Udredningens vurdering af denne trussel vil i henhold hertil være baseret på
en række episoder, hvor Sovjet har søgt indflydelse på ovennævnte dele af den
danske stat med politiske midler. I forbindelse med hver af disse episoder
fokuseres på A) østblokkens politiske kapabilitet i perioden (dvs. økonomisk
succes og ideologisk prestige) og østlige politiske intentioner i den konkrete sag – det østlige udspil gennemgås og vurderes med hensyn til
præferencer, strategier og mål. B)
Danske officielle og uofficielle reaktioner på udfordringen – de danske
reaktioner og det politiske spil
beskrives og vurderes. Der fokuseres
på danske sårbarheder og på, hvorvidt modparten med udbytte kunne
spille på disse. C) Det undersøges,
om østblokken havde held med at få
indflydelse på dansk politik og
opinion, og om danske statsbærende
ideer og institutioner var truede.
Kildegrundlaget vil igen være både
sekundærlitteratur om perioden og
kildemateriale fra vestlige (særligt
Fra en plakatkonkurrence om den nye atomtrussel, afholdt af FN i 1947. (FN).
danske) og østlige arkiver.
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5 · Den internationale kontekst 1945-1962
Indledning
Oprindelsen til den kolde krig lå i den politiske og militære situation i Europa
efter de allieredes sejr over nazi-Tyskland i 2. verdenskrig.1 Tysklands totale
kapitulation i 1945 havde skabt et magttomrum i Europa, som militært blev
udfyldt af de fremrykkende amerikanske, britiske og russiske hære. I løbet af
få år fra 1944/45 til 1949/50 blev samarbejdet mellem de allierede afløst af
dyb mistillid, der førte til udviklingen af et bipolært system, hvor strukturelle
og idépolitiske modsætninger mellem vestlige demokratier og østlige diktaturer spillede en fremtrædende rolle. Senere fulgte også en militarisering og
nuklearisering af modsætningerne. Man kan ikke pege på én faktor som altafgørende, men placeringen af de sovjetiske og de vestallierede tropper i sommeren 1945 blev i sidste ende den vigtigste determinant for, hvilke lande der
blev placeret hvor i forhold til det jerntæppe, som fra anden halvdel af
1940’erne sænkede sig over Europa.2 En påstand om, at Roosevelt på Jaltakonferencen i februar 1945 „overgav“ Østeuropa til Stalin, ignorerer således
nogle enkle militære og politiske realiteter.3
Udviklingen i den kolde krig i den første periode fra afslutningen af 2.
verdenskrig i 1945 til Cubakrisen i 1962 kan beskrives i tre dele: bipolariteten
i Europa vokser frem i sidste halvdel af 1940’erne, den kolde krig globaliseres
og militariseres op gennem 1950’erne, mens udviklingen fra opbruddet i østblokken efter Stalins død til Cubakrisen danner rammen for tredje del.

1
Selve udtrykket „den kolde krig“ (the cold war) tillægges Walter Lippmann (1889-1974), der gennem
mange år var nestoren blandt amerikanske journalister og kommentatorer. Det skete første gang i en
artikel i efteråret 1947. Lippmann havde udtrykket fra 1930ernes Europa, hvor det var blevet brugt
til at karakterisere Hitlers nervekrig mod Frankrig (la guerre blanche eller la guerre froide), se Ronald
Steel, Walter Lippmann and the American Century, 1980, s. 445.
2
Udtrykket jerntæppe („iron curtain“) blev anvendt af Churchill i en tale i Fulton, Missouri, 5. marts
1946. Talens betydning blev forøget af, at præsident Truman var blandt tilhørerne.
3
Se f.eks. Stéphane Courtois, m. fl, Kommunismens Sorte Bog. Forbrydelser, terror, undertrykkelse, 2003, s. 37.
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Bipolariteten i Europa vokser frem
Der kan opregnes en række aktørhandlinger og politiske strukturer, som er
vigtige for at forstå, hvordan og hvorfor den kolde krig gennem de første år
var et europæisk anliggende. Blandt de vigtigste var sovjetiseringen af
Østeuropa og den sovjetiske besættelseszone i Tyskland, Trumandoktrinen og
Marshallplanen (1947), kuppet i Tjekkoslovakiet (1948), Berlinblokaden
(1948-49) og oprettelsen af Atlantpagten (NATO) i 1949. Den økonomiske og
politiske genopbygning antog efter kort tid meget forskellige former i Øst- og
Vesteuropa. Hertil kom, at forholdet mellem de sejrrige allierede tropper i de
forskellige dele af det fra nazi-Tyskland befriede Europa og de lokale befolkninger hurtigt udvikledes forskelligt i Øst- og Vesteuropa. Mens vestmagternes soldater blev modtaget som befriere og fortsat opfattet sådan, udvikledes der et modsætningsforhold mellem de russiske tropper og lokalbefolkningerne i den østlige del af Europa. Polen var det vigtigste tilfælde.

Sovjetisering af Østeuropa
Striden om Polen blev et af omdrejningspunkterne i de første år af den kolde
krig. Tyskland og Ruslands invasion af Polen i august 1939 havde udløst 2.
verdenskrig, og Storbritannien og USA så udviklingen i Polen som afgørende
for mulighederne for, at Østeuropa kunne leve uafhængigt af Sovjetunionen.
Under krigen havde der været to polske eksilregeringer, én i London af stærkt
nationalt orienterede og én i Lublin, som i 1944 var udpeget og blev kontrolleret af Stalin. Uenigheden om den polske regerings sammensætning var
længe et konfliktspørgsmål mellem de vestallierede og Rusland, indtil vestmagterne så sig nødsaget til at anerkende den Lublin-komité, som Moskva tidligt i 1945 formelt havde anerkendt som Polens regering. Hertil kom
virkningerne af de russiske troppers adfærd under fremrykningen mod
Tyskland i krigens sidste år. I sommeren 1944 havde russerne stoppet fremrykningen foran Warszawa, mens de tyske tropper nedkæmpede de polske
modstandsgrupper, der havde gjort opstand mod tyskerne i forventning om
et russisk indtog. Efter de sovjetiske mord på 14.000 polske officerer i Katynskovene i foråret 1940 forstærkede det de dybtliggende anti-russiske holdninger i den polske befolkning. I Stalins forestillingsverden var et fredeligt og
gensidigt imødekommende forhold til befolkningen i Polen – eller andre
uden for sovjetisk kontrol – aldrig en mulighed. Fra tidligt i 1946 begyndte
Stalin også at tale om den uundgåelige konflikt mellem den socialistiske og
den kapitalistiske verden.
Med støtte i den røde hærs fremrykninger mod vest begyndte
Sovjetunionen at blande sig i andre østeuropæiske landes indre forhold. Fra
1946 opnåede Sovjetunionen kontrol med regeringerne i Albanien, fra 1947
i Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Polen og fra 1948 i Tjekkoslovakiet. Især
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det kommunistiske kup i Tjekkoslovakiet øgede mistroen til russerne i
Vesten, da landet var et af de få i
Østeuropa med et fungerende demokrati og en demokratisk tradition
fra mellemkrigstiden. Men samtidig
var Sovjetunionen villig til at gøre
mindre indrømmelser til de vestallierede. For at sikre sig deres opslutning bag den militære og politiske
konsolidering af, hvad Stalin anså
som en vital sovjetisk kontrolzone i
Østeuropa og Tyskland, markerede
han de ydre grænser for den sovjetiske interessesfære ved i 1946 at
trække de sovjetiske tropper tilbage,
der i 1945 var stationeret på Bornholm, i Iran, i Nordnorge og i Tyr- Truman kører igennem det sønderskudte
kiet. Det var også ud fra ønsket om Berlin i sommeren 1945. (Truman Library).
fortsat koordinering med vestmagterne, at Sovjetunionen forholdt sig passivt i den græske borgerkrig trods tilstedeværelsen af en kommunistisk front. Grækenland var i Stalins opfattelse
vestlig kontrolsfære. Grundlæggende var Stalins adfærd bestemt af en indbygget mistænksomhed mod vesten og dyb modvilje mod alt fremmed. Den sovjetiske diktator havde også en tro på, at de kapitalistiske lande efter krigen
ville opleve en generel økonomisk krise med indbyrdes sammenstød, som
ville give Sovjetunionen et stort manøvrerum i Europa og Asien. Dette – snarere end en nøje udformet dispositionsplan (en „master plan“) – formede
den sovjetiske tilbøjelighed til „varsom ekspansionisme“ i, hvad de sovjetiske
ledere så som Sovjets naturlige indflydelsessfære i Østeuropa.4

Tysklandsproblemet
I 1946 indledte USA og Storbritannien en økonomisk sammenlægning af deres besættelseszoner i Tyskland og satte en stopper for overførsel af krigsskadeserstatninger til Sovjetunionen. Mens Frankrig i nogen tid søgte at opretholde en uafhængig politik i spørgsmålet, var de to vestmagters hensigt at
samle og styrke de vestlige zoner i en front vendt mod Øst. Tysklands sikkerhedspolitiske orientering var af afgørende betydning for magtbalancen
mellem Vest og Øst. Materielt havde Tyskland, trods krigens ødelæggelser, et
4

Se Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years, 1996, s. 11-29; Vladislav Zubok
and Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev, 1996, s. 9-77.
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betydeligt industrielt, økonomisk og demografisk potentiale, og det fremtidige tyske styres ideologiske observans ville have en afgørende vægt i konkurrencen mellem de ulige politiske og økonomiske systemer i Øst og Vest.
Med den ny Tysklandspolitik stødte vestmagterne mod Sovjetunionens
hovedpræference grundet i erfaringerne fra de to verdenskrige: at hindre en
ny tysk militær oprustning. Sovjetunionen protesterede herimod og henviste
til aftalerne fra Potsdam-konferencen i sommeren 1945, hvor Tyskland var
blevet behandlet som en økonomisk enhed. Gennem 1946 fremskyndede
Moskva dog selv opdelingen af Tyskland. I april blev det østtyske socialdemokrati tvunget til sammenlægning med det østtyske kommunistparti og kom
dermed under politisk kontrol fra Moskva. I forhandlingerne med vestmagterne talte Moskva derimod stadig om det ønskværdige i en sammenlægning
af alle zonerne i et afmilitariseret og neutralt Tyskland. I foråret 1948 accepterede Frankrig, at den franske besættelseszone kunne slås sammen med den
amerikansk-britiske, og i juni gennemførte de tre vestmagter en valutareform
for både de vestlige besættelseszoner og Vestberlin, som definitivt brød med
forestillingen om Tyskland som en økonomisk enhed. Valutareformen var samtidig den afgørende forudsætning for Vesttysklands økonomiske genopbygning.
Russernes svar var Berlinblokaden, mens Vestmagternes svar herpå var en
improviseret luftbro, som i begyndelsen meget få troede på kunne opretholdes mere end nogle få dage. Resultatet var, at det gennem 11 måneder, hvor
der blev gennemført ca. 200.000 flyvninger, lykkedes at holde Vestberlins godt
2,5 mio. indbyggere 150 km inde i den sovjetiske besættelseszone forsynet
med alle livsfornødenheder. Der var op- og nedture og tilsyneladende håbløse
situationer under blokaden, men luftbroens omfang og effektivitet overgik alles forventninger, og i maj 1949 måtte Sovjetunionen uden reelle modydelser
hæve blokaden.5 Strukturelt og ideologisk blev Berlinblokaden en markant
manifestation af den fremvoksende bipolaritet i Europa som en konflikt
mellem demokrati og diktatur.
De tre vestmagter var siden efteråret 1946 mere eller mindre entydigt nået
til den konklusion, at et delt Tyskland var det eneste alternativ til et russisk domineret samlet Tyskland, og de havde derfor i nogen tid forberedt dannelsen
af en vesttysk stat på basis af de tre vestlige besættelseszoner. I maj 1949 blev
Forbundsrepublikken Tyskland grundlagt. Sovjetunionens reaktion kom
umiddelbart efter med omdannelsen af Østzonen til Den Tyske Demokratiske
Republik (DDR).

Trumandoktrinen og Marshallplanen
I USA og Vesteuropa var det ikke så meget frygten for et direkte sovjetisk angreb, der var den afgørende trussel de første år efter 1945, som frygten for at
5

Ann & John Tusa, The Berlin Blockade, 1988.
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Sovjetunionen kunne bruge de enorme økonomiske og sociale problemer i
det krigsødelagte Europa til langsomt at fratage vesteuropæerne troen på en
fremtid uden for Sovjetunionens indflydelse. Truslen var, at kombinationen af
økonomisk kaos og aktive lokale kommunistpartier kunne danne basis for en
mere eller mindre åbenlys sovjetisk politisk pression. Derfor var der fra vesteuropæisk politikere af såvel borgerlig som socialdemokratisk observans et
stadigt pres på USA for at engagere sig økonomisk og politisk-moralsk og
efterhånden også med militære garantier i Europa.6 Ikke mindst Storbritannien med Labour-regeringens udenrigsminister Ernest Bevin i spidsen var her
et nøgleland. De europæiske politikere var fuldt bevidste om, at deres vigtigste modpart i USA var den republikanske højrefløj, der som Bevin og meningsfæller var meget anti-kommunistiske, men ikke ville bruge amerikanske
skatteyderes hårdt tjente penge på formål langt fra USA.7
Som en reaktion på krisen i Grækenland og Storbritanniens tilbagetrækning fra området spillede præsident Truman ud med en tale til Kongressen i
marts 1947 om økonomisk hjælp til Grækenland og Tyrkiet, som siden blev
kaldt Trumandoktrinen. Præsidentens tale blev udformet i bevidstheden om,
at kun en dramatisk og ideologisk ladet appel om kampen mellem frihed og
tyranni som to forskellige livsformer kunne vække den amerikanske befolkning fra dets iboende isolationisme, så deres repræsentanter i Kongressen
turde bruge penge på lande fjernt fra USA. Det var en retorik, som var i overensstemmelse med nogle grundlæggende træk i amerikansk historie, men
som både centralt placerede amerikanske kommentatorer og andre medlemmer af Truman-administrationen mente indlejrede amerikansk udenrigspolitik under den kolde krig i en selvskabt fælde.8 Men højstemt retorik eller ej –
det amerikanske folk blev ’vækket’ til en stor økonomisk og politisk indsats
langt fra USA’s kyster. Det centrale var, at der efter Trumans tale blev udviklet
en inddæmningspolitik („containment“) over for Sovjetunionen, som de første år lagde vægt på økonomiske midler, mens militære senere blev dominerende (se kapitel 3).
I sommeren 1947 holdt udenrigsminister Marshall en tale, hvor han fremlagde nogle ideer om amerikansk hjælp til Europas økonomiske genopbygning, som i de følgende år blev udmøntet i Marshallplanen. Ud fra ovennævnte tankegang om betydningen af økonomisk vækst og udvikling i et
6

Geir Lundestad, Øst, Vest, Nord, Sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945, 2000, s. 42f.
Allan Bullock, Ernest Bevin. Foreign Secretary 1945-1951, 1983, s. 357f; Melvyn P. Leffler, A
Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War, 1992, s. 148f.
Bevin spillede også en vigtig rolle i den første organisering af luftbroen til Berlin, se Bullock, Ernest
Bevin, s. 571-85.
8
John Lewis Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947, 1972, s. 346-52; et eksempel på en skeptisk holdning hos en diplomat, der siden 1934 havde haft en central rolle i udformningen af amerikansk sovjetpolitik, var Charles E. Bohlen, Witness to History 1929-1969, 1983, s.
261. Iflg. Bohlen syntes også George Marshall, der var blevet udenrigsminister to måneder tidligere,
at Trumans tale var for farvestrålende („a little too much flamboyant“).
7
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krigshærget Europa havde Marshallhjælpen til formål at stimulere verdenshandelen og de vesteuropæiske økonomier gennem kreditter og favorable vilkår for udenrigshandel. I alt dette var Bevin den vigtigste initiativtager, idet
han hurtigt greb chancen for at engagere USA i genopbygningen af Europa.
Stalins første reaktion på Marshalls tilbud var, at kapitalisterne måtte være
desperate i deres behov for at undgå en økonomisk krise, men at
Sovjetunionen og de østeuropæiske lande burde bruge en gunstig lejlighed
og deltage i udformningen af planerne.9 Stalin skiftede dog meget hurtigt opfattelse, da han erkendte, at Sovjetunionens økonomiske autonomi og lukkethed kunne blive truet. De østeuropæiske lande blev så efter en konference i
Paris i sommeren 1947 tvunget til at afslå deltagelse i Marshallplanen. Det sovjetiske afslag passede med ønskerne hos flere af vestmagterne, som frygtede,
at sovjetisk deltagelse ville blive brugt til et forsøg på at hindre, at de europæiske lande kunne fremlægge en koordineret og meningsfuld samarbejdsplan
for genopbygning af de vesteuropæiske økonomier. I forlængelse heraf dannedes i 1948 OEEC („Organization for European Economic Co-operation“),
der på mellemstatslig basis skulle administrere hjælpen. Derimod afviste
Storbritannien at være med, da USA støttede dannelsen af det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i 1951, først og fremmest fordi organisationen
havde overstatslige træk. EKSF blev en forløber for Det Europæiske Fællesskab (EF).
Alt i alt var Marshall-planen og den sovjetiske reaktion på den et vendepunkt i den kolde krigs tidlige udvikling. Den fremvoksende bipolaritet i
Europa var først og fremmest en følge af de økonomiske, sociale og politiske
samfundsstrukturer, der voksede frem i de af Sovjetunionen dominerede dele
af Østeuropa og i den sovjetiske besættelseszone i Tyskland.10 Disse samfundsstrukturer blev låst fast, da de østeuropæiske lande ikke fik mulighed for at
deltage i Marshall-planen, fordi Stalin mente, at planen ville undergrave den
sovjetiske økonomiske struktur og dens indførelse i Østeuropa. Det havde
den sovjetiske diktator efter alt at dømme ret i.

Atlantpagten
Siden 1947 havde Storbritannien, Frankrig, Belgien og Holland haft forskellige ønsker og løsere planer om at etablere et vestligt forsvarssamarbejde.
Bevin søgte tidligt at overbevise amerikanske politikere og embedsmænd om,
at et overordnet sikkerhedspolitisk samarbejde mellem USA og Vesteuropa

9

Det følgende bygger især på: John Lewis Gaddis, We Now Know. Rethinking Cold war History, 1997, s.
41f; Zubok and Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, s. 50f.; Vladislav Zubok, “Stalin’s Plans and
Russian Archives“, Diplomatic History, Vol. 21 (2), 1997.
10
William C. Cromwell, „The Marshall Plan, Britain, and the Cold War“, Review of International Studies
(1982), 8, s. 233-49.
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var nødvendigt for at skabe den fornødne politiske stabilitet som grundlag for
økonomisk og social genopbygning. I Truman-administrationen var der forskellige opfattelser, idet én gruppe var enige, mens en anden gruppe så truslen mod Vesteuropa som primært politisk og derfor fandt, at den skulle mødes med økonomiske midler. Flere mente også, at det monopol på atombomben, som USA havde haft siden den første atombombesprængning i sommeren 1945, overflødiggjorde udviklingen af en traditionel militæralliance.
Atombomben blev anset for et tilstrækkeligt afskrækkelsesmiddel, og dens diplomatiske symbolværdi blev af mange anset for høj. I realiteten synes den
amerikanske atomafskrækkelse dog at have været nært filtret sammen med
selv-afskrækkelse, både da USA havde monopol på bomben (1945-49), og før
det amerikanske fastland kunne nås af sovjetiske fly og raketter fra slutningen
af 1950’erne.11
I en uklar situation, hvor der var usikkerhed om de rette midler i inddæmningspolitikken, og ingen kunne eller ville tage initiativet, gav kuppet i Prag i
februar 1948 det afgørende skub til forhandlingerne om det, som i foråret
1949 blev til Atlantpagten (NATO). Formålet var at opbygge en organisatorisk
ramme som kunne manifestere og symbolisere en amerikansk garanti om
hjælp mod forskellige former for politisk-voldelig undergravning og femtekolonne virksomhed, som det var sket i Tjekkoslovakiet – ikke i første omgang
at skabe en egentlig militæralliance mod en ydre militær trussel. I de undersøgende samtaler mellem USA, Canada og de ovennævnte vesteuropæiske
lande med Storbritannien i spidsen om forskellige samarbejdsformer udvikledes gradvist i sidste halvdel af 1948 en fælles opfattelse af det mulige og det
nødvendige med hensyn til oprettelsen af en politisk alliance mellem de to
sider af Atlanterhavet. Formelt skulle det være en gensidig garantipagt, men
reelt var der tale om en ensidig amerikansk garanti til de europæiske lande,
som kunne og ville deltage.12 I april 1949 blev Atlantpagten undertegnet i
Washington.

Den kolde krig militariseres og globaliseres
I efteråret 1949 sprængte Sovjetunionen sin første atombombe, og i Kina sejrede de kinesiske kommunister i borgerkrigen. Begge dele medførte stærke
reaktioner i amerikansk politik med beskyldninger mod Truman-administrationen for at føre en alt for svag udenrigspolitik. Tidligt i 1950 besluttede USA
at fremstille brintbomben, og senere på foråret fremlagdes det såkaldte NSC11

John Lewis Gaddis, “The origins of Self-Deterrence: The United States and the Non-Use of
Nuclear Weapons, 1945-1958“ i Gaddis, The Long Peace. Inquiries Into the History og the Cold War, 1987,
s. 104-46.
12
Nikolaj Petersen, „Who Pulled Whom and How Much? Britain, the United States, and the Making
of the North Atlantic Treaty“, i Millennium: Journal of International Studies, Vol. 11 (2), 1982.
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68, som lagde op til en kraftig styrkelse af det militære element i inddæmningspolitikken. Et par måneder senere bevirkede Koreakrigen, at en kraftig
amerikansk oprustning kunne gennemføres, og efter få år blev en ide om
Vesttysklands medlemskab af NATO nogenlunde acceptabel for de vesteuropæiske medlemmer. Umiddelbart fik Koreakrigen en række konsekvenser for
militariseringen af den kolde krig.

Krig i Korea og krigsfrygt i Europa
Det kommunistiske Nordkoreas invasion i Sydkorea i juni 1950 udgjorde et
andet vendepunkt i den kolde krig. Vestmagterne opfattede ikke kun invasionen som sovjetisk ekspansionisme i Asien, men som et forvarsel om en sovjetisk invasion i Vesteuropa. Samtidig fik USA’s indtræden i Koreakrigen
under FN-mandat de europæiske NATO-lande til at frygte en mangel på tilstrækkelig amerikansk beskyttelse ved et eventuelt sovjetisk angreb på
Vesteuropa. Koreakrigen øgede således følelsen af Vestens militære sårbarhed, så meget desto mere som det kommunistiske Kina i juli 1950 engagerede
sig på Nordkoreas side. Koreakrigen skabte derved det politiske klima for en
genoprustning af Forbundsrepublikken. I september 1950 foreslog Frankrig
oprettelsen af en Europahær, der inkluderede de tyske styrker. Samtidig udbyggede vestmagterne det europæiske forsvarsberedskab, der siden Atlantpagtens undertegnelse i april 1949 først og fremmest havde beroet på amerikanske og britiske fly- og flådestyrker. I april 1951 blev en fælles militærkommando, SHAPE, oprettet i Paris under ledelse af den amerikanske general
Dwight D. Eisenhower, og i februar 1952 vedtog NATO-rådet en stærk konventionel oprustning.

Vesttyskland i NATO
Planerne om en genoprustning af Vesttyskland vakte stærk bekymring i
Moskva. I 1952 havde Stalin foreslået et genforenet Tyskland uden tilstedeværelse af fremmede tropper og med mulighed for oprettelse af en national tysk
hær. Vestmagterne havde affærdiget forslaget som et forsøg på at forhale
Vesttysklands genoprustning, hvilket formentlig også havde været hensigten,
om end strategien i Kreml grundet Stalins svigtende helbred var meget flydende på dette tidspunkt. For at forhindre genoprettelsen af en tysk hær forsøgte Beria efter Stalins død i foråret 1953 at opnå vestmagternes opbakning
til en mere radikal løsning af Tysklandsspørgsmålet. Den gik i hovedsagen ud
på at gøre DDR til en autonom provins i et genforenet Tyskland. De øvrige
sovjetiske ledere var imidlertid skeptiske over for tanken, navnlig da der i
Østtyskland i sommeren 1953 udbrød et oprør vendt mod den kommunistiske regering. Beria blev kort efter fjernet fra magten, og den sovjetiske Tysklandspolitik antog en mere reaktiv karakter. For at hindre Vesttysklands gen-
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oprustning og integration i NATO forsøgte Molotov i 1954 at vinde de vesteuropæiske NATO-landes støtte til en aleuropæisk sikkerhedsordning uden
om USA.
Da det franske parlament i 1954 nedstemte forslaget om en Europahær, øjnede sovjetledelsen chancen for en forpurring af den tyske genoprustning.
Men i stedet fandt Vestmagterne på en anden løsningsmodel, der kunne udnytte Tysklands potentielle militære styrke i udviklingen af det vestlige forsvar,
samtidig med at en vis kontrol med vesttyskernes udenrigspolitik kunne opretholdes. Med Parisaftalerne i december 1954 besluttede vestmagterne at optage Vesttyskland i NATO. Optagelsen forudsatte bl.a., at Tyskland fraskrev sig
retten til at erhverve kernevåben og til at etablere styrker, der ikke indgik i
NATO’s militære integration. Med Vesttyskland i NATO og udviklingen af en
vesttysk hær blev det fremskudte konventionelle forsvar mindre afhængigt af
de amerikanske atomvåben. Som modtræk til denne styrkelse af det vesteuropæiske forsvar dannede Sovjetunionen i 1955 Warszawapagten bestående af
Sovjetunionen og de østeuropæiske lande på nær Jugoslavien.
De første år efter Stalins død udviklede de sovjetiske ledere ideer om fredelig sameksistens som en slags pusterum i konfrontationen mellem de socialistiske og de kapitalistiske lande, hvor krig var erstattet af fredelig konkurrence og et vist samarbejde mellem de to samfundssystemer (se kapitel 3).
Denne tankegang og ønsket om Vestens anerkendelse som ligeværdig forhandlingspartner frem for en status som det internationale samfunds paria
var drivkraften bag Khrusjtjovs deltagelse i ’de fire stores’ topmøde i Genève
i sommeren 1955, som var det første af sin art siden Jalta- og Potsdam-konferencerne. Mødet førte ikke til håndgribelige resultater, men i den første tid
efter talte man forhåbningsfuldt om „ånden fra Genève“ og om détente.

Den tredje verden i den kolde krig
Den ny ledelse i Moskva begyndte i midten af 1950’erne at fremme Sovjetunionens udenrigspolitiske interesser igennem hjælpeprogrammer til en
række tidligere kolonier. Allerede i 1950 var Sovjetunionen begyndt at vende
sin opmærksomhed mod Asien med økonomisk støtte til det kommunistiske
Kina, Nordkorea og Indokinas nationalister, der siden 1953 havde villet løsrive sig fra Frankrig. Det havde givet anledning til amerikanske gisninger om,
at den succesfulde inddæmning af kommunismen i Vesteuropa havde fået
Sovjetunionen til at søge svage punkter i Asien og Mellemøsten. Efter i 195455 forgæves at have støttet franskmændene i Indokina forsøgte amerikanerne
med udenrigsminister John Foster Dulles i spidsen at oprette et system af pagter for at inddæmme Sovjetunionen globalt, først med etableringen af
SEATO som en forsvarspagt bestående af USA, Storbritannien, Frankrig,
Australien, New Zealand, Filippinerne, Thailand og Pakistan. SEATO skulle
udfylde et asiatisk tomrum i det vestlige forsvarssystem. Tilbage var kun det
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’hul’, der strakte sig fra Tyrkiet og Pakistan og ind i Mellemøsten. Det forsøgte
USA i 1955 at lukke med Bagdad-pagten bestående af Tyrkiet, Pakistan,
Storbritannien, Iran og Irak.13
Vesten formåede dog aldrig at vinde den arabiske verdens loyalitet i kampen mod kommunismen. Dertil var den arabiske nationalisme for stærk og erfaringerne med vestligt koloniherredømme for tæt på. Værst gik det i forbindelse med de fejlslagne forsøg på at fravriste den ægyptiske leder, oberst
Gamal Abdel Nasser, kontrollen med Suezkanal-selskabet, som Nasser nationaliserede i 1956. Trods USA’s afstandtagen fra den hemmelige aftale rettet
imod Ægypten, som Storbritannien, Frankrig og Israel indgik i efteråret 1956,
blev slutresultatet øget opslutning til Sovjetunionen i den arabiske verden.
Det skyldtes en tro på, at det i højere grad var Sovjetunionens trusler om brug
af atomvåben end det amerikanske pres, der fik de to tidligere kolonimagter
til at opgive deres ønske om at vælte Nasser.
De afkoloniserede landes involvering i den kolde krig skabte et nyt fænomen, nemlig gruppen af „alliancefrie lande“, der første gang markerede sig
ved Bandung-konferencen på Java i 1955 under ledelse af Indonesien, Indien
og Jugoslavien. De 29 deltagende lande fra Afrika, Asien og Mellemøsten var
ikke neutrale i traditionel forstand. Deres strategi var at spille på sympati i håb
om at opnå økonomisk støtte samtidig med at bevare deres nyvundne uafhængighed.14 Sovjetunionen søgte at anvende disse landes ønsker som et
værktøj til at indskrænke USA’s indflydelse i den tredje verden. Fra 1956 indledte Khrusjtjov en udvidelse af de sovjetiske interessesfærer med støtte til de
nye regimer i Asien, Afrika og Mellemøsten.15 Den økonomiske klientstatus
og i enkelte tilfælde våbenleverancer bakket op af Khrusjtjovs omfattende besøgsvirksomhed i den tredje verden fik det til at se ud, som om den globale
magtbalance i perioden afgørende tippede over til fordel for Sovjetunionen.
Sådan frygtede mange vestlige iagttagere det, og sådan fremstillede
Sovjetledelsen selv situationen.

Fra opbrud i østblokken til Cubakrise
Det begyndende opgør med Stalin på SUKP’s 20. partikongres i februar 1956
og Khrusjtjovs direkte kritik af Stalin på et umiddelbart efterfølgende hemmeligt møde med de sovjetiske og østeuropæiske delegerede havde en række
uforudsete konsekvenser for Sovjetunionens kontrol med de kommunistiske
lande i Østeuropa.16 I løbet af foråret, sommeren og efteråret 1956 opstod

13

Da Irak forlod Bagdad-pagten i 1958 ændrede organisationen navn til CENTO.
L. W. Martin, Neutralism and Nonalignment, 1962.
15
William Taubman, Khrushchev. The Man and His Era, 2003, s. 354.
16
Sst., s. 270-99.
14
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stor uro i Polen og Ungarn, som begge havde stærke historiske traditioner for
national selvstændighed, og for en kort tid blev der for alvor rokket ved sovjetimperiet.17

Oprør i Østeuropa
Først meldte problemerne sig i Polen. Oven på voldsomme strejker og demonstrationer i sommeren 1956 genindsatte det polske kommunistparti
imod Sovjetunionens ønske i efteråret den tidligere udrensede Wladyslaw
Gomulka som leder af kommunistpartiet. Sovjetledelsen var så meget imod
denne udvikling og bange for, at Polen ville forlade den socialistiske lejr, at de
på et tidspunkt havde sat de sovjetiske styrker i Polen i alarmtilstand sammen
med militære enheder i det baltiske område og Østersøflåden. Som modforanstaltning mobiliserede polakkerne deres interne sikkerhedsstyrker, og
krig mellem to medlemmer af Warszawapagten syntes umiddelbart forestående. Efter megen diskussion og usikkerhed i Kreml valgte russerne dog i sidste ende at affinde sig med den nye ledelse i Warszawa, der garanterede fortsat polsk kommunisme og medlemskab af Warszawapagten.18 Men det endnu
voldsommere folkelige oprør, der fandt sted på samme tid i Ungarn, valgte
Khrusjtjov – efter i første omgang tilsyneladende at have accepteret det – at
standse med militær magt. Da den nye ungarske leder Imre Nagy bebudede
Ungarns udtræden af Warszawapagten, erklærede landets neutralitet og appellerede til FN om hjælp til at forsvare neutraliteten, besluttede en usikker
sovjetledelse efter en del vaklen at gribe til en invasion. Kampene mellem den
røde hær og de ungarske frihedskæmpere kostede ca. 3.000 ungarere og godt
600 sovjetiske soldater livet. Efterfølgende blev ca. 22.000 ungarere fængslet
og 300 henrettet. Op mod 200.000 var flygtet til Vesten.19
Opstandene gjorde et alvorligt indhug i Khrusjtjovs ideologiske prestige.
Efter det begyndende opgør med Stalin og et forsigtigt tøbrud i Sovjetunionen samtidig med den fredelige sameksistenslinje i udenrigspolitikken
havde han fra 1955 søgt at få den kommunistiske bevægelse til på verdensplan
at tale med én stemme, et projekt, der bl.a. havde ført til Sovjetunionens forsoning med Titos Jugoslavien, som i 1948 var blevet fordømt af Stalin. Begivenhederne i Ungarn efteråret 1956 efterlod et indtryk af en kommunistisk
bevægelse, hvis sammenhængskraft byggede på tvang og ikke på folkelig tilslutning. Khrusjtjovs indrømmelse af Stalins fejltagelser kom fra 1956 til at stå
i et nyt lys og fik kommunismens tiltrækningskraft i Vesteuropa til at svinde
yderligere.
17

Lundestad, Øst, Vest, Nord, Sør, s. 194f.
Taubman, Khrushchev, s. 289-94.
19
Csaba Békés, Malcolm Byrne and János M. Rainer (eds.), The 1956 Hungarian Revolution. A History
in Documents, 2002; William I. Hitchcock, The Struggle for Europe. The Turbulent History of a Divided
Continent 1945-2002, s. 212-13; Aleksandr Stykalin, “The Hungarian Crisis of 1956: The Soviet Role
in the Light of New Archival Documents“, i Cold War History, Vol. 2 (2), 2001.
18
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Atomvåbenproblemer i NATO
Fra midten af 1950’erne opstod i vestlige regeringer og i NATO-alliancen bekymringer om den sovjetiske udvikling af kernevåben, der både havde rod i
forskellige balancebetragtninger og i overvejelser om, hvordan den amerikanske garanti til Vesteuropa – til tider benævnt den amerikanske atomparaply –
kunne gøres troværdig, efterhånden som sovjetiske fly og raketter kunne nå
USA. Først observerede amerikanerne i midten af 1950’erne med uro den
sovjetiske udvikling inden for langtrækkende strategiske bombefly. Luftrekognoscering og sovjetiske fremvisninger af lange rækker af nye bombefly i forbindelse med militærparader på og over Den Røde Plads i Moskva gav amerikanerne anledning til at tro, at Sovjetunionen var i færd med at overhale USA,
hvad angik bombemaskiner. Det skabte troen på et såkaldt „bomber gap“.
Efter et par år viste det sig at være en illusion, som bl.a. byggede på, at russerne ved paraden havde sendt de samme fly hen over Den Røde Plads flere
gange!20
Da Sovjetunionen i 1957 havde udviklet interkontinentale raketter og opsendte satellitten Sputnik, bredte der sig en frygt i Vesten for, at sovjetisk
missilteknologi var ved at overhale USA’s. Den vestlige presse talte fra da af
om en „missilkløft“, en tro, som Khrusjtjov bidrog til med sine taler om
Sovjetunionens mægtige atomvåbenstyrker. Kernevåbnene blev annonceret
som værende USA’s overlegne, skønt de sovjetiske atomraketter i ubådsflåden
og det sovjetiske flyvevåben stadig var teknologisk bagefter de amerikanske.
Også missilkløften i sovjetisk favør viste sig efter få år at være en illusion, og i
begyndelsen af 1961 blev det klart, at det faktisk var USA, som havde en langt
større raketstyrke end Sovjetunionen. Forinden førte bekymringerne om den
sovjetiske atomvåbenudvikling dog til en amerikansk beslutning i 1957 om at
udstationere mellemdistanceraketter i Europa, ligesom der blev gennemført
en stærk amerikansk raketoprustning, der blev yderligere forstærket i begyndelsen af Kennedy-administrationen i 1961. Sovjetunionen søgte at imødegå
disse udviklinger ved bl.a. at fremlægge en række forslag om kernevåbenfri
zoner i Europa som, hvis de blev implementeret, ville sikre Sovjetunionen en
atomvåbenfri zone langs hele dens vestlige periferi.

Berlinkriser og Cubakrisen
Efter gennem et par år at have været mere imødekommende ændrede den
sovjetiske leder tysklandspolitik fra efteråret 1958. I en tale i Moskva og i
breve til de tre andre besættelsesmagter i november 1958 fastslog Khrusjtjov,
at vestmagterne misbrugte deres tilstedeværelse i Vestberlin til at iværksætte

20

Lawrence Freedman. US Intelligence and the Soviet Strategic Thought, 1977, s. 66-67.
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handlinger rettet imod DDR og andre lande i den socialistiske lejr. Dermed
havde de brudt Potsdam-aftalerne fra sommeren 1945. Det kunne ikke fortsætte, og den sovjetiske leder erklærede, at hvis der ikke inden seks måneder
blev sluttet en fredstraktat med de to tyske stater eller et forenet Tyskland,
ville Sovjetunionen være løst fra sine forpligtelser ifølge Potsdam-aftalerne og
kunne overlade DDR alle rettigheder som suveræn stat, inklusive retten til at
overvåge alle adgangsvejene til Berlin fra Vesttyskland. Vestberlin kunne blive
en demilitariseret fristad, og DDR ville få mulighed for effektivt at sætte en
stopper for flygtningestrømmen.
Der var mange spekulationer om, hvad der fik Khrusjtjov til at stille sådanne krav. Var det angsten for, at Vesttyskland skulle få adgang til atomvåben, en angst som jo blev delt af mange i Vesten? Nyere arkivstudier viser, at
det afgørende for sovjetlederen var bekymring for DDR’s fortsatte levedygtighed og ønsket om prestige ved succesfulde forhandlinger med Vesten efter at
have udbasuneret skrappe krav.21 Men den sovjetiske leder trak efter nogle
måneder sine ultimative krav tilbage. Både Khrusjtjovs egen frygt for krig
trods det bombastiske sprog i taler og private samtaler med vestlige politikere
samt frygten for Ulbrichts aggressive og ensidige handlinger førte til, at Sovjet
opgav en separat fredstraktat med DDR. Nye forhandlinger mellem den
sovjetiske og den amerikanske udenrigsminister bidrog også til at løse op for
krisen.
Et par år senere synes Khrusjtjov at have fået fornyet selvtillid til at presse
på i Berlin, dels på grund af den amerikanske fiasko i forbindelse med det
mislykkede forsøg på at invadere Cuba i foråret 1961, dels på grund af præsident Kennedys optræden på topmødet i Wien i juni 1961, som den sovjetiske
leder opfattede som et svaghedstegn.22 Det endte med, at DDR-styret i august
1961 fik den mur, Ulbricht længe havde ønsket, og som betød en fuldstændig
adskillelse mellem de to dele af Berlin. De tiltagende flygtningestrømme fra
Øst- til Vestberlin havde især siden oprøret i 1953 truet med at dræne DDRstaten for den arbejdsdygtige del af befolkningen og dermed føre til økonomisk ruin. Khrusjtjov havde derimod længe strittet imod at lukke den frie forbindelse mellem de to dele af Berlin, fordi han som engageret leninist mente,
at DDR skulle være en socialistisk mønsterstat, som viste socialismens overlegenhed.
I foråret 1962 valgte Khrusjtjov efter en række mere eller mindre sammenhængende overvejelser og instinktive fornemmelser af Kennedy-administrationens risikovillighed og handlekraft at styrke sin og den socialistiske verdens
position ved at placere raketter med atomvåben på Cuba.23 Cuba var ved et

21

Hope M. Harrison, Driving the Soviets Up the Wall. Soviet-East German Relations, 1953-1961, 2003.
Petr Lunák, „Khrushchev and the Berlin Crisis: Soviet Brinkmanship Seen from Inside“, i Cold War
History, Vol. 3 (2) 2003.
23
Taubman, Khrushchev, s. 529-77.
22
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Billedmateriale fra amerikanske rekognosceringsflyvninger over Cuba
fremvises, mens Adlai
Stevenson (til højre)
beskriver fotografierne.
Yderst til venstre ses den
sovjetiske ambassadør
Valerian Sorin.
(NARA)

oprør mod Batista, der var en USA-venlig diktator, i 1959 blevet kommunistisk, og USA havde uden held søgt at genindsætte en provestlig regering i
april 1961 under det CIA-styrede invasionsforsøg i Svinebugten (omtalt ovenfor). Da Sovjetunionen i oktober 1962 til Kennedy-administrationens store
overraskelse sendte skibe lastede med atomraketter til Cuba, opfattede USA
det som en direkte trussel mod amerikansk territorium og en alvorlig begrænsning af atomafskrækkelsen. Cubakrisen blev den første styrkeprøve
mellem Sovjetunionen og USA, hvor atomvåbnet direkte blev anvendt som
pression. Krisen tilspidsedes i slutningen af oktober, da Kennedy, efter indgående og langvarige diskussioner om den mest hensigtsmæssige amerikanske
adfærd i en yderst farlig situation, indførte en blokade af øen, bakket op af et
højt militært beredskab. Efter et par højspændte dage, hvor situationens alvor
var evident også for den sovjetiske leder, førte det til sovjetisk tilbagetrækning.24 Khrusjtjovs forsøg på at installere raketter på Cuba var et risikofuldt vovestykke, som endte i fiasko også efter andre sovjetlederes opfattelse,
og det blev en del af baggrunden for hans afsættelse to år senere. Cubakrisen
førte også til en periode med afspænding (se kapitel 28).

24

James G. Blight and Dsvid A. Welch (eds.), Intlligence and the Cuban Missile Crisis, 1998; Aleksandr
Fursenko and Timothy Naftali, ‘One hell of a Gamble’. Khrushchev, Castro, Kennedy, and the Cuban Missile
Crisis 1958-1964, 1997.
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Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962
Den sikkerhedspolitiske debat
6 · Baggrund
De politiske partier og forsvarspolitikken
før anden verdenskrig
I første halvdel af det 20. århundrede var der fire indflydelsesrige politiske
partier på Rigsdagen, der hver især forfægtede bestemte forsvarspolitiske
synspunkter. De fire politiske partier var: Socialdemokratiet, Det Radikale
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.1
Socialdemokratiet var i 1920erne og begyndelsen af 1930erne et antimilitaristisk og neutralistisk indstillet parti. I 1933 skiftede det delvis synspunkt på
forsvarspolitikken. Statsminister Thorvald Stauning – og med ham blandt
andre Hartvig Frisch og partiets politiske ordfører Hans Nielsen – argumenterede nu for, at det ville være „tåbeligt“, om man fra dansk side afstod fra at
„vilde værne og forsvare“ Danmark. Således besluttede partiet i 1933 i lyset af
Hitlers magtovertagelse i Tyskland ikke at genfremsætte sit mangeårige krav
om dansk afrustning.2 Til gengæld blev det partiets politik, at de danske værn
skulle forsvare mindre neutralitetskrænkelser, „når der foreligger rimelig
mulighed for deres afvisning“ (til eksempel overflyvninger, grænseoverskridelser etc.).3 Men der var tale om en vanskelig balanceakt, for det var samtidig partiets opfattelse, at landet ikke skulle forsvare sig mod en overmagt. I
partiorganisationen stod socialdemokratiske pacifister og afrustningstilhængere i slutningen af 1930erne således side om side med fortalere for et øget
forsvar. Socialdemokratiet holdt gennem hele mellemkrigsperioden fast ved
neutralitetspolitikken.4
1

Danmarks forsvarspolitiske tradition over en længere periode er behandlet i Carsten Holbraad,
Danish Neutrality. A Study of a Small State, 1991; Hans Mouritzen, At forklare international politik, 1999,
s. 85-94; Henrik S. Nissen, ”Udenrigspolitik 1933-1940”, i Niels Finn Christiansen, Karl Christian
Lammers, Henrik S. Nissen, Tiden 1914-1945 (Danmarks historie bd. 7, 1988).
2
Niels Finn Christiansen, Den politiske ordfører. Hartvig Frisch 1935-1940, 1999, s. 21-35. Citatet af Hans
Nielsen er fra Folketingets debatter i efteråret 1933.
3
Alsing Andersen i Folketinget i 1937. Citeret efter Hans Branner, 9. april 1940 – et politisk lærestykke?
En udenrigspolitisk krises baggrund, indhold og perspektiver, 1987, s. 119. Hans Kirchhoff, Samarbejde og
modstand under besættelsen. En politisk historie, 2001, s. 32.
4
Tim Knudsen, Da demokrati blev til folkestyre. Dansk demokratihistorie, bd. 1, 2001, s. 124. Det skete dog
et par gange i 1930erne, at Stauning udfordrede udenrigsminister P. Munch i forsvarspolitikken. Det
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I midten af dansk politik havde Det Radikale Venstre siden partiets dannelse i 1905 ønsket en forsigtig, antimilitaristisk og neutralistisk politik. Da
partiet kom i regering i 1929 formulerede det, med udenrigsminister P.
Munch som spydspids, imidlertid en aktiv udenrigspolitik, idet målet blev at
forpligte de europæiske lande, navnlig Tyskland, på det normdannende samarbejde i Folkeforbundet. Ved at rette fokus på legalismen håbede Munch at
fastholde de europæiske nationer på internationale aftaler. P. Munchs rationale var, at et stærkt militær blot ville provokere stormagterne til angreb på
Danmark. Indenrigspolitisk bestod det radikale standpunkt i at fremme det
såkaldte kulturforsvar på bekostning af de militære værn. Ved begrebet „kulturforsvar“ forstod P. Munch en høj grad af social lighed og kulturelt fællesskab i befolkningen.5
Det Konservative Folkeparti var landets mest forsvarsvenlige parti. Siden
Højres dannelse (1883) og videreførelse i Det Konservative Folkeparti (1915)
havde forsvaret været en hjertesag for partiet. I sidste halvdel af 1930erne blev
partiets forsvarspolitik formuleret under indtryk af truslen fra syd. Partiet
argumenterede for at øge forsvarsberedskabet, således at Danmark kunne forsvare sig i tilfælde af angreb. Det handlede om at få etableret et eksistensforsvar. Det var imidlertid en vanskelig sag for de konservative at få gennemført
denne politik. Socialdemokratiet og navnlig Det Radikale Venstre stod for stærkt
i parlamentarisk sammenhæng til, at dette kunne lade sig gøre. I forbindelse
med forsvarsloven af 1937 blev bevillingerne til forsvaret kun øget med knap
2 millioner kroner. Det Konservative Folkeparti fandt denne forøgelse af
bevillingerne for ringe. Og derfor valgte partiet at stemme imod loven.6
Venstre var omkring 1900 splittet, hvad angik forsvarspolitikken. Efter flere
års stilstand slog J.C. Christensen i 1905 ind på en mere forsvarsvenlig linje.
Det var blandt andet derfor, at de radikale samme år brød ud af partiet. Efter
første verdenskrig eksisterede der ikke umiddelbart nogen ydre trussel mod
Danmark, og under indtryk af opinionen og landbrugskrisen blev det
Venstres synspunkt at reducere forsvarsudgifterne.7 Op gennem 1930erne
kom der ikke noget ud af. Carsten Due-Nielsen, ”Socialdemokratiets udenrigspolitik 1924-1940”,
Arbejderhistorie (4) 1999, s. 7-21.
5
P. Munchs udenrigs- og forsvarspolitiske synspunkter er analyseret i Ole Karup Pedersen,
Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik, 1970; Hans Branner,
”Brug og misbrug af den udenrigspolitiske historie”, Udenrigs (1) 2004, s. 28-29. Om De Radikales og
Munchs udenrigspolitik i 1930ernes se også Henrik S. Nissen, ”Udenrigspolitik 1933-1940”, i Niels
Finn Christiansen, Karl Christian Lammers, Henrik S. Nissen, Tiden 1914-1945.
6
Hvortil der dog blev bevilliget 19 millioner kroner til anskaffelse af materiel over 5-6 år. Wilhelm
Christmas-Møller, Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti 1920-36. ”Vor klinge og vort
skjold”, 1993, s. 29-31; samme, Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti 1936-48 .”Et stridens tegn”, 1993, s. 65-80.
7
Knud Larsen, Forsvar og Folkeforbund. En studie i Venstres og Det konservative Folkepartis forsvarspolitiske
meningsdannelse 1918-1922, 1976, s. 83-151, her s. 143; Carsten Due-Nielsen, ”1864-1914” i Claus
Bjørn og Carsten Due-Nielsen, Fra helstat til nationalstat 1814-1914 (Dansk udenrigspolitiks historie,
3), Danmarks Nationalleksikon, 2003, s. 474-82.
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førte partiet en forsigtig forsvarspolitik. I forbindelse med forsvarsloven af
1937 markerede det sig heller ikke nævneværdigt i debatten, og da loven skulle
til afstemning i Rigsdagen, valgte partiet ikke at stemme.8 Bag beslutningen
om at undlade at stemme lå Venstres ønske om mere oprustning end regeringen ønskede, men mindre end Det Konservative Folkeparti krævede.9 Generelt førte Venstre i 1930erne en pragmatisk forsvarspolitik, og det synes at
have stillet sig i en mellemposition mellem den socialdemokratisk-radikale
regerings og de konservatives forsvarspolitik.

Systemkonflikten og den sikkerhedspolitiske debat
efter 1945
Den danske sikkerhedspolitiske debat var i årene mellem 1945 og 1962 en
politisk og ideologisk kamp mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti på den ene side og Danmarks Kommunistiske Parti
(DKP) og Socialistisk Folkeparti (1959-) på den anden side. Konflikten mellem disse partier fik sit mest markante udtryk i den offentlige debat mellem
Socialdemokratiet og DKP.10
For Socialdemokratiet havde DKP siden mellemkrigsårene været en væsentlig fjende i dansk politik. Der var mindst tre forklaringer på Socialdemokratiets kritik af og afstandtagen fra DKP.
For det første var begge partier børn af marxismen, men hvor Socialdemokratiet var et reformistisk parti, der sigtede mod trinvise sociale forandringer uden brug af vold, stræbte DKP efter „proletariatets diktatur“.11
Socialdemokratiet frygtede DKP’s intentioner: Stillede DKP sig i modsætning
til det danske demokrati? Ville DKP slå følgeskab med Kreml, såfremt muligheden bød sig? Og ville DKP forsøge revolutionen, hvis lejligheden opstod?
Spurgte man socialdemokraterne, var svaret et ja på alle tre spørgsmål.
Socialdemokratiet så DKP som et systemfjendtligt parti og som en trojansk

8

Niels Finn Christansen, Den politiske ordfører, s. 34.
Johs. Lomholt-Thomsen, ”Forsvaret” i Gustav Auring og Johs. Lomholt-Thomsen (red.), Problemer i
dansk politik 1901-1946 (Vi og vor fortid, nr. 14-15), 1948, s. 174-208, her s. 199; jf. Bo Lidegaard,
Overleveren 1914-1945. (Dansk udenrigspolitiks historie, 4), Danmarks Nationalleksikon, 2004, s. 310.
10
Konflikten mellem de to partier er punktvis behandlet i følgende værker: Wilhelm ChristmasMøller, Obersten og kommandøren. Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokratiet 1945-55, 1995;
Niels Wium Olesen, ”Tillidskrisen. Socialdemokratisk politik mellem fortid og fremtid 1943-1947” i
Henrik Lundbak og Henrik Dethlefsen (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans
Kirchhoff og Henrik S. Nissen i anledning af 65-årsdagen, 1998, s. 585-628; Niels Jul Nielsen, Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder – før, under og efter Den kolde krig, 2004; Klaus Petersen &
Regin Schmidt, ”Gemensam nordisk Front. De nordiske socialdemokratiske arbejderbevægelser og
deres anti-kommunistiske samarbejde under den kolde krig”, Arbetarhistoria (4) 2001, s. 42-46.
11
Om DKP se Michael Kjeldsen ”’Folkets vilje – landets lov’? Om DKP’s overgangsprogram og demokratiet” i Henrik Lundbak og Henrik Dethlefsen (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s. 447-500.
9
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hest i et demokratisk samfund. Eksemplerne på Socialdemokratiets kritik af
DKP under den tidlige kolde krig er legio. Én af måderne, hvorpå
Socialdemokratiet kritiserede DKP, var ved at ironisere over dets politik og
udstille relationen til Moskva. Således omtalte medlems- og agitationsbladet
„Socialdemokratiske Noter“ i 1948 en programartikel i „Land og Folk“ som et
„hysterisk manifest“. I den kommunistiske artikel stod der, at Sovjetunionen
aldrig havde „truet eller antastet noget lands selvstændighed“. „Socialdemokratiske Noter“ svarede: „Vi tænker her på Finland og de baltiske stater“. DKP
skrev også: „Ikke een øre til militariseringen“. „Socialdemokratiske Noter“ svarede: „Vi spørger: er det ogsaa parolen i Rusland“.12
For det andet betragtede Socialdemokratiet i den tidlige kolde krig DKP
som en væsentlig fjende, fordi DKP med dets kritik, gjorde det vanskeligt for
Socialdemokratiet at indgå og forsvare forlig med centrum-højrepartierne.
Det var eksempelvis tilfældet i sikkerhedspolitikken, hvor Socialdemokratiet
fra 1949 forsvarede en alliancepolitik, der var baseret på medlemskab af det
af USA anførte NATO. I den situation måtte Socialdemokratiet skærme sig
mod DKP’s appel til den del af de socialdemokratiske vælgere, der befandt sig
på partiets venstrefløj.13 Derfor gjorde Socialdemokratiet, hvad det kunne for
at miskreditere DKP.
Endelig har det for det tredje spillet en rolle for Socialdemokratiets kritik
af DKP, at det var en måde at integrere og skabe yderligere sammenhold i
Danmark på. At eksludere DKP fra de demokratiske partier tjente således
også til indvortes brug.
I kampen mod de fire gamle partier valgte DKP først og fremmest at rette
skytset mod Socialdemokratiet. Årsagerne var også her flere.
For det første var der den ovenfor nævnte ideologiske konflikt. DKP betragtede Socialdemokratiet som et borgerliggjort parti, ligesom det anså
Socialdemokratiets socialpolitiske ambitioner og velfærdsreformer som
undergravende for DKP’s revolutionære mål. Socialdemokraterne var, lød
kommunisternes vurdering, ideologi- og klasseforrædere. På et DKP-forretningsudvalgsmøde i januar 1951 udtalte Aksel Larsen: „Højresocialdemokraterne er vel de mest fanatiske krigs- og Amerikavenner og Sovjetfjender,
som findes i samlet flok“. Om avisen „Social-Demokraten“ – der i „Land og
Folk“ ofte blev stavet „$ocial-Demokraten“ – forklarede han, at et „værre spytslikkerorgan for amerikanerne og værre smudsblad mod Sovjetunionen findes ikke“.14
For det andet stillede DKP sig kritisk til Socialdemokratiet, fordi kommunisterne så en mulighed for at erobre stemmer fra Socialdemokratiet. Uanset
12

”Hysterisk manifest”, Socialdemokratiske Noter, AIC, 20. aarg., nr. 2 (Nov. 1948), s. 166.
Ovenstående må ses i lyset af, at Gallup efter folketingsvalget i 1947 vurderede, at mange af
Socialdemokratiets vælgere i 1945 havde stemt på DKP. Ugens Gallup, ”Gallup og valget”, dateret 8.
november 1947. Gallups arkiv.
14
Kurt Jacobsen, Aksel Larsen – en politisk biografi, 1993, s. 100-103, citeret s. 453.
13
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hvordan man anskuede det, var tilslutningen til Atlantpagten et brud med
Socialdemokratiets neutralitetspolitiske tradition. Dette var det gamle arbejderparti og dets vælgere bevidste om. Når DKP klandrede de gamle politiske
partier i Danmark – og navnlig Socialdemokratiet – for alliancepolitikken, fiskede DKP i rørte vande. Her var der næppe mulighed for at fange Venstres
og de konservatives stemmer, men der var måske mulighed for at fiske tvivlende og utilfredse socialdemokrater.
Endelig anskuede DKP for det tredje Socialdemokratiet som sin fjende
nummer ét, fordi Socialdemokratiet var landets største, mest velorganiserede
og mest indflydelsesrige parti. Såfremt det lykkedes DKP at få undergravet det
af de danske partier, der i største grad stod som garant for det eksisterende
samfund, da var DKP kommet sit endemål et skridt nærmere.
DKP og Socialdemokratiet var med andre ord ideologiske fjender og politiske konkurrenter. Det er vigtigt at være bevidst om dette, når den tidlige
efterkrigsperiodes sikkerhedspolitiske debatter fremstilles. Med befrielsen
stod DKP stærkt i den danske offentlighed. Dels fordi partiet høstede anerkendelse for dets indsats i modstandskampen under besættelsen. Dels fordi
Socialdemokratiet i befrielsessommeren stod som hovedansvarlig for alle
aspekter af samarbejdspolitikken, herunder at arbejderbevægelsen havde
måttet betale den største økonomiske pris for det dansk-tyske samarbejde,
medens dele af erhvervslivet, bl.a. bønderne og fiskerne, på grund af partiet
Venstres klassekamp, havde opnået økonomiske fordele.15 Efter befrielsen
stod DKP derfor stærkt i den danske debat, for skønt partiet snart blev marginaliseret i Folketinget, så blev dele af den bredere sikkerhedspolitiske debat
formuleret i lyset af frygten for DKP’s intentioner og for dets appel til (socialdemokratiske) vælgerne. Samtidig var Socialdemokratiets kritik af DKP et
redskab til at begrunde Socialdemokratiets støtte til Danmarks medlemskab
af den af USA anførte atlantiske alliance. Endelig må debatten mellem de to
partier ses i lyset af, at Socialdemokratiet (og Rigsdagens øvrige partier)
betragtede DKP som repræsentant for Sovjetunionen, og fandt at partiet
benyttede Folketinget som platform for sovjetisk agitation.
I striden mellem atlantpartierne og DKP indtog Det Radikale Venstre frem
til 1962 et særstandpunkt. Partiets grundlæggende synspunkt var, at Danmark
skulle føre udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem FN. I de perioder, hvor partiet
var i regering, accepterede det dog reelt, at landets sikkerhedspolitik var baseret på NATO. Men i andre perioder – det var de fleste – stillede partiet sig
principielt afvisende over for alliancepolitikken. Nedenfor vil det fremgå, at
DKP i debatten forsøgte at bruge Det Radikale Venstres neutralitetspolitiske
ambitioner til at give DKP legitimitet. Det skulle blive et problem for de radikale.
15

I løbet af de første to år af besættelsen oplevede den danske arbejder en reallønnedgang på cirka
20 pct. Joachim Lund, ”Mellem fædreland og flæskepriser. Partiet Venstre under besættelsen” i
Joachim Lund (red.), Partier under pres – demokratiet under besættelsen, 2003, s. 136.
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Den sikkerhedspolitiske debat og opinionen
I udredningen – også i perioderne 1963-1978 og 1979-1991 – inddrages
Gallups opinionsundersøgelser om den danske befolknings syn på udenrigsog sikkerhedspolitikken først og fremmest for at afklare, i hvilket omfang
befolkningen støttede Rigsdagens (Folketingets) udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger. Hvad angår befolkningens synspunkter på spørgsmål om
international politik, hører det med til billedet, at de adspurgte ikke altid var
oplyste om det emne, de udtalte sig om. Således konstaterede Gallup i 1946,
at blot 72 pct. af de voksne danskere læste artikler om verdenspolitikken.16 Et
par år senere havde 71 pct. af de adspurgte hørt om Marshallplanen, men 1/3
heraf vidste ikke, hvad den handlede om. Alligevel mente et flertal af de
adspurgte, at Danmarks skulle takke ja til Marshallhjælpen.17 I 1954 var 1/3
af de adspurgte uvidende om, hvad Europahæren var, og blot 1/10 vidste, at
Danmark ikke bidrog hertil. Samtidig var der dog et flertal for, at
Europahæren skulle eksistere, og at Vesttyskland skulle optages heri.18
For det første synes befolkningens interesse for sikkerhedspolitik at være
ringe – at dømme efter det begrænsede vidensniveau. Dette er vigtigt, når
man søger at forstå debatten og dens vilkår i det danske samfund. Dernæst ses
det, at politikerne undertiden måtte kæmpe en kamp for at informere og
overbevise befolkningen om en beslutning, som mange ikke interesserede sig
for. Dermed kunne opinionen blive en medspiller for de enkelte partier, men
den kunne også blive en utaknemmelig modspiller. Endelig kunne opinionen
blive en del af et partis taktiske overvejelser, når det skulle markedsføre sin
politik. Således kunne det for partierne undertiden være vanskeligt at træffe
upopulære beslutninger, for folks synspunkter måtte og skulle tages alvorligt;
også selvom mange af vælgerne ikke nødvendigvis interesserede sig for substansen i et givet spørgsmål.
Det vil fremgå, at der ofte eksisterede en betydelig forskel mellem
Rigsdagens/Folketingets beslutninger og befolkningsflertallets holdninger til
de sikkerhedspolitiske spørgsmål. Samtidig vil det fremgå, at der alligevel
eksisterede en vedvarende folkelig opbakning bag de partier, der forsvarede
sikkerhedspolitikken og fra 1949 alliancemedlemskabet. Udenrigs- og sikkerhedspolitik var derfor næppe de emner, der afgjorde, hvor vælgerne satte
deres kryds, når der var valg til Rigsdagen/Folketinget.

16

Ugens Gallup nr. 10 1946, ”Interesserer Danskerne sig for Verdens-Begivenhederne?”.
Offentliggjort 23. marts 1946. Gallups arkiv.
17
Ugens Gallup nr. 7 1948, ”Befolkningens syn på Marshall Planen”. Offentliggjort 25. februar 1948.
Gallups arkiv.
18
Uges Gallup nr. 7 1954, ”En tredjedel af befolkningen har aldrig hørt om Europahæren”,
http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1954_7.pdf. Offentliggjort 9. marts 1954. Set 1.
oktober 2003.
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7 · Fra neutralitet til alliancemedlemskab
1945-1949
Danmarks optagelse i De Forenede Nationer (1945)
Det første store danske sikkerhedspolitiske anliggende i efterkrigsperioden
var spørgsmålet om Danmarks optagelse i FN. Vigtigst var det, om Danmark
overhovedet blev inviteret ind i organisationen. Derpå kom spørgsmålet om,
hvorvidt Danmark faktisk ønskede optagelse i FN. Det første spørgsmål var
kompliceret. FN var en organisation for krigens sejrherrer og deres medkæmpere, og Danmark havde aldrig erklæret Aksemagterne krig. Tværtimod
havde Danmark accepteret fredsbesættelsen i 1940. Året efter havde regeringen underskrevet Antikominternpagten, og frem til august 1943 havde danske regeringer forhandlet med besættelsesmagten. Derpå havde departementscheferne i samarbejde med og efter anvisninger fra det politiske system
videreført den linje.1 Set fra udlandet havde Danmark således ikke just profil
af allieret medkæmper.
Spørgsmålet var derfor, hvordan „de 3 store“ – Storbritannien, USA og
Sovjetunionen – betragtede Danmark. Her må sondres mellem Storbritannien og USA på den ene side og Sovjetunionen på den anden side. Fra britisk
og amerikansk side blev det besluttet, at Danmark skulle inviteres ind i FN.
Forklaringen var formentlig følgende: Ved at anerkende samarbejdspolitikken var det sandsynligt, at de gamle partier genvandt fodfæstet efter befrielsen. Dermed var der mulighed for kontinuitet og stabilitet i dansk politik.
Skete det ikke, risikerede man at fremme kommunisternes stilling i dansk politik. Samtidig spillede det en rolle for britisk og amerikansk politik, at der i
de to landes administrationer eksisterede en forståelse for dansk politik
under besættelsen.2
Set fra sovjetisk side stillede tingene sig anderledes. I 1941 havde Danmark
brudt de diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen. Derpå havde danske
myndigheder arresteret dele af det sovjetiske gesandtskab, ligesom fremtrædende danske kommunister var blevet interneret efter DKP’s illegalisering.
Tilslutningen til Antikominternpagten og de danske østfrontfrivillige havde
heller ikke fremmet et positivt sovjetisk syn på Danmark. Sovjetunionen ønskede derfor ikke at anerkende det politiske establishment i Danmark. Efter
meget diplomatisk tovtrækkeri med Vestmagterne valgte Sovjetunionen dog

1

Jørgen Hæstrup, … til landets bedste, bd. I-II, 1966-1971.
Erik Thostrup Jakobsen, Foden i døren. Danmark mellem England og Sovjetunionen 1944-45, 1984; Hans
Kirchhoff, Samarbejde og modstand under besættelsen, 2001, s. 272ff; Bo Lidegaard, I Kongens Navn.
Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1918-1958, 1996, s. 312-19.
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at anerkende Frihedsrådets indsats under besættelsen. 9.
maj 1945 modtog Danmark derfor en invitation om optagelse i FN.3
Hvad var den danske holdning? Kan man overhovedet
tale om ét dansk synspunkt? Svaret er bekræftende, hvad
angår spørgsmålet om tilslutning til FN, for alle på
Rigsdagen ønskede Danmark optaget i FN. Det var de
gamle politiske partier og Frihedsrådet allerede blevet
enige om i 1944.4 Den 5. maj udtalte statsminister Vilh.
Buhl da også, at Danmark sigtede mod optagelse i FN;
og ved Rigsdagens åbning den 9. maj gentog han budHartvig Frisch
(Folketinget)
skabet.5 5. juni – Grundlovsdag – skrev socialdemokraten
Hartvig Frisch, Erik Husfeldt fra Frihedsrådet og Henrik
Kauffmann som repræsentant for De Frie Danske Danmark ind i FN som
medlem nr. 50.6 I den sikkerhedspolitiske debat syntes der at herske enighed
blandt politikere og modstandsfolk om landets fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitiske linie: For det første mente alle debattører, at den isolerede
neutralitet hørte en svunden tid til. Nu gjaldt det FN-medlemskabet. For det
andet syntes alle enige om, at det danske forsvar fremover skulle opfylde de
krav, som FN stillede. Og det var næsten 2/3 af befolkningen enig i. I sommeren 1945 stillede Gallup spørgsmål om, hvorledes befolkningen stillede sig til
et „stærkt forsvar“. Næsten 62 pct. af de adspurgte var tilhængere heraf.7
I september 1945 skulle Rigsdagen ratificere tiltrædelsen til FN.8 Her ses de
første antydninger af Rigsdagens splittelse i udenrigspolitikken. For selvom
alle var enige om optagelsen, opstod der hurtigt diskussion om 1930ernes
udenrigspolitik. Fra Befrielsesregeringens side anførte udenrigsminister
3

Det står delvist uafklaret, hvorfor Sovjetunionen valgte at acceptere dansk optagelse i FN. Mary Dau
vurderer, at Kreml i krigens slutfase erkendte, at Danmark de facto var beroende indenfor de vestallieredes indflydelsesfære. Mary Dau, Danmark og Sovjetunionen 1944-49, 1969, s. 38ff. Lidegaard argumenterer for, at sovjetisk anerkendelse var en måde, hvorpå Moskva sigtede mod at fremme et
godt forhold til Danmark i årene efter befrielsen. Bo Lidegaard, I Kongens Navn, s. 364. Bent Jensen
anfører, at sovjetisk politik snarere afspejlede et forsøg på at gøre Danmark mere venligt stemt over
for Sovjetunionen. Bent Jensen, Bjørnen og haren. Danmark og Sovjetunonen 1945-1969, 1999, s. 80-82.
Se også Erling Foss, „Forholdet til Sovjetunionen“ i Vilhelm la Cour (red.), Danmark under besættelsen
bd. 3, 1947, s. 596-98.
4
Jørgen Hæstrup, Hemmelig Alliance, bd. II, s. 238-92.
5
„Statsminister Buhls Radiotale den 5. Maj“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 16. årg. nr. 1 (Maj 1945),
s. 10-15, her s. 12-13; jf. Vilh. Buhl, „Rigsdagens Aabning“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget
1945, 9. maj 1945, s. XI-XIII, her s. XI.
6
Se hertil Niels Finn Christiansen, Hartvig Frisch. Mennesket og politikeren. En biografi, 1993, s. 249-53.
7
Hans Branner, „Vi vil fred her til lands … En udenrigspolitisk linie 1940-1949-1989?“, Vandkunsten.
Tema: Historie og myte. Et liv med den 9. april, (3) 1990, s. 52; Ole Bjørn Kraft, Frem mod nye tider.
En konservativ politikers erindringer 1945-1947, 1974, s. 80.
8
Den eneste der udtrykte skepsis over for Danmarks tilslutning var Oluf Pedersen fra Retsforbundet,
der udtalte, at det var med „store Betænkeligheder“, at partiet kunne stemme for Ratifikationen; jf.
„1. Beh. af F.t. Rigsdagsbeslutning ang. San Francisco-Pagten“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i
Folketinget 1945/1946, 4. september 1945, sp. 1171-1240, sp. 1217.
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Christmas Møller (K), at optagelsen i FN var en „stor Dag“ for landet.
Christmas Møller udtrykte regeringens synspunkt, og da denne var en koalitionsregering med deltagelse af de fire gamle partier samt DKP, Dansk
Samling og repræsentanter for Ringen, Frit Danmark og De Frie Danske i udlandet, var der ikke plads til partipolitiske markeringer. I den efterfølgende
debat blev der imidlertid aftegnet to standpunkter. På den ene side var der
DKP. På den anden side var der Rigsdagens øvrige partier. Partierne inden for
den anden gruppe støttede alle tilslutningen til FN; vel at mærke på en måde,
hvor de lagde luft til dele af 1930ernes udenrigs- og sikkerhedspolitik, medens
de samtidig forsvarede deres egne partiers positioner i den sammenhæng.9
Fra Det Radikale Venstre bakkede Jørgen Jørgensen op bag medlemskabet
af FN, og han pegede på de store opgaver, der ventede Danmark i fremtiden.10 Tilsvarende anførte Hartvig Frisch, at Danmark som FN-medlem fremover skulle påtage sig de økonomiske og militære byrder, som FN måtte pålægge Danmark. Frisch markerede dog et ønske om nordisk samarbejde. Med
en ikke-formuleret henvisning til, at Sverige ikke var optaget i FN, sagde
Frisch, at „Nordens samlede stilling“ lå Socialdemokratiet meget på sinde.11
For Socialdemokratiet var den nordiske orientering i udenrigspolitikken et
vedvarende fænomen i de første mange efterkrigsår, og årsagerne var flere:
Både politiske, økonomiske og partitaktiske forhold spillede her en rolle.
Men også ideologisk var socialdemokraterne nordiske ’af hjertet’.12 Ønsket
om fortsat nordisk orientering i udenrigspolitikken blev støttet af Venstres
ordfører, Jørgen Gram, der anførte, at det nordiske samarbejde var fostret
„gennem Slægtled“, og dette burde landet fortsætte.13 I højere grad end
Frisch og Gram hæftede Kristen Amby fra Det Konservative Folkeparti sig ved,
at Danmark var blevet medlem af et „Verdensborgerskab“. Landet skulle „yde
de økonomiske Ofre, der skal ydes, og stille Styrker og Magtmidler til
Raadighed og gøre det med Glæde.“14 Således var de konservative i udgangs9

Der var dog samtidig en fælles reservation over for Sikkerhedsrådets betydning i FN. For – og det
blev anført fra flere sider – de permanente medlemmer af rådet havde langt større indflydelse på
den internationale udvikling end FN’s øvrige medlemmer.
10
Jørgen Jørgensen, „1. Beh. af F. t. Rigsdagsbeslutning ang. San Francisco-Pagten“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1945/1946, 4. september 1945, sp. 1171-1240, sp. 1205-08.
11
Hartvig Frisch, sst., citeret sp. 1188, 1189. Umiddelbart efter befrielsen ytrede socialdemokraterne
talrige gange ambitionen om en fortsat nordisk orientering i udenrigspolitikken. Se eksempelvis
Vilh. Buhl, „Rigsdagens Aabning“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1945, 9. maj 1945, s. XIXIII; jf. også udtalelser af C.V. Bramsnæs og Eiler Jensen, Socialdemokratiske Noter, AIC, 16. årg. nr. 1
(Maj 1945), s. 79. Om FN’s målsætninger umiddelbart efter anden verdenskrig se FN, verden og
Danmark, 1999, s. 15-17; om baggrunden for FN se tillige Kristine K.N. Midtgaard, Småstatens offensive magt- og sikkerhedsstrategi. En analyse af FN-politikkens status og rolle i dansk sikkerhedspolitik 1949-65
(upubliceret ph.d.afhandling, 2003), s. 24-27. Sverige blev optaget i FN i 1946.
12
Thorsten Borring Olesen, „Brødrefolk, men ikke våbenbrødre – diskussionerne om et skandinavisk forsvarsforbund“, Den jyske historiker. Tema: De nordiske fællesskaber (69-70), 1994, s. 151-78.
13
Jørgen Gram, „1. Beh. af F. t. Rigsdagsbeslutning ang. San Francisco-Pagten“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1945/1946, 4. september 1945, sp. 1204-5.
14
Kristen Amby, sst. sp. 1198.
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punktet mere globalt interesserede end de øvrige gamle partier. Fra de gamle
partiers side var der enighed om motivationen bag tilslutningen til pagten.
På den anden side stod DKP. Partiets ordfører Martin Nielsen argumenterede også for tilslutning. Men i modsætning til de øvrige ordførere var det,
fordi man dermed ville gøre op med landets udenrigs- og sikkerhedspolitiske
tradition. Danmark måtte, anførte han, tilslutte sig modstandsbevægelsens
synspunkter.15 Nielsen antydede, at dansk politik forud for krigen ikke blot
havde været tyskorienteret, men også pronazistisk.16 Samtidig gav han DKP
patent på modstandslinjen.17 Denne udmelding splittede enigheden i
Folketinget. Navnlig Christmas Møller og Frisch tog til genmæle. At antyde at
udenrigspolitikken i 1930erne var pronazistisk var for skrapt. Det var også forkert. Snarere havde det været politikkens mål at skærme Danmark mod den
nazistiske fare, hævdede de.
For Frisch var reaktionen også motiveret af mindst tre andre forhold. For
det første af striden mellem DKP og Socialdemokratiet (se ovenfor). For det
andet må Frischs indlæg ses i lyset af, at Socialdemokratiet sammen med Det
Radikale Venstre havde haft hovedansvaret for politikken i 1930erne. Endelig
må Frischs kommentar ses i sammenhæng med Socialdemokratiets trængte
position i befrielsessommeren. Partiet havde båret det største ansvar for politikken under besættelsen, og i 1945 eksisterede der ikke megen sympati for
den linje i befolkningen. Partiet befandt sig i en tillidskrise, og frygtscenariet
var, at DKP ville vinde stemmer ved det kommende folketingsvalg på
Socialdemokratiets bekostning. Kommunisternes – og socialdemokraternes –
bedste kort var i denne sammenhæng modstandskortet.18

15

Endelig mente DKP, at FN var det bedste værn mod en ny verdenskrig, jf. „1. Beh. af F. t.
Rigsdagsbeslutning ang. San Francisco-Pagten“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1945/1946,
4. september 1945, sp. 1208-13.
16
Rationalet var, at Danmark i 1930erne under Stauning-Munch havde undladt at støtte de „demokratiske“ kræfter i Spanien under borgerkrigen, at Danmark i Folkeforbundet havde undladt at fordømme Tysklands aggressioner, og at Stauning i 1937 havde udtalt, at Danmark ikke ville være
„Nordens lænkehund“, hvilket af DKP blev tolket som udtryk for, at regeringen afviste etableringen
af et fællesnordisk forsvar vendt mod Tyskland. Regeringens udenrigspolitik blev i det hele taget opfattet som pronazistisk.
17
Martin Nielsen havde kun delvis rygdækning for denne udlægning. For vel var det DKP der havde
været den væsentligste organisation i modstandsarbejdet frem til 1943/44. Men modstandsarbejdet
havde sin genesis i det politiske livs systemfjender, det vil sige foruden DKP: Dansk Samling og dele
af KU. Jf. Aage Trommer, Modstandsarbejdet i nærbillede. Det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under
den tyske besættelse af Danmark 1940-45, 1973. Peter Birkelund har siden vist, at dele af KU i hovedstadsområdet var loyalt indstillede til demokratiet; jf. Peter Birkelund, De loyale oprørere. Den nationaltborgerlige modstandsbevægelses opståen og udvikling 1940-45 – en undersøgelse af de illegale organisationer De
frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste og Hjemmefronten, 2000. Hen mod krigens afslutning blev
modstandsgruppernes politiske sammensætning mere sammensat, jf. eksempelvis den socialdemokratisk ledede ’Ringen’s stigende indflydelse fra slutningen af 1943 og begyndelsen af 1944.
18
Om Socialdemokratiets politiske strategi i befrielsessommeren se Niels Wium Olesen,
„Tillidskrisen. Socialdemokratisk politik mellem fortid og fremtid 1943-1947“ i Henrik Dethlefsen og
Henrik Lundbak (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s. 585-628.
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I den efterfølgende debat sparede Frisch ikke på krudtet. Med henvisning
til Sovjetunionen og DKP’s politiske og ideologiske slægtskab med det sovjetiske kommunistparti anførte han, at man i Danmark havde „en fri Talerstol
… saaledes at man kan sige sin Mening“. Desuden spurgte Frisch retorisk, om
Martin Nielsen mente, at Danmark skulle have frasagt sig neutraliteten i perioden fra 23. august 1939 til sommeren 1941 – det vil sige i perioden hvor
der havde eksisteret en ikke-angrebspagt mellem Tyskland og Sovjetunionen.19 Diskussionen mellem Frisch og Nielsen afklarede naturligvis ikke
spørgsmålet, men den demonstrerede, at Socialdemokratiet i den offentlige
debat hurtigt tog kampen op mod DKP, der allerede i maj 1945 havde erklæret, at „den amerikanske Finanskapital“, „Dollarimperialismen“, „USA-imperialismen og dens Forbundsfæller“ søgte at „kvæle Demokratiet“.20 Samme måned forklarede partiet, at det for Danmark gjaldt om at få det „mest venskabelige og intime Forhold til Sovjetunionen“, der under krigen havde „vist sig
som Danmarks og alle smaa Nationers sande Ven og Forbundsfælle“.21
Tilslutningen til FN blev ratificeret af et enigt Folketing 7. september 1945.
Medlemskabet af FN blev i samtiden betragtet som et brud med landets udenrigs- og forsvarspolitiske tradition. Set retrospektivt var dette dog noget af en
tilsnigelse, for ét af sporene i den munch’ske udenrigspolitiske doktrin bestod
i at føre en aktiv neutralitetspolitik gennem Folkeforbundet.22

Tysklandsbrigaden (1947-1949)
Et andet centralt sikkerhedspolitisk debatemne var spørgsmålet om, hvorvidt
Danmark skulle deltage i besættelsen af Tyskland.23 Udgangspunktet for debatten var, at formanden for Det Danske Råd i London, den konservative politikere John Christmas Møller, kort før befrielsen foreslog den britiske udenrigsminister, at Danmark efter befrielsen stillede 10-11.500 danske soldater til
rådighed for den forestående besættelse af Tyskland.24 Efter at den danske befrielsesregering genfremsatte forslaget, fik det en mere formel karakter.

19

Hartvig Frisch, „1. Beh. af F. t. Rigsdagsbeslutning ang. San Francisco-Pagten“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1945/1946, 4. september 1945, sp. 1223-26, her citeret sp. 1223.
20
Om Situationen og de nærmeste Opgaver. Politisk resolution fra DKP’s centralkomite maj 1945. Citeret
s. 1, 2. ABA, DKPs arkiv, ks. 73.
21
Genrejsningens Tid er inde!, citeret s. 5. ABA, DKPs arkiv, ks. 73.
22
Hans Branner, „Brug og misbrug af den udenrigspolitiske historie“, Udenrigs (1) 2004, s. 27-29.
23
Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati. Dansk-britiske forbindelser og USA 1945-1950-1955 (upubliceret ph.d.afhandling, 2003), s. 46-66; K.V. Nielsen, „De politiske forudsætninger for Den Danske
Brigades udsendelse“ i K.V. Nielsen m.fl. (red.), Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland
1947-1958, 1997, s. 11-35.
24
Christmas Møller forklarede i Udenrigspolitisk Nævn i oktober 1946, at tilbuddet var et forsøg på
at fremme britisk velvilje i spørgsmålet om dansk optagelse i FN. Udenrigspolitisk Nævns mødereferat, 4. oktober 1946. RA. UM. 3.E.92.
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Umiddelbart tog de britiske myndigheder blot notits af tilbuddet, men de forpligtede ikke danskerne herpå. Det skulle briterne snart fortryde, for længe
gik der ikke, før danske politikere og den danske forvaltning begyndte at
trække i land i forhold til det oprindelige tilbud, medens de britiske myndigheder samtidig blev mere interesserede heri. Først efter to års forhandlinger
undertegnede de to lande 22. april 1947 en aftale, ifølge hvilken Danmark
skulle sende cirka 4.000 soldater til den britiske besættelseszone. De første
danske tropper rejste til Tyskland i juni 1947.
At dømme efter den offentlige debat i befrielsessommeren var spørgsmålet
ukontroversielt. Alle partier på Rigsdagen var på det tidspunkt indstillede på,
at Danmark skulle deltage i besættelsen af Tyskland. Den gamle fjende var besejret, og besættelsen var som bekendt en opgave for sejrmagterne. Med optagelsen i FN var Danmark reelt anerkendt som allieret medkæmper, og derfor var opgaverne syd for grænsen også en sag for Danmark. Naturligvis. Flere
gange tilbød den danske regering i fuld offentlighed danske troppebidrag til
besættelsen af Tyskland.25
På trods af ovenstående ses de første antydninger af en mere reserveret
holdning allerede i Befrielsesregeringens periode. I fortrolige diskussioner
med regeringen anbefalede Krigsministeriet i sommeren 1945, at regeringen
opnåede forandringer i forhold til det oprindelige tilbud. Ifølge
Krigsministeriet måtte regeringen sigte mod at få reduceret det antal af tropper, der forventedes at skulle gøre tjeneste i Tyskland. Krigsministeriets udspil
var en reaktion på en britisk henvendelse fra august samme år.26 Den reserverede holdning, der eksisterede i ministeriet, blev ikke formuleret i offentligheden. Forbeholdene blev først givet offentligt til kende efter oktobervalget. Det havde formentlig følgende forklaring: I sommeren 1945 var der
ingen – i al fald ikke blandt dem, der ønskede en fremtid på Christiansborg
– der argumenterede åbent for noget, der kunne opfattes som en tilbagevenden til 1930ernes forsigtige udenrigspolitik. Den syntes kompromitteret. Med
valget vel overstået var der nok sket forskydninger i mandaternes fordeling på
Christiansborg (Venstre var blevet større, Socialdemokratiet og Det
Konservative Folkeparti mindre, medens DKP havde opnået det største stemmetal nogensinde), men det politiske system havde overlevet. Dermed påbegyndtes en normalisering af politikken.
Normaliseringen betød, at træk af landets politiske linje fra 1930erne begyndte at indfinde sig i såvel indenrigs- som udenrigspolitikken. I udenrigspolitikken handlede det om brobygning, ikke-blokpolitik, den nordiske linje og

25

Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati, s. 47.
Harald Petersen, „Forslag til Lov om Bemyndigelse til at foretage de for Afsendelse og
Opretholdelse af en dansk Besættelsesstyrke i Udlandet fornødne Foranstaltninger“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1946-47, 28. april 1947, sp. 3905-20.
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en „aktiv neutralitetspolitik“.27 Denne normalisering ses så tidligt som i december 1945, da den nye udenrigsminister, den skolede diplomat og partiuafhængige Gustav Rasmussen, i december 1945 stillede den britiske forvaltning
et spørgsmål om, hvorvidt de britiske besættelsesmyndigheder overhovedet
havde brug for danske tropper i Tyskland.28 Spørgsmålet kunne synes ubetydeligt, men det var det ikke, for det var et udtryk for, at den danske regering
begyndte at trække i land i forhold til Christmas Møllers tilbud. At regeringen
var i bevægelse bekræftedes senere på måneden, da generalløjtnant Ebbe
Gørtz, der tillige var hærchef, lod den danske offentlighed vide, at dansk deltagelse i besættelsen syd for grænsen var betinget af, at Storbritannien leverede militært materiel til Danmark; gratis.29 Den uforbeholdne støtte til dansk
deltagelse i besættelsen af Tyskland var således under forandring. I første omgang havde hele det politiske liv støttet tanken. Trekvart år efter befrielsen var
Venstre-regeringen og den danske hærchef begyndt at formulere sig mere
forbeholdent herom. Også i den offentlige debat.
I 1947 var danske og britiske myndigheder alligevel nået så langt med forhandlingerne om dansk deltagelse i besættelsen af Tyskland, at parterne
havde fundet frem til et lovforslag, der blandt andet gik ud på, at Danmark
skulle sende 4.000 soldater til Tyskland under britisk kommando. Da lovforslaget kom til 1. behandling i Folketinget, delte partierne sig i debatten i to
hovedgrupper. På den ene side støttede Det Konservative Folkeparti, Venstre
og Socialdemokratiet loven, medens DKP og Det Radikale Venstre var imod.
Mest positive over for brigadeloven var de konservative. Således understregede Ole Bjørn Kraft Danmarks moralske forpligtelse over for briterne.
Argumentet lød, at Storbritannien havde befriet Danmark, ligesom det havde
ført kampen mod Aksen fra start til slut under krigen. Nu måtte Danmark betale af på sin taknemmelighedsgæld.30 Socialdemokratiet og Venstre var en
anelse mere forbeholdne. Da Socialdemokratiet afslutningsvis valgte at
stemme for Brigadeloven, udtrykte Hedtoft det offentligt i ordene „… fordi
Løftet er givet under Krigen, da det gjaldt, om at faa Danmark anerkendt som
allieret Nation“.31
Kritikerne af brigadeloven var Det Radikale Venstre og DKP, men partiernes motiver var forskellige. Det Radikale Venstres kritik afspejlede et grundlæggende, ideologisk betinget ønske om, at Danmark måtte og skulle holde

27

Hans Branner, „Vi vil fred her til lands … En udenrigspolitisk linie 1940-1949-1989?“, Vandkunsten,
(3) 1990, s. 55.
28
Randall til Foreign Office, 21. december 1945. PRO, FO 371/56086.
29
Randall til Bevin, 3. januar 1946. PRO, FO 371/56086.
30
Ole Bjørn Kraft „1. Beh. af F. t. L. ang. en dansk Besættelsesstyrke til Udlandet m.m.“,
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1946-47, 6. maj 1947, sp. 4052-59.
31
„Socialdemokratiets Stilling til Militærspørgsmaalet og Tysklandsstyrken“, Socialdemokratiske Noter,
AIC, 18. årg. nr. 5, (Febr. 1947), s. 312-13.
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sig fri af den begyndende spænding mellem Øst og Vest.32 Ved den afsluttende vedtagelse på Christiansborg i foråret 1947 stod partiet splittet i spørgsmålet.
DKP’s kritik af engagementet syd for grænsen var anderledes, men ikke
mindre ideologisk motiveret. DKP ønskede ikke at holde Danmark fri fra rivaliseringen mellem Øst og Vest. Tværtimod mente det, at Danmark skulle
dyrke et „intimt“ forhold til Sovjetunionen (jf. ovenfor). Samtidig kritiserede
det gentagne gange USA’s „imperialisme“.33 DKP’s kritik af brigadeloven var
flerstrenget. I en leder i partiorganet „Land og Folk“ fra maj 1947 blev det forklaret, at Storbritannien ikke havde hjulpet Danmark af med de tyske flygtninge, selvom de nu havde befundet sig i landet i mere end to år. Ifølge „Land
og Folk“ havde Storbritannien svigtet Danmark, for Storbritannien havde
umiddelbart efter befrielsen lovet danske myndigheder, at briterne hurtigt
ville få hjemsendt de tyske flygtninge. „Land og Folk“ kritiserede endvidere,
at Danmark skulle betale leje for at benytte britiske våben. Partiets vigtigste
indvending var dog, at Danmark – ved at opbygge forsvaret på britiske våben
– i praksis byggede landets militær på vestmagtbasis. Dermed ville det danske
militær blive en del af den vestlige verdens militære struktur. Avisen konkluderede herom:
„Dette er utvivlsomt den væsentligste Anke, der kan rettes mod Afsendelsen
af Tysklandsstyrkerne paa de af England forlangte præmisser.“34
Da brigadeloven skulle til afstemning i april måned stemte Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Samling og en del af den
radikale folketingsgruppe for. Imod var DKP, Retsforbundet og fem medlemmer for Det Radikale Venstre. Stemmefordeling: 87 mod 21. Knap en måned
senere vedtog også Landstinget forslaget „med alle Stemmer mod
Kommunisten“, som det hed i „Socialdemokratiske Noter“.35
Men hvad mente befolkningen? Spørgsmålet er vanskeligt at besvare, da
der ikke eksisterer opinionsundersøgelser for perioden 1945-1947. Læses
dagspressen fra befrielsesmånederne var den antityske stemning imidlertid
markant.36 Med befrielsen fik følelserne frit løb – behovet for at gøre op med
tyskerne var stort – og man må gå ud fra, at der eksisterede en almen tilslut-

32

Jørgen Jørgensen „1. Beh. af F. t. L. ang. en dansk Besættelsesstyrke til Udlandet m.m.“,
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1946-47, 6. maj 1947, sp. 4062-67.
33
Jf. ovenfor Om Situationen og de nærmeste Opgaver. Politisk resolution fra DKP’s centralkomite maj
1945.
34
„Tysklandsstyrkerne“ (leder), Land og Folk, 8. maj 1947. Jf. „England paatvunget Danmark Vaaben
til 70 Millioner Kr.“, Land og Folk, 9. maj 1947.
35
„Tysklands-Brigaden“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 18. årg. nr. 8 (Juni 1947), s. 482-84, her s. 484.
36
Illustrerende er Billed-Bladets udgivelser i sommeren 1945 samt Gunnar „Nu“ Hansen, Danmarks
Kamp for Frihed og Ret: En billedbog om Besættelsestiden, 1945.
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ning til dansk deltagelse. I foråret 1947 offentliggjorde Gallup imidlertid en
undersøgelse af opinionens syn på spørgsmålet. Heraf fremgik det, at der eksisterede en bred skepsis over for dansk deltagelse i besættelsen af Tyskland;
en skepsis der var betydelig mere udbredt end på Christiansborg.
Tysklandsbrigaden (april 1947)
Partitilhørsforhold

For

Imod

Uafklaret*

I alt*

Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
Partiet Venstre
Danmarks Kommunistiske Parti

18
10
33
19
19

59
70
49
55
62

23
20
18
26
19

100
100
100
100
100

Angivet som pct. af de adspurgte. * = ikke angivet i Gallupundersøgelsen.
Kilde: Ugens Gallup, nr. 13 1947: Meget stærk uvilje i befolkningen mod deltagelse i besættelsen af
Tyskland.

Således støttede mindre end 20 procent af befolkningen Folketingets beslutning om dansk deltagelse i opgaverne i Tyskland, medens næsten 60 procent
var modstandere heraf. Mere end 20 procent af befolkningen stod uafklaret.
Blandt de adspurgte forklarede nej-sigerne årsagerne til deres afvisning således: 16 pct. mente, at spørgsmålet ikke havde noget med Danmark at gøre. 14
pct. mente, at det ville være for dyrt. 10 pct. mente, at det var uklogt i en situation, hvor der var mangel på arbejdskraft i Danmark. Af ja-sigerne mente
54 pct., at Danmark var forpligtet over for de allierede.
Da Folketinget fornyede brigadeloven i marts 1949 delte partierne sig igen
i to lejre. På den ene side argumenterede Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre for den nye aftale. Poul Hansen fra Socialdemokratiet mente, at Danmark havde en solidarisk forpligtelse over for de allierede, og i forlængelse heraf, at en hjemkaldelse kunne „se ud som et forsøg
på at trække sig ud af fællesskabet med den vestlige verden.“37 Harald
Petersen og Ole Bjørn Kraft mente begge, at fortsat dansk tilstedeværelse i
Tyskland måtte betragtes som en symbolsk handling. I det omfang, at debatten i 1947 havde efterladt indtryk af, at Socialdemokratiet og Venstre syntes
knapt så positive over for brigadeloven som Det Konservative Folkeparti, så
var denne forskel på de tre partier i marts 1949 borte.

37
Poul Hansen „1. beh. af lovforslag om forlængelse af brigadeoverenskomsten“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1948-49, sp. 3977-4002.
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DKP, der i 1947 havde ment, at det største problem med brigaden bestod i,
at Danmark blev militært integreret med Vestmagterne, var fortsat modstander af brigadeloven. Nu lød argumentet, at etableringen af én vestlig zone og
indførelsen af D-marken var et brud på Potsdamaftalerne. Dette var af så stor
betydning, at Danmark ifølge DKP skulle afvikle brigadens ophold i Tyskland.
DKP’s strategi i debatten bestod således i at dokumentere, at de vestlige lande
brød internationale konventioner. Og den danske regering støttede nu
Vestmagternes illegitime politik.38
Det Radikale Venstre, der havde været delt i brigadespørgsmålet i 1947,
stemte samlet imod den nye lov. Argumenterne var økonomiske, ideologiske
og afspændingspolitiske. Folketinget vedtog den nye brigadelov i april. 89
medlemmer stemte for, medens 15 stemte imod. 1 undlod at stemme.

Påskekrisen (1948)
Frem til atlantpagttilslutningen i april 1949 var påskekrisen den største sikkerhedspolitiske krise i Danmark efter befrielsen. Retorikken fik på det tidspunkt mere frit spil, end det hidtil var set. Baggrunden for krisen var udviklingen i Øst-Vest-forholdet: I marts 1947 havde Truman holdt en tale til den
amerikanske kongres indeholdende appel om at yde økonomisk støtte til de
græske og tyrkiske regeringers kampe mod kommunismen og Sovjetunionen.
I maj samme år måtte Ferenc Nagy, efter sovjetisk pres, træde af som premierminister i Ungarn. Kort efter tilbød USA de (vest)europæiske lande
Marshallhjælp. Derpå offentliggjorde George F. Kennan den såkaldte „X-artikel“ i „Foreign Affairs“, hvori han rettede en skarp kritik af Sovjetunionen. I
januar 1948 opfordrede den britiske udenrigsminister Ernest Bevin flere vesteuropæiske lande til at etablere tosidede forsvarsaftaler. Den følgende måned
greb kommunisterne magten i Tjekkoslovakiet. Et par dage senere, 27. februar, henvendte Sovjetunionen sig til Finland og påtvang det en venskabs- og
bistandspagt.39
Det politiske liv og centraladministrationen i Danmark fulgte bekymret den
internationale udvikling.40 To gennemgående spørgsmål lød: Ville Danmark
38

Jf. også „Kald Tysklandsbrigaden hjem!“, Orientering, 3. årg. nr. 9 (septbr. 1948), s. 261.
Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power. National Security, The Truman Administration and the Cold
War, 1992, s. 141-265.
40
Dette og det følgende er baseret på Peer Henrik Hansen og Jakob Sørensen, Påskekrisen 1948.
Dansk dobbeltspil på randen af den kolde krig, 2000; Bo Lidegaard, I Kongens Navn, s. 448-57; Thorsten
Borring Olesen, „Jagten på et sikkerhedspolitisk ståsted“, Birgit Nüchel Thomsen (red.), Temaer og
brændpunkter i dansk politik efter 1945, s. 30-41; Kurt Jacobsen, Aksel Larsen – en politisk biografi, s. 397403; Nikolaj Petersen, „Påskekrisen 1948“ i Bertel Heurlin og Christian Thune (red.), Danmark og det
internationale system. Festskrift til Ole Karup Pedersen, 1989, s. 223-43; Poul Villaume, „Fra „hypnotiseret
kanin“ til „pindsvinestilling. Besættelsen i efterkrigstidens sikkerhedspolitik“ i Henrik Dethlefsen og
Henrik Lundbak (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s. 693-712.
39
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blive udsat for sovjetisk pres, og hvor ville DKP stå i tilfælde af en krise?
Usikkerhedselementer af den karakter fik den danske regering til at tage sine
forholdsregler. 1. marts bad forsvarsminister Rasmus Hansen (S) forsvarscheferne udvirke udkast til en forsvarsordning, der kunne aktivere forsvaret med
24 timers varsel. Kort efter modtog Udenrigsministeriet et telegram fra den
danske gesandt i Prag: Ubekræftede rygter i Prag ville vide, at Danmark stod
over for en tilsvarende skæbne som Tjekkoslovakiet. Blandt andet derfor
iværksatte regeringen et øget forsvarsberedskab, og forsvarsledelsen blev pålagt at udarbejde en rapport om landets sikkerhedspolitiske situation.
Hedtofts regering var formentlig rystet, men alt var baseret på løse rygter.
Disse fik udenrigsminister Gustav Rasmussen til 11. marts at anmode om amerikanske våbenleverancer, men forgæves. Kort efter fremlagde Povl BangJensen, ambassaderåd i Washington, en analyse for Hedtoft. Ifølge BangJensen var der tale om en storm i et glas vand, for Danmark stod ikke over for
nogen umiddelbar trussel. Bang-Jensens analyse svarede i grove træk til forsvarsledelsens vurdering. Det er derfor anslået, at forsvarsberedskabet nu skiftede mål, idet de fortsatte aktiviteter nu sigtede mod at signalere dansk forsvarsvilje over for udlandet, især USA, Norge samt Sverige og indadtil over for
DKP: Politiet blev sat i øget alarmberedskab, og orloven for dele af militæret
blev inddraget.41
Nedenfor følges diskussionerne om dansk sikkerhedspolitik umiddelbart
før, under og efter påskekrisen. Først skal det dog nævnes at Danmark havde
fået en ny regering. Efter at Venstre havde dannet regering siden november
1945, blev Knud Kristensen væltet af Det Radikale Venstre i efteråret 1947.42
Derpå etablerede Socialdemokratiet en ny regering under Hans Hedtofts ledelse. Umiddelbart var der intet, der tydede på, at Hedtoft ønskede et brud
med sin forgængers sikkerhedspolitik. Dels havde Socialdemokratiet og
Venstre været enige om hovedtræk af sikkerhedspolitikken fra 1945 til 1947,
dels anmodede Hans Hedtoft Gustav Rasmussen om at fortsætte som udenrigsminister efter regeringsskiftet.43

41
Det er i dag en opfattelse i faglitteraturen, at rygterne om en sovjetisk henvendelse til Norge, frygten for et sovjetisk angreb på Danmark samt udmeldingerne om DKP’s kupplaner i marts 1948 var
grundløse. For eksempler på rygterne i pressen se „Amerikansk Uro for Nordens Skæbne“,
Information, 20. marts 1948; „Hvad ligger bag Rygterne om Danmarks Stilling“, Information, 23. marts
1948.
42
Baggrunden for Venstreregeringens fald var det sydslesvigske spørgsmål, der handlede om, hvorvidt Danmark skulle ønske en grænserevision efter anden verdenskrigs afslutning, eller man skulle
bevare 1920-grænsen. Se hertil Johan Peter Noack, Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, 1991.
43
Det spillede dog en rolle for valget af Gustav Rasmussen, at Hedtofts ønskekandidat, Hartvig
Frisch, ødelagde sine udenrigsministerchancer, da han i sommeren 1945 udtalte, at stikkerlikvideringerne i den sidste del af besættelsen havde været mord; jf. Niels Finn Christiansen, Hartvig Frisch,
s. 253-68.
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Februar 1948
Sikkerhedspolitikken fyldte ikke meget i den offentlige debat i januar 1948.
Til gengæld medførte den internationale udvikling øget debat i februar.
Anledningen var Bevins udtalelse til det britiske underhus 22. januar 1948.44
En uges tid senere blev Hans Hedtoft i radioen stillet spørgsmålet: „Tør
Statsministeren aabent sige sin Mening om, hvordan Danmark i Dag skal placere sig – i Øst eller Vestblokken?“ Det turde Hedtoft. Han svarede:
„– Ja! Vi skal overhovedet ikke placere vort Land i nogen Blok. Vi er
Medlem af De forenede Nationer og skal dér gøre vor Pligt som nordisk
Land. De demokratiske og humanistiske idealer, der er udtrykt i vor forfatning, skal vi på alle områder arbejde for at få virkeliggjort, og vi vil fastholde vor ret og pligt til at frit at sige vor mening både til Øst og Vest. Maa
jeg tilføje, at det efter min Mening ikke kan være en dansk eller nordisk
Interesse at uddybe de alt for aabenbare Modsætninger mellem Øst eller
Vest. Et endeligt Brud mellem de Stormagter, der stod sammen for at vinde
Krigen, vil være en Katastrofe for os alle, maaske ikke mindst for Norden.“45
Forud for påskekrisen var det således Socialdemokratiets offentligt erklærede
holdning, at Danmark ikke skulle vælge mellem Øst og Vest. Snarere skulle
landet arbejde inden for rammerne af FN; og gerne sammen med Norge og
Sverige. Hedtoft lancerede med andre ord tanken om „en tredje vej“ med et
Norden, der stod uden for Øst-Vest-modsætningen.46 Men Hedtofts udtalelse
efterlod også det indtryk, at regeringen var sikkerhedspolitisk uafklaret. For
selvom taleren Hedtoft argumenterede for den nordiske linje, havde han ikke
svar på, hvordan Danmark skulle reagere i tilfælde af et militært angreb. Hans
udsagn efterlod indtryk af, at der manglede en nødplan.
Oppositionen fornemmede svagheden i Hedtofts udmelding, og reaktionen udeblev ikke. 2. februar svarede Harald Petersen på Hedtofts udtalelse.
Petersen forklarede, at Venstre var enig i, at Danmark ikke skulle tage del i
planer, der endnu var udefinerede. Men
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Om talen se Juhana Aunesluoma, Britain, Sweden and the Cold War, 1945-54 (upubliceret D.Phil.afhandling, 1998), s. 102-105; Lawrence S. Kaplan, The United States and NATO, 1984, s. 59.
45
Hans Hedtoft i radioen 30. januar 1948; jf. efterfølgende udtalelse til Reuters Bureau, 6. februar
1948. ABA, Hans Hedtofts arkiv, ks. 3, læg 23. Citeret flere steder bl.a. Dansk sikkerhedspolitik 19481966 bd. I, 1968, s. 22.
46
Denne tanke var også levende andre steder i Europa. I Sverige blev tanken defineret eksempelvis
som „det tredje standpunkt“, jf. Kim Salomon, „Utopiernes suggestionskraft“, Adam Holm og Peter
Scharff Smith (red.), Idealisme eller fanatisme. Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig, 2003, s. 15-28,
her s. 21. I Vesttyskland eksisterede en tilsvarende gruppe af personer, der under slagordet „uden
mig“ – dvs. ’det bliver uden mig, at vi går i krig’ – søgte at holde Vesttyskland fri fra oprustning og
Øst-Vestkonflikten.
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„[o]verfor Vesteuropas Kulturarv paa alle Samfundslivets Omraader er ikke
alene Danmark, men hele Norden forpligtet, og det vilde være at lege
Blindebuk med os selv, hvis vi undlod at betragte Verdensforholdene ud fra
Kendsgerningernes egen Logik.“
I forlængelse heraf udtalte Ole Bjørn Kraft samme dag, at Danmark sammen
med de nordiske lande måtte sigte mod at genoprette „en virkelig Fred i
Europa.“ I den forbindelse måtte landet tage forholdet mellem Øst og Vest op
til „realpolitisk Overvejelse“ for „i Kampen mellem Demokrati og Diktatur,
Frihed og Undertrykkelse, har vi kun een plads at indtage.“ Vel fandt Kraft
det vanskeligt at sige noget om, hvorledes Danmark skulle stå „statspolitisk“,
men afgørende var det at holde fast ved, at danskernes livsanskuelse og landets samfundssyn var „inderligt knyttet til de vestlige Demokratier.“47 Hedtofts
udmeldinger blev således hurtigt sat under pres fra Venstre og de konservative. Kritikken lød i sin substans, at regeringens uafklarethed var uholdbar.
De radikale formulerede sig også om forsvarets fremtid. Jørgen Jørgensen
pegede på, at man måtte omlægge det danske forsvar fra landmilitære styrker
„til en Ordning bestaaende af den fornødne Vagttjeneste og Grænsebevogtning, et Søværn afpasset efter de særlige danske Farvande og en Luftstyrke tilpasset efter de Opgaver, der måtte tilfalde Danmark indenfor den internationale Orden.“48 Således mente han, at Danmark burde anlægge et minimumsforsvar. Det grundlæggende ideologiske og politiske rationale var, at Danmark skulle leve op til sine FN-forpligtelser, men samtidig forsøge at holde sig
uden for den konflikt mellem Øst og Vest, som også de radikale var bevidste
om, var en realitet.
Gennem februar rettede DKP en skarp og vedholdende kritik af regeringen. Ifølge DKP var den socialdemokratiske regering – uden om
Rigsdagen – sammen med Norge og Sverige i færd med at indgå aftaler med
USA og Storbritannien om levering af britiske fly til de skandinaviske lande.
DKP’s kritik lå i forlængelse af partiets synspunkter fra foråret 1947, hvor det
havde anført, at Danmark var i færd med at blive militært integreret i et britisk/vestligt forsvarspolitisk samarbejde. Socialdemokratiet afviste dog pure
disse beskyldninger.49
Diskussionerne i februar 1948 demonstrerede, at den socialdemokratiske
regeringen var udsat for pres fra samtlige oppositionspartier. Desuden viste
diskussionerne, at landets mest indflydelsesrige sikkerhedspolitiske debattø-

47
Harald Petersens udtalelser faldt på et møde i Nykøbing Falster 2. februar, medens Krafts udtalelser af samme dato blev gengivet i Aalborg Stiftstidende. Her citeret efter Socialdemokratiske Noter, AIC,
19. årg. nr. 5 (Febr. 1948), s. 279
48
Jørgen Jørgensen, „Den forsvarspolitiske situation“, Nationaltidende, 23. februar 1948.
49
„Svensk Flyveplads skal udvides til brug for Bombemaskiner“, Land og Folk, 5. februar 1948. Jf. Peer
Henrik Hansen og Jakob Sørensen, Påskekrisen, s. 55-64.
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rer var usikre. Den internationale udvikling havde formentlig overbevist alle
om, at FN ikke kunne garantere landets frihed. Hedtofts udtalelse i radioen
afspejlede imidlertid, at regeringen ikke havde en nødplan, for et nordisk forsvarspolitisk samarbejde var endnu ikke på tale, og der er intet, der tyder på,
at Hedtoft og den sikkerhedspolitiske inderkreds i partiet endnu ønskede en
vestlig løsning på problemet. Dette må formentlig ses i lyset af, at Hedtoft og
Socialdemokratiet ikke havde fuld tillid til USA’s udenrigspolitik i denne tidlige periode af den kolde krig. I al fald forklarede Hedtoft i Udenrigspolitisk
Nævn 21. januar 1948, at det „i øvrigt ikke [var, anm.] givet, at en Konflikt
vilde opstaa paa russisk Initiativ. Af de danske Gesandter i Udlandet modtagne Indberetninger havde Statsministeren faaet det Indtryk, at det maatte
siges at være tvivlsomt, om Rusland i givet Fald vilde være den aggressive Faktor, der var lige saa megen Mulighed for Aggressivitet fra visse Kredse i U.S.A.“50
Men heller ikke Venstre og de konservative havde klare tanker om en nødplan. Det eneste, de ytrede, var, at der hurtigst muligt måtte findes en løsning
på problemet, ligesom de antydede, at en vestlig løsning kunne blive udgangen på de sikkerhedspolitiske vanskeligheder. Men politikerne fra begge
partier var såre upræcise i deres anvisninger af, hvad Danmark skulle gøre.
Til forskel fra Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti
præsenterede Det Radikale Venstre et løsningsforslag i debatten. Det bestod
i, at forsøge at holde Danmark uden for den tiltagende internationale konflikt. Imidlertid syntes det synspunkt ikke at besidde megen overbevisningskraft på Christiansborg. Samtidig forsøgte DKP energisk at spænde ben for og
udstille regeringen. Februar 1948 viste, at Danmark havde et forsvarspolitisk
problem. Diskussionerne viste samtidig, at det var vanskeligt for politikerne at
finde en løsning på dette problem.

Marts 1948
I marts gennemlevede Danmark påskekrisen. Debatterne om sikkerhedspolitikken får man et indtryk af gennem Folketingets udenrigspolitiske forhandlinger 10. marts. Umiddelbart forinden havde dagbladet „Information“ refereret Alvilda Larsen, medlem af Folketinget for DKP, for en udtalelse om, at
kommunisterne i Tjekkoslovakiet „var Helvedes stærke, og at hun ønskede –
som sand kommunist – at noget lignende maatte overgaa Danmark.“51 Det var
stærke ord, og på Christiansborg kredsede diskussionerne om dette udsagn.
Luften emmede af konflikt mellem de gamle partier og DKP.
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Hedtoft i Udenrigspolitisk Nævn citeret efter Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati, s. 89.
„Alvilda Larsen og de Helvedes stærke“, Information 9. marts 1948; jf. Peer Henrik Hansen og Jakob
Sørensen, Påskekrisen, s. 117. Se også „Tjekkoslovakiet“, Orientering, 3. aarg. nr. 4 (Marts 1948), s. 13334, hvor DKP karakteriserer udviklingen i Tjekkoslovakiet som en „stor Sejr for Folkets,
Demokratiets og Socialismens Kræfter i hele Verden“, her citeret s. 134.
51
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Folketingsdebatten blev indledt af udenrigsminister Gustav Rasmussen.
Rasmussen var forsigtig i sit ordvalg, men sagde dog, at sikkerhedspolitikken
– nu som tidligere – var baseret på FN. Om forholdet til omverdenen udtalte
han, at „vort Livssyn er det samme som i de øvrige nordiske Riger, det samme
som i Benelux-landene, Frankrig og Schweiz og i de angelsaksiske Stater.“52
Dansk udenrigspolitik var med andre ord forankret i en nordisk og vestlig politisk og kulturel tradition. Skønt udsagnet kan synes ukontroversielt, afspejlede det reelt en forandring sammenlignet med situationen i 1945. På det
tidspunkt havde det med de konservatives ord været opfattelsen, at Danmark
var blevet en del af et verdensborgerskab, der også inkluderede Sovjetunionen og de østlige lande. Overhovedet havde håbene til fremtiden været
langt mere lyse i 1945, end de var tre år senere. I 1948 understregede udenrigsministeren, at Danmark først og fremmest var nordisk-vestligt orienteret.
Skønt Gustav Rasmussen var en meget forsigtig politiker, markerede han klart
afstand til Sovjetunionen og til danske DKP’ere.
I sit indlæg manede Jørgen Jørgensen til besindighed, og han forklarede på
Det Radikale Venstres vegne, at man ikke måtte lade sig rive med af de følelsesladede stemninger i såvel ind- som udland. Vel var DKP fjendtligt indstillet
over for det danske demokrati, men det måtte i sidste ende være i Danmarks
interesse at fremme det politiske, folkelige og kulturelle samarbejde med de
nordiske lande.53 Alsing Andersen (S) gav heller ikke udtryk for, at Danmark
skulle engagere sig i forsvarspolitiske samarbejder med tredjelande, men han
slog fast – med henvisning til Alvilda Larsens udtalelse – at „Danmark lige så
lidt som andre Lande kan komme uden om at have et Militærapparat.“
Værneviljen var stigende i partiet, og det hang først og fremmest sammen
med Socialdemokratiets opfattelse af Sovjetunionens og DKP’s intentioner.
For – som Alsing Andersen hævdede – hvor muslimer vendte sig mod
„Mekka“, da vendte „kommunister“ sig mod „Moskva“. Og selv om Alsing
Andersen ikke formulerede det klart, var der ingen på eller uden for
Rigsdagen, der var i tvivl om Sovjetunionens intentioner i verdenspolitikken. I kampen mellem diktatur og demokrati var Socialdemokratiet ikke neutral.54
På Venstres vegne udtalte Knud Kristensen, at Danmark med den seneste
tids erfaringer måtte „samvirke og samarbejde med vore nordiske Brødrefolk,
men for resten ogsaa med andre Lande.“ Derpå konstaterede han, „[v]i ønsker med andre Ord at være med i det internationale Arbejde til grund for
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Gustav Rasmussen, „Forespørgsel til Udenrigsministeren af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1947/48, 10. marts 1948, sp. 2725-2814, her sp. 2736.
53
Jørgen Jørgensen, „Forespørgsel til Udenrigsministeren af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1947/48, 10. marts 1948, sp. 2771-2778.
54
Alsing Andersen, „Forespørgsel til Udenrigsministeren af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1947/48, 10. marts 1948, sp. 2739-2750, her citeret sp. 2749-2750.
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Information, den 23. marts 1948.

disse [demokratiske, anm.] grundlæggende Principper.“55 Tilsvarende udtalte Ole Bjørn Kraft, at FN stod lammet, når det gjaldt sikringen af verdensfreden. Derfor – og fordi Sovjetunionen i sin politiske kamp betjente sig af
trusler, kup, udrensninger mv. – måtte Danmark erkende, at det ikke kunne
være neutral over for „Frihedens Sag“. Med eksplicit reference til Bevins udsagn fra januar 1948 mente Ole Bjørn Kraft, at Danmark skulle se med „den
største Sympati“ på disse planer. Det var endnu ikke tiden at tage stilling til en
vestlig militær alliance, men ved at vælge neutraliteten, valgte Danmark blot
ikke at have noget standpunkt.56
Fælles for de mange udtalelser var en afstandtagen fra Sovjetunionens
udenrigspolitik og DKP’s politik i Danmark. Vanskeligere var det for partierne at formulere en klar retning for Danmarks fremtidige sikkerhedspolitiske orientering.
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Knud Kristensen, „Forespørgsel til Udenrigsministeren af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1947/48, 10. marts 1948, sp. 2757 og sp. 2758.
56
Ole Bjørn Kraft, „Forespørgsel til Udenrigsministeren af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1947/48, 10. marts 1948, citeret sp. 2761 og sp. 2765.
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Efter ovenstående indlæg indtog Aksel Larsen Folketingets talerstol. Om
udviklingen i Tjekkoslovakiet erklærede han, at „hvad der er sket …, er sket
på forfatningsmæssigt Grundlag, og den nye Regering raader over et absolut
Flertal i Parlamentet.“ Derpå tilføjede han: „Jeg ved ikke, hvad man mere vil
forlange, navnlig her i dette Land, hvor man synes, det er i sin Orden, at man
regerer med Mindretalsregering.“57 Aksel Larsen forsvarede med andre ord
kommunisternes kup i Tjekkoslovakiet.
Med hensyn til DKP’s synspunkter på Danmarks fremtidige sikkerhedspolitik var Larsen mere ordknap. Han udtrykte end ikke, hvilken kurs Danmark
burde anlægge. Til gengæld understregede han, at Socialdemokratiets, Det
Konservative Folkepartis og Venstres politik var udtryk for, at disse partier ønskede landet optaget i en økonomisk, politisk og militær vestblok. Blot turde
ingen af politikerne fra disse partier sige dette klart.58
Hvad angår spørgsmålet, om de danske og internationale begivenheder
havde fremkaldt et sikkerhedspolitisk holdningsskifte på Christiansborg, må
det konstateres, at der var sket en drejning i synspunkterne hos nogle af partierne, medens andre stod fast ved allerede etablerede holdninger. DKP mente
nu som tidligere, at regeringen og det øvrige folketing fulgte i haserne på
Vestmagterne. Også de radikale fastholdt deres tidligere formulerede sikkerhedspolitiske ambition. Men for Socialdemokratiet og Venstre var der sket noget. I Venstres rigsdagsgruppe godt to måneder senere – den 28. maj 1948 –
anførte Harald Petersen, at „man tidligere havde raadet til ikke at isolere
Norden fra Vest.“59 Hvor tidligt „man“ havde tilrådet noget sådant, er uvist,
men Venstre var begyndt at kigge mod vest. Værd at bemærke er det dog, at
Venstre ikke talte om at forlade den nordiske linie. Hos Venstre var der ikke
en indbygget modsætning mellem at være nordisk og europæisk-vestligt orienteret.
Hvad angår Socialdemokratiets holdninger skal her anføres, at Hedtoft 24.
februar 1948 i Socialdemokratiets rigsdagsgruppe udtalte, at muligheden for
fortsat dansk neutralitet var meget svag.60 I Folketinget havde Gustav
Rasmussen et par uger senere på regeringens vegne anført, at det danske livssyn passede som fod i hose med både de nordiske landes og Storbritanniens
samt USA’s livssyn. Var disse to udsagn udtryk for, at Socialdemokratiet ligesom Venstre og Det Konservative Folkeparti var begyndt at overveje en sikker-
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Aksel Larsen, „Forespørgsel til Udenrigsministeren af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1947/48, 10. marts 1948, citeret sp. 2791.
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Sst., sp. 2778-93.
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Harald Petersen i Venstres rigsdagsgruppe, 28. maj 1948, kl. 11.30. RA, Venstres arkiv.
Forhandlingsprotokoller for rigsdagsgrupperne 1943-49, nr. 26-28.
60
Hedtoft på Socialdemokratiets folketingsgruppes møde 24. februar 1948 kl. 10. FB (Folketingets
Bibiotek), Socialdemokratiets rigsdagsgruppes mødeprotokol 1946-1951.
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hedspolitisk orientering mod vest? Til det spørgsmål er det udredningens vurdering, at Socialdemokratiet fortsat sigtede mod en fælles-nordisk ikke-blokpolitik som første prioritet. Skulle det imidlertid vise sig umuligt, da holdt
partiet muligheden åben for en vestlig løsning. Et udtryk herfor var en artikel fra foråret 1948 offentliggjort i det socialdemokratiske organ for politisk
idedebat, „Verdens Gang“. Heraf fremgik det, at Socialdemokratiet ønskede
„Samarbejde med alle Sider“.61 Samtidig måtte man dog konstatere, at
Venstre og Det Konservative Folkeparti nu befandt sig i en proces, hvor tanken om et militært samarbejde med Vestmagterne blev stadig mere betydningsfuld. Dertil svarede artiklens anonyme forfatter, at dette i virkeligheden
også var problemet. For på den ene side var det „utænkeligt“ med en dansk
tilslutning til Østblokken. Men på den anden side blev der hverken ytret sympati for eller taget afstand fra en mulig orientering mod vest. Når dette
sammenholdes med, at Hedtoft i marts 1948 under en fortrolig samtale forklarede den amerikanske ambassadør, Josiah Marvel, at Danmark, ville kunne
blive „tvunget“ til at søge ind i et vestligt forsvarssamarbejde på grund af fortsatte spændinger mellem Øst og Vest, må det konkluderes, at forestillingen
om en vestlig løsning på sikkerhedsproblemet allerede fandtes i marts 1948 –
også i Socialdemokratiet.62 Begivenhederne i marts måned havde således betydet, at Socialdemokratiet sigtede mod at fremme forsvarsberedskabet og
finde en løsning på Danmarks sikkerhedspolitiske problem. Den nordiske løsning var at foretrække. Afvises kunne det dog ikke, at en tilslutning vestover
blev udgangen på vanskelighederne.
Kort efter Folketingsdebatten offentliggjorde Gallup en opinionsundersøgelse baseret på spørgsmålet, om Danmark i lyset af forholdet mellem Øst og
Vest skulle tage stilling for én af siderne. Svarene fordelte sig på følgende
måde: 46 pct. ville have stilling til én af siderne. 32 pct. ville ikke have stilling
to nogen af siderne. 8 pct. havde intet standpunkt, medens 14 pct. ikke vidste
hvad de skulle svare.63 At næsten 50 pct. af befolkningen ønskede dansk stillingtagen i international politik afspejlede formentlig en dalende tillid til FN.
For i august 1947, umiddelbart efter at USA havde lanceret Marshallplanen,
offentliggjorde Gallup en analyse, ifølge hvilken kun 15 pct. af den danske befolkning mente, at FN havde „stor betydning“ for verdensfredens bevarelse.
22 pct. mente, at FN havde „nogen betydning“, 34 pct. antog, at det „ingen
betydning“ havde, mens hele 29 pct. ikke vidste, hvad de skulle mene.64 Og
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„Udenrigsdebatten den 10. Marts“, Verdens Gang, 2. årg. nr. 4 (1948), s. 157. Forfatter ikke angivet.
Marvel til State Department, 24. marts 1948. NA RG.84, box 1.
63
Ugens Gallup nr. 9, 1948, „Danmark mellem Øst og Vest“. Offentliggjort 13. marts 1948. Gallups
arkiv, Ugens Gallup 1945-1949.
64
Ugens Gallup, nr. 25, 1947, „Tilliden til De Forenede Nationer“. Offentliggjort 23. august 1947.
Gallups arkiv, Ugens Gallup 1945-1949.
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måneden efter – i september 1947 – troede 45 pct. af den danske befolkning,
at der ville opstå en ny krig inden for de følgende 10 år.65
Drejningen i Socialdemokratiets og Venstres holdninger afspejlede således
befolkningens synspunkter på international politik: Befolkningen og politikerne følte sig mere usikre end hidtil.

Fra de nordiske forsvarsdebatter til Atlantpagten
(1948-1949)
Efter påskekrisen førte Danmark samtaler med Norge og Sverige om etablering af et nordisk forsvarsforbund. Afsættet var en svensk invitation fra april
1948. Formålet var at holde Skandinavien uden for Øst-Vest-rivaliseringen,
idet Norge i begyndelsen af 1948 – i højre grad end Danmark og Sverige –
havde set positivt på Bevins opfordring om etablering af tosidede forsvarsaftaler. I forhandlingerne var der to positioner. På den ene side det svenske krav:
Skulle et nordisk forsvarsforbund blive en realitet, måtte det være neutralt. På
den anden side det norske krav: Et eventuelt nordisk forsvarsforbund måtte
være vestligt orienteret. Dansk politik, om end placeret i en mellemposition
mellem disse to synspunkter, var grundlæggende på linje med Sveriges, og
dermed sigtede Danmark mod at få Norge til at opgive tanken om en aftale
med Vestmagterne om militær bistand i tilfælde af krig. Forhandlingerne
mellem de tre lande fortsatte frem til begyndelsen af 1949, uden at der dog
skete fremskridt. På et ministermøde i Karlstad i januar tilbød Sverige, at det
ville acceptere et neutralt nordisk forsvarsforbund, der modtog våben fra
amerikansk side. Det svenske tilbud blev i Danmark opfattet som et gennembrud. På trods af fortsatte forhandlinger lykkedes det dog ikke at forene de
norske og svenske standpunkter. Afgørende var en udmelding fra Norge omkring den 20. februar: Arbeiderpartiet – der dannede regering – sigtede nu
mod finde en vestlig løsning på forsvarsproblemet. Kort tid efter lod den svenske administration Danmark vide, at Sverige ikke afviste at etablere en tosidet
dansk-svensk forsvarsaftale.
I september 1948 havde Foreign Office informeret den danske ambassade
i London om, at Danmark og Norge ville modtage en invitation om at „tilslutte sig en Atlanterhavspagt“. Den socialdemokratiske regering lod i denne
situation den amerikanske administration forstå, at Danmark i givet fald ville
takke høfligt nej. I den følgende tid førte de danske og norske regeringer
drøftelser med de britiske og amerikanske regeringer. Her blev det besluttet,
at Danmark og Norge fik den 1. februar som deadline for en endelig beslutning om, hvorvidt landene ønskede optagelse i et vestligt forsvarssamarbejde.
65

Ugens Gallup, nr. 29, 1947, „Krig eller Fred“. Offentliggjort 27. september 1947. Gallups arkiv,
Ugens Gallup 1945-1949.
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Da drøftelserne om et nordisk forsvarsforbund brød sammen i februar 1949
ansøgte Danmark om optagelse i Atlantpagten. Den 4. april 1949 blev Danmark optaget heri.66
Hvordan stillede de politiske partier og befolkningen sig til et nordisk forsvarsforbund – og hvordan udviklede den offentlige debat sig? Hvad angår
Socialdemokratiet, har litteraturen dokumenteret, at dette vedholdende – det
vil sige fra kort efter påskekrisen i marts 1948 – såvel offentligt som bag lukkede døre argumenterede for en nordisk orientering i udenrigspolitikken.
Eksempelvis udtalte Hedtoft i slutningen af maj 1948:
„Det er lidt generelt, men har man ikke Ret til … at sige, at Verden i Dag
præges af Brydninger mellem to Systemer; den amerikanske Kapitalisme og
den russiske Tvangskollektivisering? Nordens socialdemokratiske
Arbejderbevægelse vil ingen af Delene“.67
Tværtimod måtte Danmark, såfremt Socialdemokratiets synspunkter skulle
være gældende, orientere sig nordover med tætte forbindelser til
Storbritannien; også militært. Et samlet Norden var dog at foretrække.
Hedtoft fastholdt endnu en gang forestillingen om en tredje vej. Og dette var
en vedholdende politik fra den socialdemokratiske ledelse. Knapt et år senere
– i begyndelsen af januar 1949 – skrev partiorganet „Social-Demokraten“ således:
„en skandinavisk forsvars-union er den ønskeligste løsning. Den svarer ikke
blot til de skandinaviske folks dybe fællesskabsfølelse; men rent praktisk –
politisk og militært – er det indlysende, at de tre lande forenet i et forsvarsberedskab staar langt stærkere, end hvis de er adskilte.“68
Årsagerne til Socialdemokratiets oprigtigt mente og offentligt ytrede synspunkter om en fortsat nordisk orientering var motiveret i flere forhold: For
det første var det partiets ambition, at holde Danmark fri fra spændingen
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Ovenstående er baseret på Thorsten Borring Olesen, „Brødrefolk, men ikke våbenbrødre – diskussionerne om et skandinavisk forsvarsforbund“, Den jyske historiker, s. 151-78; Nikolaj Petersen,
„Atlantpagten eller Norden? Den danske alliancebeslutning 1949“, i Carsten Due-Nielsen, Johan
Peter Noack og Nikolaj Petersen (red.), Danmark, Norden og NATO 1948-1962, 1991, s. 17-42; Helge
Pharo, „Scandinavia“ i David Reynolds (ed.), The origins of the Cold War in Europe: International perspectives, 1994, s. 194-223; Poul Villaume, Allieret med forbehold, s. 100-12.
67
Tale af Hans Hedtoft i Folkets Hus i Malmö 25. maj 1948. Citeret efter Thorsten Borring Olesen,
„Jagten på et sikkerhedspolitisk ståsted“ i Birgit Nüchel Thomsen (red.), Temaer og brændpunkter i
dansk politik efter 1945, her s. 36-37 jf. note 90, s. 53.
68
„Skandinaviens forsvar og Atlantpagten“, Social-Demokraten, 20. januar 1949. Endnu i begyndelsen
af februar 1949 stod Hedtoft fast på den nordiske løsning som højeste prioriteret; jf. Hedtoft på
Socialdemokratiets folketingsgruppes møde 3. februar 1949 kl. 12. FB, Socialdemokratiets rigsdagsgruppes mødeprotokol 1946-1951.
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mellem Øst og Vest. Ikke-blokpolitikken var en grundsten i regeringens udenrigspolitik, og den bedste mulighed for, at denne kunne krones med succes,
var ifølge partiet at etablere et fritstående forsvarsforbund, det vil sige en alliance, der hverken orienterede sig mod Øst eller Vest. Nok så væsentlig for
partiets nordiske prioritering var dog politisk-ideologiske, indenrigspolitiske
og partitaktiske hensyn. Med fortsat nordisk orientering var det strategien –
gennem tætte forbindelser til de norske og svenske socialdemokratier – at
fremme disse partiers stillinger internt i de skandinaviske lande.69
Partiet Venstre var i dets samtidige, offentlige udmeldinger ikke afvisende
over for et nærmere nordisk samarbejde. Det havde partiet talt for gentagne
gange i de første efterkrigsår. Men Venstres interesse i nordisk samarbejde var
ikke af samme partitaktiske karakter som Socialdemokratiets. Liberale kræfter stod ikke nær så stærkt i de skandinaviske lande som de socialdemokratiske. Således kan det på baggrund af offentlige udtalelser og af drøftelser
internt i partiets rigsdagsgruppe konstateres, at partiet på et tidligere tidspunkt end Socialdemokratiet ikke alene tvivlede på den nordiske løsning
men tilmed – hvis det blev vurderet som værende vigtigt – var villigt til at bevæge sig bort fra denne. Dette afspejles af en udtalelse af Knud Kristensen i
november 1948:
„Det er min overbevisning, at Danmarks politik maa gaa ind for at søge
samarbejde med det vestlige omraade, ikke blot økonomisk, som er sket,
men også politisk og militært. Faren ved et saadant skridt kan være stor,
men den er mindre, end hvis vi staar alene“.70
For Venstre var der tale om en balanceakt. Dele af partiet – og navnlig de menige medlemmer – var fortsat uafklarede, for bevægelsen væk fra det nordiske
ville være et traditionsbrud. Så sent som i midten af januar 1949 anførte Erik
Appel på et møde i partiets rigsdagsgruppe, at dansk deltagelse i en atlantisk
alliance ville være et „Brud med alt hvad vi har arbejdet for siden 1864 i vort
folkelige Arbejde. Norden gaar foran alt andet for os.“ Ved samme lejlighed
udtalte Simon From, at han ikke „[f]andt nogen Værdi i en Atlantpagt, såfremt den ikke bød virkelig Sikring.“71 Hermed hentydede From til et møde i
Udenrigspolitisk Nævn, hvor regeringen havde forklaret, at Atlantpagten realistisk set ikke ville kunne forsvare Danmark i den første tid efter etable-
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Thorsten Borring Olesen, „Brødrefolk, men ikke våbenbrødre – diskussionerne om et skandinavisk forsvarsforbund“, Den jyske historiker, s. 151-78; Johnny Laursen „Indenrigspolitikkens fortsættelse
med andre midler? Samspillet mellem indenrigspolitik og udenrigsøkonomi i nyere dansk historie“,
Den jyske historiker, nr. 73 (1996), s. 66.
70
Knud Kristensen citeret under overskriften „Udenrigspolitiske problemer“, Socialdemokratiske Noter,
AIC, 20. aarg, nr. 3 (Jan. 1949), s. 200.
71
Simon From i Venstres rigsdagsgruppe, 13. januar 1949, kl. 11. RA, Venstres arkiv.
Forhandlingsprotokoller for rigsdagsgrupperne 1943-49, nr. 26-28.

FRA NEUTRALITET TIL ALLIANCEMEDLEMSKAB

143

Kap. 07 rettet V

09/06/05

14:37

Side 144

ringen. I forlængelse heraf udtalte toneangivende venstrepolitikere i offentlige debatter, at Danmark – såfremt det nordiske ikke lod sig gennemføre –
måtte orientere sig vestover. Dette blev nævnt i foråret 1948 i Folketinget.
Igen 15. januar, to dage efter drøftelserne i Venstres rigsdagsgruppe, erklærede Thorkild Kristensen offentligt:
„Vi maa længst muligt arbejde paa et nordisk sammenhold – ogsaa fordi det
har en militær værdi. Men vi tør afgjort ikke afskære os fra effektiv forbindelse med Atlant-magterne, hvis vi vil gøre, hvad vi formaar for at bevare
Danmark. Og hvis de nordiske lande ikke kan bevares, kan Norden det heller ikke.“72
Således argumenterede Venstre i den offentlige debat frem til årsskiftet
1948/49 for, at Danmark skulle prioritere den nordiske linje i sikkerhedspolitikken, men også at landet skulle holde muligheden åben for en sikkerhedspolitisk orientering mod vest. Både-og.
Selv om Det konservative Folkeparti umiddelbart var positive over for et
nordisk forsvarssamarbejde, argumenterede partiet tidligere end Venstre og
Socialdemokratiet for en vestlig løsning på det sikkerhedspolitiske dilemma.
Det er vist ovenfor, at Ole Bjørn Kraft i foråret 1948 udtrykte sympati for en
vestlig løsning på de sikkerhedspolitiske problemer. Den linje fortsatte de
konservative i 1948. Under partiets landsrådsmøde i november vedtog det en
udtalelse, ifølge hvilken det ønskede:
„dansk udenrigspolitik ført i nøjeste tilknytning til og samarbejde med de
vestlige magter, hvis maal er at skabe et bolværk for friheden og freden.
Enhver uklarhed i Danmarks politik maa undgaas. Et militært samarbejde
i Norden ser vi som et led i denne politik.“73
For Det Konservative Folkeparti var der således intet til hinder for et nordisk
forsvarssamarbejde, blot det blev efter den norske model, dvs. et nordisk forsvarssamarbejde knyttet til et vestligt forsvarssamarbejde.
Hvad angår Det Radikale Venstres offentlige erklæringer, er det mere vanskeligt at finde et entydigt svar. Et grundsynspunkt, der blev ytret gentagne
gange, var, at Danmark skulle deltage i arbejdet inden for FN. I sommeren
1948 vedtog partiet således en landsmødeudtalelse, der understøttede landets
FN-arbejde. Men samtidig argumenterede partiet for et begrænset forsvar.
Argumentet var, at store udgifter til forsvaret ville „undergrave Danmarks øko-

72
Thorkild Kristensen citeret under overskriften „Venstremænd paa den nordiske linje“,
Socialdemokratiske Noter, AIC, 20. aarg. nr. 4 (Jan. 1949), s. 279.
73
Politisk udtalelse fra Det Konservative Partis landsrådsmøde 6.-7. november 1948. Citeret efter
„Konservative landsraadsmøde“, Socialdemokratiske Noter, 20. aarg, nr. 2 (Nov. 1948), s. 130.
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nomiske og folkelige modstandsevne.“74 Denne og andre tilsvarende udmeldinger forvirrede det politiske landskab i Danmark. Det vel nok nærmeste offentligheden kom en Radikal stillingtagen, var en artikel af Bertel Dalgaard i
„Politiken“ 17. januar 1949, hvor han forklarede, at man ikke kunne tage stilling til landets fremtidige sikkerhedspolitiske kurs, før den danske befolkning
havde haft tid til at overveje situationen. Et par dage senere lancerede den radikale avis „Middelfart Venstreblad“ imidlertid en ide om at sende spørgsmålet om landets fremtidige sikkerhedspolitik til folkeafstemning.75 Ved udgangen af januar 1949 kunne heller ikke Socialdemokratiet afkode Det
Radikale Venstres holdning. Opfattelsen var dog, at de radikale formentlig
ville støtte etableringen af et såkaldt „neutralt“, det vil sige et fritstående, nordisk forsvarsforbund.76 Heri havde Socialdemokratiet ret, for i Det Radikale
Venstres folketingsgruppe blev det i slutningen af januar 1949 vedtaget, at
partiet „maa søge at undgaa, at det nordiske samarbejde slaas i stykker. – Vi
skal stile efter at holde det inden for det nordiske og positivt give udtryk for
herfor.“77 Dette synspunkt blev efterfølgende fremført i Folketinget.78
Som i de foregående sikkerhedspolitiske diskussioner var DKP også i dette
spørgsmål i opposition til de øvrige politiske partier. Gennem 1948 argumenterede partiet konsekvent for øget dansk samarbejde med de „demokratiske“
og „fredelige“ kræfter i verdenspolitikken – hvormed partiet mente
Sovjetunionen. Omvendt opfattede DKP fortsat Storbritannien og USA som
imperialistiske og udemokratiske elementer i international politik. Det var
med den grundindstilling, at partiet tog stilling til de nordiske forsvarsforhandlinger. DKP stolede gennem 1948 og i begyndelsen af 1949 ikke på, at de
nordiske lande gennem et forsvarssamarbejde ville forblive neutrale i ØstVest-konflikten. Tværtimod blev det i „Land og Folk“ i september 1948 forklaret, at de danske, norske og svenske regeringer kort forinden havde afholdt
et udenrigsministermøde i Stockholm. Ifølge avisen havde mødet handlet om
at knytte de tre skandinaviske lande til en vesteuropæisk forsvarsblok. Avisen
konkluderede derfor, at „[a]lt tyder på, at der nu bliver gjort kraftige anstrengelser for at tilpasse Nordens forsvar til de britisk-amerikanske planer i
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„Det radikale Venstres seneste landsmødeudtalelser om militærspørgsmål“, paragraffen „19.-20.
juni 1948 i København“. RA. Det Radikale Venstres arkiv. Forhandlingsprotokol. Hovedbestyrelsen,
20.9.1949-20.06.1957.
75
„Radikal tilbageholdenhed“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 20. årg. nr. 4 (Jan. 1949), s. 279-280.
76
Samme sted, s. 279-280. Der er forgæves søgt i Den Radikale Folketingsgruppes protokoller efter
oplysninger om sikkerhedspolitiske diskussioner. De første drøftelser optræder fra midten af januar
1949; og her handlede disse i stigende grad om en eventuel dansk tilslutning til Atlantpagten. RA.
Det Radikale Venstre. Forhandlingsprotokol for folketingsgruppen 1947-1949.
77
Møde i folketingsgruppen, 21. januar 1949, kl. 12: Partimøde. RA. Det Radikale Venstres arkiv.
Forhandlingsprotokol for folketingsgruppen 1947-1949.
78
Jørgen Jørgensen, „Forespørgsel til regeringen af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1948/49, 9. februar 1949, sp. 2624-2723, her sp. 2658-62.
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Østersøen og Baltikum.“79 Og denne mistillid til det nordiske projekt gik
igen. 2. januar 1949 – da de nordiske forhandlinger nærmede sig en afgørelse
– offentliggjorde Centralkomiteen en politisk udtalelse, hvoraf det fremgik, at
DKP „af al magt“ ville
„bekæmpe bestræbelserne for – med eller uden et såkaldt nordisk forsvarsforbund – at indlemme Danmark i en krigsblok eller „Atlanterhavsunion“
under U.S.A.-imperialisternes kommando. Partiet modsætter sig militariseringen og oprustningen og vil stemme imod alle bevillinger til denne landsskadelige politik som intet har med forsvar af Danmark at gøre.“80
Fra DKP’s side blev de nordiske forsvarsforhandlinger således betragtet med
skepsis og som et forsøg på – fra Socialdemokratiets, Det Konservative
Folkepartis og Venstres side – at snige en atlantisk orientering ind i nordisk
politik forud for etablering af en eventuel amerikansk anført forsvarsalliance.
Den opfattelse blev også formuleret af Aksel Larsen i Folketinget 9. februar
1949.81
I januar 1949 fremlagde det konservative tidsskrift „Vor Tid“ under overskriften „Nordens skæbnetime“ en skematisk oversigt over de nationale standpunkter i forhandlingerne om et nordisk forsvarsforbund:
Nordens muligheder
Danmark

Norge

Sverige

Hvert land isoleret og neutralt

Vil ikke

Vil ikke

Vil eventuelt

Norge, Sverige og Danmark
i isoleret, neutralt forbund

Vil nødig

Vil ikke

Vil helst

Norge, Sverige og Danmark
i Alliance med Vest

Vil eventuelt

Vil helst

Vil ikke

Norge og Danmark i Alliance
med Vest. Sverige isoleret
neutral

Vil nødig

Vil nødig

Vil nødig

79

„Skarpt sovjetangreb på dansk udenrigspolitik“, Land og Folk, 21. september 1948.
Politisk udtalelse fra Centralkomiteen den 2. januar 1949. ABA, DKP’s arkiv, ks. 73.
81
Aksel Larsen, „Forespørgsel til regeringen af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende. Forhandlinger
i Folketinget 1948/49, 9. februar 1949, sp. 2624-2723, her sp. 2667ff.
80

146

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

Kap. 07 rettet V

09/06/05

14:37

Side 147

Norge i alliance med Vest.
Sverige Danmark isoleret
neutral

Vil nødig

Vil nødig

Norge, Sverige og Danmark
i forbund, i en vis forståelse
med Vest

Vil eventuelt

Vil eventuelt Vil eventuelt

Vil nødig

Kilde: Eigil Steinmetz: „Skandinaviens Skæbnetime“, Vor Tid. Særudgave af „Sorø Amt“, 5. Aarg, nr. 1,
17. Januar 1949, s. 6-7.

Orientering mod Vest
Med de nordiske forsvarsforhandlingers endegyldige forlis i februar 1949
måtte danske politikere forholde sig til to muligheder. Enten kunne Danmark
forblive neutral og håbe på, at medlemskabet af FN ville skærme landet mod
aggression. Eller Danmark kunne søge om optagelse i det atlantiske samarbejde, der snart ville blive etableret. I den situation var der ikke megen tvivl i
Socialdemokratiets top. Hans Hedtoft satte al sin kraft ind for at overbevise
både egne partimedlemmer og Det Radikale Venstre om, at en nordatlantisk
løsning på sikkerhedsproblemet var at foretrække. I den forbindelse gjorde
Hedtoft og andre socialdemokratiske politikere i både Folketinget og internt
i Socialdemokratiet brug af de historiske erfaringer – dvs. 1930ernes udenrigspolitik og overfaldet den 9. april – som argument for tilslutningen til
Atlantpagten: Danmark ville næppe overleve endnu et overfald.82
Hvornår Det Konservative Folkeparti blev overbevist om, at Danmark skulle
søge om optagelse i Atlantpagten er vanskeligt at vurdere på baggrund af den
offentlige debat. Den konservative partihistorie konstaterer, at Ole Bjørn
Kraft i september 1948 begyndte at erkende, at „det bar henimod“
Atlantpagten.83 I november gav partiet i en Folketingsdebat udtryk for et ønske om en dansk militær orientering mod Vestmagterne.84 Og 12. januar 1949
offentliggjorde Ole Bjørn Kraft en artikel i det konservative „Nationaltidende“. Heri hed det:
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Jf. Hans Hedtofts tale på den socialdemokratiske partikongres i 1949, Protokol for den 25. socialdemokratiske partikongres i Århus den 4., 5., 6. og 7. september 1949, 1949, s. 51. Hans Branner har dog dokumenteret, at de historiske erfaringer i samtiden snarere tjente til at legitimere alliancetilslutningen end at de reelt betød et brud med partiets sikkerhedspolitiske synspunkter. Hans Branner,
„Vi vil fred her til lands…“, Vandkunsten (1999/3).
83
Carl Kauffeldt, Nye tider – nye mål 1945-1966. Det konservative Folkepartis historie i et halvt århundrede,
bd. IV, 1966, s. 112.
84
Nikolaj Petersen, „Atlantpagten eller Norden? Den danske alliancebeslutning“ i Carsten DueNielsen (m.fl.), Danmark, Norden og NATO 1948-1962, s. 35.
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„Der bliver saaledes som reelle politiske muligheder kun to tilbage: – enten
at der findes en løsning, hvorved det skandinaviske forsvarssamarbejde tilknyttes det atlantiske samarbejde og forudsætningen maa i saa fald være, at
denne ordning, selv om vi ikke bliver direkte deltagere i Atlant-pagten, alligevel ikke vil forringe vore muligheder for at genopbygge forsvaret, først
og fremmest i Norge og Danmark, eller svække de garantier, som en direkte deltagelse i selve pagten kan tænkes at give, eller at Norge og Danmark alene forhandler om deres eventuelle deltagelse i aftalerne mellem
de vestlige demokratier.
For den første løsning bør alle kræfter sættes ind. Alle i Norden vil føle
det smerteligt og bittert, hvis vejene på dette skæbnebestemmende omraade skulde skilles.“85
Det Konservative Folkeparti gav i den offentlige debat udtryk for et ønske om
dansk tilslutning til Atlantpagten fra efteråret 1948. Og fra årsskiftet 1948-49
stod det på baggrund af partiets offentligt erklærede synspunkter entydigt
klart, at Det Konservative Folkeparti ønskede en vestorientering.
Venstre var i den offentlige debat splittet i spørgsmålet. Dele af partiet argumenterede for det nordiske spor i udenrigspolitikken (jf. ovenfor). Men
som månederne gik, stillede partiets udenrigs- og sikkerhedspolitiske ordfører sig stadig mere positivt over for den atlantiske løsning. For Venstre var der
tale om en modningsproces, hvor atlantisterne vandt frem. Eksempelvis argumenterede også Venstre i Folketinget i november 1948 for en sikkerhedspolitisk vestorientering.86 Og selv om partiet så sent som i begyndelsen af februar
1949 forsvarede en nordisk løsning, var det kun på betingelse af, at de vestlige
lande ville yde en nordisk alliance våbenstøtte. Med andre ord: Reelt en sikkerhedspolitisk orientering mod vest.87 Da beslutningen om landets fremtidige sikkerhedspolitiske stilling skulle tages, var Det Konservative Folkeparti
og Venstre enige om – og det ytrede de offentligt – at Danmark skulle tilsluttes et vestligt forsvarssamarbejde.
Hvad angik Det Radikale Venstre, var situationen mere sammensat. Da det
i slutningen af februar 1949 stod klart, at der næppe ville blive etableret et
nordisk forsvarsforbund, manede Jørgen Jørgensen internt i den radikale folketingsgruppe til besindighed.88 En uges tid senere – i begyndelsen af marts
– understregede Jørgensen ligefrem, at det endnu var umuligt for partiet at
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Ole Bjørn Kraft, „Nu maa vi tage vor Beslutning“, Nationaltidende, 12. januar 1949.
Nikolaj Petersen, „Atlantpagten eller Norden? Den danske alliancebeslutning“ i Carsten DueNielsen (m.fl.), Danmark, Norden og NATO 1948-1962, s. 35.
87
Edvard Sørensen, „Forespørgsel til regeringen af Gustav Pedersen m.fl.“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1948/49, 9. februar 1949, sp. 2624-2723, her sp. 2646.
88
Jørgen Jørgensen i Det Radikale Venstres folketingsgruppe 24. februar 1949, kl. 12. Partimøde.
RA. Det Radikale Venstres arkiv. Forhandlingsprotokol for folketingsgruppen 1947-1949.
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tage stilling til spørgsmålet om dansk tilslutning til Atlantpagten. Det var hans
opfattelse, at partiet måtte se med interesse på, hvad denne alliance ville indeholde. Den udmelding førte efterfølgende til debat. Dele af folketingsgruppen mente, at partiet ikke under nogen omstændigheder burde støtte en alliancebeslutning, medens andre dele af gruppen – Jørgen Jørgensen og
Svend Jørgensen – betragtede spørgsmålet partitaktisk. Sidstnævnte anførte,
at det ville være farligt for landet at ligge isoleret hen – og partiet ville få 3/4
af befolkningen imod sig, såfremt man tog „strengt afstand fra atlantunionen“. Svend Jørgensen frygtede, at Det Radikale Venstre ville blive slået i hartkorn med DKP som Folketingets eneste to partier, der ikke ønskede en sikkerhedspolitisk aftale med Vestmagterne. Bertel Dahlgaard mente imidlertid, at
det nu måtte være givet, at Danmark ville blive optaget i „atlantunionen“.
Derfor blev spørgsmålet for Det Radikale Venstre „delvis af taktisk karakter“.
Ifølge Dahlgaard kunne partiet ikke offentligt sige, at det ikke ville støtte en
alliancebeslutning. Snarere måtte partiets stillingtagen til Atlantpagten „ske
gennem en fremadskridende proces.“ Jørgen Jørgensen lukkede imidlertid
for diskussionen, da han foreslog, at partiet måtte forholde sig til tingene i
den rækkefølge, som de blev fremlagt.89 Og denne linje forfulgte partiet. 2.
marts blev der afholdt møde i Udenrigspolitisk Nævn, og her anmodede
Jørgen Jørgensen regeringen om, at den frem for at bidrage til formuleringen
af Atlantpagtens bestemmelser snarere søgte at få undersøgt, hvordan de ledende lande tænkte sig, at pagten reelt skulle fungere.90 I de følgende uger
forsøgte partiet gennem nævnet at få vished om pagtens indhold, før partiet
kunne tage stilling til, om det ønskede Danmark optaget heri.91
DKP var imod dansk tilslutning til et atlantisk samarbejde. I 1948 havde det
sovjetiske kommunistparti givet ordre til, at DKP skulle stille sig afvisende
over for ethvert militært samarbejde med Vestmagterne, og med formuleringer om at fremme fred og internationalt samarbejde havde DKP gennem
forårsmånederne konsekvent argumenteret imod enhver dansk udenrigs- og
sikkerhedspolitisk relation til Storbritannien og USA, der blev fremstillet som
imperialistiske nationer og fredens modstandere. På et møde i KB-hallen den
3. marts 1949 udtalte Aksel Larsen således, at: „ [vi, anm.] bekender vor solidaritet med Sovjetunionen og Sovjetunionens folk, fordi det kæmper for freden…“.92 Og dagen efter erklærede Larsen direkte i „Land og Folk“, at DKP
i tilfælde af krig ville „rejse folket til kamp mod angriberen … enten det saa
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Debat i Det Radikale Venstres folketingsgruppe 2. marts 1949, kl. 9. Partimøde. RA. Det Radikale
Venstres arkiv. Forhandlingsprotokol for folketingsgruppen 1947-1949.
90
Møde i Udenrigspolitisk Nævn, 2. marts 1949. RA. UM. 3.E.92.
91
Jf. Det Radikale Venstres folketingsgruppes møder i marts 1949. RA. Det Radikale Venstres arkiv.
Forhandlingsprotokol for folketingsgruppen 1947-1949.
92
Citeret efter „Aksel Larsen om Atlantpagt og stillingen til Sovjet“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 20.
aarg. nr. 6 (1949), s. 437-438, her s. 438. Se også kapitel 16.
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er en enkeltstat eller en koalition som Atlantblokken, og vi vil kæmpe side om
side med alle, som modsætter sig angriberen.“93
Den 22. marts fremsatte regeringen forslag om dansk tilslutning til
Atlantpagten. Og den 24. marts besluttede Folketinget, at Danmark skulle
søge om optagelse i den atlantiske alliance. Socialdemokratiet, Venstre (fraset
Erik Appel der ønskede at Danmark skulle indtage en „uafhængig stilling i
folkesamfundet“) og Det Konservative Folkeparti samt Viggo Starcke stemte
alle for forslaget. Det Radikale Venstre, DKP og fire ud af Retsforbundets seks
mandater stemte imod. Stemmefordeling: 119 mod 23. Efter 1. behandlingen
af lovforslaget foreslog Det Radikale Venstre og Retsforbundet, at forslaget
om dansk alliancetilslutning blev sendt til folkeafstemning. Dette blev dog afvist af Rigsdagen.94 Danmark tiltrådte Atlantpagten 4. april 1949.
Var der overensstemmelse mellem partiernes og opinionens synspunkter? I
befolkningen eksisterede i sensommeren 1948 ifølge Gallup en betydelig
støtte til dansk tilslutning til et nordisk forsvarsforbund på hele 72 pct. På
dette tidspunkt var blot 13 pct. imod et sådant samarbejde, medens 15 pct.
ikke vidste, hvad de skulle svare. De adspurgtes synspunkter fordelte sig på
følgende måde:
Nordisk forsvarsforbund (september 1948)

Socialdemokrater
Radikale
Konservative
Venstre
Retsforbundet
Kommunister
Ikke stemmeret

For*

Imod*

Ved ikke*

73
56
84
79
73
49
73

14
26
8
7
20
40
9

13
18
8
14
7
11
18

* = angivet som procent af de adspurgte.
Kilde: Ugens Gallup, nr. 28 1948: Nordisk militært samarbejde.

Den følgende måned offentliggjorde Gallup imidlertid en undersøgelse baseret på spørgsmålet: Skulle Danmark „have en vestlig militæralliance“? Spørgs-
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„Aksel Larsen om Atlantpagt og stillingen til Sovjet“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 20. aarg. nr. 6
(1949), s. 437-438.
94
„Forslag til Rigsdagsbeslutning om Danmarks tilslutning til en Nordatlantisk Traktat“,
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1948-49, sp. 3706-67, her sp. 3767; „Atlantpagten –
Rigsdagens vedtagelse“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 20. aarg. nr. 6 (1949), s. 415.
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målet var blevet stillet tilbage i august 1948. Heraf fremgik det, at 45 pct. af
de adspurgte gik ind for en sådan tanke. 30 pct. var imod, medens 25 pct. ikke
kunne tage stilling til spørgsmålet. Blandt de adspurgte fordelte svarene sig
på nedenstående måde:
Tilslutning til et vestligt forsvarsforbund? (oktober 1948)

Socialdemokratiet
Radikale
Konservative
Venstre
Retsforbundet
Kommunister

Ja*

Nej*

Ved ikke*

45
39
71
54
48
–

31
46
13
21
37
86

24
15
16
25
15
14

* = angivet som pct. af de adspurgte.
Kilde: Ugens Gallup, nr. 30 1948: Bør Danmark have en vestlig Militæralliance.

Dagbladet B.T. efterlod ikke tvivl om det foretrukne valg i denne artikel den 31. januar 1949.
FRA NEUTRALITET TIL ALLIANCEMEDLEMSKAB

151

Kap. 07 rettet V

09/06/05

14:37

Side 152

Set under ét eksisterede der således i den danske opinion hen over sommeren og efteråret 1948 et betydeligt ønske om tilslutning til en militæralliance.
Størst interesse var der for en nordisk løsning. Ses de to opinionsundersøgelser sammen, er det bemærkelsesværdigt, at de konservative vælgere ytrede
størst ønske om dansk tilslutning til såvel en nordisk som en vestlig forsvarsalliance. Forårets begivenheder i både ind- og udland havde overbevist dem
om, at isoleret dansk neutralitet ikke var en farbar vej.
Men hvorledes så befolkningen på spørgsmålet om et nordisk forsvarsforbunds tilknytning til Vestmagterne. Herom fremlagde Gallup i december en
undersøgelse, der viste, at blot 29 pct. af den danske befolkning ville støtte en
nordisk forsvarsalliance uden en aftale med de vestlige lande, mens hele 45
pct. ønskede at støtte et nordisk forsvarsforbund, såfremt der eksisterede en
aftale med Vestmagterne.95 Som sådan blev danskerne ved årsskiftet 1948/49
stadig mere trygge ved en orientering vestover. Men ligesom det politiske system i Danmark havde vanskeligt ved at finde et sikkert fodfæste, var også befolkningen usikker. I midten af februar 1949 – dvs. umiddelbart efter de nordiske forhandlingers sammenbrud – kunne Gallup offentliggøre endnu en
undersøgelse, ifølge hvilken der nu var flertal for at genoptage de nordiske
forhandlinger, medens holdningerne var nøjagtig delte på spørgsmålet, om
den danske regering skulle følge det norske eller svenske standpunkt.96 Da
Hedtoft omkring månedsskiftet februar/marts 1949 offentliggjorde, at
Danmark ville søge om optagelse i Atlantpagten, steg andelen af danskere,
der fandt denne beslutning fornuftig fra 36 til 47 pct. Tilhængere af neutralitet faldt fra 36 til 26 pct., medens folk uden standpunkt forblev omkring 30
pct.97 Set fra oven afspejlede såvel debatten blandt de politiske partier som
den danske befolknings synspunkter på landets fremtidige sikkerhedspolitiske kurs en fundamental usikkerhed. På den ene side stod det klart, at isoleret neutralitet ikke var en reel mulighed. Men på den anden side stod det
endnu uafklaret, hvorledes landet da skulle tackle udfordringen.
Det er ovenfor vist, at der eksisterede en udtalt modsætning mellem befolkningens og Folketingets synspunkter på spørgsmålet om tysklandsbrigadens udsendelse i 1947. Karakteristisk er det, at en lignende (om end mindre) modsætning mellem befolkningens holdninger og Folketingets beslutning gjorde sig gældende i forbindelse med landets optagelse i Atlantpagten
i 1949. Hvor mere end 80 pct. af Folketingets medlemmer stemte for optagelsen i marts 1949, var kun knap 50 pct. af befolkningen fuldstændig enige
i den beslutning, medens resten enten var uafklarede eller direkte modstan95
Ugens Gallup nr. 38 1948, „Det nordiske forsvar og militærhjælp fra vestmagterne“. Offentliggjort
11. december 1948. Gallups Arkiv.
96
Ugens Gallup nr. 7-8 1949, „Befolkningen og de brændende udenrigspolitiske spørgsmål“.
Offentliggjort 19. februar 1949. Gallups Arkiv.
97
Ugens Gallup nr. 10 1949, „Befolkningen forlader neutralitetsprincippet“. Offentliggjort den 5.
marts 1949. Gallups arkiv 1945-1949. Gallups Arkiv.
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dere heraf. Der blev da også arrangeret hele to demonstrationer uden for
Christiansborg 23. marts 1949. DKP arrangerede den ene og Dansk Fredsråd
den anden. I „Land og Folk“ nævntes det, at demonstrationen havde talt
75.000 modstandere, medens „Berlingske Tidende“ anførte, at der blot havde
været 6.000 på gaden. I nærværende sammenhæng er det afgørende ikke,
hvor mange der demonstrerede mod alliancebeslutningen. Det afgørende er,
at demonstrationen som politisk udtryksmiddel nu blev taget i anvendelse i
den sikkerhedspolitiske debat. Protestbevægelsernes modstand mod det sikkerhedspolitiske flertal på Christiansborg blev udgjort af noget, der siden er
blevet betegnet som „sære alliancer“, for hvor DKP var kommunistisk, var
Dansk Fredsråd et samarbejdsorgan for pacifistisk anlagte kræfter.98 Der var
meget, der splittede disse to grupper. Det, der imidlertid samlede dem denne
dag, var modstanden mod alliancebeslutningen.

Delkonklusion 1945-1949
Skønt stort set alle kræfter i det politiske liv efter befrielsen i den offentlige
debat søgte at efterlade indtryk af en overordnet enighed om landets fremtidige stilling i international politik, ses der allerede i befrielsessommeren konflikttegn mellem DKP og den øvrige del af det partipolitiske system.
Konflikten kom især til udtryk i forbindelse med debatterne om Danmarks
optagelse i De Forenede Nationer. Striden stod først og fremmest mellem
DKP og Socialdemokratiet.
Følges debatten ses den samme skillelinje i de følgende år. Samtidig ses det,
at Det Radikale Venstre, navnlig i diskussionerne om Danmarks deltagelse i
besættelsen af Tyskland, befandt sig i en vanskelig situation. Betydelige dele
af partiet tog af økonomiske, ideologiske og afspændingspolitiske årsager afstand fra dansk deltagelse i besættelsesopgaverne. Når den holdning skabte
vanskeligheder for partiet, havde det sin årsag i, at Det Radikale Venstre i debatten dermed reelt stillede sig på linje med DKP. Vel var motivationerne bag
de to partiers politikker forskellige. Men i debatten kom de holdningsmæssigt
til at stå side om side. Det skulle siden blive et problem for de radikale (se
nedenfor).
Påskekrisen i marts 1948 markerede et brud i debatten. Hvor politikerne
frem til 1948 havde søgt at finde fælles fodslag i udenrigspolitikken deltes vandene nu. Vel havde de gamle partier tidligere stillet sig kritisk til DKP, men
det revolutionære parti havde i de første efterkrigsår oplevet en betydelig
sympati på grund af partiets indsats i modstandsbevægelsen. DKP udnyttede
dygtigt den sympati, der samtidig gjorde det vanskeligt for de gamle partier at

98

Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 17-20.
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tage utvetydigt afstand fra DKP. Med påskekrisen fik de gamle partier imidlertid mulighed for at udstille DKP og relationen til Sovjetunionen. Med den viden, der i dag foreligger om krisen, synes det oplagt, at de gamle partier, især
Socialdemokratiet, benyttede påskekrisen som anskuelsesundervisning for
tvivlerne: Danmark var sårbart og DKP et revolutionært, ikke-demokratisk
parti, der blot ventede på en mulighed for ved sovjetisk hjælp at kuldkaste det
danske samfund.
Fra påskekrisen frem til foråret 1949 vedrørte de sikkerhedspolitiske debatter spørgsmålet om, hvilken sikkerhedspolitik Danmark skulle anlægge fremover. Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre var enige om,
at medlemskabet af FN i sig selv ikke var tilstrækkeligt til at garantere
Danmarks fremtidige frihed. I de første måneder efter påskekrisen var der en
overvejende enighed mellem de tre partier om, at Danmark skulle søge en
nordisk løsning på sikkerhedsproblemet. Det var et udtryk for, at politikerne
fra de tre partier alle søgte at holde Danmark fri af den konflikt mellem Øst
og Vest, der nu var en realitet. I efteråret 1948 tog den danske debat imidlertid en drejning. Politikere fra Venstre og Det Konservative Folkeparti begyndte at udtale sig om en vestlig løsning på de sikkerhedspolitiske vanskeligheder. Men der var tale om en proces, hvor andre politikere fra de to partier
fortsat ønskede en nordisk forsvarsunion.
Frem til de nordiske forsvarsforhandlingers forlis i begyndelsen af 1949 argumenterede ledende socialdemokrater dog entydigt for den nordiske løsning. Det var først, da det stod klart, at denne ikke lod sig gennemføre, at partiets top i den offentlige debat slog ind på en vestlig løsning. Som for partiet
Venstre gjaldt det dog også for Socialdemokratiet, at visse folketingsmedlemmer i den offentlige debat stillede sig kritisk over for tilslutningen til Atlantpagten.
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8 · Fra alliancemedlemskab til
kriserne i 1956
Koreakrigen (1950-1953)
Nordkoreas overskridelse af den 38. breddegrad 26. juni 1950 markerede begyndelsen på Koreakrigen mellem Nordkorea, der var ledet af pro-kommunistiske Kim Il Sung, og Sydkorea, der var regeret af pro-amerikanske
Syngman Rhee. Efter aggressionen, der i al hemmelighed var sanktioneret af
Stalin, fordømte FN’s Sikkerhedsråd under amerikansk pres invasionen.
Derpå iværksatte USA gennem FN en militær aktion med det erklærede formål at forsvare Sydkorea. 45 lande støttede aktionen, men af de militære enheder stillede USA mere end 90 pct. Gennem de første 2-3 måneder af krigen
var de amerikanske tropper primært optaget af at forsvare Sydkorea. Men da
den øverstbefalende for FN’s styrker, den amerikanske general Douglas
MacArthur, i midten af september 1950 iværksatte en landgang ved Incon,
vendte krigslykken. Kort efter var nordkoreanerne trængt nord for den 38.
breddegrad. Dermed var der opnået, hvad FN havde bemyndiget. Men USA
stoppede ikke af den grund. MacArthur sigtede nu – uden et FN-mandat –
mod at nå Yalo nær den nordkoreansk-kinesiske grænse. For en tid vandt de
amerikanske tropper frem. Imidlertid indtraf der et skifte i krigen, da Kina i
oktober-november 1950 i dyb hemmelighed indsatte militære enheder i krigen til støtte for Nordkorea. Amerikanske soldater kæmpede nu for første
gang under den kolde krig direkte mod kommunistiske tropper. Længe gik
der ikke, før de amerikanske styrker var trængt tilbage til 38. breddegrad. I
foråret 1951 var situationen fastlåst. Fra efteråret og de næste to år førte parterne fredsforhandlinger. I juli 1953 blev der indgået en våbenhvile. Grænsen
mellem Nord- og Sydkorea var på ny den 38. breddegrad. Ud fra en koldkrigsoptik var et væsentligt resultat af Koreakrigen, at de kommunistiske
lande styrkede båndene mellem sig, idet de nu oplevede et øget vestligt og
amerikanske engagement i den tredje verden.1 Samtidig markerede
Koreakrigen begyndelsen på et øget militært samarbejde mellem NATO-landene og Vesttyskland (mere herom nedenfor).
Det var på baggrund af disse dramatiske begivenheder, at den sikkerhedspolitiske debat om Danmark, FN og Koreakrigen brød ud i den danske presse

1

Geir Lundestad, East, West, North, South. Major Developments in International Politics since 1945, 1999,
s. 55-60; T.G. Fraser and Donette Murray, America and the World since 1945, 2002, s. 45-55; Richard
Crockatt, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941-1991, 1996, s.
100-107; FN, verden og Danmark, DUPI 1999, s. 135-36; Kristine K.N. Midtgaard, Jutlandia-ekspeditionen.
Tilblivelse og virke 1950-53, 2001, s. 13-17.
FRA ALLIANCEMEDLEMSKAB TIL DE STORE KRISER I 1956

155

kap. 08 rettet V

09/06/05

14:38

Side 156

og på Christiansborg. Allerede inden Sikkerhedsrådets havde taget affære,
formulerede aviserne sig skeptisk om FN’s muligheder for at løse konflikten.
Eksempelvis frygtede det NATO-venlige dagblad „Information“, at FN ikke
havde magt, som den havde agt, medens Venstre-avisen „Sorø Amtstidende“
anslog, at det ville gå FN, som det var gået Folkeforbundet i mellemkrigsårene.2 Artiklerne i „Information“ og „Sorø Amtstidende“ afspejlede en svigtende tiltro til og en udbredt dansk skepsis over for FN’s handlekraft i international politik. Fraværet af tiltro til FN’s handlekraft var ikke i sig selv en
følge af konflikten i Asien. Allerede i 1945 havde danske politikere i den danske debat ytret bekymring over FN’s evne til at håndtere fremtidige, internationale konflikter (se ovenfor). Men udbruddet af Koreakrigen syntes at dokumentere, at disse bekymringer var velbegrundede. Nu blev de også formuleret af dagspressen.
FN vedtog 25. juni en resolution, der opfordrede Nordkorea til at trække
sig tilbage fra Sydkorea. Denne resolution forblev ubesvaret. To dage senere
– 27. juni – opfordrede FN derfor samtlige medlemmer til at hjælpe Sydkorea
i krigen mod Nordkorea. I Danmark valgte de tre NATO-partier og Det
Radikale Venstre offentligt at udtrykke en fælles, uforbeholden støtte til FN’s
linje i konflikten. Men med forskellige motiver. For Socialdemokratiet, Det
Konservative Folkeparti og Venstre blev FN-indsatsen opfattet som den bedste
garanti mod kommunistisk aggression mod den vestlige verden. Det var de radikale næppe uenige i, men for partiet handlede det med Bertel Dahlgaards
ord om at øge FN’s „moralske autoritet“, som han formulerede det i
Folketinget et halvt år senere. Mere præcist handlede det for Det Radikale
Venstre om at styrke FN’s rolle som sikkerhedsgarant i verdenspolitikken.3
Det eneste af Folketingets partier, der i den offentlige debat gik imod FNresolutionen, var DKP. I partiavisen „Land og Folk“ og i „Orientering“, den
kommunistiske parallel til „Socialdemokratiske Noter“, argumenterede partiet imod FN’s resolution, der blev fremstillet som udtryk for en amerikansk
politik.4 Den kommunistiske kritik var ikke helt forkert, for beslutningen i FN
var truffet uden om Sovjetunionen, der ikke var til stede, da resolutionen blev
vedtaget. Som konstateret af en samtidig dansk iagttager, Niels Jørgen
Haagerup, gav det sovjetiske fravær „vestmagterne en betydelig fordel“.5
Umiddelbart efter vedtagelsen af FN’s resolution rettede FN henvendelse
til Danmark med et spørgsmål om, hvorvidt Danmark var villig til at bidrage
med militære styrker til krigen i Korea. I begyndelsen af juli svarede Hedtofts
regering med en afvisning. Det blev støttet af Det Radikale Venstre. I stedet
2
Også det konservative Finanstidende stillede sig kritisk til FN. Se hertil Niels Jørgen Haagerup, De
Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed. Træk af den danske udenrigs- og forsvarsdebat siden 1945, 1956, s.
89-109.
3
Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 93-94, citeret s. 95.
4
Fx „Ikke én mand til USA’s krig i Korea!“, Orientering, 6. årg. nr. 4 (Juli 1951), s. 104.
5
Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 92.
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foreslog regeringen, at Danmark bidrog med medicinsk bistand. Det socialdemokratiske organ „Social-Demokraten“ udlagde over for offentligheden, at
Danmark med en sådan hjælp havde
„indtaget sin plads blandt de nationer, der er besjælet af en ærlig vilje til at
søge en ny hærgende verdenskrig undgået.“6
Det var flotte ord. Men de dækkede reelt over, at Socialdemokratiet ikke ønskede dansk militært engagement i konflikten. Regeringens forslag blev hurtigt genstand for mediedebat. Det gamle modstandsorgan „Information“
skrev, at det danske tilbud forekom „negativt“, „neutralt“ og „uforbindende“.
Samtidig omtalte „Information“ det danske bidrag som en „albyl“. Når avisen
valgte den konfrontatoriske og stærkt kritiske stil, havde det sin forklaring i,
at avisen ønskede svar på, hvorfor regeringen havde anlagt den linje, som den
havde gjort. Var det fordi regeringen ønskede ikke at provokere Sovjetunionen? Eller var der en anden årsag? Såfremt forholdet til Sovjetunionen spillede en rolle, måtte „Information“ lægge afstand til regeringens politik. 7
Regeringen forklarede sin politik med, at de danske værn endnu var i en
for ringe stand til, at landet kunne bidrage militært, og samtidig måtte man
erindre, at den danske politik var i overensstemmelse med de øvrige nordiske
landes politik. Ifølge regeringen var det med andre ord ikke forholdet til
Sovjetunionen, der forhindrede Danmark i at bidrage med militære styrker til
FN’s aktion i Korea. „Information“ lod sig overbevise af den forklaring, for det
var evident, at de danske værn var ringe udrustet. I en lederartikel af Erik
Seidenfaden opfordrede avisen dog 18. juli 1950 regeringen til, at den i en officiel erklæring understregede, at det var med beklagelse, at Danmark ikke
kunne yde militær hjælp til FN, da det – som medlem af FN – var Danmarks
„pligt“ at yde denne hjælp.8 „Kristeligt Dagblad“ og „Sorø Amtstidende“ var
ikke blevet overbeviste om fornuften i regeringens politik. Førstnævnte fandt,
at Danmark havde svigtet „fredens sag“ og dermed også „sin egen fred“, medens sidstnævnte anførte, at hvis alle lande handlede, som Danmark gjorde,
ville FN ende som Folkeforbundet.9

6

Social-Demokratens leder 6. juli 1950. Citeret efter Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og
Danmarks sikkerhed, s. 97.
7
Leder af Erik Seidenfaden i Information 6. juli 1950 citeret efter Niels Jørgen Haagerup, De Forenede
Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 98.
8
Leder af Erik Seidenfaden i Information 18. juli 1950 citeret efter Niels Jørgen Haagerup, De Forenede
Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 99.
9
Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 98-99. Alligevel påvirkede kritikken antagelig beslutningstagerne, for i august foreslog regeringen, at Danmark desuden kunne
sende et hospitalsskib, M/S Jutlandia, til den krigshærgede koreanske halvø. Det skete da i 1951,
hvorefter skibet virkede frem til våbenhvilen i 1953. Jutlandia returnerede til Danmark i 1954.
Baggrunden for beslutningen om at afsende Jutlandia er behandlet i Kristine K.N. Midtgaard,
Jutlandia-ekspeditionen, s. 19-41.
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Fra radikal side blev der fremsat et alternativt forslag til et dansk bidrag til
Koreakrigen. Bertel Dahlgaard udtalte 28. juli til „Politiken“, at Danmark ikke
havde nationale interesser i den asiatiske konflikt, og selv om det ikke lå ligefor med et dansk mæglingsinitiativ, så var det „vist rigtigt, at der i disse tider,
hvor alle tænker og taler om krig, også er nogle, der tænker på freden – inden
det er for sent.“ Dahlgaard udtrykte sig ikke præcist, men kollegaerne på
Christiansborg vidste godt, hvad det var, at han sigtede til, for kort forinden
havde Dahlgaard i Udenrigspolitisk Nævn foreslået, at Danmark skulle blive
en slags mægler i Koreakrigen. Fra socialdemokratisk side afviste man hurtigt
det radikale forslag. Hedtoft udtalte til „Politiken“, at Danmark ikke havde
mulighed for at indtage mæglerens rolle. Heller ikke det konservative
„Nationaltidende“ stillede sig positivt til det radikale forslag. I en lederartikel
18. juli skrev avisen, at de radikale ikke havde begrebet Danmarks stilling i
konflikten. Danmark var jo ikke neutral, men en del af det FN, der som institution havde taget afstand fra den nordkoreanske aggression.
„Nationaltidende“ glædede sig over, at den socialdemokratiske regering
havde afvist de radikales forslag.10
I efteråret 1950 skete der et skifte i den danske debat. Baggrunden var, at
de amerikanske enheder på det tidspunkt mødte betydelig modstand i
Nordkorea (jf. ovenfor). Medens FN-styrkerne, under MacArthurs kommando, endnu havde fremgang, spurgte Gallup den danske befolkning, hvorledes den opfattede risikoen for en ny verdenskrig. Inden svarene kom i hus,
blev de amerikanske FN-tropper sat under pres. På det tidspunkt, det vil sige
omkring vendepunktet i november-december 1950, mente 73 pct. af de adspurgte danskere, at der var fare for en ny verdenskrig. Kun 10 pct. mente
ikke, at der var fare for en verdenskrig. 17 pct. af de adspurgte vidste ikke,
hvad de skulle svare.11 Krigsfrygten blev udbredt i slutningen af 1950.
Efter at FN-tropperne kom under pres, opfordrede verdensorganisationen
i juni 1951 39 lande til at stille tropper til rådighed i Korea. Danmark havde i
mellemtiden (30. oktober 1950) fået en VK-regering under Erik Eriksens ledelse. Den konservative Ole Bjørn Kraft var blevet udenrigsminister. I en tale
på Skamlingsbanken lod Kraft 24. juni sine tilhørere vide, at regeringen nu
overvejede at sende danske enheder til Korea. Kraft:
„Denne krig er FN’s krig, og det er vigtigt at understrege vores kollektive
medansvar og vor fælles vilje til hver efter evne og mulighed at yde en indsats. Jeg kan forsikre, at henvendelsen ikke vil blive modtaget med nogen
negativ indstilling, og vi vil undersøge, hvilke muligheder der foreligger for
10

Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 94-95.
Ugens Gallup nr. 31 1950, „Faren for en ny verdenskrig“. Offentliggjort 18. december 1950.
http://www.gallup.dk/ugens_gallup/UgArkivValg.asp?dokument=195031&AarValg=1950. Set 22.
september 2003.
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os til under den ene eller anden form at kunne forstærke vor indsats udover, hvad vi allerede har ydet, således at vi kan bekræfte, at selvom vore
muligheder ikke er store, savner vi hverken forståelse for, hvad denne
kamp gælder, eller vilje til at være med til at forsvare pagten og virkeliggøre
dens hensigter.“12
Den nye regering lagde med andre ord op til en anden og mere militant linje
i den asiatiske konflikt, end den socialdemokratiske regering havde gjort.
Med den udmelding syntes regeringspartierne at være indstillede på at imødekomme FN’s ønske. Socialdemokratiet støttede bag lukkede døre Krafts udtalelse, for et par dage senere forklarede forhenværende statsminister
Hedtoft den amerikanske ambassadør og Kraft, at Socialdemokratiet i den offentlige debat løbende forsøgte at overbevise befolkningen om nødvendigheden af dansk støtte til FN-aktionen.13 Men på trods af Hedtofts reelle støtte til
regeringens standpunkt, tog den socialdemokratiske avis „Demokraten“
straks efter afstand fra udenrigsministerens udmelding. Samme dag, Kraft
havde antydet væbnet dansk støtte, skrev avisen:
„Vi må naturligvis understrege, at vi som et lille land i høj grad værdsætter
de ofre, som andre bringer for at få slået fast, at der nu eksisterer en overstatslig ordensmagt, som griber ind, når der sker et angreb, og at vi forstår,
hvad det i fremtiden kan betyde for os, men det er nu engang umuligt at
plukke hår af en skaldet, og vi er i den foreliggende situation ikke i stand
til at yde anden hjælp end den, der allerede er ydet gennem hospitalsskibet.“14
Ganske vist havde Ole Bjørn Kraft blot talt om, at Danmark skulle vise vilje til
at forsvare FN-pagten, medens „Demokraten“ udelukkende havde skrevet om
Danmarks manglende evne til at bidrage militært til krigen i Korea. Alligevel
må de to udsagn ses som udtryk for to forskellige ambitioner: VK-regeringen
– og Socialdemokratiets ledelse – ønskede dansk militær indsats, medens
„Demokraten“ tog afstand herfra. Den offentlige debat var blevet slagpladsen,
hvor de forskellige aktører søgte at overbevise befolkningen om rigtigheden
i netop deres standpunkt.
Hvorfor tog „Demokraten“ afstand fra Krafts udtalelse, når Hedtoft i fortrolige samtaler med Kraft og den amerikanske ambassadør ikke var så afvisende
over for at bidrage med danske militære enheder? Svaret skal formentlig findes i, at „Demokraten“s synspunkter på sikkerhedspolitikken var anderledes
12

Citeret efter Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 100.
Poul Villaume, Allieret med forbehold, s. 645; samme, „“En stærk understrøm af modstand …“
Koreakrigen, USA og Danmark“, Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.), Konflikt & Samarbejde. Festskrift til
Carl-Axel Gemzell, 1993, s. 281.
14
Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 100
13
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end partitoppens. Som nævnt befandt Socialdemokratiet sig i en
indenrigspolitisk klemme i forholdet
til DKP og dets egne vælgere. De såkaldte Århus-socialdemokrater, kræfter i DSU og dele af fagbevægelsen
var fortsat skeptiske over medlemskabet af NATO.15 „Demokraten“ havde
sæde i Aarhus, og dets redaktør var
folketingsmedlem Holger Eriksen.
Netop Eriksen var ét af de medlemmer af folketingsgruppen, der tog afstand fra atlantpagttilslutningen og
andre dele af partiets sikkerhedspolitik.16 Når Eriksens avis „Demokraten“ offentligt afviste Hedtofts synspunkter om, at Danmark skulle stille
Danmarks bidrag til Koreakrigen, hospitalsmed militære enheder i Korea, afskibet ”Jutlandia”. På billedet ses kaptajn
spejlede det, at Socialdemokratiet
Kondrup. FN’s Oplysningskontor.
var et parti, hvor den overordnede
sikkerhedspolitik nok stod fast, men hvor der samtidig var divergerende synspunkter.17
Frem for at afvise et dansk militært bidrag valgte Det Radikale Venstre at
forholde sig afventende. Bertel Dahlgaard udtalte et par dage senere, at
„Danmark ikke på forhånd“ skulle afvise muligheden for militær støtte. For
de radikale gjaldt det om at støtte FN; muligvis ligefrem militært. Vigtigt var
det dog, at Danmark stod sammen med Sverige og Norge.18
Under folketingsdebatter i oktober 1951 kritiserede DKP regeringen for, at
den uden om Rigsdagen havde lovet væbnet dansk støtte til USA gennem FN.
Det var ikke rigtigt. Men det var – som ovenfor vist – ikke forkert, at regeringen havde udtalt sig positivt herom til amerikanerne. Ole Bjørn Kraft svarede da også igen med en kommentar om, at der ikke var truffet nogen defi15

Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 19.
Således var det et gennemgående tema i Socialdemokratiets indenrigspolitiske agitation at overbevise dets vælgere om, at Danmarks tilslutning til Atlantpagten var en nødvendighed – af hensyn til
Danmark. Se Harry Andersen, „Forsvarsbetragtninger“, Verdens Gang, 3. årg., nr. 2 (1949), s. 78-79.
16
Om Demokratens sikkerhedspolitiske linje til venstre for Socialdemokratiets officielle linie i
1940erne og 1950erne se Niels Thomsen og Jette D. Søllinge, De danske aviser 1634-1991, bd. 3, 1991,
s. 484-85.
17
Et andet eksempel på dissens fra Socialdemokratiets officielle partilinie var Olaf Forchhammers
skriverier om Koreakrigen. Se eksempel dennes „En myte aflives“, Dialog, 3. årg. nr. 2 (Maj 1953), s.
18-20, hvor Koreakrigen omtales som et „kulsort kapitel i FN’s korte historie“. Når der var tale om et
kulsort kapitel var det fordi FN, ifølge Forchhammer, havde fungeret som redskab for Truman-regeringens politik.
18
Niels Jørgen Haagerup, De Forenede Nationer og Danmarks sikkerhed, s. 101.
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nitiv dansk beslutning desangående.19 Med fredsforhandlingerne mellem de
to krigsførende lande forstummede debatterne om væbnet dansk deltagelse i
krigen. I 1952 svandt krigsfrygten i den danske befolkning stærkt.20

Vesttysklands genbevæbning og optagelse i EDC (1950-1951)
Koreakrigen fik meget stor betydning for Øst-Vest-konflikten i Europa og for
spørgsmålet om Vesttysklands fremtid. Det amerikanske atomvåbenmonopol
havde spillet en vigtig rolle forud for etableringen af Atlantpagten. Med
kernevåbnene forventede de fleste vesteuropæere nemlig, at USA – i tilfælde
af krig – ville forsvare Vesteuropa med brug af kernevåben. I 1949 blev det
amerikanske monopol imidlertid brudt, da Sovjetunionen prøvesprængte sin
første atombombe. Dermed stod Sovjetunionen og USA principielt lige i
dette spørgsmål. Under Koreakrigen (1950-1953) blev det tilmed klart, at
USA ikke var villig til at anvende kernevåben i en geografisk afgrænset konflikt; selvom der eksisterede planer herfor. Dermed måtte Atlantpagten ændre karakter, for tvivlen blev nu stadig mere nærværende: Når USA ikke ønskede at gøre brug af kernevåben i Korea, kunne man da forvente, at USA
ville forsvare Vesteuropa med kernevåben? Svaret forventedes at lyde, at det
ville USA ikke. I den følgende tid voksede der en frygt frem for, at Sovjetunionen ville angribe Vesteuropa gennem det afmilitariserede Vesttyskland. Derfor fostredes tanken – først i USA – at NATO-landene burde opbygge betydelige konventionelle styrker i Vesteuropa. Et element i tanken var,
at Vesttyskland skulle inkluderes i den kommende forsvarsstruktur. I Frankrig
skabte de amerikanske planer modstand, idet franske politikere frygtede et
militært og industrielt stærkt Vesttyskland. Som svar på USA’s initiativ foreslog
den franske konseilspræsident René Pleven i oktober 1950, at Vesttysklands
genbevæbning skulle ske i vesteuropæisk regi, det vil sige i en europahær
under en fælles vesteuropæisk kommando. Ifølge det franske forslag skulle
Vesttyskland hverken have indflydelse på hærens politiske eller militære myndigheder. Dermed ville det blive muligt at drage nytte af vesttyske soldater og
samtidig indbinde landet militært. I december 1950 besluttede NATO, at
Frankrig skulle arbejde videre med tanken. Forhandlinger herom blev påbegyndt i februar 1951, og i maj 1952 kunne Benelux-landene, Frankrig, Italien
og Vesttyskland undertegne en traktat om et Europæisk Forsvarsfællesskab
kaldet EDC (European Defence Community). Dermed var det planen at oprette en europahær. Storbritannien afviste nu at være med, da briterne ikke
19

Sst., s. 102 med henvisning til en debat i Folketinget den 16. oktober 1951; jf. „1. beh, af f.t. rigsdagsbeslutning om Grækenlands og Tyrkiets tiltræd. af Atlantpagten“, 17. oktober 1951.
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1951-52, bd. 1, sp. 103-275, her sp. 159.
20
Ugens Gallup nr. 12, 1952, „Krigsfrygten i befolkningen er dalet stærkt.“ Udateret, men fra 1952.
http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1952_12.pdf. Set 22. september 2003.
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ønskede vesttyske og britiske tropper under samme kommando. I august 1954
blev EDC-planerne skrinlagt, da Frankrig alligevel ikke ville deltage heri.
Frygten for et remilitariseret Vesttyskland var fortsat stor. Samtidig spillede
det dog en rolle for de franske synspunkter, at Koreakrigen i mellemtiden var
afsluttet. Dermed svandt frygten for et sovjetisk angreb. Endelig eksisterede
der i Frankrig en modvilje mod at overdrage kommandoen over franske tropper til en tredjemagt. Med de forliste forhandlinger om Europahæren opstod
tanken om Vesttysklands optagelse i Vestunionen og i NATO.
I Danmark stod debatten om et genoprustet Vesttyskland i lyset af det
dansk-tyske forhold forud for og under besættelsen. Med Danmarks optagelse
i Atlantpagten, etableringen af Vesttyskland som selvstændig stat og den fortsatte Øst-Vest-udvikling var det dog blevet klart, at tiden nærmede sig, hvor
Danmark måtte tage stilling til den sydlige nabos fortsatte stilling i det vestlige
samarbejde. Presset for at få formuleret en dansk holdning blev i samtiden
større, da forsvaret af Danmark også, men ikke udelukkende, var baseret på
sikring af det vesttyske territorium. Skulle der have været nogle, der forsøgte
at udskyde en beslutning herom, blev det politiske system og befolkningen
imidlertid mindet om det tyske spørgsmål, da Danmarks befrier, den britiske
feltmarskal Montgomery, i slutningen af 1949 i New York udtalte, at
Vesttyskland i løbet af et par år skulle opruste med nogle divisioner.
Udtalelsen vakte opsigt, og blev gengivet i danske medier.21
I januar 1950 gennemførte Gallup en opinionsundersøgelse baseret på
spørgsmålet, om det var i dansk interesse med et stærkt eller et svagt Vesttyskland? Blot 16 pct. svarede, at det var i dansk interesse med et „stærkt“
Vesttyskland, medens omkring en tredjedel af de adspurgte ønskede et „svagt“
Vesttyskland. De der ønskede et stærkt Vesttyskland, gjorde det to årsager. For
det første fordi et stærkt Vesttyskland var i Danmarks handelspolitiske og industrielle interesse. For det andet ville et stærkt Vesttyskland være „et bolværk
mod øst“.22 Med hensyn til den første årsag var det væsentligt med et stærkt
Vesttyskland. I 1949 havde Danmark oplevet efterkrigstidens største økonomiske krise, først og fremmest fordi landet var økonomisk bundet til Storbritannien.23 På det tidspunkt havde store dele af det politiske liv i den offentlige debat argumenteret for, Danmark skulle fremme handlen med Vesttyskland.24 Men med hensyn til den anden årsag – Vesttyskland som bolværk mod
Øst – var der tale om en mere sammensat og følelsesladet diskussion. For på
den ene side så mange gerne Vesttyskland som stødpude mod et eventuelt an21

Jf. eksempelvis „Skal Tyskland genopruste?“, Socialdemokratiske Noter, 21. aarg. nr. 3 (Jan 1950), s.
218.
22
Ugens Gallup, nr. 2, 1950 „Bør man ønske sig et stærkt Tyskland?“ Offentliggjort 14. januar 1950.
http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1950_2.pdf. Set 22. september 2003. I undersøgelsen skrev Gallup om „Tyskland“ og ikke „Vesttyskland“.
23
Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati, s. 236-43.
24
Se eksempelvis „Øget samhandel med Vesttyskland?“, Finanstidende, 35. årg. nr. 7, 16. nov. 1949.
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greb på Danmark. Men på den anden side eksisterede der et ubehag ved vesttysk genoprustning. „Tyskerfrygten“ og „tyskerhadet“ spillede i den sammenhæng en rolle.
Første gang danske politikere formelt blev stillet over for spørgsmålet om
et genbevæbnet Vesttyskland var i september 1950, da Hedtofts regering modtog en amerikansk opfordring om dansk støtte til etableringen af EDC med
vesttysk deltagelse; det handlede om skabelsen af en atlantisk enhedskommando. Henvendelsen skyldtes en frygt for et sovjetisk angreb på Vesten gennem et neutralt og ubevæbnet Tyskland. Regeringen befandt sig i en vanskelig situation. Alle alliancelandene, fraset Danmark og Norge, reagerede med
hurtige tilsagn. I Danmark ønskede regeringen at inddrage Rigsdagens øvrige
partier i beslutningen for at skaffe regeringen parlamentarisk rygdækning
bag den beslutning, der skulle tages; uanset hvilken beslutning, der blev truffet. Regeringen indkaldte derfor Rigsdagens partier til forhandlinger. Eller
gjorde den? I agitationsskriftet „Socialdemokratiske Noter“ forklarede
Socialdemokratiet, at regeringen havde indkaldt „Rigsdagens demokratiske
partier“ til drøftelse af den amerikanske henvendelse. Hvad mente man med
det? Jo, DKP var ikke blevet indbudt, for „mødet var indkaldt i anden anledning“, lød det. En uges tid senere havde „de demokratiske partier“ ført forhandlinger, og resultatet var blevet, at Socialdemokratiet, Det Konservative
Folkeparti og Venstre ønskede at tiltræde det amerikanske forslag, medens
Det Radikale Venstre og Retsforbundet var modstandere heraf. Således
videreførte de tre atlantpartier i sensommeren 1950 den fælles linje i sikkerhedspolitikken, der var blevet etableret i 1949.
For at sikre sig den rette opfattelse i offentligheden udlagde Socialdemokratiet den følgende måned essensen af den amerikanske plan: Målet
var at inddrage både tysk mandskab og tysk produktionsevne i det atlantiske
samarbejde, men frem for etableringen af en vesttysk hær med egen overkommando, var det planen at integrere de vesttyske tropper i en atlantisk fællesstyrke (EDC). På denne måde „skulle det undgås, at Tyskland fik mulighed
for atter at optræde som angriber“, blev det anført i beroligende vendinger.26
I de følgende måneder førte regeringen forhandlinger med Rigsdagens partier herom, og i midten af december tiltrådte Danmark i Bruxelles formelt
forslaget om oprettelse af en fælles forsvarsstyrke. Beslutningen betød, at de
danske besættelsestropper i Vesttyskland blev underlagt NATO’s øverstkommanderende, hvor de tidligere havde været under britisk kommando.27
Umiddelbart efter, at beslutningen var taget – men inden Danmark formelt

26

„Nordatlantisk fælles forsvarsstyrke i Vesteuropa“, Socialdemokratiske Noter, 22. årg., nr. 1 (Okt.
1950), s. 3-8, citeret s. 3.
27
Jf. „Forslag til rigsdagsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelsen under Den nordatlantiske Traktats organisation af en fælles forsvarsstyrke i Europa med en fælleskommanderende“,
Udenrigsministeriet, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bind II: Bilag, 1968, bilag 83, s. 191-92.
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havde tiltrådt forslaget – rettede Det Radikale Venstre, Retsforbundet og DKP
i fuld offentlighed kritik heraf. De radikale kunne ikke støtte etableringen af
en enhedskommando, da dansk deltagelse heri ville få endnu videre konsekvenser for landet, end tilslutning til Atlantpagten havde haft. De radikales
kritik afspejlede partiets neutralistiske grundsynspunkt. Og den afspejlede
partiets frygt for at øget militarisering kunne risikere at ende i krig. Partiet
mente derfor, at sagen skulle til drøftelse på Rigsdagen, så man kunne få forslaget ordentligt belyst. Set udefra betjente Det Radikale Venstre sig af den
samme taktik, som partiet havde benyttet i foråret 1949: At forhale den endelige beslutning ved at fordre så mange drøftelser i det offentlige rum som muligt. Retsforbundet tilsluttede sig det radikale forslag, men partiet føjede til,
at det måtte baseres på frivillighed, såfremt danske tropper skulle udstationeres uden for dansk territorium.28
DKP var det parti, der var mest skarp i sin kritik. I slutningen af september
offentliggjorde „Land og Folk“ et brev, som Aksel Larsen havde sendt til
Hedtoft og til formændene for Rigsdagens øvrige partier. Aksel Larsen:
„Danmark berøves enhver, også formel, bestemmelsesret også over omfanget af sine væbnede styrker og disses organisering, bevæbning og uddannelse og tjenestetidens længde samt over disse styrkers placering og anvendelse … Danmark fraskriver sig retten til og muligheden for selv at bestemme over krig og fred for sit vedkommende.“29
I forlængelse heraf talte Larsen til den herskende tyskerfrygt i befolkningen,
idet han anslog, at et genoprustet Vesttyskland kunne blive „den dødeligste
fare“ for Danmark.
Men dermed var DKP’s kritik ikke bragt til ende. 23. september bragte
„Land og Folk“ en artikel underskrevet „Fredens Tilhængere“, hvori der blev
argumenteret for, at etableringen af en enhedskommando ville øge risikoen
for krig.30 Dagen efter blev artiklen fulgt op med en forsidehistorie om, at
„nazitropper“ kunne „ventes til Danmark.“31 Derpå udsendte DKP’s central28
„Nordatlantisk fælles forsvarsstyrke i Vesteuropa“, Socialdemokratiske Noter, 22. årg., nr. 1 (Okt.
1950), s. 3-8.
29
„Kald rigsdagen ind nu. Henvendelse til statsministeren og formændene for socialdemokratiets,
venstres, de konservatives, radikales og retsforbundets grigsdagsgrupper“ [fra den kommunistiske
rigsdagsgruppe], Land og Folk, 22. september 1950; jf. „Rigsdagen ind straks!“, Land og Folk, 23. september 1950 (forsiden).
30
„Enhedskommandoen vil betyde en stadig større krigsfare for Danmark“, Land og Folk, 23. september 1950 (forsiden; henvendelse til regeringen fra Fredens Tilhængere i Danmark). „Fredens
Tilhængere“ var en dansk afdeling af en international fredsbevægelse. Ledelsen bestod af personer
med tilknytning til flere forskellige partier, men organisationsmæssigt stod DKP stærkt. Således blev
Mogens Fog formand for den danske afdeling i sommeren 1950. Fog var en topfigur i DKP, selvom
han ikke formelt var organiseret i partiet. Om „Fredens Tilhængere“ se Søren Hein Rasmussen, Sære
alliancer, s. 20-28, her s. 22.
31
„Nu kan nazitropper ventes til Danmark“, Land og Folk, 23. september 1950 (forsiden).
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komite en udtalelse, hvor det blev forklaret, at Danmarks tilslutning til USA’s
forslag var givet „under tilsidesættelse af alle demokratiske og forfatningsmæssige instanser.“ DKP opfordrede derfor danskerne til, ja, det var danskernes „pligt“ at få annulleret regeringens tilsagn.32 Med sin kritik af regeringens
politik fjernede DKP fokus fra det, som atlantpartierne betragtede som sagens
kerne: At frygten for et sovjetisk angreb var velbegrundet; at Danmark – for
at forsvare nationen – måtte tilslutte sig etableringen af EDC med vesttysk deltagelse. Gennem sin kritik fik DKP i stedet belyst, at etablering af en enhedskommando ville medføre dansk suverænitetstab. Endelig fik DKP gjort klart,
at beslutningen var taget udenom Rigsdagen: Regeringen – der talte om
Rigsdagens „demokratiske partier“ – havde selv handlet udemokratisk.
DKP’s stormløb mod regeringen blev taget alvorligt i Socialdemokratiet.
Meget alvorligt. Som nævnt eksisterede der i Socialdemokratiet uenigheder
om sikkerhedspolitikken. Det var sådanne uenigheder, der havde set dagens
lys i 1950, hvor „Demokraten“ havde undsagt Hedtofts linje i Koreakrigen. Og
disse socialdemokrater var ikke kun uenige i DKP’s kritik af regeringens sikkerhedspolitik. Dertil kom, at DKP’s anmærkninger på visse punkter ramte
præcist. Etablering af en enhedskommando kunne hævdes at føre til dansk
suverænitetstab (om end der næppe ville komme „nazitropper“ til Danmark).
Det var også rigtigt, at spørgsmålet ikke havde været til drøftelse på Rigsdagen. Derfor måtte Hedtoft slå partiets politik fast på et socialdemokratisk
hovedbestyrelsesmøde i slutningen af måneden. Indledningsvis forklarede
Hedtoft, at FN – sådan som verden hang sammen – ikke kunne garantere
småstater mod overfald. Havde Sovjetunionen eksempelvis været til stede i
Sikkerhedsrådet, da beslutningen om at intervenere i Korea blev taget, ville
det have nedlagt veto. Derfor – også af hensyn til Danmark – var det absolut
nødvendigt med et udvidet samarbejde mellem de atlantiske lande. Og når
det gjaldt DKP’s første kritikpunkt, spørgsmålet om Rigsdagens manglende
inddragelse i beslutningen, lod Hedtoft sin bestyrelse, og således også skeptikerne i partiet, vide, at 5/6 af Rigsdagen støttede regeringens politik. Der var
med andre ord tale om ren „formalisme“, når regeringen blev kritiseret for at
handle uden om parlamentet, og i øvrigt var der ikke truffet nogen „beslutning af traktatmæssig karakter“. Men Hedtoft havde en dårlig sag, for DKP
havde som nævnt ret i en del af kritikken. Det var næppe noget tilfælde, at regeringen ikke havde haft sagen til drøftelse på Rigsdagen, og det var ikke noget tilfælde, at DKP var udelukket fra drøftelser om den atlantiske fællesstyrke. De „demokratiske partier“ – som Socialdemokratiet talte om – havde
udelukket det udemokratiske parti fra fortrolige drøftelser om sikkerhedspolitikken.

32

„Nordatlantisk fælles forsvarsstyrke i Vesteuropa“, Socialdemokratiske Noter, 22. årg., nr. 1 (Okt.
1950), s. 3-8.
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Med hensyn til DKP’s andet kritikpunkt – at etablering af en enhedskommando ville medføre dansk suverænitetstab – svarede Hedtoft, at dette var ethvert samarbejdes pris:
„Alt samarbejde mellem frie og suveræne stater betyder jo, at man frivilligt
afstår en del af suveræniteten til gavn for samarbejdet.“
I tillæg hertil gjorde Hedtoft sig formentlig betydelige anstrengelser for i sin
tale ikke at komme nævneværdigt ind på vesttysk genbevæbning. I det omfang
han gjorde det, understregede han, at etablering af en fælleskommando måtte
betragtes som en „sikkerhed mod genoplivelse af tysk militarisme“. Snarere
end at tale om Vesttyskland talte Hedtoft om truslen fra Øst. Og han talte om
det store behov for et øget samarbejde mellem de atlantiske lande. Perspektivet i Hedtofts tale gik således i diametral modsat retning end DKP’s kritik.
„Socialdemokratiske Noter“ offentliggjorde efterfølgende Hedtofts tale til
hovedbestyrelsen.33 Kampen mellem DKP og Socialdemokratiet var ved indgangen til 1950erne i allerhøjeste gear. Under besættelsen havde Hedtoft udtalt, at Socialdemokratiets overlevelseskamp var lig med nationens fortsatte
eksistens. Rationalet var på dette tidspunkt, at såfremt nazisterne fik nedbrudt
Socialdemokratiet, ville det betyde Danmarks undergang.34 Set med Hedtofts
øjne var Danmarks eksistens ved indgangen til 1950erne fortsat lig med partiets eksistens, men nu var fjenderne DKP og Sovjetunionen.
Uanset hvad, kom spørgsmålet til diskussion på Rigsdagen. Det skete 18.
oktober 1950, i øvrigt under en debat om det kommende års finanslov. Hvor
de konservative ikke havde taget del i diskussionen i september, blandede de
sig nu. Således rettede Ole Bjørn Kraft skytset mod Det Radikale Venstre, som
han beskyldte for ikke at se virkelighedens barske realiteter i øjnene. Dansk
deltagelse i det vestlige samarbejde – hvad enten det handlede om
Marshallplanen, Europarådet eller det atlantiske samarbejde – handlede
grundlæggende om at forsvare friheden og demokratiet. Det Radikale
Venstre støttede som bekendt europatanken, men ifølge Kraft var det „mod
virkeligheden at tro, at man her i landet kan give tilknytning til Europatanken
og det demokratiske samarbejde, når man således som det radikale parti
åbenbart ikke vil, vil være med til at sikre landenes fred og tryghed“.35 For
Kraft og Det Konservative Folkeparti var der en klar sammenhæng mellem
den begyndende vesteuropæiske integration og det vestlige forsvarssamarbejde.
33

Sst., s. 7-8.
Hans Kirchhoff, „Vor eksistenskamp er identisk med nationens kamp – Om Socialdemokratiets
overlevelsesstrategi under besættelsen. Forsøg på en syntese“, Årbog for arbejderbevægelsens historie,
1994.
35
Ole Bjørn Kraft, „1. beh. af f. t. finanslov for 1951-52“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget, 18.
oktober 1950, sp. 252-63, her sp. 257.
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Men uden for Christiansborg gjorde den konservative partipresse også en
indsats for at overbevise opinionen om nødvendigheden af vesttysk genoprustning – og dansk tilslutning hertil. 15. november 1950 offentliggjorde
„Nationaltidende“ en kronik af redaktør Eigil Steinmetz. Ifølge Steinmetz var
det urimeligt, at der var så megen debat om Vesttysklands genbevæbning, når
man samtidig kunne se, at der i Østtyskland stod „en færdiguddannet, moderne udrustet armé.“ Bedre blev det ikke af, at mange af de østtyske officerer blot få år tidligere havde tjent Hitler. Og når det gjaldt spørgsmålet om
vestlige brud på internationale konventioner og aftaler kunne Steinmetz konstatere, at
„[p]å tværs af Potsdamoverenskomsten, på trods af diverse Vestmagtprotester, i strid med alle afrustningsbestemmelser og alle afnazificeringsønsker er dette „røde rigsværn“ blevet til.“36
Samtidig offentliggjorde Niels Nørlund, „Berlingske Tidendes“ forhenværende Tysklands-korrespondent, omkring årsskiftet 1950/51 en bog om tysk
efterkrigshistorie. På fremstillingens afsluttende sider argumenterede han
for, at vesttyske tropper nu måtte integreres i en fælles europæisk hær.37
30. oktober 1950 måtte Socialdemokratiet overlade regeringsansvaret til
VK-regeringen. Årsagen var økonomiske – ikke udenrigs- og sikkerhedspolitiske – uoverensstemmelser mellem Rigsdagens partier.38 Ved valget mistede
DKP knap 40.000 stemmer i forhold til valget i 1947, og dermed oplevede partiet en tilbagegang fra 9 til kun 7 mandater. Med den nye regering på plads
stillede forsvarsminister Harald Petersen fra Venstre 25. januar 1951 forslag
om dansk tilslutning til oprettelse af en fælles forsvarsstyrke i Europa.39
Lovforslaget var reelt en sanktionering af dansk tilslutning til etableringen af
enhedskommandoen, sådan som det allerede var blevet gennemført i
Bruxelles i december 1950.
30. januar 1951 kom forslaget til behandling i Folketinget. Situationen var
ømtålelig. På et møde i Udenrigspolitisk Nævn havde Hedtoft forklaret, at der
eksisterede „et næsten uoverstigeligt svælg“ mellem atlantpartierne på den
ene side og befolkningen på den anden side.40 Det var nok en sandhed med
modifikationer, for ifølge en ny Gallup-undersøgelse mente hele 48 pct. af be-
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Eigil Steinmetz, „Den østtyske trussel“ (kronik), Nationaltidende, 15. november 1950.
Nørlunds bog blev i øvrigt anmeldt positivt af Erling Bjøl, jf. „Fra Potsdam til Bonn“, anm. af Niels
Nørlund, Kampen om Tyskland. Fra Potsdam til Bonn, 1950, ved Erling Bjøl, Fremtiden, nr. 2 (Feb. 1951).
38
Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945 (Danmarks historie, bd. 8), 1990, s. 94-96.
39
„Forslag til rigsdagsbeslutning om Danmarks tilslutning til oprettelse under Den nordatlantiske
Traktats organisation af en fælles forsvarsstyrke i Europa med en fælles øverstkommanderende m.v.“,
Rigsdagstidende. Forelagte lovforslag m.m. 1950/51, sp. 3785-88.
40
Hedtoft i Udenrigspolitisk Nævns møde, 9. januar 1951. RA. UM 3.E.92. Også citeret i Poul
Villaume, Allieret med forbehold, s. 226.
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folkningen, at Vesttyskland skulle med i den vesteuropæiske hær, medens kun
18 pct. stillede sig afvisende hertil.41 I Folketinget dannede Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet fælles front i spørgsmålet, idet
de ønskede at tilbagevise Det Radikale Venstres og DKP’s kritik af lovforslaget.
Og under alle omstændigheder måtte man gøre sit yderste for at overbevise
befolkningen om fornuften i politikken.
I sin indledende tale appellerede Harald Petersen indtrængende om at
støtte lovforslaget. Hele sagen drejede sig jo om, argumenterede han, at
lægge forsvaret af Vesten så langt mod øst som muligt. Dermed ville man opnå
„dækning af den jyske halvø, hvilket vil være af vital betydning for forsvaret af
Danmark … Man vil af disse betragtninger se, at Jyllands forsvar er intimt forbundet med Nordtysklands forsvar.“ Det var derfor, regeringen nu ville lade
det danske kommando (tidligere benævnt: Tysklandsbrigaden) komme
under general Eisenhowers kommando i Vesttyskland.42
På vegne af Socialdemokratiet støttede Rasmus Hansen forslaget. I højere
grad end Venstre og Det Konservative Folkeparti forsøgte Rasmus Hansen at
mane til besindighed. Anden verdenskrig havde bevirket, at kontinentet nærmest havde været afrustet i 1945. Når kritikerne af lovforslaget – og dansk alliancetilslutning – og politik i almindelighed – pegede på, at medlemskabet af
NATO førte til oprustning, måtte man understrege, at der var tale om en ’normalisering’. Dernæst pegede Hansen på, at musketereden i NATO’s artikel V:
„I denne artikel siges kun, at deltagerne er enige om, at et væbnet angreb
mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som angreb mod dem alle, og de skal derefter bistå det eller de angrebne deltagerlande ved straks hver for sig at tage sådanne skridt, som hver af dem anser for
nødvendige for at genoprette og opretholde det nordatlantiske område.“
Hansens pointe var, at artikel V ikke betød, at danske tropper automatisk
skulle drage i krig i tilfælde af aggression mod et allianceland. Danmark
skulle blot gøre, hvad det anså for nødvendigt for at forsvare det nordatlantiske område. Men til gengæld var USA ifølge udenrigsminister Acheson forpligtet til at yde de vesteuropæiske NATO-lande militær bistand, såfremt et af
disse lande blev angrebet. I forlængelse af ovenstående argumenter spillede
Rasmus Hansen et mere offensivt kort. Isoleret neutralitet var ikke at foretrække. FN kunne fortsat ikke garantere Danmarks suverænitet.43
41
Ugens Gallup nr. 1, 1951, „Stærk dansk tilslutning til vesttysklands deltagelse i den europæiske
hær“, http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1951_1.pdf. Offentliggjort 31. januar 1951.
Set 29. september 1003.
42
Harald Petersen, „1. beh. af f. om Danmarks tilslutn. t. oprett. af en fælles forsvarsstyrke i Europa“,
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1950/51, 30. januar 1951, sp. 1854-1987. Harald Petersens
tale sp. 1854-66, her sp. 1858. Forelæggelsestalen er optrykt i Udenrigsministeriet, Dansk
Sikkerhedspolitik 1948-1966 bind II: Bilag, 1968. Bilag, nr. 84, s. 193-201. Også behandlet i Poul
Villaume, Allieret med forbehold, s. 226.
43
Rasmus Hansen, „1. beh. af f. om Danmarks tilslutn. t. oprett. af en fælles forsvarsstyrke i Europa“,
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1950/51, 30. januar 1951, sp. 1866-72, her sp. 1868.
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Det Radikale Venstre kunne ikke støtte lovforslaget. Johannes Christensen,
der var partiets ordfører, anførte, at Danmark kritikløst fulgte efter en af
NATO anlagt politisk og militær linje. Det kunne ikke have sin rimelighed. I
1949 havde Det Radikale Venstre spurgt, hvad Atlantpagten ville betyde for
landet. Det havde ingen af atlantpartierne kunnet svare på. Nu så man imidlertid én af konsekvenserne. Men heller ikke i forbindelse med det aktuelle
lovforslag var det muligt for regeringen at forklare konsekvenserne heraf.
Ifølge Det Radikale Venstre havde regeringspartierne og Socialdemokratiet
for travlt med at gennemføre deres politik uden at have et klart blik for konsekvenserne heraf. Desuden forklarede Johs. Christensen, at det ville kunne
være fornuftigt med dansk støtte til etableringen af Europahæren, såfremt
man kunne garantere, at den kunne værne Danmark mod et overfald. Men
det kunne man ikke. Endelig nærede Det Radikale Venstre betænkeligheder
ved at inddrage Vesttyskland i det militære forsvar, da det blev betragtet som
støtte til militarisme.44
Da Alfred Jensen tog ordet for DKP kom der røre i Folketingssalen. Ifølge
DKP var planerne om vesttysk deltagelse i et vesteuropæisk forsvarssamarbejde et brud med Potsdamaftalen. Fra Vestens side var der næsten ingen
grænser for, hvor mange internationale aftaler der var blevet brudt siden verdenskrigen. Sandheden var, forklarede Alfred Jensen, at NATO var et redskab
for USA’s imperialisme. For USA gjaldt det om at overtage verdensherredømmet. Og den politik var mere end dristig. For fortsatte USA denne linje – og
valgte Danmark at støtte USA heri – ville der opstå en ny verdenskrig. Alfred
Jensen understregede, at det var en opfattelse, flere statsmænd havde givet
udtryk for. Alfred Jensen nævnte ikke, hvem det var, han havde talt med.45
I forhold til årene frem til Atlantpagttilslutningen skærpede DKP nu tonen
i debatten. At spille på krigsfrygten havde partiet ikke gjort tidligere. Den nye
og mere aggressive linje i DKP’s agitation i både Folketinget og i „Land og
Folk“ afspejlede formentlig dugfriske direktiver fra Moskva, hvor Aksel Larsen
i december 1950 var blevet anbefalet, at føre en „skærpet kamp mod højresocialdemokraterne“.46 Socialdemokratiet var fortsat den primære modstander
for DKP; også selv om Socialdemokratiet havde måttet afgive regeringsmagten til Venstre. Når kampen mod Socialdemokratiet fortsat var det væsentligste hang det sammen med, at DKP arbejdede for det, som partiet kaldte styrkelsen af ’enheden i arbejderbevægelsen’, og som i Socialdemokratiets ordvalg blev opfattet som ’splittelseskampagner’. Samtidig afspejlede DKP’s ud-
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Johs. Christensen, „1. beh. af f. om Danmarks tilslutn. t. oprett. af en fælles forsvarsstyrke i
Europa“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1950/51, 30. januar 1951, sp. 1881-90.
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Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1950/51, 30. januar 1951, sp. 1894-1905.
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melding den stalinistiske ideologi, der forudskikkede, at den store krig – kampen mellem kapitalismen og kommunismen – var nært forestående, og at det
var kun et spørgsmål om tid, før den brød ud.48
I den efterfølgende debat fægtede partiernes ordførere det bedste, de
kunne. Igen var det de tre NATO-partier – Venstre, Det Konservative
Folkeparti og Socialdemokratiet – der forsvarede alliancepolitikken mod først
og fremmest DKP’s agitation og i anden omgang mod Det Radikale Venstres
kritik. Harald Petersen belærte således Alfred Jensen om, at det var
„meget godt, at det kommunistiske parti i Danmark ved denne som ved andre lejligheder sætter nogle fredsduer i bevægelse. Men hvis der fra det
store østlige dueslag blot ville komme een eneste dueunge med bare en flig
af et olieblad i næbbet, så kunne mange af de foranstaltninger, som man i
øjeblikket drøfter i Vesteuropa, være sparet. Men så længe duerne og dueungerne, som det ærede medlem måske repræsenterer i Danmark, har den
udrustning og det militære vingefang, der præger dem i øjeblikket, må
man virkelig undskylde os andre, at vi bevarer en vis skepsis med hensyn til
alvoren i fredsappellerne.“49
Fra socialdemokratisk side pegede Rasmus Hansen på det paradoksale i, at
DKP ikke anerkendte vesttysk genoprustning, medens det var tilladt Østtyskland at genopruste. Rasmus Hansen nævnte, at der for blot kort tid siden
havde været østtyske skibe i de danske farvande. Skibene havde været camouflerede som fiskerbåde, men „vi har positiv vished for, at disse folk, som i hvert
fald ikke var egnede til at udøve fiskerierhvervet, var tyskere.“50 Dermed antydede Rasmus Hansen, at Østtyskland gennemførte militær spionage mod
Danmark.
Elgaard fra Venstre henvendte sig også til Alfred Jensen. Efter et par ordvekslinger måtte Alfred Jensen vedgå, at når han havde sagt, at store statsmænd i verden ville påbegynde en krig, såfremt Vesten videreførte sin politik,
havde han det hverken fra Stalin eller Mao. Det var såmænd blot noget, hans
sunde fornuft sagde ham. Dette fik Elgaard til at konkludere:
„Jeg vil gerne sige til det ærede medlem, at nu kender vi grænsen for hans
[Alfred Jensens, anm.] sunde fornuft. Lad os tænke på det, næste gang han
udslynger en bombastisk sætning.“51
48
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Land og Folk, DKP’s avis, den 23. september 1950.

Fra Konservative side pegede Kristen Amby på det – efter hans opfattelse –
helt urimelige i, at kommunister benyttede sig af den fri debats muligheder i
den vestlige verden til at agitere for, at de vestlige lande ønskede krig. Dette
var helt imod sandheden. Der var ikke noget, som Vesten ønskede mindre.52
Udgangen på drøftelserne, der blev ført med overordentligt giftig sprogbrug, blev, at Folketinget henviste den videre behandling af forslaget til et udvalg, der i begyndelsen af februar 1951 afgav en betænkning, ifølge hvilken et
flertal bestående af regeringspartierne og Socialdemokratiet på Danmarks
vegne anbefalede Vesttyskland optaget i et fælleseuropæisk forsvarssamarbejde. Argumentet lød: Et genoprustet Vesttyskland ville styrke forsvaret af
Vesteuropa og dermed af Danmark. Det Radikale Venstre og Retsforbundet
kunne ikke støtte forslaget.53 Med dansk støtte til etableringen af et fælleseuropæisk forsvar med vesttysk deltagelse var dansk politik bragt i overensstemmelse med de øvrige NATO-landes politik.
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Kristen Amby,“1. beh. af f. om Danmarks tilslutn. t. oprett. af en fælles forsvarsstyrke i Europa“,
Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1950/51, 30. januar 1951, især sp. 1951-1954.
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Vesttysklands optagelse i NATO (1954-1955)
I 1954 afviste den franske nationalforsamling oprettelsen af den fælles vesteuropæisk hær (EDC). Afvisningen aktualiserede spørgsmålet om
Vesttysklands fremtidige forhold til NATO-landene. I oktober-november 1954
blev der afholdt en konference herom i London. Danmark og Norge deltog
ikke. På konferencen besluttede Storbritannien, USA, Frankrig, Canada,
Italien, Holland, Belgien, Luxemburg samt Vesttyskland at ændre Bruxellestraktaten fra 1948. Med flere protokoller, der fastlagde præmisserne for oprustningen, blev det besluttet at genbevæbne Vesttyskland. Landet blev herefter optaget i „den reviderede Bruxelles-traktat“, der efterfølgende blev omdøbt Den Vesteuropæiske Union (Western European Union: WEU). En forudsætning for vesttysk optagelse i WEU var, at landet hverken måtte besidde
kerne-, kemiske eller bakteriologiske våben. I maj 1955 ophørte USA’s,
Storbritanniens og Frankrigs besættelse af Vesttyskland, men samtidig blev
det besluttet, at britiske og amerikanske tropper skulle forblive i Vesttyskland.
8. maj 1955 trådte Vesttyskland ind i NATO.54
Ovenstående udvikling rejste spørgsmålet om Danmarks holdning til genbevæbningen af Vesttyskland og landets eventuelle optagelse i NATO. Inden
debatterne herom fremstilles skal det nævnes, at Danmark i mellemtiden
havde fået ny regering, idet Hedtoft endnu en gang var blevet statsminister.
Hvor udenrigspolitikken ikke havde spillet en rolle for regeringsskiftet i 1950,
fik den betydning for udfaldet af regeringsforhandlingerne efter folketingsvalget i 1953. Socialdemokratiet besluttede nemlig i valgkampen, at det kun
ville støtte VK-regeringens udenrigspolitik, såfremt Det Radikale Venstre og
Retsforbundet også støttede den. Socialdemokratiets udenrigspolitiske linje
var taktisk motiveret. Vejen til Statsministeriet gik gennem Det Radikale
Venstre.55
Set fra atlantpartiernes side var udgangspunktet for debatten ikke gunstigt.
I december 1950 havde den danske befolkning været forholdsvis positiv indstillet til et genbevæbnet Vesttyskland. Ifølge en opinionsundersøgelse var
blot 18 pct. af de adspurgte modstandere af Vesttysklands genbevæbning, medens de resterende enten var positivt indstillede eller uafklarede. I begyndelsen af 1952 konkluderede Gallup, at 25 pct. af de adspurgte danskere var
modstandere af et genbevæbnet Vesttyskland, medens resten var tilhængere
eller uafklarede. I slutningen af 1954 var 40 pct. af de adspurgte modstandere
af et genbevæbnet Vesttyskland, medens blot 30 pct. var tilhængere heraf.
Formentlig spillede det en rolle for danskernes holdningsskifte, at de i 1950
og 1951 havde forventet, at et genbevæbnet Vesttyskland ville være integreret
54

Frede P. Jensen, WEU. Den vesteuropæiske union, 1994, s. 11-22; Wilfried Loth, Helsinki, 1. August
1975, s. 42-45; Robert J. McMahon, The Cold War, 2003, s. 59.
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Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945, s. 102-03.
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i EDC, medens det i efteråret 1954 var en udbredt forestilling, at et genbevæbnet Vesttyskland skulle optages i NATO.56
Til spørgsmålet om Vesttyskland skulle „have lov til at blive genbevæbnet
(oprustet) indtil en vis grad? Er de for eller imod en sådan vesttysk genbevæbning?“ svarede de adspurgte fordelt efter parti følgende:
For eller imod vesttysk genbevæbning (december 1954)

For*
Imod*
Både og*
Ved ikke*

Social
demokratiet

Det Radikale
Venstre

Det Konservative
Folkeparti

Venstre

29
42
15
14

9
57
20
14

46
24
21
9

37
32
19
12

* = angivet som pct. af de adspurgte.
Kilde: Ugens Gallup, nr. 32 1954: Befolkningens syn på Vesttysklands genoprustning I

Debatten om Vesttysklands optagelse i NATO påbegyndtes i Folketinget i oktober 1954. Baggrunden var den just afsluttede konference i London. I sin
indledende tale redegjorde udenrigsminister H.C. Hansen for hovedtræk af
Londonkonferencens resultater. I forlængelse heraf forklarede han, at der
ikke var planer om dansk deltagelse i Vestunionen. Derpå fulgte en følelsesladet debat om Vesttyskland og spørgsmålet om genbevæbning. I debatten dannede Socialdemokratiet endnu en gang fælles front med Det Konservative
Folkeparti og Venstre. De tre partier ønskede den sydlige nabo genbevæbnet
og optaget i NATO, medens Det Radikale Venstre og DKP var modstandere
heraf. Retsforbundet var delt i spørgsmålet.
I sit indledende indlæg forklarede H.C. Hansen, at der – set fra regeringens position – intet nyt var under solen. I februar 1951 havde Rigsdagen besluttet at støtte forslaget om etablering af EDC (med vesttysk deltagelse), og
godt et år senere havde Udenrigspolitisk Nævn givet tilslutning til dansk accept af, at musketereden i NATO også skulle omfatte Europahæren. Nu var
Europahæren et stykke fortid, men at bevæbne Vesttyskland i NATO ville blot
være en naturlig videreførelse af en allerede fastlagt politik. I grunden bestod
der, mente H.C. Hansen, ingen forskel mellem det aktuelle spørgsmål og de
beslutninger, der var truffet i 1951 og 1952. Men H.C. Hansen vidste, at regeringens politik ikke ville komme uimodsagt gennem tinget, så han fortsatte
56

Ugens Gallup nr. 32, 1954, „Befolkningens syn på Vesttysklands genoprustning I“, http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1954_32.pdf. Offentliggjort 9. december 1954. Set 30. september 2003.
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sin tale med at understrege Danmarks nationale og sikkerhedspolitiske interesse i vesttysk genbevæbning og optagelse i NATO. Han forklarede således, at
vesttyske tropper ville blive integrerede i NATO’s – formentlig
Storbritanniens – styrker. Dermed talte H.C. Hansen, allerede inden debatten
var åbnet, imod den „tyskerfrygt“, som Aksel Larsen havde appelleret til i
efteråret 1950. H.C. Hansens udmelding afspejlede den udbredte opfattelse i
Danmark, at Storbritannien var et land, Danmark kunne stole på.57 Samtidig
pegede han på den sovjetiske og østtyske oprustning, der fandt sted umiddelbart øst for Vesttysklands grænse. Man måtte gøre op med tidlige tiders opfattelse og se kendsgerningerne i øjnene:
„vi kan … ikke lade følelser, der bygger på en anden tids erfaringer og oplevelser, forhindre os i at tage skridt, som vor forstand og realistiske sans tilsiger os er det rigtige.“
Ifølge H.C. Hansen var der ikke noget valg. Såfremt Danmark afviste vesttysk
bevæbning inden for rammerne af NATO, ville det betyde „at Danmark må
forlade Atlantpagten“. Var der endnu medlemmer af Folketinget, der stillede
sig afvisende, satte H.C. Hansen trumf på med ordene:
„Iøvrigt vil det være ganske urealistisk at tro, at en tysk genbevæbning kan
undgås. Vi kan ikke forhindre dette. Problemet i dag er ikke, om der i det
hele taget bør gives Vesttyskland våben i hænde, men udelukkende under
hvilken form og med hvilke garantier genbevæbningen skal finde sted.“58
Da statsministeren forlod talerstolen, tog den politiske ordfører fra
Socialdemokratiet ordet. Ikke overraskende støttede Rasmus Hansen regeringens politik, idet han samtidig iværksatte et frontalangreb på DKP. De
kommunistiske synspunkter var ren propaganda, og når man kunne forvente
kommunistisk modstand mod regeringens politik, forklarede Hansen, at
„[v]i har jo årelange erfaringer for, at kommunisterne i deres udenrigspolitik udelukkende er dikteret af den politik, Sovjetunionen følger. Om de
herved kommer i modstrid med deres eget lands interesser, bekymrer dem
ikke.“59
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Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati, s. 368-79.
H.C. Hansen, „Forespørgsel vedr. Danmarks udenrigspolitik“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i
Folketinget 1945-55, 19. oktober 1954, sp. 148-308, H.C. Hansens tale sp. 148-67, her citeret sp. 161.
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Rasmus Hansen, „Forespørgsel vedr. Danmarks udenrigspolitik“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i
Folketinget 1945-55, 19. oktober 1954, sp. 167-72, her citeret sp. 169.
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DKP og dets relation til Sovjetunionen skulle udstilles. Og det skulle igen og
igen understreges, at det lille kommunistparti tjente en alt for nært beliggende fjendes interesser.
Venstre og Det Konservative Folkeparti havde ingen indvendinger mod
vesttysk genoprustning og optagelse i NATO. I debatten havde ordførerne fra
de to partier heller ingen indsigelser mod regeringens politik. Samarbejdet
mellem atlantpartierne var på det tidspunkt så tillidsfuldt, at regeringen
forud for diskussionerne i Folketinget havde afstemt H.C. Hansens redegørelse med Thorkild Kristensen, som varetog Venstres politik på området.60
Sidstnævnte havde allerede inden debatten på Christiansborg afgivet løfte
om, at Venstre ville støtte regeringens politik. I sit indlæg udtalte Thorkild
Kristensen, at der sikkert var kræfter i tinget, der ville betvivle det demokratiske sindelag i Vesttyskland. Hertil forklarede han, at en fortsat demokratisk
udvikling i Vesttyskland ville understøttes bedst, såfremt der eksisterede tætte
bånd – også militære bånd – mellem Vestmagterne og Vesttyskland.61 Ole
Bjørn Kraft støttede Venstres og Socialdemokratiets udmeldinger.
Anderledes forholdt det sig med Aksel Larsen. Spidst indledte han med, at
Folketinget bestod af folkets „kårede mænd og kvinder“, der måtte og skulle
„omsætte folkeviljen i love og beslutninger.“ Så meget desto værre var det, at
der forud for forhandlingerne i Folketinget reelt var truffet beslutning om
dansk støtte til Vesttysklands genoprustning; en beslutning, den danske befolkning ikke støttede. Larsen beskyldte på ny Folketinget og
Socialdemokratiet for at handle udemokratisk. Sovjetunionen udgjorde ikke
nogen trussel mod Danmark, og han pegede på, at danske tropper kunne risikere at skulle udstationeres i udlandet, ligesom man kunne risikere, at vesttyske tropper skulle stationeres i Danmark. Foruden denne svada benyttede
Larsen sin taletid til endnu en gang at appellere til dele af det socialdemokratiske bagland. Således gengav han Hedtofts ord fra 1952 om, at den vesttyske
arbejderklasse afviste vesttysk genoprustning. 9. oktober 1954 – det vil sige
knap 2 uger inden debatten i Folketinget – havde den vesttyske fagforeningskongres vedtaget en udtalelse, som gik imod et genoprustet Vesttyskland.
Larsen søgte at skabe splid i de socialdemokratiske rækker.62
Det Radikale Venstre kunne ikke støtte regeringens politik. Jørgen
Jørgensen fandt tværtimod, at Danmark burde stemme imod vesttysk genbevæbning, idet han samtidig stillede forslag om en folkeafstemning om spørgsmålet.63 De radikale forsøgte således at inddrage opinionen i spørgsmålet.
60
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63
Jørgen Jørgensen, „Forespørgsel vedr. Danmarks udenrigspolitik“, Rigsdagstidende. Forhandlinger i
Folketinget 1945-55, 19. oktober 1954, sp. 196-207.
61

FRA ALLIANCEMEDLEMSKAB TIL DE STORE KRISER I 1956

175

kap. 08 rettet V

09/06/05

14:38

Side 176

I den efterfølgende debat skærpede H.C. Hansen tonen over for DKP, idet
han ironiserede over Aksel Larsens forkærlighed for demokratiet i såvel
Danmark som i Vesttyskland. Kunne eksempelvis den tjekkoslovakiske befolkning få en demokratisk folkeafstemning om det politiske system i deres
land, såfremt den ønskede det? Aksel Larsen svarede:
„Czekoslovakiets befolkning har demokrati. (Munterhed). Ja, jeg kan ikke
gøre for, at den småt udrustede del af forsamlingen griner. Den altovervejende del af det czekisk folk er veltilfreds med det samfundssystem, det
har…“64
Fra DKP’s side støttede man i øvrigt Det Radikale Venstres forslag om en
folkeafstemning. Men dette blev straks afvist af Socialdemokratiet, Venstre og
Det Konservative Folkeparti, der foreslog en anden dagsorden, nemlig at
Folketinget skulle tiltræde Vesttysklands optagelse i NATO. Dette blev vedtaget med 133 stemmer af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative
Folkeparti samt et nordatlantisk mandat, medens DKP og Det Radikale
Venstre stemte imod. Retsforbundets 6 medlemmer afholdt sig fra at stemme.
Efter folketingsdebatten fulgte en pressedebat, som holdningsmæssigt mindede om debatten i Folketinget.65
Parallelt hermed havde Atlantsammenslutningen argumenteret for nødvendigheden af Vesttysklands optagelse i NATO. I spidsen for sammenslutningen stod blandt andet personer som socialdemokraten Frode Jakobsen,
den konservative Erling Foss og Egil Barfod fra Dansk Samling. Fælles for
disse tre var en fortid som modstandsfolk.66 Gennem dets „Demokratiske
Breve“ offentliggjorde Atlantsammenslutningen et par artikler herom i 1954.
Under overskriften „Faren i forbindelse med Vesttysklands genoprustning“
lød budskabet, at risikoen for en ny krig var langt mindre med et genbevæbnet Vesttyskland. Argument: Et bevæbnet Vesttyskland under vestlig kontrol
ville styrke Vesteuropas sikkerhed mod sovjetisk aggression.67 I en anden artikel i samme nummer blev det understreget, at genbevæbningen ville være
selvfinansierende.68 Militær beskyttelse fra syd ville endda være gratis.
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Frankrigs afvisning af EDC-traktaten var ikke det tilbageslag for de vestlige
lande, som Sovjetunionen havde forventet og håbet på. Den franske premierminister Mendès-France og hans britiske kollega Churchill vidste begge, at
der endnu eksisterede en anden mulighed for at få Vesttyskland remilitariseret. Umiddelbart efter at det danske Folketing havde givet sin accept af
London-aftalerne, blev disse i dagene mellem 20. og 23. oktober bekræftet i
Paris. Dermed accepterede Frankrig – også formelt – Vesttysklands genbevæbning og optagelse i NATO.69 I slutningen af februar tog Vesttyskland stilling
til Paris-aftalerne og besluttede med 2/3 flertal i Forbundsdagen at stemme
for Paris-aftalerne.
En måned senere – 25. marts 1955 – fremsatte stats- og udenrigsminister
H.C. Hansen (Hedtoft var død i januar 1955) forslag til folketingsbeslutning
om Vesttysklands optagelse i NATO. H.C. Hansen henviste ved denne lejlighed til debatten i Folketinget i oktober 1954, hvor Folketinget havde givet tilslutning til London-aftalerne. H.C. Hansen forklarede på ny, at Danmark
måtte træde ud af alliancen, såfremt landet ikke accepterede Vesttysklands
optagelse i NATO.70 Forslaget kom til 1. behandling i Folketinget 14. april
1955. Et par uger forinden havde Gallup offentliggjort en opinionsundersøgelse ifølge hvilken, blot 29 pct. af de adspurgte støttede vesttysk genbevæbning, 37 pct. var modstandere, 12 pct. var både for og imod, medens 22 pct.
af de adspurgte ikke havde nogen holdning hertil. Fordelt efter partier svarede de adspurgte på følgende måde:
Holdning til vesttysk genoprustning – fordelt efter parti (marts 1955).

For
Imod
Både og
Ved ikke

Social
demokratiet

Det Radikale
Venstre

Det Konservative
Folkeparti

Venstre

26
37
12
25

12
61
10
17

48
25
12
15

41
31
12
16

Angivet i pct. af de adspurgte.
Kilde: Ugens Gallup, nr. 7 1955: Øget usikkerhed i befolkningen over for vesttysk genbevæbning.

Tilhængerne inden for Socialdemokratiet var blevet færre i marts 1955, end
de havde været et kvartal tidligere. Hvor 29 pct. af Socialdemokratiets vælgere
69

Wilfied Loth, Helsinki, 1. August 1975, s. 43-46.
H.C. Hansen, „Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af
Forbundsrepublikkens Tysklands tiltrædelse af Den nordatlantiske Traktat“, Rigsdagstidende.
Forhandlinger i Folketinget 1945-55, 14. april 1955, sp. 3153-63.
70

FRA ALLIANCEMEDLEMSKAB TIL DE STORE KRISER I 1956

177

kap. 08 rettet V

09/06/05

14:38

Side 178

i slutningen af 1954 mente at vesttysk genbevæbning var et gode, var der kun
26 pct. i marts 1955, der mente dette. Samtidig var antallet af socialdemokratiske vælgere, der ikke tog stilling, steget fra 14 pct. til 25 pct..
Reservationerne over for vesttysk genoprustning var så betydelige, at 49 pct.
af de adspurgte svarede „ved ikke“, såfremt et dansk nej til vesttysk genoprustning betød at Danmark måtte forlade NATO.71
Det var således med en meget splittet befolkning i ryggen, at
Socialdemokratiet stillede forslag om Vesttysklands optagelse i NATO.
Debatten forløb som debatten i oktober 1954. Socialdemokratiet, Venstre og
Det Konservative Folkeparti argumenterede for Vesttysklands optagelse af de
samme årsager som tidligere. Det Radikale Venstre kunne ikke støtte optagelsen og Retsforbundet stillede sine medlemmer frit. DKP var – ligesom
under debatten i oktober 1954 – i opposition til beslutningen. Også for DKP
blev der benyttet de samme argumenter nu som tidligere. 19. april 1955 vedtog Folketinget, at Danmark støttede Vesttysklands optagelse. Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti, fire stemmer fra
Retsforbundet, de to grønlandske mandater samt den tyske repræsentant
stemte for. Imod stemte Det Radikale Venstre, DKP og to fra Retsforbundet.
Danmark var nu allieret med Vesttyskland.

Protestbevægelser og tysklandsspørgsmålet (1950-1955)
I første halvdel af 1950erne var der et meget stort flertal i Folketinget bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet, når det
gjaldt formuleringen af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samtidig var
der målt et flertal i befolkningen, der stod enten tvivlende eller afvisende over
for dele af Folketingets udenrigspolitik. Det gjaldt især spørgsmålet om
Danmarks politik over for Vesttyskland. Forholdet mellem Folketingets og befolkningens synspunkter på sikkerheds- og alliancepolitikken gav i hele efterkrigstiden næring til protestbevægelser. Nedenfor fremdrages et par af bevægelsernes aktiviteter i anledning af „det tyske spørgsmål“ i perioden mellem
1950 og 1955.
Koreakrigen, Vesttysklands genbevæbning, oprustningen af Østtyskland og
den sovjetiske adfærd i Østeuropa skabte usikkerhed og krigsfrygt i Danmark
og Vesteuropa. I dansk sammenhæng tiltrak det tyske spørgsmål sig særlig opmærksomhed. Tyskland lå tæt på Danmark, og i 1950 var det blot fem år siden, de tyske besættelsestropper havde forladt landet. De første organiserede
udenomsparlamentariske reaktioner mod Vesttysklands genbevæbning ses i
71
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efteråret 1950, da et pacifistisk tidsskrift kaldet „Fredsbladet“ advarede om
konsekvenserne af vesttysk militarisme. Hvor mange, der læste bladet, vides
ikke, men stor indflydelse fik offentliggørelsen ikke. Det fik dog ikke aktivisterne til at miste modet. Mellem efteråret 1950 og efteråret 1951 videreførtes
indsatsen for at udgive tidsskriftet. Sigtet var at påpege risiciene ved øget militarisme, og i efteråret 1951 var de nået så vidt, at en tværpolitisk kreds af danskere – herunder socialdemokraten Olaf Forchhammer, Kate Fleron redaktøren af „Frit Danmark“, der aldrig var medlem af DKP, men som ofte stod kommunisternes synspunkter nær, Svend Haugaard fra den liberale fredsbevægelse og andre – sendte et „åbent brev“ til regeringen, hvori de pegede på
Tysklands mange aggressioner i international politik siden 1864. Budskabet
var, at VK-regeringen skulle benytte sin stemme i NATO til at forhindre genbevæbningen af Vesttyskland.72 Initiativet bar ikke frugt. Erik Eriksens regering fastholdt konsekvent sin støtte til Vesttysklands genbevæbning.
Fredsaktivisterne konstaterede snart, at deres appeller ikke havde den ønskede effekt på Danmarks udenrigspolitik. I begyndelsen af 1952 foreslog
Uffe Hansen fra „Dansk Fredsråd“ derfor, at den liberale fredsbevægelse,
socialdemokrater, der stillede sig kritisk eller afvisende overfor alliancepolitikken, samt antimilitarister og pacifister måtte forsøge et samarbejde med
kommunistiske organisationer. Formålet var at påvirke den offentlige debat
og dermed politikformuleringen. Uffe Hansen var bevidst om, at DKP’erne
ønskede noget andet med fredsarbejdet end „Dansk Fredsråd“, for i modsætning til „Dansk Fredsråd“ sigtede DKP ifølge Hansen mod at fremme
Sovjetunionens interesser. Samarbejdede man imidlertid med DKP, var der
chance for større gennemslagskraft, lød rationalet. I det konkrete samarbejde
måtte man dog forsøge at undgå, at DKP fik for megen indflydelse. Uffe
Hansens forslag var dristigt, og det mødte modstand, fordi der eksisterede en
udbredt frygt for kommunistisk infiltration i fredsorganisationerne.73
Alligevel lykkedes det ham at få opbakning til et fredspolitisk samarbejde med
flere DKP’ere.
Ét af de fredsinitiativer, der blev taget i samarbejdet mellem pacifistiske
kræfter (fx Andrea Hedegaard fra Det Radikale Venstre) og DKP’ere (fx
Ejner Kruse), var en fredskonference i Odense i maj 1954. Mødet kom i stand
under indtryk af den vesttyske genoprustning og EDC-planerne. Formålet var
at demonstrere „en stærk offentlig mening, der afviser krig og oprustning
som middel til at løse mellemfolkelige konflikter“ – hed det i en pjece fra konferencen. Fra arrangørernes side var der tale om en satsning med denne tværpolitiske model, men selv mente de, at resultatet stod mål med dristigheden.
7-800 personer fra hele landet deltog i arrangementet, og dertil kom, at mere
end 3.000 danskere skriftligt havde anbefalet konferencens gennemførelse.
72
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47 fagforeninger, 39 fagklubber, 12 arbejdspladser, 7 fredsorganisationer og
12 andre organisationer var repræsenteret på konferencen. Efter konferencen var afviklet, udsendte arrangørerne, der havde benyttet lejligheden til at
stifte den tværpolitiske, men kommunistisk dominerede organisation „Dansk
Fredskonference“, en resolution til regeringen og offentligheden.
Den efterfølgende omtale i dagspressen var kritisk over for arrangementet,
hvilket antagelig afspejlede den modstand, der eksisterede i det politiske establishment over for DKP. I „Politiken“ var det vurderingen, at „Dansk
Fredskonference“ ikke burde „vække modsigelse noget sted“. Alligevel var avisen kølig, eftersom kommunisterne havde været til stede. Og – lød det fra lederen – man måtte tage sig i agt, når kommunister optrådte så diskret, som
tilfældet havde været i Odense. I „Information“ blev konferencen omtalt som
„humbug“ på grund af den DKP’ernes deltagelse. „Danmarks Radio“ refererede resolutionen uden kommentarer.
Alt i alt var kommentarerne i pressen således kritiske. „Pacifisten“ mente,
at aviserne skulle „skamme sig“, når de skrev om kommunistisk infiltration:
„Tror man da virkelig, at vi fredsvenner er en sådan samling nulliteter og doggerhoveder, der ikke ved, hvad vi gør?“ Socialdemokratiet mente formentlig
ja. For forud for mødet, havde partiet advaret sine medlemmer mod at deltage heri, da man var af den opfattelse, at der var tale om en „maskeret“ aktion fra DKP’s side.74
Dansk Fredskonference fik således ikke nogen god start. Organisationen
mente dog selv, at tilslutningen var stor i befolkningen. Det etablerede politiske system og den overvejende del af pressen afviste imidlertid blankt organisationen som en fredsorganisation. Kommunisterne var med, og dem
kunne man ikke stole på.
Dansk Fredskonference fik dog ny vind i sejlene i sommeren 1954, da den
franske nationalforsamling afviste EDC-planerne. Frem til den endelige beslutning i Folketinget i 1955 om at støtte Vesttysklands optagelse i NATO voksede den folkelige opbakning bag organisationen, og aktiviteterne tog til.
Ifølge organisationens egne oplysninger sendte omkring 200.000 danskere i
denne periode protester til Christiansborg på organisationens fortrykte postkort. Det er anslået, at protesterne mod Vesttysklands optagelse i NATO samlede flere danskere end noget andet sikkerhedspolitisk spørgsmål i efterkrigstiden. Således kan Dansk Fredskonference betragtes som den første massebevægelse med udgangspunkt i et sikkerhedspolitisk spørgsmål.75 Men indflydelsen på Christiansborgpolitikken var fortsat ringe. I 1955 besluttede et
Folketingsflertal at støtte Vesttysklands optagelse i NATO.
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Stationering af amerikanske styrker på dansk jord i fredstid
(1951-1953)
I 1951 undersøgte den amerikanske administration mulighederne for at
etablere flybaser i Norge. Året efter rettede USA en uformel henvendelse til
Danmark om eventuelle baser og amerikanske flystyrker på dansk jord, og i
midten af januar 1953 modtog Danmark en officiel henvendelse i form af et
oplæg til forhandlinger. Spørgsmålet var, hvordan Danmark skulle forholde
sig hertil. Siden 1949 havde de tre danske atlantpartier anmodet USA om at
opprioritere forsvaret af Nordvesteuropa. Nu viste der sig en åbning fra USA’s
side. Umiddelbart stillede regeringen og Socialdemokratiet sig derfor positivt. Det var rationalet, at man kun vanskeligt kunne få opprioriteret forsvaret
af Nordeuropa, såfremt Danmark samtidig afviste at yde et bidrag hertil.
Alligevel kunne man ikke uden videre støtte det amerikanske forslag. Den folkelige modstand mod fremmede styrker i Danmark, og den omstændighed at
Gustav Rasmussen i 1949 på Folketingets talerstol havde afvist, at udenlandske tropper på noget tidspunkt skulle stationeres i Danmark i fredstid, bragte
atlantpartierne i knibe. I september 1952 var spørgsmålet til diskussion i
Udenrigspolitisk Nævn. Regeringens og Socialdemokratiets opfattelse var, at
de gerne så NATO-baser på dansk jord i forsvaret af Danmark. Men atlantpartierne var endnu ikke bekendt med omfanget og vilkårene: I 1953 gav USA
udtryk for, at det ønskede en permanent fredstidsstationering med amerikanske flystyrker, og de ønskede tropperne under NATO-kommando.
Efter at VK-regeringen havde ført diskussioner med Socialdemokratiet om
spørgsmålet, lod Kraft den amerikanske administration vide, at Danmark udelukkende ville acceptere amerikanske tropper og fly på dansk jord under forudsætning af, at de i Danmark stationerede flystyrker ikke deltog i krigshandlinger uden for Danmark uden dansk tilsagn. Desuden var det et ultimativt
dansk krav, at en eventuel aftale skulle kunne opsiges af begge parter. Fra
amerikansk side stillede man sig afvisende over for disse krav. Gennem første
halvdel af 1953 forhandlede VK-regeringen med amerikanerne, og langsomt
blev det en fælles opfattelse blandt atlantpartierne – i første omgang i
Socialdemokratiet – at man ikke ville acceptere amerikanske soldater på
dansk jord i fredstid. Afgørende for den danske afvisning var en socialdemokratisk kongresbeslutning i juni 1953, som afviste fredstidsstationering i
Danmark. Efter valget til Folketinget i september 1953 dannede Hans Hedtoft
igen regering. Som nyudnævnt statsminister bekræftede Hans Hedtoft 21. oktober det danske nej til stationering af allierede tropper i fredstid.
Spørgsmålet var dermed skrinlagt.76
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Første gang, der opstod debat om stationeringsspørgsmålet, var i sommeren 1952, da den anerkendte amerikanske avis „New York Herald Tribune“
bragte en omtale af planerne. Artiklens offentliggørelse kom ubekvemt for
den amerikanske administration, der forgæves havde anmodet journalisten
om ikke at bringe artiklen. 18. maj var den dog at læse, og et par uger senere
– 31. maj – var nyheden nået til den danske presse. „Silkeborg SocialDemokrat“ tog som den første avis sagen op og udtrykte, at Danmark burde
tage afstand fra det amerikanske ønske. Formentlig skabte artiklen røre i
Socialdemokratiets top, for dagen efter svarede „Social-Demokraten“ på lederplads igen med et budskab om, at spørgsmålet om NATO-baser og -tropper på dansk jord måtte behandles realistisk; en forhåndsafvisning var „uforsvarlig og uden saglig begrundelse“.77
Det var på baggrund af Socialdemokratiets indstilling til spørgsmålet – man
ville holde det åbent – at „Land og Folk“ skabte debat herom. Avisen iværksatte en kampagne med den påstand, at Danmark i givet fald ville blive besat
af amerikanske tropper. „Land og Folk“ gav udtryk for, at udenrigsminister
Kraft allerede havde accepteret „besættelsen“.78 Dette var ikke sandt. Kraft
havde kun udtrykt en dansk interesse i og forståelse for det amerikanske ønske.79 Trods dette spillede DKP endnu en gang på traumet fra 9. april. De
gamle partier havde, ifølge DKP’s opfattelse, svigtet danske interesser i 1940,
og „Land og Folk“ spurgte nu, om regeringen var rede til at gøre noget tilsvarende i 1952.
Socialdemokratiet stod igen forrest i køen, da der skulle svares på DKP’s
kritik. 29. juni holdt H.C. Hansen en tale, hvori han anførte, at der i den aktuelle sag var tale om kommunistisk dobbeltmoral, for der var ingen DKP’ere,
der havde indvendinger mod sovjetiske militære anlæg i det af Sovjetunionen
dominerede territorium. Nok så vigtigt var imidlertid Hansens efterfølgende
kommentar om, hvordan Danmark skulle reagere, når spørgsmålet om fremmede baser blev aktuelt. Herom mente han, at det ikke burde „chokere nogen“, at samarbejdet mellem NATO-landene blev udbygget. Det var tværtimod samarbejdets „naturlige Konsekvens.“80 I forlængelse af „SocialDemokratens“ leder af 1. juni lagde H.C. Hansen således op til en positiv socialdemokratisk indstilling til base- og stationeringsspørgsmålet. Men i øvrigt,
forklarede H.C. Hansen efterfølgende på et internt møde i folketingsgrup-
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(forsideartikel), Silkeborg Social-Demokrat, 31. maj 1952; „Vrangforestillinger“ (leder), SocialDemokraten, 1. juni 1952.
78
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182

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

kap. 08 rettet V

09/06/05

14:38

Side 183

pen, havde det været vigtigt for ham i den offentlige debat at få sat proportioner på diskussionen: Han understregede blandt andet, at USA endnu ikke
formelt havde anmodet om baser og stationering af amerikanske flytropper
på dansk jord.81
I den efterfølgende avisdebat delte aktørerne sig i to. På den ene side støttede „Berlingske Tidende“ og „Information“ regeringen, medens „Land og
Folk“ og den radikale presse tog afstand. Det radikale „Middelfart
Venstreblad“ anførte således, at Danmark ikke længere forsøgte at afværge en
ny storkrig, men at landet begyndte at forberede sig på den.82 Koreakrigen var
ikke afsluttet, selvom der gennem FN blev ført fredsforhandlinger. Men dermed var stormen om base- og stationeringsspørgsmålet langt fra ovre.
Forsvarsminister Harald Petersen forklarede 2. juli i „Danmarks Radio“, at
den „logiske konsekvens“ af det atlantiske samarbejde var, at det var koordineret, og derfor kunne et effektiv forsvar ikke „standse ved landegrænser …
Ikke mindst de små og militært svage lande kan herigennem hente styrke fra
den fælles indsats.“83

Det Radikale Venstre og DKP
Efter denne indledende, offentlige debat – der primært var foregået i pressen
– afholdtes i slutningen af oktober 1952 en forespørgselsdebat om dansk
udenrigspolitik i Folketinget; herunder blev også base- og stationeringsspørgsmålet berørt. I diskussionen delte partierne sig i overensstemmelse
med de skillelinjer, der havde vist sig i avisdebatten i sommeren: Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet var positivt indstillede, medens
Det Radikale Venstre og DKP var afvisende. Retsforbundet havde ikke et klart
standpunkt.
Debatten i Folketinget viste, at de radikale var trængte i sikkerhedspolitiske
spørgsmål. De var i opposition til alliancepolitikken, hvormed de kom til at
stå side om side med DKP. De to partiers stemmeafgivelser i Folketinget var
ofte identiske, men argumenterne og de ideologiske tilgange forskellige.
Problemet for de radikale var, at modstanderne ofte satte det i bås med DKP,
hvorved de radikales synspunkter og gennemslagskraft i den offentlige debat
svækkedes. Det var De Radikale naturligvis utilfredse med, for de tog lige så
stærkt afstand fra DKP’s politik som atlantpartierne gjorde. Nemmere blev situationen ikke af, at DKP i de offentlige debatter jævnligt spillede på de radikales modstand mod alliancepolitikken, hvormed DKP forsøgte at skabe legi-
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timitet bag sin politik. Som DKP havde gjort det under debatten om
Atlantpagten i 1949, søgte det også i stationeringsspørgsmålet at lægge sig tæt
op ad Det Radikale Venstre. De radikales ubehag kom særligt til udtryk under
debatten i oktober 1952.
Debatten forløb således, at Ole Bjørn Kraft på regeringens vegne forklarede, at NATO havde ytret ønske om at etablere baser og efterfølgende stationere allierede tropper på dansk jord. Regeringen havde endnu ikke gjort sin
stilling op, men det blev understreget, at de amerikanske flystyrker, der i givet
fald skulle stationeres i Danmark, ville være forsvarsstyrker – ikke angrebsstyrker. Når regeringen havde gjort sin stilling op, ville spørgsmålet blive diskuteret på Christiansborg, og da ville det være Folketinget, der skulle tage den endelige politiske beslutning.84 Venstre og Socialdemokratiet støttede den fremgangsmåde, men Hedtoft fik dog flettet ind, at
„den vilde kommunistiske propaganda … i dette som alle andre tilfælde
kun tilsigter at mistænkeliggøre og undergrave enhver forsvarsforanstaltning vest for jerntæppet.“85
Da Jørgen Jørgensen fra Det Radikale Venstre tog ordet, argumenterede han
for, at regeringen og Socialdemokratiet burde afvise NATO’s anmodning.
Men da Jørgensen var overbevist om, at DKP efterfølgende ville skyde ham og
Det Radikale Venstre i skoene, at disse to partier var enige om dette standpunkt, leverede han følgende bredside til DKP:
„Og må jeg så yderligere kun tilføje, at når der fra kommunistisk side bliver
gjort forsøg på at give Rusland den opfattelse, at regeringen og de partier,
der støtter Atlantpolitikken, er krigshetzere, og at formålet med deres politik tilsigter aggression overfor Rusland, så ved det kommunistiske parti, at
dette er uvederhæftig og usandfærdig tale. Der er ingen politiske partier i
Danmark, der har aggressive hensigter, hverken overfor Rusland eller noget
andet land. – Og det er mig ubegribeligt, at det kommunistiske parti ikke kan
se, at partiet overfor Rusland, hvor det kommunistiske parti har ørenlyd i
højere grad end andre politiske partier, giver et urigtigt og falsk billede af
de danske politiske partiers hensigter og formål i udenrigspolitikken, så skader de deres lands interesser, og ved en sådan handling sætter de sig udenfor enhver mulighed for forhandling mellem hæderlige landsmænd.“86
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Ifølge Jørgensen satte DKP sig med sin agitation og propaganda uden for
samarbejdet mellem „hæderlige landsmænd“. Vel støttede Det Radikale
Venstre ikke NATO-medlemskabet, og vel ønskede det fortsat neutraliteten,
men Det Radikale Venstre respekterede Socialdemokratiets, Venstres og Det
Konservative Folkepartis politik, også selvom de radikale var uenige heri, for
de tre atlantpartier var nationale og demokratiske. De var nationale og demokratiske ind til det inderste, og de kæmpede Danmarks sag, sådan som de
fandt det klogest. DKP, derimod, rekvirerede sin sikkerhedspolitiske opfattelse fra Kreml, og Det Radikale Venstre ville på det bestemteste have sig den
kommunistiske omklamring frabedt. Samtidig må Jørgen Jørgensens udtalelse ses som en henvisning til den „femtekolonnelov“, der var blevet stadfæstet i Folketinget i juni 1952 – blot fire måneder inden den her behandlede debat. Med „femtekolonneloven“ besluttedes det, at „[d]en, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager nogen handling, hvorved
bistand til fjenden forberedes, straffes med fængsel indtil 16 år“.87
Aksel Larsen kommenterede ikke „femtekolonneloven“, men svarede, at
DKP aldrig havde hævdet, at atlantpartierne ønskede krig. Men disse partier
støttede en alliance med „aggressive hensigter“. Politikerne fra dette trekløver havde „med åbne øjne og med glad bevidsthed“ gjort Danmark til deltager i en „aggressiv politik“. Larsen forsøgte således behændigt at smyge sig
uden om den radikale kritik. Men ironisk og polemisk understregede han
derpå – ligesom Jørgen Jørgensen netop havde gjort – at Gustav Rasmussen i
1949 havde lovet, at alliancemedlemskabet ikke ville medføre stationering af
fremmede tropper på dansk jord. DKP delte nok en gang synspunkter med
Det Radikale Venstre.88
Dette svar gjorde Jørgen Jørgensen rasende. Efter frokostpausen tog han
igen ordet og forklarede, at den
„nedrakning og tilsmudsning af vestdemokratierne, som det kommunistiske parti systematisk gennemfører, er så urigtig, at alle retsindige mennesker må rette sig derimod. Det kommunistiske parti gør sig anstrengelser
for at give et fremmed land, i dette tilfælde Rusland, det indtryk, at den
danske regering og de partier, der støtter Atlantpolitikken, bevidst støtter
en politik, der har aggressive hensigter overfor Rusland. En sådan tale anser jeg for at være skadelig for landet. Det kommunistiske parti, der taler
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om fred og fredsvilje, kan ikke oplukke munden uden at udslynge de mest
hadske og uforsonlige beskyldninger mod anderledes tænkende.
Danmarks kommunistiske parti bygger på en ideologi, der byder partiet og
dets enkelte medlemmer at fremme verdenskommunismen uden hensyn
til, om dette i de enkelte tilfælde går imod medlemmernes eget lands interesser. Og endelig: det kommunistiske parti står ikke frit til at kunne tage
standpunkt til støtte for danske interesser. Jeg nævner partiets holdning
overfor tyskerne her i landet i tiden fra 9. april 1940 til 22. juni 1941, sålænge venskabspagten mellem Rusland og Tyskland bestod. Efter den erfaring vi dèr gjorde, må vi sige, at vi stoler ikke på, at det kommunistiske parti
i en given situation vil varetage danske interesser. Jeg håber det ærede medlem herefter har forstået, hvordan vor stilling er overfor kommunisterne.“89
Det paradoksale ved diskussionen mellem Jørgen Jørgensen og Aksel Larsen
var, at den radikale leder næsten kom til at støtte atlantpartierne. Han bakkede selvsagt ikke op bag deres politik, men Jørgensen stolede på, at der eksisterede et nationalt sindelag og civil courage hos politikere fra disse partier.
Dette i modsætning til medlemmerne fra DKP, som Det Radikale Venstre
søgte at tage afstand fra. Da debatten var ved at ebbe ud, stillede DKP forslag
om at afvise „basering eller stationering af fremmede magters“ tropper på
dansk jord med henvisning til, at det var i strid med de forudsætninger, under
hvilke Danmark havde tiltrådt Atlantpagten i 1949. Forslaget blev forkastet
med 113 mandater mod 8. 22 medlemmer af Folketinget, herunder de radikale, undlod af stemme.90 Det Radikale Venstres stilling må ses som udtryk for
en afvisning af DKP.

Socialdemokratiets ’nej-tak’
Debatten i aviserne og i Folketinget i sommeren og efteråret 1952 viste, at de
politiske partier stod splittede i base- og stationeringsspørgsmålet. På den ene
side argumenterede regeringen og Socialdemokratiet – trods en vis intern
skepsis – for, at Danmark skulle stille sig positivt til spørgsmålet. På den anden
side var Det Radikale Venstre og DKP afvisende. Undervejs havde de radikale
gjort sig anstrengelser for at lægge afstand til DKP.
I slutningen af 1952 og begyndelsen af 1953 fortsatte regeringen og
Socialdemokratiet de indbyrdes drøftelser. Efter at USA i 1953 formelt havde
præsenteret et forhandlingsudspil om baser på dansk jord, blev det stadig
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mere klart, at danske og amerikanske synspunkter ikke lod sig forene. Årsagen var, at USA ikke ville love, at tropperne udelukkende skulle bidrage til
forsvaret af Danmark, men at USA ville have mulighed for – uden dansk samtykke – at benytte baserne og de udstationerede tropper til kamphandlinger
uden for Danmarks grænser. I juni måned 1953 afholdt Socialdemokratiet sin
26. partikongres. Ved den lejlighed udtalte Hedtoft:
„Hvad regeringen egentlig vil, ved jeg ikke. Udenrigsministeren har sagt et
og statsministeren antydet noget andet.
Tidspunktet må imidlertid nu være inde, hvor vi tager stilling. Alle disse
forhold taget i betragtning bør det derfor blive Socialdemokratiets standpunkt, at vi takker for tilbudet om permanent stationering af allierede flyvere i fredstid, men meddeler, at vi i den nuværende situation ikke ønsker
at modtage det.“91
Hedtofts hovedargument var, at selv med allierede tropper i Danmark ville
det være umuligt at forsvare Jylland i tilfælde af krig. Dertil var det samlede
antal af allierede tropper i Nordvesteuropa for lille. Så hvorfor placere
NATO-styrker i Danmark? Men det var ikke udelukkende sikkerhedspolitiske
overvejelser, der dikterede Hedtofts opfattelse. Således refererede han til
Island, hvor der var opstået et „alvorligt modsætningsforhold“ mellem de
amerikanske tropper og den islandske befolkning.
„Når jeg overvejer virkningerne af en permanent stationering her i landet,
kan jeg ikke undlade at tænke på disse erfaringer“.
Endelig pegede Hedtoft på, at Norge året forinden havde afvist permanent
stationering af amerikanske tropper på norsk jord. Dette havde – så vidt
Hedtoft kunne bedømme – påvirket mange danskeres opfattelse. Og da det
var hans vurdering, at det gjaldt om at samle den danske befolkning om alliancepolitikken og ikke om at splitte den, mente Hedtoft, at det mest rigtige
var at takke nej til det amerikanske tilbud. Dog understregede Hedtoft, at den
socialdemokratiske afvisning ikke nødvendigvis var uforanderlig. „Hele den
internationale situations udvikling“ ville afgøre, hvorledes partiet stillede sig
til spørgsmålet i fremtiden.92
I samtidige avisindlæg og i historiske fremstillinger, herunder den socialdemokratiske partihistorie, er det en fælles vurdering, at Socialdemokratiets stil-
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Hans Hedtofts tale til kongressen, citeret efter Protokol for den 26. socialdemokratiske partikongres i
København den 21., 22., 23. og 24. juni 1953,1953, s. 70f.
92
Sst.
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Social-Demokraten, den 24. juni 1953.

lingtagen i sommeren 1953 afgjorde base- og stationeringsspørgsmålet.93
Årsagen var, at VK-regeringen ikke længere havde flertal i Folketinget til at få
gennemført stationering af amerikanske tropper på dansk jord.
Med det socialdemokratiske ’nej-tak’ blussede debatten op igen. På partikongressens afsluttende dag offentliggjorde „Social-Demokraten“ en artikel,
hvor budskabet blev lagt frem og fortolket, så der ikke blev ladt nogen tvivl tilbage for offentligheden. Avisens udlægning svarede præcis til Hedtofts tale jf.
ovenfor.94
Den del af pressen, der repræsenterede regeringen, var skuffet over
Socialdemokratiets beslutning. Frem for at acceptere Hedtofts offentligt ytrede argumentation, betragtede Venstres og de konservatives presse beslutningen som udtryk for, at Socialdemokratiet stod splittet i sikkerhedspolitikken, og som fedteri for Det Radikale Venstre. „Nationaltidende“ offentlig-
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Poul Villaume, Allieret med forbehold, s. 466-72; Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 452-53;
Erik Beukel, Socialdemokratiet og stationeringsproblemet 1952-53, s. 8; Jens Otto Krag, „H.C. Hansens og
Viggo Kampmanns regeringsår 1955-62“, i J.O. Krag og K.B. Andersen Kamp og fornyelse.
Socialdemokratiets indsats i dansk politik 1955-71, 1971, s. 14-15.
94
„Socialdemokratiet gaar imod stationering af fremmede flyvere nu“, „Hedtofts erklæring om den
ændrede holdning“, begge i Social-Demokraten, 24. juni 1953.
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gjorde allerede 24. juni en artikel under overskriften „Hedtoft ændrer kurs“.
Ifølge artiklen lod Socialdemokratiet sikkerhedspolitikken underordne
indenrigspolitiske hensyn. For at sætte trumf på den fortolkning citerede avisen en kommentar fra det radikale pressebureau, hvor Hedtofts holdningsændring blev udlagt som et resultat af radikalt pres.95 Og samme dag bragte
avisen en leder, der karakteriserede Hedtofts tale som „ulykkelig“ for landet.
Siden Folketingsvalget i april 1953 havde Hedtoft „som Katten om den varme
Grød sneget sig omkring alt, der havde mindste Berøring med Landets
Udenrigspolitik.“ Der var nemlig efter grundlovsrevisionen udskrevet folketingsvalg, og dette skulle finde sted 22. september 1953. Socialdemokratiets
stilling var – mente „Nationaltidende“ – motiveret i et „selvisk“ ønske om at
tjene en „politisk Fedtskilling“. Partiets holdning var så meget desto værre, da
den ikke alene skadede Danmarks renomme i NATO, men også svækkede forsvaret af Danmark. Endelig var det avisen opfattelse, at Socialdemokratiets politik var udtryk for eftergivenhed over for Sovjetunionen. Om
Socialdemokratiet skrev lederskribenten: „vigende, vimrende, ved ej hvorhen,
har Hedtoft som Baglerbispen placeret sig og sit Parti i Dagens Danmark.“96
Venstre-avisen „Sorø Amtstidende“ gav ikke Hedtofts tale en blidere medfart. Samme dag som „Nationaltidende“ havde fyret sin bredside af, lod
denne avis sine læsere forstå, at Socialdemokratiet førte sin sikkerhedspolitik
med blikket stift rettet mod det forestående valg. Og spørgsmålet var, om
Socialdemokratiets strategi – at appellere til Det Radikale Venstre – ville krones med succes. Hertil svarede avisen lettere resigneret, at det ville den „såmænd nok“.97 Også den konservative „Jyllandsposten“ mente, at talen havde
et indenrigspolitisk sigte.98
„Vestkysten“, der var en Venstre-avis, var måske ikke uenig i disse betragtninger. Imidlertid udgik der et andet synspunkt herfra. Således mente
„Vestkysten“ ikke, at Hedtofts tale burde give anledning til irritation. 24. juni
skrev avisen, at Hedtofts beretning måtte ses i forlængelse af tidligere udtalelser om, at det nok var muligt at finde „en anden løsning“ på base- og stationeringsspørgsmålet, end de amerikanske udspil lagde op til.99 Ifølge Venstrepolitikeren, forhenværende minister og journalistisk medarbejder ved „Fyns
Tidende“ mellem 1947 og 1960, Arne Christiansen, eksisterede der holdningsforskelle mellem Venstre-pressen øst og vest for Storebælt. På Sjælland
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„Hedtoft ændrer Kurs og siger nu nej til de allierede Flyvere“ (forsideartikel), Nationaltidende, 24.
juni 1953.
96
„En ulykkelig Tale“ (leder), Nationaltidende, 24. juni 1953.
97
Citeret efter „Kommentarer til Socialdemokratiets kongres“, Socialdemokratiske noter, AIC, 24.
årg, nr. 10, (1. juli 1953) s. 701.
98
„Ingen Stationering nu, men maaske senere, siger Hedtoft“, Jyllands-Posten, 24. juni 1953.
99
Citeret efter „Kommentarer til Socialdemokratiets kongres“, Socialdemokratiske noter, AIC, 24. årg,
nr. 10, (1. juli 1953) s. 701.
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syntes partiets presse at være meget atlantisk i synet på dansk sikkerhedspolitik, medens partiets presse på Fyn og i Jylland var mindre atlantiske.
Redaktøren af „Fyns Tidende“ Søren Peter Quist og Knud Rée, redaktør af
„Vestkysten“, repræsenterede således i samtiden en måske diskret formuleret,
men „udpræget“ modstand mod stationering af amerikanske tropper på
dansk jord.100
To dage senere rettede „Vestkysten“ dog ind. 26. juni opfordrede avisen –
under den sigende overskrift „Komediespil“ – Hedtoft til at standse kritikken
af regeringens håndtering af spørgsmålet. Sagen var, blev det forklaret, at
spørgsmålet endnu var under afklaring, og derfor var det ikke tidspunktet at
melde så bombastisk ud. Ifølge „Vestkysten“ forsøgte Hedtoft at „optræde som
Ridderen af Randers bro, der „redder“ Danmark fra at modtage allierede flyvere.“101
„Politiken“ støttede derimod Socialdemokratiets politik. 25. juni noterede
avisen, at Hedtoft med sine udtalelser på kongressen var nået til den rigtige
beslutning. Frem for at videreføre motivfortolkningen fandt avisen det klogere at tage Hedtofts udsagn som udtryk for, at han i den givne situation blot
mente det rigtigst at takke nej til det amerikanske tilbud. „Politiken“ formulerede det med ordene:“[E]n politiker [havde, anm.] naturligvis lov til at ændre standpunkt, hvis han kommer til den opfattelse, at forholdene gør en revision påkrævet.“102
Det Radikale Venstre genoptog løbende gennem debatterne argumentet
om kulturforsvaret, sådan som det ses fra 1930erne. Begrebet „kulturforsvar“
blev ikke benyttet, men eksempelvis refererede Bertel Dahlgaard forud for
folketingsvalget i april 1953 til, at den danske stat i 1949 – for at afhjælpe bolignøden – havde skabt 24.000 nye lejligheder i Danmark. I 1950 havde de
øgede militærudgifter tæret så hårdt på statens finanser, at der blot havde været økonomisk råderum til at bygge 19.000 nye lejligheder – ikke fordi bolignøden var afviklet, men „fordi kapital og arbejdskraft var suget andet steds
hen“. Dahlgaard gjorde tilsvarende betragtninger over det socialpolitiske område, hvor man risikerede, at der ikke var råd til reformer (fx folkepensionsreformer), såfremt det militære kostede for meget. Dahlgaard udtrykte det
prægnant i ordene: „Det er nu engang saadan, at de sociale reformer er afhængige af de værdier, der skabes i samfundet, og hvis disse værdier i for stort

100

Arne Christiansen erindrer, at Søren Peter Quist som argumentation for sin modstand mod amerikanske tropper på dansk jord udtalte: „… vi skal ikke ha’ nogen sorte til at rende rundt i Jylland,
så får vi for mange sortbrogede børn“. Arne Christiansen husker endvidere, at Quist var kritisk over
for en artikel af Christiansen, hvor denne havde skrevet negativt om østlige kollektivbrug.
Synspunktet hos Quist var, at: „det system [det østlige, anm.], det skulle vi behandle godt, for vi ville
ikke have amerikansk besættelse.“ DIIS-interview med Arne Christiansen, 11. november 2004.
101
„Komediespil“ (leder), Vestkysten, 26. juni 1953.
102
„Hedtoft og flyver-stationering“ (leder), Politiken, 25. juni 1953.
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omfang anvendes til uproduktive formaal, saa bliver der ikke noget til sociale
fremskridt.“103
Anderledes tilfreds var „Land og Folk“. Efter Socialdemokratiets kongres
lod avisen sine læsere vide, at den socialdemokratiske beslutning måtte ses
som udtryk for, at partiet var splittet, og at Hedtoft ikke havde opbakning fra
partiets bagland: „Socialdemokratiets kovending er en opfordring til alle
freds- og fremskridtselskende mennesker om nu at forøge kampen mod militariseringen.“104 Samtidig afspejlede avisens insisterende fokus på det „fredselskende“ element en beslutning på DKP’s 16. partikongres om at gøre
’fredssagen’ til partiets nye, store enhedspolitik. Og dette blev fulgt op i DKP’s
arbejdsprogram „Det danske folks vej“ (fra 1952), hvor partiet understregede
parolerne om, at den vestlige, imperialistiske verden konstituerede „krigens
lejr“, medens den socialistiske verden var „fredens lejr“.105
Om end fronterne var trukket klart op i debatterne, gik der ikke længe før
end regeringen og Socialdemokratiet forsonedes; i al fald for en umiddelbar
betragtning. Således gav udenrigsminister Ole Bjørn Kraft allerede i slutningen af juni udtryk for, at der havde været uenighed i spørgsmålet om stationering af amerikanske flyverstyrker, og at han stadig var uenig i Hedtofts
argumentation for Socialdemokratiets beslutning. Men – understregede Kraft
„NATO har været en afgørende fredsbevarende Faktor, og jeg er glad for,
at de socialdemokratiske Erklæringer fuldt ud bekræfter dette Synspunkt.
Det er blevet stærkt fremhævet af Hr. Hedtoft og understreget af hans
Partis Blade, at Forsvarets Udbygning maa fortsættes, at Atlantpagtsamarbejdet maa gaa videre, og at vi stadig maa udbygge vore Flyverpladser.
Regeringen og Socialdemokratiet er altsaa enige om at Forsvarets
Opbygning og Samarbejdet inden for Atlantpagten ikke maa svigtes.“106

103

„Dahlgaard om valgets spørgsmaal: Radikale Venstre er den formidlende og afbalancerende faktor i vort folks økonomiske og sociale liv“, Skive Folkeblad, 18. april 1953. Men heller ikke denne problemstilling – at alliancemedlemskabet satte økonomiske begrænsninger på det socialpolitiske og
boligpolitiske råderum – var De Radikale ene om at betone. Tidsskriftet „Dialog“, der ifølge medredaktør Gert Petersen „i alt væsentligt“ var kommunistisk frem til ca. 1956, fremlagde således en redaktionel artikel i marts 1953, hvor det det netop slog på behovet for boligpolitisk fornyelse. Det blev
fremhævet, at Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949 havde „sat endelig stop for en acceptabel
boligpolitisk udvikling.“ Jf. den redaktionelle kommentar, „Boligpolitisk fornyelse“, Dialog, 3. årg. nr.
1 (marts 1953), s. 1-2. Om Dialog som et agitationsorgan for DKP frem til ca. 1956 se Gert Petersen,
Inden for systemet – og uden for, 1998, s. 38-39, 43-45.
104
Citeret efter „En sejr for fredens kræfter“ (leder), Land og Folk, 24. juni 1953; jf. „Afbryd forhandlingerne og stands forberedelserne“ (leder), Land og Folk, 25. juni 1953.
105
Se hertil „Det danske folks vej. Programudtalelse fra Danmarks kommunistiske Parti. 17. partikongres. 22.-25. maj 1952. Se især pkt. 4: „Kampen for fred“. Set på ABA’s hjemmeside www.aba.dk,
22. oktober 2003.
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Ole Bjørn Kraft citeret i „Umotiveret at sige Nej til Stationering i Øjeblikket“, Jyllands-Posten, 29.
juni 1953.
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Kraft tolkede Hedtofts udtalelse som udtryk for en aktuel betragtning, og heller ikke regeringen fandt på daværende tidspunkt, at Danmark skulle have allierede tropper placeret på dansk jord. Behovet for at reparere på den udenrigspolitiske splittelse var stort blandt de konservative. Og dette behov delte
de med Socialdemokratiet, der var blevet angrebet for ikke at føre en loyal alliancepolitik. 30. juni forklarede „Social-Demokraten“, at enhver udtalelse om
manglende socialdemokratisk loyalitet over for NATO var „falsk vidnesbyrd“.107
Med valget i september 1953 genvandt Socialdemokratiet regeringsmagten
i Danmark. Partiets bejlen til Det Radikale Venstre bar frugt, for selv om
Socialdemokratiet blot gik marginalt frem (0,9 pct.), og Venstre og Det
Konservative Folkeparti kun oplevede en beskeden tilbagegang (0,5 pct.),
valgte Det Radikale Venstre, der ligeledes gik tilbage, (og Retsforbundet samt
DKP) at pege på Socialdemokratiet som nyt regeringsparti. Regeringsskiftet
markerede begyndelsen på 15 års uafbrudt socialdemokratisk styre.

De store kriser i 1956
1956 er skrevet ind i den kolde krigs historie som et af de skelsættende år. Det
var året for den store arbejderopstand i Polen, opstanden i Ungarn og Suezkrisen. Disse begivenheder fik stor betydning for den internationale udvikling
og prægede de sikkerhedspolitiske debatter i Danmark.
Begivenhederne i 1956 hænger sammen med Stalins død i 1953 og forventninger om en ny kurs i sovjetisk udenrigspolitik. Med Stalins død indledtes en
magtkamp i den sovjetiske top. Khrusjtjov sejrede i denne rivalisering i 1957,
men allerede i 1955 havde han opnået så megen indflydelse, at han kunne
tage flere store internationale initiativer: Etableringen af Warszawapagten,
topmødet i Genève samt retableringen af relationerne til Jugoslavien. I februar 1956 gennemførte Khrusjtjov sit opgør med Stalin-tiden på kommunistpartiets 20. partikongres. I en hemmelig tale – der dog blev offentliggjort i
vestlige medier samme år – gjorde han op med den personkult, der havde
omgærdet Stalin.108 Det var Khrusjtjovs opfattelse, at verden fremover ville befinde sig i en tilstand af ’kold fred’, men næppe i en ’kold krig’, og han fandt,
at den kapitalistiske og den socialistiske verden ville kunne leve side om side.
Khrusjtjovs vurdering af forholdet mellem Øst og Vest stod i modsætning til
Stalins forventning om den nært forestående, store krig, der ville gøre hele
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„Falsk Vidnesbyrd“, Social-Demokraten, 30. juni 1953.
Første gang talen blev optryk i Danmark var i tidsskriftet Fremtiden, nr. 5, juli 1956. Siden optrykt
andre steder, jf. „Krustjovs hemmelige tale om Stalin“, Socialdemokratiske Noter, 27. årg., nr. 11 (aug.
1956), s. 763-809.
108
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verden socialistisk.109 De forandringer, der fulgte i kølvandet på Khrusjtjovs
nye politik, blev katalysator for to kriser i Østeuropa. 1956 startede mildt, men
endte i blodbad.
I første halvdel af 1956 havde Polen som resultat af flere reformforsøg oplevet adskillige demonstrationer. Under disse demonstrationer havde den
polske ledelse sendt militæret på gaderne. 50 demonstranter var blevet slået
ihjel. Urolighederne førte til et lederskifte, idet Gomulka i oktober blev leder
af det polske kommunistparti. Én af hans ambitioner bestod i at fremme
Polens uafhængighed af Sovjetunionen. Kreml betragtede denne ambition
med skepsis, idet man tvivlede på Gomulkas loyalitet over for Sovjet. I oktober kom Khrusjtjov på uanmeldt besøg til Warszawa for at vejre situationen.
Medens Gomulka og Khrusjtjov førte samtaler, erfarede Gomulka, at USSR
var i færd med at sende militære enheder til Polen. Gomulka krævede nu de
militære enheder bragt til standsning. Derpå indtog dele af det polske militær strategisk vigtige positioner i og omkring Warszawa. For en stund var risikoen for krig overhængende. Efter dramatiske forhandlinger med Gomulka
beordrede Khrusjtjov de sovjetiske tropper standset. Derpå vendte han tilbage
til Moskva. Efterfølgende demonstrerede hundredetusinder af polakker til
støtte for Gomulkas reformpolitik og imod USSR’s indblanding i polske anliggender. Men Sovjetunionen afstod fra at anvende militær. Set udefra havde
Khrusjtjov udvist mådehold.110
Når Khrusjtjov havde valgt ikke at intervenere militært i Polen, hang det
dog også sammen med, at der var opstået vanskeligheder i Ungarn. Landets
kommunistparti havde gennem de senere år været splittet mellem en doktrinær og en mere reformorienteret gruppe. Gomulkas sejr i Polen var et lys i
mørket for de reformistiske kommunister i Ungarn. I slutningen af oktober –
den 23. – opstod spontant en stribe af protestaktioner, der krævede Ungarn
ud af Warszawa-pagten samt indført flerpartisystem. Landets politiske ledelse
gik i panik, hvorpå den sendte militære enheder mod demonstranterne.
Dagen efter – den 24. – blev den reformistisk indstillede kommunistiske politiker Imre Nagy udnævnt til ministerpræsident og samtidig sendte Sovjetunionen tropper ind i Ungarn. Imre Nagy valgte imidlertid at støtte oprøret.
Fra denne position krævede han de sovjetiske tropper fjernet fra ungarsk
jord. Efter nogle dages kampe valgte Khrusjtjov den 28. oktober at fjerne
tropperne. Tre dage senere erklærede Nagy, at Ungarn ville træde ud af
Warszawa-pagten, hvorpå landet ville påberåbe sig neutral status. Den 4. november havde den sovjetiske ledelse skiftet standpunkt og sendte igen sov-
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Vladislav Zubok and Constatine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev,
1996, s. 182-88, her s. 184-85; Richard Crockatt, The Fifty Years War, s. 117-19.
110
Geir Lundestad, East, West, North, South, s. 234-35; Vladislav Zubok and Constatine Pleshakov,
Inside the Kremlin’s Cold War, s. 186; Bo Lidegaard, Den højeste pris. Povl Bang Jensen og FN 1955-59, 1998,
s. 51-52.
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jetiske tropper til Ungarn. Oprøret blev hermed standset. Nagy forsøgte at
flygte; men uden held. Ved månedens udgang blev han fanget af sovjetiske
tropper, og to år senere idømt dødsstraf og henrettet. Opstanden i Ungarn tiltrak sig kolossal opmærksomhed i Vesten. Dels var tabene store; omkring
3.000 mennesker mistede livet. Dels blev der af oprørerne, via radioen, sendt
hjerteskærende nødråb til Vesten.111 Problemerne i Østeuropa handlede
grundlæggende om, at Khrusjtjov med sin nye politik havde løsnet grebet om
satellitstaterne, hvilket gav dem fejlagtige forventninger om en vis uafhængighed af Kreml.
Men Vesten gjorde intet i forbindelse med problemerne i Ungarn, først og
fremmest fordi man var usikre på Sovjetunionens reaktioner. Desuden havde
Storbritannien og Frankrig på samme tid angrebet Egypten, hvilket gjorde
det mere vanskeligt for Vesten at kritisere de sovjetiske handlinger over for
Ungarn. Baggrunden for det britisk-franske angreb var, at den nye egyptiske
leder, Nasser, i 1956 nationaliserede det britisk-fransk ejede Suezkanalselskab
og dermed Suezkanalen. Efter aftale med Frankrig og Storbritannien angreb
Israel den 27. oktober 1956 Egypten. Umiddelbart efter dette angreb stillede
Storbritannien og Frankrig krav om, at de to krigsførende lande skulle trække
sig tilbage fra Suezkanalen. Israel svarede – efter aftale med Frankrig – ja, medens Egypten svarede nej. 31. oktober angreb de to NATO-lande derfor
Egypten, der nu var i krig mod trekløveret Israel, Frankrig og Storbritannien.
I såvel Washington som i Moskva var reaktionerne voldsomme. Khrusjtjov truede med at benytte kernevåben mod Paris og London såfremt krigen ikke
blev standset, og fra amerikansk side lagde Eisenhower maksimalt pres på dets
to allierede for at afvikle krigshandlingerne. Udgangen på krisen blev, at
Suezkanalen blev egyptisk. Frankrig og Storbritannien blev tilføjet et politisk
og diplomatisk nederlag.112
I Danmark havde man fulgt udviklingen i Østeuropa med opmærksomhed.
Og især vakte den sovjetiske fremfærd i Ungarn reaktioner. Allerede den 27.
oktober iværksatte Røde Kors en omfattende pengeindsamling til de nødstedte. H.C. Hansen opfordrede offentligt den danske befolkning til at give et
bidrag. 4 millioner kroner blev indsamlet. Kort efter arrangeredes to store
møder i KB Hallen. Det første var tværpolitisk; talerne var blandt andre Frode
Jakobsen og Ole Bjørn Kraft. Det næste var arrangeret af Socialdemokratiet
og Arbejdernes Fællesorganisation. Her talte Alsing Andersen og forhenværende medlem af Frihedsrådet, lægen professor Erik Husfeldt. Umiddelbart
herefter stod Erik Husfelt og overkirurg Karl Lehmann i spidsen for et feltlazaret, som Røde Kors sendte til Ungarn. Den 4. november holdt H.C. Hansen
en tale i Danmarks Radio. Han sagde:
111
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Martin Walker, The Cold War and the Making of the Modern World, 1993.
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„Vi, der selv har prøvet en besættelses hårde byrde og selv har oplevet en 4.
og 5. maj, er forfærdede og grebne … Vi er fulde af medfølelse med et folk,
der har lidt så meget. Vi siger til de ledende folk i Kreml: Det står i [D]eres
magt at standse blodsudgydelserne og magtanvendelsen. Gør det, og gør
det nu! Danmark og det danske folk står enigt bag denne appel.“113
De danske reaktioner var stærke, og flere politikere benyttede lejligheden til
at agitere mod DKP. Årsagen var formentlig, at DKP havde oplevet sin bedste
stund i efterkrigsperioden i foråret 1956. Overenskomstforhandlingerne var
brudt sammen i marts, og den følgende måned var det kommet til demonstrationer på Christiansborg Slotsplads. Aksel Larsen havde her talt til mellem
150.000 og 200.000 strejkende arbejdere. Det var på dette tidspunkt Larsen
karakteriserede tillidsmændene som „situationens generalstab“. Alfred
Jensen skulle have sagt: „Det giver mandater ved næste valg“.114
Socialdemokratiet var mere end almindeligt presset, og H.C. Hansen skulle
have skåret tænder.115 Såfremt der var blevet udskrevet valg til Folketinget på
dette tidspunkt, ville Socialdemokratiet ifølge en samtidig Gallup-undersøgelse være gået tilbage fra 41 pct. til 36 pct. af stemmerne, medens DKP ville
være gået frem fra 4 pct. til 7 pct.116
Men så opstod der uventede vanskeligheder i Ungarn. Spørgsmålet var,
hvordan DKP skulle stille sig til Sovjetunionens politik. Problemet var, at DKP
offentligt havde argumenteret for en fredelig vej til socialismen. Så skulle
man nu støtte Sovjetunionens politik i Ungarn? For at finde en holdning til
Sovjetunionens politik, kom partiet reelt til at diskutere med sig selv – i fuld
offentlighed. Det svækkede partiet, og det gav de øvrige danske partier blod
på tanden. Forløbet var i korthed, at lederne i „Land og Folk“ i de sidste par
dage af oktober svingede mellem at fordømme oprørerne og kun delvist at
støtte Sovjetunionens indgriben.117 Først ved månedens udgang var partiet
nået til klarhed. I en højst usædvanlig politisk udtalelse af 30. oktober – der
også blev bragt i „Land og Folk“ – fordømte DKP’s forretningsudvalg
Sovjetunionens militære intervention:

113

Jens Otto Krag, „H.C. Hansens og Viggo Kampmanns regeringsår 1955-62“, citeret s. 70; jf. Paul
Hammerich, Velfærd på afbetaling 1953-61, 1977, s. 418ff.
114
Citeret efter Jens Otto Krag, „H.C. Hansens og Viggo Kampmanns regeringsår 1955-62“, s. 55.
115
Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen, Kampen for en bedre tilværelse. Arbejdernes
historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990, 1991, s. 258. Storkonflikten er behandlet flere steder, se eksempelvis Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945, s. 119-21.
116
Ugens Gallup nr. 18: „Hvor står vælgerne i dag?“. Offentliggjort 22. maj 1956. Set 31. oktober
2003. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1956_18.pdf.
117
„Ungarn“ (leder), Land og Folk, 25. oktober 1956; „Forskellige vurderinger“ (leder), Land og Folk,
27. oktober 1956; „Oprøret i Ungarn“ (leder), Land og Folk, 28. oktober 1956; „Reaktionen og
Ungarn“ (leder), Land og Folk, 30. oktober 1956.
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„– Partiet [DKP, anm.] er af den opfattelse, at ethvert folk må have ret til
og mulighed for ved egne kræfter og i fred at bestemme den samfundsorden, som det vil leve under.
Derfor må vi på det kraftigste beklage, at regeringen i Ungarn i stedet for
at forbinde sig med det demokratiske røre i folket og den ungarske arbejderklasse, greb til magtforanstaltninger, herunder påkaldelse af hjælp fra
de sovjetiske tropper.“118
At det danske kommunistparti i utilslørede vendinger kritiserede sovjetisk politik, var ikke alene opsigtsvækkende; det var aldrig før set. Den følgende uge
var tumultagtig for DKP. Først kritiserede Aksel Larsen den sovjetiske politik.
Dernæst forsvarede han den.119 Siden fulgte „Land og Folk“ trop.120
Det var i denne – for DKP meget trængte – situation, at Folketinget 6. november tog stilling til spørgsmålet om en dansk FN-styrke til Suezområdet.121
Forslaget blev vedtaget af et enigt Folketing med 159 stemmer. Når diskussionerne alligevel blev højspændte, var det fordi, Ungarn også kom til drøftelse.122 Da Aksel Larsen tog ordet, var han allerede i defensiven. Ordførerne
fra tingets øvrige partier havde på dette tidspunkt benyttet lejligheden til at
skælde DKP hæder og ære fra. Aksel Larsen befandt sig i en vanskelig situation, for han var selv uafklaret, og partiet var splittet.123 I første omgang valgte
Larsen dog at lancere et modangreb: Når partierne i Folketinget kritiserede
Sovjets politik, var det uforståeligt, at de intet havde imod den britiske og
franske aggression mod Egypten. Heri havde Larsen en pointe. Men Larsen
havde vanskeligt ved at komme til orde. Da han sagde, at den britisk-franske
aktion måtte være planlagt gennem et par måneder, blev han afbrudt hele to
gange. Reaktionerne fra salen var så markante, at Folketingets formand
mindeligt henstillede til salen, at man hørte talerne i ro. Men det hjalp ikke.
Larsen nåede blot at udtale 11 ord, inden han på ny blev afbrudt. Og sådan
fortsatte debatten. Mest hedt blev det, da Aksel Larsen udtalte, at alle – også
DKP’ere – nærede „den dybeste medfølelse for det ungarske folk“. Så blev der
råbt „Fy!“. Det rystede dog ikke Larsen, idet han forklarede, at det jo netop
var for at hjælpe det ungarske folk, at Sovjetunionen havde invaderet Ungarn.

118

„Om udviklingen i Ungarn, 30. oktober“, Orientering, december 1956, s. 108; jf. „Dansk kommunistisk udtalelse om Ungarn“ Land og Folk, 31. oktober 1956.
119
Kurt Jacobsen, Aksel Larsen, s. 522.
120
„Ungarn og freden“ (leder), Land og Folk, 5. november 1956. Også optrykt i Orientering, december
1956, s. 109-10.
121
„Forslag til Folketingsbeslutning om at stille en dansk militær styrke til rådighed for De Forenede
Nationer i Suezområdet“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1956-57, 6. november 1956, sp.
700, 712-42.
122
Flere danske kommunister var i opposition til Sovjetunionens politik. Gert Petersen anfører, at
Mogens Fog i en „festtale“ på et møde i Grundtvigshus 4. november 1956 foretog et åbent opgør med
Sovjet. Gert Petersen, Inden for systemet – og udenfor, s. 43.
123
Kurt Jacobsen, Aksel Larsen, s. 525-34.
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Da blev han afbrudt med „Stærke fyråb“. På et tidspunkt dristede Larsen sig
til at sige, at det var ulykkeligt, at de reaktionære kræfter var så stærke i
Ungarn, at Sovjet havde måttet iværksætte en militær aktion. Det fik Ole
Bjørn Kraft til at udbryde „Hykler!“, medens minister for offentlige arbejder
Kai Lindberg (S), sagde „Tag afstand derfra!“ Det gjorde Aksel Larsen dog
ikke, for situationen i Ungarn var endnu for uklar til, at man kunne have nogen entydig mening herom … sagde han.124
Var Aksel Larsen kommet bare nogenlunde uskrammet ud af debattens første omgang, blev han sendt til tælling i anden omgang. Og dette for første
gang siden 1945. Det var H.C. Hansen, der rettede det afgørende stød, for
ifølge statsministeren var det vist første gang, Aksel Larsen „ikke har været i
stand til meget hurtigt at opkaste sig til dommer over, hvad der er sket.“
Larsen var nu så klemt, at han spillede et næsten desperat kort. Han forklarede, at han var bange for, at en ny verdenskrig lurede om hjørnet, og at
Danmark ville blive involveret heri. Men katastrofen var ikke uafvendelig.
Folketingets opgave måtte derfor være, at arbejde for freden, og i dette arbejde var der ikke plads til „at ramme hinanden mest muligt partipolitisk“125
At høre Aksel Larsen appellere til Folketinget om at se stort på de partipolitiske skel var uden fortilfælde. Almindeligvis gjorde Aksel Larsen, hvad
han kunne, for at spille det partipolitiske kort. De borgerlige partier og
Socialdemokratiet var jo udemokratiske, ligesom de var tilhængere af en aggressiv alliance, havde Aksel Larsens kritik lydt i årevis. H.C. Hansen lugtede
blod, og han fornemmede, at Larsen ikke blot havde en dårlig sag. Han var
også tvivlrådig. Sporenstregs indtog H.C. Hansen derfor talerstolen og udskrev nu samme medicin til DKP, som dette gennem årene havde givet socialdemokraterne.126 Han talte til partiets splittelse, til det tvivlende og usikre
bagland. Og til Aksel Larsens egen vaklen. H.C. Hansen spurgte:
„Hvorfor tager det ærede medlem sig så ikke sammen? Hvorfor tager det
ærede medlem ikke standpunkt til det, der er foregået i Ungarn? Hvorfor
siger han ikke åbent, hvis han har den mening, at det ikke er rigtigt, hvad
der er sket dernede? Hvorfor siger han det ikke? Skal det ærede medlem
dække sig og sit parti bag en formodning om, at en ny verdenskrig, står for
døren?
Lad os dog ikke håbe, noget sådant skulle være tilfældet; men hvis vi er i
en så alvorlig situation, hvorfor rykker det ærede medlem så ikke frem og

124

Aksel Larsen, „Forslag til Folketingsbeslutning om at stille en dansk militær styrke til rådighed for
De Forenede Nationer i Suezområdet“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1956-57, 6. november 1956, sp. 721-26.
125
Sst., sp. 737-38.
126
Om H.C. Hansen som parlamentariker og debattør se Viggo Kampmanns portræt „H.C. Hansen“,
Viggo Kampmann, Seks socialdemokratiske statsministre – skildret af den syvende, 1973, s. 47.
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viser, om han har en smule mandsmod og hjerte og tør tale Roma
midt imod frem for bare at sjoske
bagefter som sædvanlig? Det var
på tide (Bifaldsytringer).“127
Den politiske gevinst, DKP havde
vundet på den indenrigspolitiske
scene i foråret 1956, tabte det således
på den udenrigspolitiske i efteråret.
Dette afspejlede sig også i en opinionsundersøgelse i januar 1957, der
konstaterede, at partiet allerede i
september 1956 havde mistet den tilslutning, det havde vundet i foråret.128 I tillæg hertil var DKP et parti
i synlig splid med sig selv. Det udenrigspolitiske tidsskrift „Fremtiden“
var ikke sent til at reagere herpå. I
Socialdemokratisk valgpjece fra 1957. Der lanovember formulerede det en nedes ingen tvivl om holdningen til Sovjetkrolog over det endnu levende parti:
unionen og kommunisterne. (ABA).
DKP var et parti, „som efter alle solemærker at dømme langsomt vil visne
bort“. Og dette var velkomment, for med DKP’s holdninger til sovjetisk udenrigspolitik havde partiet „gjort os andre den tjeneste at befri os for frygten for
vore indre fjender“.129

Delkonklusion 1950-1956
Den enighed i den sikkerhedspolitiske debat, der blev etableret mellem
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre i 1949, blev i første halvdel af 1950erne fastholdt. Alle tre partier stod i debatten – hvad enten
den foregik i Folketinget, i dagbladene eller i radioen – bag det danske alliancemedlemskab. Og i langt de fleste diskussioner var de tre partier også
enige om den fremtidige kurs i sikkerhedspolitikken. Alligevel var de tre partier ikke fuldt ud enige. Spørgsmålet om fredstidsstationering af amerikanske
127

H.C. Hansen, „Forslag til Folketingsbeslutning om at stille en dansk militær styrke til rådighed for
De Forenede Nationer i Suezområdet“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1956-57, 6. november 1956, sp. 738.
128
Ugens Gallup nr. 2: „Gallups oversigt over partiernes stilling“, http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1957_2.pdf. Offentliggjort 17. januar 1957. Set 3. november 2003.
129
„Ungdommens oprør mod kommunismen“, sign. „Krilon“, Fremtiden, 11. årg., nr. 9 (Nov. 1956).
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tropper på dansk jord viser, at Socialdemokratiet – hvad enten det var motiveret af hensynet til de radikale, eller der var tale om en reminiscens af partiets politik fra tiden før anden verdenskrig – i debatten stod for en mere afspændingsorienteret linje end de konservative og Venstre gjorde.
Det Radikale Venstre og DKP stod i perioden i opposition til det danske alliancemedlemskab. I den offentlige debat, argumenterede begge partier
imod både det danske medlemskab og den førte sikkerhedspolitik.
Argumenterne var forskellige, og målsætningerne for de to partiers politikker
var uens. I debatten kom partierne alligevel til at stå side om side. Først og
fremmest fordi de var fælles om modstanden mod den danske alliancepolitik,
og derpå fordi de tre atlantpartier nævnte de to partier samlet, når de argumenterede for deres egne og imod kritikernes standpunkter. Som årene gik,
blev den situation stadig mere belastende for de radikale. I debatten gjorde
radikale politikere således en betydelig indsats for at markere forskellen
mellem Det Radikale Venstre og DKP. I stationeringsspørgsmålet spillede
DKP det vante kort: Kommunisterne ønskede en fredelig verden, og derfor
var DKP – ganske som Det Radikale Venstre – imod fredstidsstationering af
amerikanske soldater. Fra radikal side var irritationen så markant, at man i
utvetydige vendinger kritiserede DKP, og faktisk var kritikken så direkte, at
Det Radikale Venstre næsten, men også kun næsten, kom til at argumentere
for de tre atlantpartiers politik. Med Ungarn 1956 – og DKP’s vakkelvorne
linje i den danske debat – syntes DKP at have udspillet sin rolle i dansk politik. Det nære forhold til Sovjetunionen var blevet en stor belastning.
Gennemgangen af debatten har endvidere vist, at Det Radikale Venstre var
blandt de politiske partier, der lagde mest vægt på, at dansk sikkerhedspolitik
blev ført gennem FN. Således ytrede Det Radikale Venstre på et tidligere tidspunkt end Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre sympati
for ideen om væbnet dansk deltagelse i Koreakrigen: FN’s autoritet skulle
ifølge Det Radikale Venstre styrkes.
Signifikant for første halvdel af 1950erne var også et begyndende folkeligt
engagement i sikkerhedspolitikken. Da Danmark lod sig optage i
Atlantpagten i 1949 havde der været demonstrationer foran Christiansborg. I
første halvdel af 1950erne så Danmark en række nye protestaktioner. Det var
især fredsfolk med forbindelse til pacifistiske miljøer samt Det Radikale
Venstre og dele af Socialdemokratiet på den ene side og på den anden side
kommunister, der tog del i disse aktioner. Imidlertid var de et forvarsel om de
protestaktioner og demonstrationer, som især 1960erne skulle blive så rig på.
Det politiske establishment, dagspressen og Statsradiofonien (fra 1959:
Danmarks Radio) tog dog almindeligvis afstand fra de forskellige protester.
Alene kommunisters deltagelse var tilstrækkeligt til at kritisere aktionerne.
Det anliggende, der vakte størst politisk og folkelig modstand, var „det tyske
spørgsmål“. Vesttysklands eventuelle genbevæbning og optagelse i NATO gav
ubehagelige mindelser om årene forud for anden verdenskrig og om den
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tyske besættelse af Danmark. I debatten argumenterede Socialdemokratiet,
Venstre og Det Konservative Folkeparti for vesttysk genbevæbning og optagelse i NATO. Dels kunne Danmark ikke forhindre dette. Dels var det i dansk
interesse, for forsvaret af Danmark måtte nødvendigvis gå gennem
Vesttyskland. Følelserne måtte komme i anden række.
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9 · Fra permafrost til afspænding 1957-1962
Atomvåbenspørgsmålet (1957-1960)
Atomvåben på dansk jord? Udgangspunktet for de danske debatter om dette
spørgsmål var, at NATO’s forsvar var i færd med at blive nukleariseret i midten af 1950erne, jf. NATO-dokument „MC 48“ om NATO’s brug af atomvåben
i tilfælde af et østligt atomart eller konventionelt angreb. I december 1956 tilkendegav USA over for sine allierede, at det var rede til at forsyne dem med
to nye rakettyper: NIKE-HERCULES- og HONEST JOHN-raketterne. Efter
årsskiftet 1956/57 henvendte USA sig til Danmark herom, og i 1957 accepterede regeringen at modtage NIKE-HERCULES-raketter og siden HONEST
JOHN-raketter. Under de aktuelle omstændigheder ønskede Danmark dog
ikke at modtage atomladninger (såfremt de skulle blive tilbudt). Med Trekantsregeringens dannelse i maj 1957 fik Danmark en i sikkerhedspolitisk forstand sammensat regering. På trods af Det Radikale Venstres og Retsforbundets deltagelse blev det besluttet, at den danske sikkerhedspolitik
skulle forblive uændret. Samtidig blev atomvåbenpolitikken stadfæstet. I december 1957 blev der afholdt et af de vigtigste NATO-møder i alliancens hidtidige historie. Der blev truffet to beslutninger: For det første at SACEUR
skulle have råderet over amerikanske mellemdistanceraketter, for det andet
at der skulle etableres lagre med atomammunition i Vesteuropa. Hvor og
hvornår lagrene skulle etableres, afhang af beslutninger i overensstemmelse
med NATO’s forsvarsplan og forhandlinger med de implicerede lande.
Danmark gav sin tilslutning til de to beslutninger, men betingede sig, at landet ikke „under de nuværende forudsætninger“ fik atomvåben eller raketter
på dansk grund. Formuleringen „under de nuværende forudsætninger“ var
fleksibel, og muliggjorde at regeringen kunne ændre kurs og oplagre atomvåben; også i fredstid. Omkring årsskiftet 1958-1959 blev spørgsmålet overvejet, men ved udgangen af 1959 stod det klart, at den hidtidige kurs i atompolitikken ville blive uforandret. 1
Debatten om atomvåbnene havde optaget sindene siden anden verdenskrigs afslutning. I januar 1946 havde godt og vel 50 pct. af den danske befolkning ment, at USA skulle opgive atomvåbenmonopolet.2 Med Sovjetunionens erhvervelse af kernevåbnet i 1949 øgedes den danske befolknings
usikkerhed. Ifølge en samtidig Gallup-måling mente knap en tredjedel af de
1

Det følgende er baseret på Poul Villaume, Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En
studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961, 1995, s. 69-80, 501-625; Grønland under den kolde krig. Dansk og
amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68, 1997, s. 401-7; Jonathan Søborg Agger & Lasse Wolsgaard, “Den
størst mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-1960“ Historisk Tidsskrift, bd. 101/1 (2001),
s. 77-108.
2
Ugens Gallup nr. 1, 1946, „Hemmeligheden om Atombomben“. Gallups arkiv 1945-1949.
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adspurgte, at faren for storkrig var tiltagende, medens næsten 40 procent ikke
var i stand til at forholde sig hertil.3 Atomvåbnene blev betragtet som det bedste værn mod et østligt angreb, men skabte samtidig frygt.
I foråret 1957 blev spørgsmålet om atomvåben på dansk jord berørt ved
flere lejligheder. På et offentligt møde 19. marts 1957 blev forsvarsminister
Poul Hansen spurgt, hvad det egentlig var for noget med de nye våben. Behændigt, men også upræcist, svarede Hansen, at han „ifølge sagens natur“
ikke kunne sige meget herom, men det drejede sig om „særdeles effektive våben“ og om „deciderede forsvarsvåben“. Hvad angik ministerens syn på disse
våben, udtalte han: „Jeg kan ikke forstå den tankegang, at vi skulle sige nej til
et tilbud om at få mere effektive våben“.4 I begyndelsen af 1957 ytrede regeringen i den offentlige debat sympati for atomvåbnene.

Bulganins brev
Udløsende for en større debat var et brev af 28. marts 1957 fra Bulganin til
H.C. Hansen. I brevet forklarede Bulganin, at Sovjetunionen ikke ønskede
ufred, men at Danmark, såfremt det tilsluttede sig NATO’s nye atompolitik,
brød med en eksisterende forståelse mellem Danmark og Sovjet om at finde
fredelige udveje på den internationale konflikt. Bulganin understregede, at
Danmark på grund af dets geografiske beliggenhed ville være et særligt udsat
land. Tilslutning til NATO’s atomvåbenpolitik, ville udsætte landet for „en
meget alvorlig og uforsvarlig risiko“. Overfaldt NATO eksempelvis Sovjetunionen, ville Sovjet forsvare sig med „øjeblikkelige foranstaltninger“, og formålet ville være at „rette et ødelæggende slag imod angriberen og imod hele
hans net af støttepunkter og baser“.5 Med sin skrivelse trak Bulganin blankt.
Der var trusler i luften.
Bulganins brev vakte opsigt i Danmark. Både „Land og Folk“ og „SocialDemokraten“ valgte at offentliggøre det in extenso.6 De to avisers optryk af brevet var dog forskellige. For selvom aviserne gengav brevet ordret, indføjede de
forskellige underoverskrifter i brevet. „Social-Demokraten“ fik eksempelvis
indflettet „Det fascistiske oprør i Ungarn“ og „Må tiltrække sig Sovjets opmærksomhed“, medens „Land og Folk“ fik indføjet „En solidere vej til sikker3

Ugens Gallup nr. 40, 1949, „Vil russernes atombombe øge mulighederne for fred?“. Gallups arkiv
1945-1949.
4
„De nye forsvarsvåben“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 28. årg., nr. 7 (april 1957), s. 548.
5
Brev af 28. marts 1957 fra Sovjetunionens ministerpræsident til Stats- og udenrigsminister H.C.
Hansen. Optrykt i Dansk Sikkerhedspolitik 1948-1966 bd. II (Udenrigsministeriet), 1968. Bilag nr. 156,
s. 349-54. Bulganins brev blev offentliggjort allerede den 31. marts i Land og Folk. Bulganins brev er
flittigt analyseret i den eksisterende litteratur. Foruden Dansk Sikkerhedspolitik bd. I, s. 114-16 se også
Poul Villaume, Allieret med forbehold, s. 532-36; Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88,
1988, s. 41; Grønland under den kolde krig, s. 409ff.
6
Bulganins brev under titlen „Bulganin fremhæver Danmarks særlige geografiske beliggenhed“
(forsideartikel), Land og Folk, 31. marts 1957; „Bulganin-brevet. Den fulde ordlyd af brevet til statsog udenrigsminister H.C. Hansen“, Social-Demokraten, 31. marts 1957.
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hed“, „Danmarks særlige rolle“ og „Fjerne spændingen ved Danmarks
grænse“. Med disse formidlingsgreb fik aviserne karakteriseret dets indhold.
For at ingen skulle lades i tvivl om Sovjets fredelige hensigter, bragte „Land
og Folk“ samme dag en leder, hvori det blev forklaret, at der ikke eksisterede
en sovjetisk trussel mod Danmark. Tværtimod skrev Bulganin om venskabelige bånd mellem Danmark og Sovjet.7 Tolkningen i „Social-Demokraten“ var
anderledes; om end forsigtig. Avisen understregede, at Danmark ingen aggressive hensigter havde i NATO. Når Sovjet kritiserede Danmarks alliancepolitik, var der tale om en kommunistisk fejlfortolkning. Men i øvrigt lagde avisen vægt på Danmarks ret til selv at formulere sin sikkerhedspolitik.8 I de følgende måneder fortsatte DKP sin støtte til den sovjetiske politik.9
Alle øvrige politiske partier og det meste af dagspressen tog dog afstand fra
Bulganins brev.10 Det vil sige … ikke helt. „Vestkysten“, der havde tætte bånd
til Venstre, bragte 1. april en debatskabende artikel. Ifølge avisen kunne man
vel mene, at den sovjetiske tvivl vedrørende dansk alliance- og atomvåbenpolitik var ilde anbragt, „men man kan ikke se bort fra, at den eksisterer, den er
en levende realitet, og dette må man have sig for øje…“. Derpå skrev avisen:
„Det er hans [Bulganins, anm.] ret at fremsætte disse synspunkter og tanker – og det er vor pligt at lytte til dem og overveje og vurdere dem, og i
den udstrækning, det er foreneligt med vore nationale interesse, må vi søge
dem prøvet i en større sammenhæng.“11
„Information“ reagerede prompte; at bøje sig for det sovjetiske pres burde
man ikke gøre. 2. april lod avisen en sjældent spydig artikel offentliggøre.
Heri stod der:
„“Vestkysten“ bukker og skraber i brevets anledning, som de forargeliste
aviser bukkede og skrabede for en Hitler-erklæring. Der er opstået en revne
i partiet Venstre, en dyb, dyb revne, og midt i den synes „Fyns Tidende“, der
står Erik Eriksen nær, at have anbragt sig, idet det pr. instinkt – eller fordi
Ringe ligger så nær Odense – har valgt at tie bomstille.“12

7

„Brevet fra Bulganin“, Land og Folk (leder), 31. marts 1957.
„Brevet fra Bulganin“ Social-Demokraten (leder), 31. marts 1957.
9
Eksempelvis „Valgopråb“, Orientering nr. 3 (1957), s. 70-71.
10
Jf. eksempelvis „Brev fra Bulganin“, Skive Folkeblad (leder), 1. april 1957, der afviste Bulganins frygt
for NATO, men som samtidig appellerede til øget arbejde for at fremme freden.
11
„Brev fra Kreml“, Vestkysten (leder), 1. april 1957. Det er anslået, at Vestkysten nok var det mest autoritative Venstreblad i 1950erne og første halvdel af 1960erne, blandt andet fordi avisens redaktør
Knud Rée havde tætte forbindelser til Venstres formand Erik Eriksen, der var opstillet til Folketinget
i Vardekredsen. Vestkysten skulle have været ét af de dagblade hvor partiet Venstre afprøvede og fastslog nye politiske budskaber; Niels Thomsen og Jette D. Søllinge, De danske aviser 1634-1991, bd. 3,
s. 613. Jf. også DIIS-interview med Arne Christiansen, 11. november 2004.
12
Information, 2. april 1957.
8
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At en Venstre-avis udtrykte forståelse for den sovjetiske frygt var gefundenes
Fressen for DKP. 3. april offentliggjorde „Land og Folk“ en artikel under overskriften „Nøgtern og positiv vurdering af Bulganin-brevet i „Vestkysten“ “. I
kammeratlige vendinger kunne man nu læse om DKP’s støtte til „Vestkysten“.13 Det var en sjældent set alliance i dansk sikkerhedspolitisk debat.
Med artiklen havde „Land og Folk“ valgt samme strategi over for „Vestkysten“,
som DKP havde benyttet over for Det Radikale Venstre i Folketinget: Omklamringen.
I slutningen af april blussede debatten igen op. Anledningen var H.C.
Hansens svar på Bulganins brev. I et diplomatisk og myndigt sprog skrev
Hansen, at Bulganins brev hvilede på en „fundamental misforståelse“. NATO
forblev en forsvarsalliance uden aggressive hensigter. „Hvad vi forbereder, er
at kunne forsvare os, dersom dette skulle blive nødvendigt“, forklarede han.
Samtidig blev det understreget, at Danmark ønskede fred og ville bidrage til
international afspænding.14
Dagbladenes reaktioner på H.C. Hansens brev var positive. Næsten alle aviser, også „Vestkysten“, støttede svarskrivelsen.15 Eneste avis, der udtrykte forbehold, var „Land og Folk“, der fandt, at der var mere Schein end Sein over svaret: Hvad hjalp det, at Danmark ønskede freden, når regeringen og
Folketinget intet gjorde for at fremme den?16
Vigtig for debatten om Bulganins brev og debatten om atomvåbenpolitikken i foråret 1957 var, at H.C. Hansen i midten af februar havde udskrevet folketingsvalg. Hovedemnet i valgkampen var landets økonomiske politik og valutavanskeligheder.17 Alligevel kom atomvåbenspørgsmålet til at spille en
rolle, fordi Bulganin sendte sit brev til H.C. Hansen midt i valgkampen. Og
det betød, at såvel Socialdemokratiet som de to borgerlige partier – for at
fremme muligheden for et fremtidigt samarbejde med Det Radikale Venstre
– i den offentlige debat blev tvunget til at tage stilling til atomvåbenspørgsmålet.18 I midten af dansk politik var Det Radikale Venstre den berømte ’tunge
på vægtskålen’, og den plads ønskede partiet at udnytte. På trods af en radikal avis’ bemærkning om at bringe spørgsmålet om atomvåben til folkeafstemning, udtalte de radikales partisekretær, Bjørn Hansen, at der ikke var så

13

„Nøgtern og positiv vurdering af Bulganin-brevet i „Vestkysten“„, Land og Folk, 3. april 1957.
Optrykt som bilag nr. 157 i Dansk Sikkerhedspolitik bd. II, s. 355-359.
15
Se hertil artiklerne offentliggjort 1. maj 1957: „Det danske svar“, Social-Demokraten; „Danmarks svar
til Sovjet“, Dagens Nyheder; „Danmarks svar“, Information; „Svaret til Kreml“, Berlingske Tidende;
„Svaret“, Politiken; „Svaret til Bulganin“, Vestkysten.
16
„Intet selvstændigt dansk initiativ til afspænding“, Land og Folk, 1. maj 1957.
17
Dette er baseret på en gennemgang af avisdebatten. Illustrativt er „Aksel Larsen: Skær militærudgifterne ned – Lad Danmark arbejde for afspænding og fred“, Land og Folk, 14. maj 1957, hvor det
ses at DKP fokuserede meget på sikkerhedspolitikken, medens de øvrige partier også og især diskuterede økonomisk politik. Se også Tage Kaarsted, Regeringskrisen 1957, s. 26-34.
18
Jonathan Søborg Agger & Lasse Wolsgaard, “Den størst mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-1960“, Historisk Tidsskrift 2001.
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langt mellem Det Radikale Venstre og NATO-partierne, som mange troede.
Bjørn Hansen mente, at NATO var en realitet, som Danmark kontraktligt var
bundet til; og det måtte man forholde sig til.19 Det var nye toner fra Det
Radikale Venstre, og de blev i samtiden opfattet som udtryk for, at partiet var
ved at bevæge sig bort fra neutralitetspolitikken. Såvel Det Konservative
Folkeparti og Venstre som Socialdemokratiet appellerede i tiden op til valget
til midterpartiet. I den sammenhæng var der ikke mange fra de tre atlantpartier – med undtagelse af et par konservative røster – der argumenterede for
atomvåben på dansk jord. Samtidig søgte DKP i Folketinget at presse
Socialdemokratiet til at tage utvetydig stilling til spørgsmålet.20 I første omgang undveg forsvarsminister Poul Hansen. Men 21. april bragte H.C. Hansen
mere klarhed over sit partis atomvåbenpolitik. Han udtalte i „Politiken“:
„– Paa samme maade som man i vore dage ikke kan tænke sig at anvende
penge paa enmotorede, propeldrevne flyvemaskiner i et forsvarsapparat, vil
der heller ikke være mening i at ofre penge paa andre forældede vaaben.
For os er det aldeles afgørende, at vi kun har vaaben med det ganske klare
formaal at forsvare os. Og det har for mig været aldeles afgørende, at de to
nyeste vaaben, der er tale om at faa placeret paa dansk grund, ikke med nogen som helst berettigelse kan betegnes som angrebsvaaben. Det er moderne luftværnsskyts og moderne svært artilleri vendt imod angreb, f.eks. af
landgangstropper. Vi har ikke faaet tilbudt atomvaaben. Spørgsmaalet er
overhovedet ikke aktuelt.
– Og hvis tilbudet var kommet?
– Saa føler jeg mig personligt overbevist om, at vi ville have svaret nej tak!“21
Hvorvidt H.C. Hansen med den udtalelse bejlede til Det Radikale Venstre –
og om „Vestkysten“ med sin artikel i marts havde forsøgt noget tilsvarende –
er uvist. Med valget veloverstået etableredes Trekantsregeringen, og som
nævnt erklærede denne, at sikkerhedspolitikken lå fast, og at regeringen ikke
ville acceptere atomvåben på dansk jord.

Mellemspil
I de følgende måneder var der borgfred i spørgsmålet; såfremt man ser bort
fra DKP’s agitation, der stort set lagde sig tæt op ad Sovjetunionens og
Østtysklands appeller om at gøre Østersøen til et „fredens hav“. Rationalet
med sloganet om „fredens hav“ var at forpligte de nordiske lande, hvis grænse
stødte op til Østersøen, på en politik, der skulle gøre farvandet til et militært
19

„Under et Hamskifte“, Børsten (leder), Børsen, 10. marts 1957.
Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik, s. 41.
21
Christian Torpe, „En kaminpassiar med statsministeren“ (kronik), Politiken, 21. april 1957.
20
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afrustet område for at forhindre krig. I den sammenhæng spillede DKP på
det danske militære samarbejde med Vesttyskland, der ifølge DKP’s agitation
ville føre til krig, eftersom DKP betragtede Vesttyskland som nazismens militaristiske arvtager.22 I december 1957 mødtes regeringen med regeringerne
fra de øvrige alliancelande i Paris. Kort efter nytår informerede regeringen
Folketinget om udenrigspolitikken generelt og Paris-mødet specielt.
Debatten indledtes af H.C. Hansen, der gjorde rede for hovedaspekter af sikkerhedspolitikken. Om atomvåbenpolitikken forklarede H.C. Hansen, at han
på mødet i Paris havde udtrykt regeringens holdning, at Danmark ikke under
de nuværende omstændigheder ønskede atomvåben på dansk jord. Om motivationen herfor forklarede han:
„Vort nej må ses på baggrund af Danmarks geografiske beliggenhed. I betragtning af de moderne våbens rækkevidde er det vanskeligt at sige, hvilke
lande der fremover vil være mest udsatte i tilfælde af en krig, men det er et
historisk faktum, at planer om forsvarsforanstaltninger i det område, hvortil Danmark hører, i de år, NATO har bestået, i særlig grad har påkaldt østlandenes opmærksomhed og fremkaldt stærke reaktioner. Det må derfor
være af betydning, at vi i vort område undlader foranstaltninger, som – selv
blot med urette – ville kunne opfattes som provokation og dermed vanskeliggøre afspænding. Vi mener med andre ord, at vort standpunkt i den
nuværende situation kan være et bidrag til at tilvejebringe en gunstig atmosfære for det arbejde, der er indledt, og som forhåbentligt vil blive lykkeligt gennemført til opnåelse af politisk afspænding mellem øst og vest.“23
Derpå forklarede han, at Danmark gennem internationale organisationer
gjorde sit yderste for at fremme fredens og nedrustningens sag. Men det var
et vanskeligt arbejde, for Sovjet anklagede ustandseligt de vestlige stater for,
gennem „krigspropaganda“, at opildne til krig. Dette var usandt, hævdede
statsministeren: Ingen ansvarlige – hverken i Øst og Vest – ønskede krig.24
Den efterfølgende debat var afdæmpet. Hvor Det Radikale Venstre og
Retsforbundet tidligere havde anfægtet sikkerhedspolitikken, støttede de den

22
Jf. eksempelvis Villy Karlsson, „Samarbejdet med tysk militarisme. Det svageste led i Danmarks
NATO-politik“, Tiden 19. årg., nr. 6 (Oktober 1957), s. 252-257. Parolen om Østersøen som et „fredens hav“ blev vedtaget af det østtyske SED’s centralkomite i 1955 og benyttet i forbindelse med de
såkaldte „østersøuger“ fra 1958 og frem. Se hertil Thomas Wegener Friis, Den nye nabo. DDR’s forhold
til Danmark 1949-1960, 2001, s. 79-83.
23
H.C. Hansen, „Forespørgsel til stats- og udenrigsministeren af Alsing Andersen m.fl.“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1957/58, 21. januar 1958, sp. 1914-38, citeret sp. 1920.
Denne udlægning af motivationen bag regeringens politik forklarede H.C. Hansen også de danske
medier, jf. Nils Svenningsen, „Udenrigsministeren“, Viggo Kampmann og Jul. Bomholt (red.), Bogen
om H.C. Hansen, 1960, s. 181-82.
24
H.C. Hansen, „Forespørgsel til stats- og udenrigsministeren af Alsing Andersen m.fl.“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1957/58, 21. januar 1958, sp. 1914-38, sp. 1932.
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nu. Og hvad angik oppositionen til højre i Folketinget, var denne også medgørlig. Forhenværende udenrigsminister Ole Bjørn Kraft der havde været en
af de mest ivrige NATO-tilhængere i første halvdel af 1950erne, udtalte, at
man fra konservativ side, skønt man var uenig i motivationen bag regeringens
politik, ikke havde fundet anledning til at opponere mod atomvåbenpolitikken. Men, forklarede Kraft, danskerne måtte:
„… være glade over, at lande som Frankrig og Holland har erklæret sig rede
til at tage imod disse virkningsfulde gengældelsesvåben. Det er et af de
mange eksempler på værdien af Atlantpagten og af at se Vesteuropas forsvar som en helhed, for derved bliver disse raketter også et led i vort forsvar.“25
Den eneste der ytrede sig kritisk, var DKP’s ordfører, Aksel Larsen. Vel havde
han intet at indvende mod regeringens afvisning af atomvåben på dansk jord,
selvom han gerne havde set, at man ikke havde tilføjet ordene „under de nuværende omstændigheder“. Det afgørende var dog Danmarks medlemskab af
NATO, hvilket automatisk ville føre landet ind i en atomkrig, såfremt denne
opstod.26 DKP spillede endnu en gang på krigsfrygten – og på truslen om
Danmarks udslettelse i tilfælde af krig. Partipressens kommentarer til debatten fulgte så nogenlunde ordførernes indlæg.27 Partiernes støtte til regeringens politik i januar 1958 afspejlede i øvrigt befolkningens syn på spørgsmålet. Ifølge en samtidig Gallup-undersøgelse mente hele 76 pct. af dem, der
havde hørt om det amerikanske tilbud, og som samtidig vidste, at Danmark
havde takket nej, at regeringen havde handlet rigtigt.28

Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker atombevæbning
Næste højdepunkt i debatterne fandt sted i 1959 og 1960. I forhold til international politik stod debatten i skyggen af det tiltagende modsætningsforhold
mellem Øst og Vest, herunder spørgsmålet om Berlin (jf. nedenfor).29 Vigtigt

25

Ole Bjørn Kraft, „Forespørgsel til stats- og udenrigsministeren af Alsing Andersen m.fl.“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1957/58, 21. januar 1958, sp. 2032-43, citeret sp. 2041. Kraft
havde dog en måned tidligere i Udenrigspolitisk Nævn fortroligt argumenteret for, at man burde
acceptere atomladninger på dansk jord; jf. Jonathan Søborg Agger & Lasse Wolsgaard, “Den størst
mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-1960“, Historisk Tidsskrift.
26
Aksel Larsen, „Forespørgsel til stats- og udenrigsministeren af Alsing Andersen m.fl.“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1957/58, 21. januar 1958, sp. 2057-69, her sp. 2061.
27
Jf. referatet af debatten i Socialdemokratiske Noter, AIC, 29. årg., nr. 4 (jan. 1958), s. 341.
28
Ugens Gallup nr. 14, 1958, „Modstand mod placering af mellemdistanceraketter i Danmark“,
http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1958_14.pdf. Offentliggjort 28. marts 1958. Set
21. november 2003.
29
Se hertil John Gearson, „Origins of the Berlin Crisis of 1958-62“ i John Gearson and Kori Schake
(ed.), The Berlin Wall Crisis. Perspectives on Cold War Alliances, 2002, s. 10-21.
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var også, at Folketinget i 1959 stod over for at vedtage en ny forsvarsordning.
Allerede kort efter nytår 1958/59 begyndte Venstre og de konservative at
argumentere for oplagring af atomladninger til NIKE-HERCULES- og
HONEST JOHN-raketterne. En af de første politikere, der anførte dette, var
Venstres Thorkild Kristensen. I et par avisindlæg i februar skrev han, at man
ikke længere burde skelne mellem atomvåbnene og de konventionelle våben.
Kristensens argumentation var dog sammensat, for det var hans opfattelse, at
risikoen for atomangreb mod Danmark var størst, såfremt Danmark ikke
havde tilsvarende våben at svare igen med.30 I april sluttede Ole Bjørn Kraft
op bag Kristensens synspunkter, da han stillede „krav“ om atomladninger til
raketterne. Et tilsvarende synspunkt blev i april 1959 fremlagt i det interne
konservative partiblad „Vor Tid“.31 De konservative opnåede i forlængelse
heraf støtte fra militære kredse.32
Den offentlige debat spidsede således til: Fra alliancens side pressede man
i stigende grad på for at få tilsagn om atomvåben på dansk jord, og fra
Venstres og Det Konservative Folkepartis side blev der også skubbet på.
Samtidig understregede Det Radikale Venstre på et landsmøde i maj 1959, at
partiet ikke ønskede atomvåben på dansk jord.33 Udenrigsminister Jens Otto
Krag og forsvarsminister Poul Hansen begyndte på dette tidspunkt i interne
drøftelser at genoverveje spørgsmålet om atombevæbning af NIKE-HERCULES og HONEST JOHN-raketterne.34 Men samtidig offentliggjorde Frode
Jakobsen i marts 1959 en artikel, hvori han argumenterede for en endnu
mere radikal afrustningslinie, end partiets top på noget tidspunkt havde gjort
siden 1949.35 Derpå skrev „Demokraten“, at det bedste forsvar, Danmark
kunne have i tilfælde af atomkrig, var ikke at have atomvåben.36 Trods intern
uenighed valgte Socialdemokratiet i den offentlige debat at fastholde den
linje, der var blevet lagt i 1957, det vil sige nej til atomvåben på dansk jord
under de nuværende omstændigheder.37
Det er anslået, at Venstre og Det Konservative Folkepartis offentligt ytrede
støtte til atombevæbningen af de nye raketter var taktisk. Med krav om atomvåben på dansk jord havde partierne noget at forhandle med ved de forestående forsvarsforhandlinger.38

30

Thorkild Kristensen, „Oplysning om forsvaret“ (kronik), Dagens Nyheder, 9. februar 1959.
„Taktiske atom-våben – en fordel for Danmark“, Vor Tid, 15. aarg., nr. 4 (28. april 1959), s. 5, 15.
32
„Skrivelse af 22. april 1959 fra forsvarschefen til forsvarsministeriet“. Optrykt i Dansk
Sikkerhedspolitik bd. II. Bilag nr. 159, s. 362-64.
33
Avisårbogen 1959, 1960, s. 66-67.
34
Jonathan Søborg Agger & Lasse Wolsgaard, “Den størst mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-1960“, Historisk Tidsskrift; jf. Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 600.
35
Frode Jakobsen, „Ti år efter –“, Fremtiden, 14. årg. nr. 2 (marts 1959), s. 13-17.
36
„Forsvar og atomvåben“ (leder), Demokraten 24. maj 1959.
37
Poul Villaume, Allieret med forbehold, s. 574-75.
38
Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-1988, s. 45-47.
31
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Resultatet af forhandlingerne om en ny forsvarsordning blev, at Trekantsregeringen i efteråret 1959 indgik et forsvarsforlig med Det Konservative
Folkeparti og Venstre. Ifølge den nye ordning skulle Danmark styrke det konventionelle forsvar. Men afvisningen af atomvåben var en realitet. I betænkningen om forsvarsforliget lod de to borgerlige partier indføje: „Venstres og
det Konservative Folkepartis repræsentanter har med beklagelse taget til
efterretning, at regeringen og regeringspartierne fastholder deres hidtidige
standpunkt om, at Danmark ikke under de nuværende omstændigheder ønsker at modtage atomammunition, og de nævnte partier forbeholder sig retten til senere på ny at rejse dette spørgsmål.“39 Ved den afsluttende afstemning i Folketinget i foråret 1960 stemte et stort flertal på 152 mandater for
den nye forsvarsordning. 7 stemte imod (5 DKP’ere og Aksel Larsen fra SF
samt Morten Larsen fra Det Radikale Venstre). 5 undlod at stemme (de 2
grønlandske medlemmer og Oluf Pedersen fra Retsforbundet, Else Zeuthen
fra Det Radikale Venstre samt Carsten Raft fra Det Konservative Folkeparti).40
Med forsvarsordningen var atomvåbenspørgsmålet imidlertid ikke ude af
verden. Under et møde i Paris i december 1959 pressede NATO på for at få
forandret regeringens politik. Det blev aftalt, at Danmark skulle melde endeligt ud i spørgsmålet i april 1960. På dette tidspunkt valgte den danske regering endnu en gang afvisning af atomvåben på dansk jord i fredstid.41
Den offentlige debat om atomvåbenpolitikken var gennem hele perioden
præget af det sikkerhedspolitiske dilemma: På den ene side, at forsvaret af
Danmark måtte gå gennem NATO; på den anden side behovet for at undgå
at provokere Sovjetunionen. I den sammenhæng er det slående, hvor engageret og frimodig debatten var. Medens udenrigsminister H.C. Hansen i 1954
stillede sig afvisende over for atomvåbnet, udtalte han, at flere af verdens
lande var i besiddelse af „krigsmidler, om hvis ødelæggende virkning mod
mennesker, mod byer og mod naturen selv vi kun kan gisne om“.42 Et par år
senere var Socialdemokratiet imidlertid mere usikkert i spørgsmålet, og formentlig derfor valgte forsvarsminister Poul Hansen at tale om „særdeles effektive våben“. Da partiet et par år senere definerede sin politik, udtalte partiets
ledende skikkelser, at man ikke ønskede atomvåben i Danmark „under de nuværende omstændigheder“.

39

Citeret sst., s. 47.
„Forsvarsordningen“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 31. årg. nr. 7 (april 1960), s. 572-573; Taage
Kaarsted, Dansk politik i 1960’erne. Taktik og strategi, 1969, s. 23-25.
41
Grønland under den kolde krig, s. 404; Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 662ff.
42
Jonathan Søborg Agger & Lasse Wolsgård, „Pro Memoria: Atombomben er vor ven. Den danske
regerings stillingtagen til og reaktioner på atomvåbnenes integration i NATOs forsvarsstrategi 19491956“, Historisk Tidsskrift bd. 101/1 (2001), citeret s. 396.
40
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Anti-atomkampagnen (1960-1962)
Som reaktion på den øgede anvendelse af atomvåben i den militære planlægning i både Øst og Vest opstod der en række folkelige protestbevægelser, hvis
foretrukne middel var massedemonstrationer. Baggrunden for bevægelsernes
opståen var ikke mindst den hastige spredning af atomvåben i løbet af
1950erne og en stigende frygt for en altødelæggende atomkrig.43 Et af de opsigtsvækkende danske forsøg på at dæmme op for risiciene ved det fortsatte
rustningskapløb var Niels Bohrs åbne brev til FN i 1950. Budskabet var, at Øst
og Vest burde dele deres forskningsresultater med hinanden. Brevet fik ingen
praktisk betydning allerede på grund af Koreakrigens udbrud, men brevet afspejlede en frygt for, at verden skulle bryde i brand. Denne frygt deltes i vid
udstrækning af Rigsdagens medlemmer. I 1952 var omkring 80-85 medlemmer tilhængere af foreningen „Een Verden“, der blandt andet arbejdede for
at forhindre krige.44 Også store dele af den danske befolkning nærede frygt
for atomvåbnene. I 1958 mente blot 32 pct. af københavnerne, at USA skulle
videreføre sine prøvesprængninger, medens 55 pct. mente, at det skulle indstille forsøgene. 13 pct. af de adspurgte vidste ikke, hvad de skulle svare.45 Op
gennem 1950erne kom danskeres ængstelse til udtryk på flere måder. Dels
opstod en række organisationer og bevægelser, der argumenterede mod
Vesttysklands genbevæbning og optagelse i NATO. Heri deltog personer med
relation til eksempelvis DKP, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Dels
blev der etableret en underskov af ikke-partipolitiske grupperinger og foreninger med deltagere fra alle dele af samfundet, hvor man drøftede tidens
store spørgsmål.
Danskernes holdning til atomvåbenspørgsmål afspejlede en generel tendens i den vestlige verden. Parallelt med, at Gallup havde taget temperaturen
på danskernes forhold til de amerikanske atomprøveforsøg, havde Gallups
søsterinstitutter foretaget tilsvarende målinger i andre vestlige storbyer. De
viste, at det alene var i Melbourne og i tre amerikanske storbyer, der var flertal for, at USA skulle videreføre sine forsøg.46 Kort forinden havde den amerikanske fredsaktivist og nobelprisvinder i kemi Linus Pauling sammen med
9.000 videnskabsmænd indgivet en skrivelse til FN med appel om at gennemføre et internationalt atomprøvestop. I 1958 indgik USA, Sovjetunionen og
Storbritannien da en uformel aftale om at stoppe atomprøvesprængningerne.

43
Eksempelvis øgedes summen af amerikanske nukleare sprænghoveder fra godt og vel 1.400 stk. i
1953 til mere end 24.000 stk. i 1961. Gengivet efter Jeremi Suri, Power and Protest. Global Revolution
and the Rise of Detente, 2003, s. 14. Tallene var ikke kendte i samtiden.
44
FN, verden og Danmark (DUPI, 1999) s. 34; Salmonsen Leksikon-Tidsskrift 1955, 15. årg., 1957, sp. 8838
45
Ugens Gallup nr. 25, 1958: „Stop forsøgene med atomvåben“; http://www.gallup.dk/ugens_
gallup/pdf_doc/ug_1958_25.pdf. Offentliggjort 1. juni 1958. Set 11. december 2003.
46
Sst.
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Det eneste land, der videreførte sine atomprøveforsøg, var Frankrig. Den
uformelle aftale blev brudt, da Sovjetunionen i 1961 genoptog sine forsøg.47
De første danske demonstrationer mod atomvåben fandt sted i sommeren
1959 og i januar 1960. Årsagen var, at Folketinget havde besluttet at anskaffe
NIKE-HERCULES og HONEST JOHN-raketter. Da raketterne blev losset på
Aarhus Havn arrangerede foreningen „Aldrig mere Krig“ demonstrationer.
Blandt initiativtagerne var fredsaktivisten Carl Scharnberg, der havde hentet
inspiration til aktionerne i udlandet. Efter demonstrationerne i Aarhus deltog
Scharnberg i påsken 1960 i den i samtiden opsigtsvækkende „Aldermastonmarch“, der var en 4-dages vandring på 90 kilometer fra en atomstation beliggende i Aldermaston til London. For at skabe opmærksomhed om det, som
han betragtede som problemer omkring atomvåbnene, offentliggjorde han
efterfølgende en kronik i „Demokraten“. Heri skildrede han marchens forløb: 100.000 havde deltaget; sloganet havde lydt: „Ban the Bomb“; arbejderpartiet Labour havde gratuleret med indsatsen; og litteraturhistorikeren Elias
Bredsdorff – fremtrædende figur i den danske modstandskamp og kommunist – havde deltaget. Ved marchens begyndelse havde domprovsten ved St.
Pauls Cathedral mindet om, at deltagerne ikke blot marcherede for sig selv,
men også for „menneskene i Hiroshima og Nagasaki“.48 Scharnbergs pointe
var, at atomvåbenmodstanderne ikke var optaget af et partipolitisk spørgsmål.
Tværtimod havde de en sag, der rakte ud over det enkelte individ.
Hvad enten der var tale om kronikker eller taler af Scharnberg, ramte hans
retorik – til forskel fra DKP’s agitation – betydelige dele af den danske befolkning. Det havde sin forklaring i, at Scharnberg var i stand til at tale til folk.
Med reference til Scharnbergs tale ved antiatommarchen i 1961 har Ebbe
Kløvedal Reich for nylig formuleret, at Scharnberg, „talte med en patos og lidenskab der var helt hans egen, og som lignede det almindelige politikersprog nogenlunde lige så meget som Erik Knudsens poesi lignede Statstidende.“49 Samtidig var Scharnberg dygtig til at få bragt sine budskaber steder, hvor de vakte opsigt. Kronikken, der er omtalt ovenfor, blev eksempelvis
bragt i „Demokraten“, der siden alliancetilslutningen i 1949 havde været et
organ for socialdemokrater, der havde vanskeligt ved at forlige sig med aspekter af alliancepolitikken og navnlig oprustningen. Med kronikken søgte han
opbakning til en anti-atombevægelse. Desuden søgte han kontakt til „Aldrig
mere Krig“, „Komiteen til Oplysning om Atomfaren“ samt „Frit Danmark“. I
47

Ovenstående er baseret på Klaus Jørgensen, Atomvåbnenes rolle i dansk politik – Med særlig henblik på
Kampagnen mod Atomvåben, 1973, s. 12-22; Bertel Heurlin, Nedrustningspolitik. En analytisk oversigt over
nedrustning som fænomen og forhandlingsobjekt i international politik, 1971, s. 52-55; Johs. Nordentoft og
Søren H. Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 1962-1972, 1991, s. 10-12; Søren
Hein Rasmussen, „Kampagnen mod Atomvåben og andre protestbevægelser i 1960ernes første halvdel“, Den jyske historiker, nr. 101 (Juli 2003), s. 35.
48
Carl Scharnberg, “Alderston-London 1960“ (kronik), Demokraten, april 1960. Optrykt i Carl
Scharnberg, Det kan nytte. Artikler og erfaringer 1960-65, 1965, s. 11-16.
49
Ebbe Kløvedal Reich, Efter krigen – før freden. Tolv Mands-Minde-foredrag, 2004, s. 49.
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første omgang afviste disse organisationer at støtte projektet, da de hidtidige
fredsprojekter stort set alle havde givet bagslag. Alligevel fortsatte Scharnberg
indsatsen, og i løbet af 1960 lykkedes det at få arrangeret en protestmarch på
61 kilometer fra Holbæk til København. Det blev planlagt, at marchen skulle
gennemføres i oktober. Med denne foreløbige succes valgte flere fredsforeninger alligevel at bakke op bag initiativet, og „Aldrig mere Krig“ besluttede
ligefrem at stille en økonomisk garanti. I den følgende tid advokerede den socialdemokratiske studenterorganisation „Frit Forum“ for deltagelse. Den socialdemokratisk orienterede professor i økonomi Jørgen S. Dich, en af arkitekterne bag socialreformen i 1933, anbefalede i en kronik i „Aktuelt“ marchen.
Kulturpersonligheder som H.C. Branner, Klaus Rifbjerg, Halfdan Rasmussen
og Villy Sørensen investerede også deres personer heri. Med disse kendte ’anbefalere’ forsøgte Scharnberg at skabe opbakning bag en veldefineret politisk
målsætning gennem et mere eller mindre løst samarbejde med kulturpersonligheder og folk fra andre organisationer (og partier). Arrangørerne af marchen kaldte sig „Kampagnen mod Atomvåben“, og de sammenfattede deres
krav i pjecen „Nu er det alvor“, der blev delt ud i hele landet. Foreningens mål
blev beskrevet således:
– Der må ikke findes kernevåben på dansk jord.
– Befolkningen må have klar besked om mængden og følgerne af radioaktivt nedfald.
– Den danske regering må gennem sin politik gøre sit til at sikre, at Danmark ikke bliver bombemål.
– Danmarks regering må på internationalt plan aktivt arbejde for forbud
mod enhver form for anvendelse af kernevåben.50
Ved marchens begyndelse i Holbæk 21. oktober deltog 800 mennesker, men
ved afslutningen i København den følgende dag kunne man tælle 5.000 deltagere. Arrangørerne fandt, at begivenheden havde været en succes, og i november 1960 dannedes „Kampagnen mod Atomvåben“ som selvstændig organisation med eget sekretariat m.m.51
På trods af den spredte omtale forud for marchen var reaktionerne i dagspressen få og kølige. Hverken i fjernsynets nyhedsprogram „Aktuelt“ eller i
radioens „Aktuelt Kvarter“ kommenterede man marchen. Forsøgte man at tie
begivenheden ihjel? Danmarks Radio svarede nej, for der skulle snart være
valg til Folketinget, og den politiske spærretid forhindrede en bred dækning.

50

Citeret efter Klaus Jørgensen, Atomvåbnenes rolle i dansk politik, s. 67; Søren Hein Rasmussen,
„Kampagnen mod Atomvåben og andre protestbevægelser i 1960ernes første halvdel“, Den jyske historiker, s. 36.
51
Søren Hein Rasmussen, „Kampagnen mod Atomvåben og andre protestbevægelser i 1960ernes
første halvdel“, Den jyske historiker, s. 36.
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Land og Folk, den 22. oktober 1960.

Til gengæld reagerede Socialdemokratiet. Agitationsskiftet „Socialdemokratiske Noter“ offentliggjorde en kort, men syrlig artikel, hvori der blev taget
afstand fra Jørgen Dichs kronik. Samtidig blev det understreget, at „Frit
Forum“ alene havde støttet tanken bag marchen, men havde valgt ikke at gå
med. Partiets top betragtede marcherne som et initiativ af udenomsparlamentarisk karakter og et dække for kommunistisk aktivitet. Betegnende var artiklens afsluttende ord: „I de følgende dage begyndte kommunistpartiet omdeling af en tryksag med omkvædet „Atomvåben til Danmark – efter valget“. Jo,
det var alt sammen vel tilrettelagt.“52 Derpå bragte „Aktuelt“ en leder om marchen og skrev, at det vel var „rimeligt at anbefale de kommunister, der marcherer med, at fortsætte til Moskva.“ Dagen efter offentliggjorde samme avis
en ikke mindre høflig notits under overskriften: „100.000 skridt – og så kommunistpropaganda“.
„Berlingske Tidende“ offentliggjorde en artikel af en konservativ kandidat
til Folketinget, generalmajor Erik Kragh, som argumenterede for nødvendigheden af at placere taktiske atomvåben på dansk jord. I et mere direkte sprog
end Kragh udsendte Konservative Studenter en udtalelse med ordene:

52

„Atom-kampagnen“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 32. årg, nr. 1 (november 1960), s. 67-68.
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„Med mørket rugende over de danske landeveje vandrer „atomhæren“
mod vor hovedstad. Marxistiske medløbere og den defaitistiske skare ønsker hellere en skæbne under totalitært styre“.53
Enkelte aviser var dog positive. „Land og Folk“ skrev begejstret om marchen,
og også „Demokraten“ og „Holbæk Amts Venstreblad“ så positivt på begivenheden. Den øvrige del af pressen opfattede marchen som kommunistisk propaganda.54 Ikke desto mindre havde modstanderne af atomvåben fået en organisation med offentlig gennemslagskraft.
Med disse erfaringer fortsatte „Kampagnen mod Atomvåben“ sine aktiviteter. Blandt andet reagerede kampagnen mod den såkaldte „Norstad-plan“
om at gøre NATO til den „fjerde atommagt“, de nye POLARIS-raketter og
franske atomprøvesprængninger. Det mest opsigtsvækkende initiativ var forslaget om en ny påskemarch i året 1961. Også denne gang skulle ruten gå fra
Holbæk til København. Inden marchen fandt sted, knagede det i
Socialdemokratiet. Partiets to tunge frontfigurer, statsminister Viggo Kampmann og udenrigsminister Jens Otto Krag, advarede begge offentligt mod at
støtte Kampagnen. Men samtidig bakkede eksempelvis den socialdemokratiske borgmester i Aarhus Bernhard Jensen og Jørgen Dich op bag den. Mere
vigtigt var det dog, at et medlem af Kampmanns egen regering, kirkeminister
Bodil Koch, lovede at holde tale ved marchens afslutning i København. Kochs
løfte – og den signalværdi, der lå heri – kunne opfattes som et udtryk for et
uenigt Socialdemokrati. Det Konservative Folkeparti reagerede hurtigt.
Inden marchen blev gennemført, bragte partibladet „Vor Tid“ en kritisk artikel, som afæskede Bodil Koch en forklaring på hendes standpunkt. Koch svarede kortfattet: „Fordi jeg mener, det er rigtigt“.55
Men så let skulle Bodil Koch ikke slippe. Det konservative folketingsmedlem Poul Møller tog nu spørgsmålet op på Christiansborg. Såfremt kirkeministeren ikke var bevidst herom, måtte hun vide, „at hun ved at låne sit gode navn
til foretagendet har medvirket til at øge begrebsforvirringen.“ Møllers pointe
var, at atomvåbenmodstanderne i værste fald kunne forhindre kernevåben i de
vestlige lande. Det ville være et problem, fordi befolkningerne i Moskva,
Peking og Østeuropa ikke havde mulighed for at påvirke de kommunistiske
regeringers atomvåbenpolitik, „og derved svækkes den magtbalance, der er
fredens forudsætning…“; en vurdering som også Per Hækkerup havde givet.56

53

Se hertil Klaus Jørgensen, Atomvåbnenes rolle i dansk politik, s. 68; Johs. Nordentoft og Søren H.
Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 1962-1972, s. 17-18; Paul Hammerich,
Velfærd på afbetaling 1953-61, s. 644-45.
54
„Efter protestmarchen“, Demokraten, 28. oktober 1960; jf. referatet i Paul Hammerich, Velfærd på afbetaling 1953-61, s. 644.
55
„Atom-debatten har slagside“, Vor Tid, 13. årg, nr. 3 (marts 1961), s. 13.
56
Poul Møller, „Forespørgsel til udenrigsministeren“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 196061, 23. marts 1961, sp. 2496-2510, citeret sp. 2502.
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I sit svar bad Bodil Koch sine kritikere om at besinde sig. Hun havde endnu
ikke holdt sin tale, og de kunne ikke vide, hvad hun havde at sige. Når hun
havde besluttet at holde tale, var det først og fremmest, fordi hun – som
så mange andre – frygtede atomvåbnene. Folketinget burde i øvrigt tage
protestbevægelsen alvorligt, da den var præget af yngre, engagerede mennesker:
„For første gang begynder de [unge mennesker, anm.], måske nok så famlende, at tænke politisk og føle dette sære og svære, som er et personligt ansvar. Jeg mener, at når der kaldes på én i en sådan forbindelse og man undslår sig, så svækker man hos de unge fornemmelsen af demokratisk frihed
og demokratisk styrke, fornemmelsen af frihedens styrke, som man dog
gerne ville være med til at styrke.“57
Skønt Koch sagde, at hun betragtede det som et spørgsmål om at opdrage
ungdommen til demokrati, lagde hun over for folketingsgruppen vægten på
det taktiske: „Jeg har gjort det for at dække det hul, som kunne trække vore
unge over til Aksel Larsens liste og DKP“, forklarede hun.58 Med udsagnet
talte Bodil Koch antagelig til en almindelig socialdemokratisk frygt for, at
Socialistisk Folkeparti med dets neutralitetspolitiske indstilling kunne tiltrække allianceskeptiske socialdemokrater.59
Påskemarchen fandt sted fra 31. marts til 2. april 1961. Og Bodil Koch
holdt, som lovet, sit indlæg. Heri redegjorde hun for aspekter af regeringens
atomvåbenpolitik, og hun understregede, at de krav Kampagnen stillede, harmonerede fint med landets allerede vedtagne atomvåbenpolitik: Regeringen
havde, ganske som atomvåbenmodstanderne krævede, afvist kernevåben på
dansk jord i fredstid. Talen kunne ses som en henvendelse til de socialdemokratiske marginalvælgere.60
Alligevel fortsatte Socialdemokratiets topledelse med at tage afstand fra
marchen, og „Socialdemokratiske Noter“ havde da også under marchen registreret tilstedeværelsen af „kendte „neutrale“ kommunister [som, anm.] Knud
Jespersen, Ingmar Wagner, Jørgen Jensen og Anton Nielsen. Og der skal jo nok have

57

Bodil Koch, „Forespørgsel til udenrigsministeren“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 196061, 23. marts 1961, citeret sp. 2557-58.
58
Citeret efter Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-1988, s. 203.
59
Om SF og neutralitetspolitikken se Programudtalelse fra Socialistisk Folkeparti, vedtaget af SF’s 1.
kongres 6. juni 1959. Se afsnittene: „Udenrigspolitik for fred og afspænding“ og „For afrustning og
neutralitet“; http://net.aba.dk/aba/pdf/SF1959_61.pdf. Set 29. januar 2004.
60
Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 19621972, s. 22. Talen er citeret i uddrag „Socialdemokratiske Noter“, AIC, 32. årg. nr. 7 (april 1961), s.
573-757; jf. Paul Hammerich, Velfærd på afbetaling 1953-61, s. 648.
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været adskillige flere!“.61 Efter aktionen var der flere artikler i den danske
presse om såvel Kampagnen som Bodil Kochs tale.62
Ifølge „Kristeligt Dagblad“ havde Koch måttet danse „en barfodsdans
mellem brændenælder“; på den ene side stillede hun sig selv skeptisk over for
atomvåbnene, men på den anden side var hun bevidst om NATO’s betydning.
Ifølge avisen havde Koch dog holdt en „klog“ og „værdig“ tale, og selvom man
kunne være skeptisk over for, at hun havde stillet op sammen med demonstranterne, måtte man konstatere, at „der ingen basis er for fortsat at angribe
kirkeministeren i denne sag“.63
Det følgende år var travlt. „Kampagnen mod Atomvåben“ opnåede en enkelt gang støtte fra de gamle partier. Baggrunden var, at Sovjetunionen ville
genoptage sine prøvesprængninger. Tre gange gennemførte atomvåbenmodstanderne aktioner mod de sovjetiske initiativer. Første gang var 1. september,
hvor der foranstaltedes en protestmarch i hjertet af København begyndende
ved den sovjetiske ambassade i Kristianiagade på Østerbro og med afslutning
på Rådhuspladsen. 3.000 mennesker deltog. Sidste gang var i slutningen af
måneden, hvor 5.000 mennesker tog del i en protestaktion. Almindeligvis
havde „Land og Folk“ støttet Kampagnens initiativer, men her kommenterede
avisen ikke begivenhederne. Til gengæld udtrykte den forståelse for
Sovjetunionens atomvåbenpolitik. Hvad Kampagnen ikke fik fra „Land og
Folk“ blev dog leveret fra „Berlingske Tidende“. Her valgte redaktionen at
rydde forsiden med en artikel om sovjetisk udenrigspolitik og Kampagnens
velplacerede aktion. Også den socialdemokratiske presse ytrede sympati for
Kampagnens operation.64
Da Statsministeriet i januar 1962 udsendte en pjece, der informerede om,
hvordan danskerne skulle søge ly i beskyttelsesrum i tilfælde af atomkrig, udsendte Kampagnen et kritisk „tillæg“, der fokuserede på følgerne af en atomkrig, fx det radioaktive nedfald. Budskabet – der i sin form var meget agiterende – var, at regeringen ikke gjorde tilstrækkeligt for at forhindre en
atomkrig, men i stedet blot oplyste om, hvordan man skulle reagere, såfremt
den kom.65

61

„Atom-marchen“, Socialdemokratiske Noter, AIC, 32. årg., nr. 7 (april 1961), s. 572-573. Kursivering
følger artiklen.
62
Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 19621972, s. 22.
63
Lederartikel af 4. april i Kristeligt Dagblad, citeret efter Socialdemokratiske Noter, AIC, 32. årg., nr. 7
(april 1961), s. 575.
64
Sst., s. 22.
65
Det har tidligere været anført, at Kampagnens „tillæg“ var en så stor succes, at den fik en større læserskare end Statsministeriets pjece; Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen, Kampagnen mod
Atomvåben og Vietnambevægelsen 1962-1972, s. 25 og note 68. Granskes Gallups samtidige undersøgelse
kan dette dog ikke bekræftes. Ugens Gallup, nr. 20, 1962, „Pjecen fra „Kampagnen mod
Atomvåben“. Vakte ikke større opmærksomhed end „Folkepjecen““, http://www.gallup.dk/
ugens_gallup/pdf_doc/ug_1962_20.pdf. Offentliggjort 26. maj 1962. Set 5. november 2003.
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I 1962 stod Kampagnen for en tredje påskemarch fra Holbæk til København. Denne march blev Kampagnens finest hour. Vel havde Carl Scharnberg
i SF’s medlemsblad drømt om, at tilslutningen blev så stor, at „alt det praktiske
bryder sammen“ – hvilket det ikke gjorde – men med omkring 25.000 demonstranter, var der tale om en betragtelig succes. Kampagnens fremgang kunne
dog ikke alene måles i antallet af demonstranter. Mere væsentligt i forhold til
den sikkerhedspolitiske debat var det, at hvor de gamle partier, med undtagelse af Det Radikale Venstre og Bodil Koch, tidligere havde søgt enten at
negligere eller udstille Kampagnen som redskab for Sovjetunionen, så valgte
samtlige Folketingets otte partier i 1962 at stille med politikere som talere ved
marchens afsluttende møde. Det betød, at politikere fra Socialdemokratiet,
Det Konservative Folkeparti og Venstre valgte at anerkende Kampagnen og
tage dens aktioner alvorligt.

Berlinmurens opførelse (1961)
13. august 1961 annonceredes en verdensnyhed. Østtyskland var begyndt var
opbygge Berlinmuren. Oplysningen chokerede store dele af verden. Imidlertid var Murens opførelse kulminationen på en længerevarende konflikt
mellem Øst og Vest: I november 1958 havde Khrusjtjov ladet USA, Storbritannien og Frankrig vide, at Sovjetunionen ville suspendere den eksisterende aftale om besættelsesmagternes status i Berlin. Byen skulle, krævede den sovjetiske leder, afmilitariseres i løbet af seks måneder (inden maj 1959). Skete
det ikke, ville Moskva indgå en separataftale med DDR, der gav Østtyskland,
det vil sige i praksis Sovjetunionen, kontrol over såvel Øst- som Vestberlin.
Samtidig udtrykte Khrusjtjov ønske om at forhandle om en tysk fredsaftale.
Den sovjetiske udmelding afspejlede flere forhold. For det første de kroniske
vanskeligheder om Berlin; problemer der gik tilbage til 1945. For det andet
den vedvarende flygtningestrøm fra den østlige del af byen til den vestlige.
For det tredje var Vestberlin centrum for vestlig spionageaktivitet rettet mod
de østeuropæiske befolkninger, ligesom det var et udstillingsvindue for et parlamentarisk, demokratisk velfungerende samfund placeret bag Østblokkens
grænser. For det fjerde var Khrusjtjov bragt under pres af Kina, der fandt at
Sovjetunionen i stigende grad måtte markere sig over for USA. Endelig må
kravet formentlig ses i lyset af etableringen af Fællesmarkedet (1957), der nok
var en videreførelse af det vesteuropæiske økonomiske samarbejde men som
samtidig var et forstadium til en politisk blokdannelse med vesttysk deltagelse.66
66

Hope M. Harrison, Driving the Soviets up the Wall. Soviet-East German Relations 1953-1961, 2003, s. 9899, 105-16; John Lewis Gaddis, We Now Know, s. 143-49; Richard Crockatt, The Fifty Years War. The
United States and the Soviet Union in World Politics, 1941-1991, 1996, s. 129-137; Knut Einar Eriksen og
Helge Øystein Pharo, Kald krig og internasjonalisering 1949-1965 , 1997, s. 250; Walter LaFeber,
America, Russia and the Cold War 1945-1990, 1991, s. 205.
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Efter drøftelser Vestmagterne imellem afviste den amerikanske udenrigsminister John Foster Dulles det sovjetiske krav. USA, Storbritannien og
Frankrig ville ikke trække deres 10.000 soldater tilbage. De ville heller ikke
anerkende Østtyskland. Endelig lod Dulles Moskva forstå, at NATO ikke ville
acceptere en sovjetisk blokade af adgangsvejene til byen, som man havde set
i 1948. Skete dette – eller noget tilsvarende – ville NATO svare igen med militære midler. Khrusjtjov replicerede kortfattet, at så ville der opstå en ny
verdenskrig. Trods den skarpe tone sendte Sovjetunionen en note vestover i
begyndelsen af 1959, hvor det begyndte at trække i land. I månederne der
fulgte, gennemførte parterne drøftelser om byens fremtid. Tegn på tøbrud
blev synlige. Resultaterne var dog beskedne. Det eneste parterne nåede til
enighed om var, at der ikke skulle placeres atomvåben i Berlin. Der blev dog
ikke fundet enighed i spørgsmålet om Vestmagternes status i byen.67 I maj
1960 øgedes afstanden mellem USA og Sovjetunionen på ny, da sidstnævnte
skød et amerikansk U2-rekognosceringsfly ned over Uralbjergene. Khrusjtjov
var rasende over krænkelsen af den sovjetiske territoriale suverænitet. Men
også fordi USA muligvis vidste, at Sovjetunionen ikke var så langt fremme i
atom- og teknologikapløbet, som Kreml gav indtryk af. Udgangen på problemerne omkring Berlin blev, at den østtyske regering 13. august 1961 påbegyndte opførelsen af Berlinmuren, der skulle komme til at adskille Østberlin
fra Vestberlin frem til november måned 1989.
Under krisen om Berlin havde både Øst og Vest truet med at benytte kernevåben i tilfælde af krig. Da krisen var overstået, stod det dog klart, at ingen
af atommagterne havde været villige til at benytte atomvåben. Derfor begyndte politiske analytikere i Vesten at gøre sig overvejelser over, hvordan
man fremover skulle forholde sig til Østblokken. Svaret herpå voksede frem i
de følgende år og fik i slutningen af 1960erne betegnelsen Ostpolitik. Denne
politiske strategi sigtede mod at komme i dialog med Østblokken for ad
denne vej at opmuntre befolkningerne til at søge større uafhængighed af
Sovjetunionen og samtidig skabe østlig sympati for det vestlige samfundssystem.68
Det storpolitiske spil om Berlin og om Murens opførelse lå hinsides dansk
indflydelse. Alligevel blev spørgsmålene drøftet flittigt i den danske presse.
Nedenfor følges „Land og Folks“, „Berlingske Tidendes“, „Aktuelts“ og
„Politikens“ reaktioner på udviklingen i august 1961.
I de første par uger af august fyldte spørgsmålet om Berlin meget i „Land
og Folk“. Ifølge avisen havde Khrusjtjov med sine udspil gjort, hvad han
67

Hope M. Harrison, Driving the Soviets up the Wall, s. 121-32; Robert J. McMahon, The Cold War, s.
79-81.
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Wolfgang Krieger, „Germany“, i David Reynolds (ed.), The Origins of the Cold War in Europe.
International Perspectives, 1994, s. 157. Om “Ostpolitikken“ se Gottfried Niedhart, “Revisionistische
Elemente und die Initiierung friedlichen Wandels in der neuen Ostpolitik 1967-1974“, Geschichte und
Gesellschaft, 28 (2002).
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kunne, for at finde en fredelig løsning på Berlin- og Tysklandsspørgsmålet.69
Forslaget om at afmilitarisere byen var et fredsinitiativ; intet andet. Problemet
var, at Vesten, herunder den vestlige del af Berlin med borgmester Willy
Brandt i spidsen og Vesttyskland under kansler Adenauers ledelse, konsekvent sigtede mod at splitte byen og opruste til krig. Ifølge en artikel fra begyndelsen af august producerede „en halv snes“ virksomheder i Vestberlin våben til den vesttyske hær. Desuden havde indførelsen af D-marken i Vestberlin
i 1948 haft til formål at skabe inflation og undergrave Østberlins økonomi.
Hvordan – spurgte artiklens forfatter og „Land og Folk“ – kunne man opfatte
Vestens politik som andet end splittelsesforsøg og mistro overfor Østberlins
og Sovjetunionens fredelige hensigter?70
Som dagene passerede skærpede avisen retorikken. 10. august forklarede
den på lederplads, at 100 vesttyske krigsskibe med en besætning på 5.500
mand havde „indledt krigsøvelser i danske farvande“. Derpå stillede lederskribenten spørgsmålet, om danskerne var villige til at dø for Vestberlin. Artiklen
afsluttedes med en opfordring til at støtte „Sovjetunionens fredsforslag“.71 For
at ingen skulle lades i tvivl om NATO’s aggressive hensigter, informerede avisen et par dage senere læserne om, at
„Allerede nu benyttes dansk jord (Grønland) som atombaser af USA, allerede nu bygges der såkaldte NATO-baser, som i virkeligheden er vesttyske
baser, i Danmark, allerede nu er vort lands militære anlæg NATO-baser,
som tilfældet er med flådehavnene i Korsør, Nyborg og Frederikshavn, allerede nu overflyves vort land af luftstyrker, der ikke står under dansk kommando, men under kommando af den krigsgale amerikanske overgeneral
Norstad i Paris, og allerede nu er den nu vesttyske krigsmarine fuldstændig
dominerende i danske farvande.
Forhandling og afrustning – eller selvmord, det er sagen.“72
I første halvdel af måneden bestod „Land og Folks“ strategi således i at fordømme NATO-landenes politik samt at kæde udviklingen i Berlin sammen
med Danmarks stilling i den internationale konflikt. Dagen efter Murens opførelse offentliggjorde „Land og Folk“ en forsideartikel, hvori det blev forklaret, at „den Tyske demokratiske Republik (DDR) natten til søndag [havde,
anm.] gennemført en midlertidig afspærring af sektorgrænsen mellem Østog Vestberlin“, og det blev – med eksplicit reference til DDR’s officielle erklæring – fremhævet, at anledningerne til opførelsen var „den stadig kraftigere
vesttyske militarisme“ og at der „ikke noget steds i verden er koncentreret så
69

Jf. eksempelvis „Til forhandlingsbordet!“, Land og Folk (leder), 7. august 1961; „Appel til fornuften“ (leder), Land og Folk (leder), 9. august 1961.
70
Günter Grabow, „Min by Berlin –“, Land og Folk, 5. august 1961.
71
„Vil vi dø for Vestberlin?“ (leder), Land og Folk, 10. august 1961.
72
„Selvmord – eller forhandling“ (leder), Land og Folk, 13. august 1961.
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mange spionage- og agitationsorganisationer som i Vestberlin“.73 I de følgende dage forsvarede avisen fortsat den østtyske politik, og samtidig anførte
„Land og Folk“, at livet i Berlin „stort set“ gik „sin normale gang“. De eneste
steder, der var panik, var hos „sortbørsfolk, de kolde krigere, spioncentralerne og vekselkontorerne“.74
„Land og Folk“ støttede således den østtyske politik frem til og umiddelbart
efter Murens opførelse. Illustrerende var en kommentar af forfatteren Hans
Scherfig. Heri spandt han en ende over den vesttyske nationalsang „Das Lied
der Deutschen“, der omtaltes som „Deutschland, Deutschland über alles“.
Dette på trods af at sangen havde skiftet titel og at strofen „Deutschland,
Deutschland über alles“ var blevet forbudt i 1945. I artiklen gjorde Scherfig
Vesttyskland til nazismens arvtager, og han argumenterede for, at Vesttyskland
gennem dets imperialistiske politik sigtede mod at erobre overherredømmet
over området fra „floden Maas i Holland til Memel i Sovjetunionen, fra floden
Etsch i Syd-Tyrol til Lillebælt i Danmark – Tyskland over alt!“75
I stort set alle andre dagblade kommenteredes den østtyske politik i begyndelsen af august med bekymring og/eller stærkt kritik. Eksempelvis skrev
„Aktuelt“ i starten af måneden: „Sandheden er, at det er Moskvas egen politik, der har sat flygtningestrømmen så voldsomt i vejret. Flygtningene fortæller selv, at de frygter, at den sidste port til friheden skal blive smækket i og
Østtyskland blive forvandlet til et Sibirien“. Avisen foregreb dermed Murens
opførelse.76 „Berlingske Tidende“ søgte i stedet at skabe sympati for den østtyske befolkning. 3. august fremlagde avisen et „gribende vidnesbyrd om de
enkelte skæbner inden for den ustandselige flygtningestrøm fra Øst mod
Vest.“77 Til forskel fra „Berlingske Tidende“ og „Aktuelt“, der i deres holdninger lagde sig på linie med Vestmagternes opfattelse af forholdet mellem
Øst og Vest, skyndede „Politiken“ til forsoning parterne imellem. Samme dag
som „Aktuelt“ havde forklaret „Sandheden“ om Berlinproblemet, opfordrede
„Politiken“ den vesttyske regering til at forhandle med den østtyske regering:
„Mon ikke tiden er inde – mens Berlin-krisen er til forhandling?“78
14. august, dagen efter Murens opførelse, var „Aktuelt“ og „Berlingske
Tidende“ enige i deres karakteristik af Østtysklands politik. „Berlingske
Tidende“ skildrede opbygningen af Muren som „[d]et mest krigeriske opbud
i Østberlin siden opstanden i 1953“.79 På forsiden af „Aktuelt“ blev det i stærkt
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„Nyt alvorligt slag mod vesttysk militarisme“ (forsideartikel), Land og Folk, 14. august 1961.
„Panik i Berlin. Men den er begrænset til sortbørsfolk, de kolde krigere, spioncentralerne og vekselkontorerne“ (forsideartikel), Land og Folk, 16. august 1961.
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Hans Scherfig, „Tanker ved radioen“, Land og Folk, 20. august 1961.
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„Det sande tyske problem“, Aktuelt (leder), 7. august 1961.
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Aage Tanning, „Afstemning med fødderne“, Berlingske Tidende, 3. august 1961.
78
„Vestens overvejelser“ (leder), Politiken, 7. august 1961.
79
„Jerntæppet blev sænket over det sovende Berlin“ (forsideartikel), Berlingske Tidende, 14. august
1961.
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negative vendinger forklaret, at den
„såkaldte folkehær“ havde fået ordre
om at slå ethvert tilløb til demonstrationer ned med hård hånd, og i avisens leder samme dag omtaltes situationen som et „mareridt“.80 Som i de
første uger af august var „Politiken“
mere dæmpet i sin sprogbrug. Selvom avisen omtalte Berlin som „en by
i belejringstilstand“, valgte den ikke
at placere et ansvar for den seneste
udvikling. Tværtimod. I en leder opfordrede avisen stormagterne til at
finde en forhandlingsløsning på problemerne.81
I de første to uger efter Murens
opførelse var linjen den samme i de
forskellige aviser: „Berlingske Tidende“ og „Aktuelt“ fortsatte med at ud- Spiseseddel for dagbladet Information, den
trykke skarp kritik af østtysk og sov- 14. august 1961.
jetisk politik.82 „Politiken“ videreførte også linjen fra første halvdel af måneden, idet den fortsatte med at opfordre til forsoning mellem stormagterne.83

Delkonklusion 1957-1962
Sovjetunionen forsøgte at påvirke den danske politik og debat i slutningen af
1950erne. I det åbne brev til statsminister H.C. Hansen forsøgte Sovjetunionen
i fuld offentlighed at lægge pres på regeringen og dens kernevåbenpolitik. Et
af de få danske dagblade – fraset „Land og Folk“ – der udtrykte forståelse for
Bulganins henvendelse var Venstreavisen „Vestkysten“. I sit svar til Bulganin –
der også blev formuleret som et åbent brev – afviste H.C. Hansen entydigt det
sovjetiske pres. Det høstede han anerkendelse for både i Socialdemokratiet
og blandt Venstres og de konservatives politikere og dagblade. Danske aviser
stillede sig også meget kritisk til opførelsen af Berlinmuren. Hvad angår poli80

„Ulbricht: Vi slår hårdt…“ (forsideartikel), „Østtysk fallit i Berlin“ (leder), begge i Aktuelt, 14. august 1961.
81
Henrik V. Ringsted, „Jerntæppet er gået ned i Berlin“ (forsideartikel), Politiken, 14. august 1961.
82
Fx „Krisen skærpes“ (leder), Berlingske Tidende, 15. august 1961; „Moskvas fejlberegning“ (leder),
Aktuelt, 26. august 1961.
83
Fx „Forhandling om Berlin“ (leder), Politiken, 15. august 1961; „Vesten og Adenauer“ (leder),
Politiken, 17. august 1961.
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tikernes debat ses det således, at der i det store og hele herskede enighed
mellem atlantpartierne og Det Radikale Venstre om at tage afstand fra
Sovjetunionen og sovjetisk udenrigspolitik. Der var især debat i spørgsmålet
om, hvilken politik Danmark skulle anlægge inden for NATO.
Den enighed, der havde hersket mellem Socialdemokratiet, Det
Konservative Folkeparti og Venstre i de sikkerhedspolitiske debatter frem til
1957, blev i det væsentlige bevaret i slutningen af 1950erne. Da H.C. Hansen
i begyndelsen af 1958 forklarede Folketinget, at det var regeringens holdning,
at Danmark ikke skulle modtage kernevåben, sluttede Venstre og Det Konservative Folkeparti sig til politikken, om end Ole Bjørn Kraft erklærede, at Det
Konservative Folkeparti ikke delte motivationen bag regeringens politik. Den
bestod ifølge H.C. Hansen i, at Danmark måtte afholde sig fra at føre en politik, der selv med urette af Sovjetunionen kunne opfattes som provokerende.
Alligevel valgte Det Konservative Folkeparti og Venstre at forlade dette standpunkt et par år senere, da fremtrædende politikere fra de to partier argumenterede for kernevåben på dansk jord. Den sikkerhedspolitiske konsensus,
der havde præget debatten mellem de tre partier i 1949 og i begyndelsen af
1950erne, blev med andre ord udfordret.
Endelig var det karakteristisk for den sikkerhedspolitiske debat i de sidste
år af 1950erne og begyndelsen af 1960erne, at det folkelige engagement, man
havde set de første antydninger af i 1949 og i begyndelsen af 1950erne, nu for
alvor foldede sig ud. Det store tema var kernevåbnene (ikke Tysklandsspørgsmålet). Inspirationen til demonstrationerne kom fra de vestlige lande, især
Storbritannien. Igangsætteren var Carl Scharnberg. Marcherne fra Holbæk til
København samlede personer fra forskellige dele af centrum-venstre i dansk
politik, om end det var et udpræget græsrodsfænomen. Skønt fremtrædende
socialdemokrater sluttede op bag marcherne, tog partiets ledelse afstand herfra. De store dagblade stillede sig meget kritiske til marcherne, der blev beskyldt for at være kommunistisk propaganda. I forhold til debatten markerede de nye protestformer begyndelsen på en ny tid. Hvor dansk sikkerhedspolitisk debat i de første cirka 15 år efter befrielsen havde været forbeholdt et
fåtal af partipolitiske aktører med særlig interesse for internationale forhold,
så dukkede nu en ny aktørtype op: Græsrødderne.
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10 · Sammenfatning og perspektiver
Udenrigs- og sikkerhedspolitikkens førelse har i Danmark historisk set været
en metier for de få. En beskæftigelse for udenrigsministeren, dennes ministerium og et lille antal betroede medarbejdere. Et væsentligt rationale bag
denne elitisme var, at udenrigs- og sikkerhedspolitik blev opfattet som værende af en så kompleks, uigennemsigtig og risikobetonet karakter, at ansvaret herfor måtte hvile på samfundets stærkeste og mest kvalificerede kræfter.1
Efter anden verdenskrig blev denne elitisme udfordret. Dels beskyldte politikere og debattører, der selv hævdede, at de ingen indflydelse havde haft på
politikken 1930erne, de angiveligt ansvarlige politikere for at have ført en
ufornuftig politik. Dels blev det stadig mere vanskeligt for skiftende danske
regeringer at påtage sig eneansvaret for den førte politik. Landets stilling i
internationale forhold og landets sikkerhed blev derfor i stigende grad en fælles sag for politikerne på Christiansborg. Demokratiseringen af udenrigspolitikken var dog en langvarig proces. Karakteren af den udenrigspolitiske debat
er en indikator herfor.
Det danske sikkerhedspolitiske debatmiljø bestod i de første 15-17 år efter
befrielsen af en beskeden skare debattører. De politiske partier havde hver
især et lille fåtal af politikere, der blandt andet havde forsvars- og sikkerhedspolitikken som arbejdsområde. For Det Konservative Folkeparti var det navnlig John Christmas Møller (†1948), Ole Bjørn Kraft, Poul Møller og i den sidste del af perioden Erik Kragh. For Venstre var det Thorkild Kristensen (der
også og især interesserede sig for udenrigsøkonomiske anliggender), Harald
Petersen og Jørgen Gram. Fremtrædende socialdemokrater var Hartvig Frisch
(†1950), Hans Hedtoft (†1955), H.C. Hansen (†1960) og Rasmus Hansen.
Det Radikale Venstre var repræsenteret ved især Jørgen Jørgensen men også
Johs. Christensen. Aksel Larsen (frem til 1959) og Martin Nielsen var de hyppigst anvendte sikkerhedspolitiske debattører, der talte på DKP’s vegne. Sent
i perioden opstod der tillige en stribe folkelige bevægelser, der formulerede
sig om sikkerhedspolitikken (mere herom nedenfor).
De sikkerhedspolitiske debatter foregik især på Christiansborg, i dagspressen og i et vist omfang i Danmarks Radio. Nogle af de mest informative, mest
principielle og skrappeste debatter fandt sted på Christiansborg, hvor politikerne kunne aftvinge deres modstandere svar på spørgsmål. Det kunne de
ikke i samme grad, når debatterne foregik i pressen, hvor udsagnene ofte sigtede mod at informere vælgerne om de enkelte partiers synspunkter. Debat1

Hans Mouritzen, ”Ydre fare fremmaner Vedels ånd. Dansk udenrigspolitik i det 20. århundrede”,
Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans
Kirchhoff og henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, 1998.
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terne på Christiansborg efterlader indtryk af, at DKP stort set altid var under
kraftig beskydning fra samtlige Folketingets partier. Men samtidig ses det, at
politikere fra DKP, især Aksel Larsen, ofte var usædvanlig præcis i kritikken af
Danmarks og de vestlige landes sikkerhedspolitik. DKP var eksempelvis meget
dygtig til at diagnosticere, hvornår Danmark og de vestlige lande brød internationale aftaler. Hvad angår debatten i dagspressen, så havde de politiske
partier hver især dagblade og agitationsskrifter, der støttede og udlagde partiernes synspunkter i offentligheden. For Socialdemokratiet var der to hovedorganer „Social-Demokraten“ og „Socialdemokratiske Noter“. Førstnævnte
var en almindelig avis, medens sidstnævnte var et agitationsskrift til brug for
partimedlemmer og tillidsfolk. Det Konservative Folkepartis organ var
„Nationaltidende“. „Vestkysten“ var en vigtig Venstre-avis, medens „Politiken“
og „Skive Folkeblad“ ofte bragte radikale synspunkter frem i debatten. „Land
og Folk“ var organ for DKP.
Partiernes stemme- og oplagsandel
– pct. af
stemmerne –

DKP mv.
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Venstre
Det Konservative Folkeparti
Div. borgerlige
Upolitiske
Tus.stemmer/eks.

– pct. af hele
hverdagsoplag –

1939 1953

1964

1939

1953 1964

2,5
43
9,5
18
18
9
1700

7
42
5
21
20
5
2621

0,5
14
22
25
32
2,5
4
1234

1
11
19
27
31
5
6
1583

5
41
8
23
17
6
2166

0,5
10
17
31
35
4
3
1644

Kilde: Niels Thomsen og Jette D. Søllinge, De danske aviser 1934-1991, bd. s, s. 61.

Det ses, at pressen med forbindelse til navnlig Det Radikale Venstre, men også
Det Konservative Folkeparti og Venstre fyldte uforholdsvist meget i den danske mediedækning, medens Socialdemokratiet og DKP fyldte mindre.
Gennemgangen af den sikkerhedspolitiske debat – hvad enten den foregik
i pressen eller på Christiansborg – har vist, at den polariserede debat mellem
DKP og de øvrige politiske partier først for alvor brød ud under og efter påskekrisen i 1948. Socialdemokratiet, især Hartvig Frisch, men også Hans Hedtoft og H.C. Hansen, der begge havde en fortid som kommunistkritikere i
HIPA, havde allerede i befrielsessommeren stillet sig kritisk til DKP. Imidlertid havde det været vanskeligt for alle de politiske partier at formulere sig
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utvetydigt kritisk om DKP, eftersom kommunisterne havde spillet en vigtig
rolle i modstandskampen under besættelsen.
Fremstillingen har endvidere vist, at det var påskekrisen i 1948, der blev katalysator for fornyede diskussioner om Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid.
Langt ind i 1948 argumenterede Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre for, at der skulle etableres en nordisk forsvarsalliance. Men fra
slutningen af 1948 ses der eksempler på, at politikere fra Det Konservative Folkeparti og Venstre i den offentlige debat ytrede sig om behovet for en vestlig løsning for landets sikkerhedspolitiske situation. Socialdemokratiet stod dog fast
ved den nordiske løsning, og det var først, da de nordiske forsvarsforhandlinger brød sammen i begyndelsen af 1949, at partiet argumenterede for en vestlig orientering i sikkerhedspolitikken. Efter tilslutningen til Atlantpagten stod
de tre partier ubrydeligt sammen om medlemskabet. I de første par år ses der
kun få uoverensstemmelser mellem de tre partier i debatten, men fra 1952-1953
ses der uenighed; eksempelvis i spørgsmålet om kernevåbenpolitikken. Generelt stod Socialdemokratiet op gennem 1950erne på en mere alliancepolitisk
holdning med flere forbehold end Det Konservative Folkeparti og Venstre.
I opposition til de tre partier stod DKP og Det Radikale Venstre. I den sikkerhedspolitiske debat argumenterede de imod det danske alliancemedlemskab. DKP forsøgte at benytte denne situation til at give indtryk af, at DKP og
Det Radikale Venstre var enige om sikkerhedspolitikken. Det var dog i det
store og hele forkert, for DKP stod for synspunkter, der svarede til
Sovjetunionens, medens Det Radikale Venstre stod for en neutralitetspolitisk holdning med støtte til FN. Skønt der ses talrige eksempler på at konservative og radikale politikere tog afstand fra DKP, gik skillelinjen i den sikkerhedspolitiske debat dog først og fremmest mellem DKP og Socialdemokratiet.
Umiddelbart efter befrielsen var billedet af Sovjetunionen positivt i den
danske debat. Dette gjaldt, hvad enten der var tale om udtalelser af konservative politikere eller folk fra DKP. Sovjetunionen var én af sejrmagterne i
verdenskrigen, og fra britisk og amerikansk side blev der i retorikken lagt op
til et fremtidigt samarbejde mellem „de tre store“. Længe gik der imidlertid
ikke, førend billedet af Sovjetunionen og sovjetisk udenrigspolitik blev negativt. I Danmark havde Socialdemokratiet befundet sig i en intens konflikt med
DKP i 1930erne, og de danske socialdemokrater stolede hverken på kommunismens hjemland, Sovjetunionen, eller de danske kommunister. Med kuppet
i Tjekkoslovakiet blev billedet af Sovjetunionen for alvor forværret. Skønt skiftende danske regeringer op gennem 1950erne i mellemstatslige forhold
gjorde en stor indsats for at bevare et gnidningsfrit forhold til naboen i øst,
var opfattelsen og billedet af Sovjetunionen stedse negativ. Det fremgår klart
af både dagbladsdebatten og af diskussionerne på Slotsholmen. I forbindelse
med Bulganins brev til H.C. Hansen fra marts 1957 var kritikken af Sovjetunionen som nævnt stor. Og da Sovjetunionen senere samme år fejrede revolutionens 40-årsjubilæum skrev „Social-Demokraten“:
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„Et zaristisk diktatur blev afløst af et kommunistisk. Proletariatets diktatur
blev et diktatur over proletariatet. Snart blev terroren regeringens og partiets fornemste magtmiddel. Og under Stalin-despotiets 25 år oplevede sovjetfolket en rædselsperiode uden sidestykke i den nyere tids historie.“2
Dagbladet „Information“ var mere afdæmpet om end kritisk. Her konstateredes det, at Sovjetunionen i løbet af de fire årtier var „forvandlet til jordens
næststørste industrimagt og muligvis stærkeste militærmagt.“ Dette var imponerende. Til gengæld havde revolutionens bannerførere næppe forestillet
sig, at „40 aarsdagen for stormen på Vinterpaladset skulle falde sammen med
aarsdagen for de sovjetiske panserkolonners massakre paa Budapests arbejdere og studenter, og at det ungarske oprør, det østberlinske oprør, Poznanopstanden ville blive ord, der for folk i midten af det tyvende aarhundrede
havde samme klang som de polske og de ungarske oprør i zarernes dage.“3
Også „Politiken“ stillede sig skeptisk over for Sovjetunionen. Her stod der, at
den almindelige sovjetborger havde måttet betale en „frygtelig pris“ for
Sovjetunionens industrielle og teknologiske fremskridt: „Millioner af mennesker maa med deres lave levestandard og politiske ufrihed betale for, at
Sovjetunionen gør Amerika rangen stridig som industrimagt og militært kan
tænkes at have opnaaet førerstilling paa vitale omraader“.4 Flere eksempler på
afstand fra Sovjetunionen kan opregnes. Det eneste dagblad, der stillede sig
positivt til Sovjetunionen var „Land og Folk“.5
At billedet af Sovjetunionen var negativt betyder ikke, at opfattelsen af USA
og andre vestlige lande udelukkende var positiv. I debatten gjorde DKP en betydelig indsats for at forbinde USA og Storbritannien med dollar-imperialisme, rå kapitalisme og krigsfremmende politikker. Sådanne billeder blev
dog imødegået af især socialdemokrater og konservative, men også af radikale
og Venstre-politikere, der alle gjorde opmærksom på, at de vestlige lande var
demokratiske, medens Sovjetunionen var udemokratisk.
Sovjetunionen forsøgte flere gange at påvirke dansk sikkerhedspolitik og
den danske debat. For det første ses det, at DKP’s retorik i mange spørgsmål
var i nøje overensstemmelse med moderpartiet i Kreml. Det ses eksempelvis,
at „tesen om de to lejre“, sådan som den blev formuleret i Moskva, blev reproduceret af DKP, når partiet omtalte de vestlige lande som imperialistiske i
modsætning til de fredselskende, socialistiske lande. Den retorik blev ikke
alene benyttet i dagspressen. DKP’s medlemmer af Folketinget benyttede
også talerstolen på Christiansborg til at videreformidle sådanne budskaber.
Som sådan forsøgte Sovjetunionen at bidrage til og påvirke den danske debat

2

”40 år efter” (leder), Social-Demokraten, 7. november 1957.
”40 aar efter” (leder), Information, 2. november 1957.
4
”Revolutionens jubilæum” (leder), Politiken, 7. november 1957.
5
Jf. ”Socialismens triumf” (leder), Land og Folk, 7. november 1957.
3
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via DKP. Men Sovjetunionen påvirkede også direkte debatten. Det skete
blandt andet i forbindelse med Bulganins brev til H.C. Hansen i 1957.
Om den sovjetiske påvirkning fik betydning for den danske politikformulering vil blive undersøgt i et senere kapitel. I nærværende sammenhæng ses
det, at de sovjetiske forsøg på at påvirke den sikkerhedspolitiske debat bar
frugt i den forstand, at sovjetiske synspunkter blev diskuteret i den danske offentlighed. Som sådan kan man sige, at de sovjetiske påvirkningsforsøg i korte
perioder formåede at sætte dagsordenen i den offentlige debat. Samtidig må
det konstateres at alle andre danske partier tog entydigt afstand fra både de
direkte forsøg fra Sovjetunionens side på at påvirke dansk debat og de indirekte, der skete gennem DKP. Sovjetiske synspunkter var således til stede i den
sikkerhedspolitiske debat. Men de blev inddæmmet.
Hvordan stillede befolkningen sig til det danske NATO-medlemskab? Gallup
foretog op gennem 1950erne målinger heraf. Heraf fremgår det, at der generelt var lidt under 50 pct. af de adspurgte, der var positive over for det dansk
medlemskab, medens mellem et par og tyve og knap 30 pct. ikke vidste hvad
de skulle svare. Tendensen var, at cirka en fjerdedel af de adspurgte var modstandere af Danmarks tilhørsforhold til NATO. Betragter man svingningerne
i danskernes syn på medlemskabet, ses det, at tilslutningen var størst i forbindelse med de store internationale kriser, fx i forbindelse med Koreakrigens
udbrud og i begyndelsen af 1957 efter de store kriser i efteråret 1956.
Befolkningens tilslutning til NATO angivet i pct.: 1949–1957 (april 1957)

Marts 1949
September 1950
April 1951
Marts 1952
Oktober 1952
Februar 1953
Marts 1953
August 1953
April 1954
August 1954
December 1955
Februar 1957

For

Imod

Ved ikke

47
53
49
50
44
49
47
48
39
47
47
56

26
26
27
28
28
23
23
25
25
24
24
19

27
21
24
22
28
28
30
27
36
29
29
25

Kilde: Ugens Gallup, nr. 12 1957: Stigende tilslutning til NATO.6
6
Jf. Ugen Gallup nr. 12, 1957, ”Stigende tilslutning til NATO”, http://www.gallup.dk/ugens_
gallup/pdf_doc/ug_1957_12.pdf. Offentliggjort 12. april 1957. Set 7. november 2003.
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Den øgede sympati i slutningen af 1950erne afspejlede et holdningsmæssigt
ryk i navnlig Socialdemokratiets, Det Konservative Folkepartis og Venstres
vælgerkorps. De radikale vælgere stod derimod fast:
Synet på Danmarks alliancemedlemskab, i pct. efter parti (april 1957)
For

Imod

Ved ikke

I alt

Soc.Dem
Marts 1949
Dec. 19554
Febr. 1957

47
7
60

25
21
18

28
32
22

100
100
100

Det Radikale
Marts 1949
Dec. 1955
Febr. 1957

25
24
27

54
54
54

21
22
19

100
100
100

Konservative
Marts 1949
Dec. 1955
Febr. 1957

76
75
83

13
11
5

11
14
12

100
100
100

Venstre
Marts 1949
Dec. 1955
Febr. 1957

59
60
68

14
13
10

27
27
22

100
100
100

Kilde: Ugens Gallup nr. 12 1957: „Stigende tilslutning til NATO“.7

Parallelt med den tiltagende støtte til alliancemedlemskabet opstod der gradvist en række folkelige protestbevægelser i Danmark. Første gang demonstrationen blev taget i anvendelse som politisk udtryksmiddel i forbindelse med
en sikkerhedspolitisk beslutning var i 1949, da Danmark besluttede at søge
om optagelse i Atlantpagten. „Berlingske Tidende“ anførte, at 6.000 mennesker havde givet udtryk for deres bekymring/modstand foran Christiansborg,
medens „Land og Folk“ hævdede, at der havde været 75.000 på gaden. Som
nævnt er det afgørende ikke, hvor mange der mødte op. I forhold til den sikkerhedspolitiske debat er det afgørende, at tusindvis af mennesker gav udtryk
for deres holdning på gaden. Op gennem 1950erne opstod andre bevægelser,
først og fremmest som reaktion på Vesttysklands genoprustning og optagelse
7

Sst.
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i NATO, men også i anledning af det danske alliancemedlemskab. Den mest
markante protestbevægelse var „Kampagnen mod Atomvåben“, der oplevede
en forholdsvis markant tilslutning i de første par år af 1960erne. Tilslutningen
var størst i Københavnsområdet. De protestbevægelser og demonstrationer,
der ses mellem 1945 og 1962, kan betragtes som et forvarsel om de mange
protestbevægelser, der ses i 1960erne, 1970erne og 1980erne.
Fyldte den sikkerhedspolitiske debat meget i den samlede offentlige debat?
Spørgsmålet er vanskeligt at besvare præcist. Men det er bemærkelsesværdigt,
at sikkerhedspolitikken kun sjældent var det vigtigste spørgsmål i forbindelse
med Folketingsvalgene: Valgkampen i efteråret 1945 drejede sig om retsopgøret efter befrielsen, restriktionerne og Sydslesvig. Valgkampen i 1947 handlede om de handelspolitiske problemer, der var opstået som følge af det
dansk-britiske handelsforhold samt om landet økonomiske politik. Også i
1950 var den økonomiske politik det centrale i valgkampen. Alligevel fyldte
de sikkerhedspolitiske diskussioner meget i hverdagen, og der er eksempler
på, at de blev en del af valgkampen. Om end det store diskussionstema i 1957
var valutavanskelighederne og den økonomiske politik, kom sikkerhedspolitikken til at fylde i de sidste uger op til valgdatoen. Årsagerne var flere: For
det første var de sikkerhedspolitiske spørgsmål væsentlige, og sådan blev de
betragtet i samtiden. For det andet var sikkerhedspolitikken i 1957 et af de
emner, der kunne afgøre, hvilke partier, der skulle danne regering, eftersom
Det Radikale Venstre sad på de afgørende mandater. For det tredje spillede
Bulganins brev til H.C. Hansen en central rolle. Sikkerhedspolitikken var et
vigtigt spørgsmål, men den må ses som et blandt flere vigtige spørgsmål i samtiden. Det er formentlig også en del af det samlede billede af dansk politik i
slutningen af 1940erne og i 1950erne, at DKP besad en større tiltrækningskraft i dele af den danske befolkning i indenrigs- og fordelingspolitiske
spørgsmål, end de gjorde i udenrigs- og sikkerhedspolitiske anliggender.
Dette hang først og fremmest sammen med, at hvor langt den overvejende
del af den danske befolkning kunne blive enige om at tage afstand fra sovjetisk sikkerhedspolitik og DKP’s støtte hertil, så var der for DKP langt flere
stemmer i at argumentere for højere lønninger, bedre boliger etc.
Det vil fremgå af de følgende kapitler om den sikkerhedspolitiske debat, at
den bredtes mere ud fra 1960erne og frem. Dette var formentlig et resultat af,
at DKP ikke længere var repræsenteret i Folketinget som et Moskva-loyalt talerør. Til gengæld opstod der en række nye politiske partier (’det nye venstre’), hvormed debatten blev mangespektret og stadig mere vanskelig at
styre. Mere herom i det følgende.
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Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik
1949-1962
11 · Østersøspørgsmålet
Kontrol over sejladsen i Østersøen
Sovjetunionens strategiske interesse i Østersøen
Historisk set har den stærkeste østersømagt søgt at opnå kontrol med ud- og
indsejlingen fra Østersøen. Danmarks geografiske placering som ’proppen i
flasken’ har flere gange medført, at landet blev involveret i skiftende sikkerhedspolitiske konflikter, hvor særligt Tyskland, Rusland, England, Nederlandene, Frankrig og Sverige har optrådt. Ruslands interesse i at optræde som
den kontrollerende magt i Østersøen havde gjort sig gældende allerede før
første verdenskrig.1 Og da Sovjetunionen i 1940 indgik en sikkerhedspagt
med Tyskland, havde udenrigsminister Molotov foreslået, at Sovjetunionen
fik del i den kontrol, som man fra tysk side havde opnået med de danske stræder og Kattegat. Under Jaltakonferencen i februar 1945 foreslog Stalin, at der
skulle oprettes en sovjetkontrolleret kielerkanalstat bestående af kanalen og
dens kyststrækninger. En tanke, som briterne modsatte sig for at undgå, at
Sovjetunionen fik indflydelse på dette område. Under Potsdamkonferencen i
juli 1945 fastholdt Sovjetunionen sit fokus på spørgsmålet om adgangsvejene
til og fra Østersøen og plæderede for, at alle indfaldsveje fra Nordsøen til
Østersøen skulle sættes under international – og dermed også sovjetisk – kontrol. Også dette forslag blev afvist af de vestlige allierede.2
Det sovjetiske ønske om kontrol med Østersøen var antagelig også en væsentlig drivkraft bag besættelsen af Bornholm i krigens sidste dage. Ved at
lægge pres på Danmark kunne Sovjetunionen sikre sig indflydelse på strædernes status. Det underbygges af, at Sovjetunionen besluttede sig for at forlade
Bornholm, efter at Storbritannien på Moskva-konferencen mellem de allierede i december 1945 afviste at have planer om baser i området eller ønske
om at have kontrol med skibsfarten gennem de danske stræder.3 Dermed
anså Sovjetunionen formentlig den frie gennemsejling for sikret og skøn1

Frede P. Jensen, „Danmark i russisk sikkerhedspolitik omkring 1900“, i Svend Aage Christensen og
Henning Gottlieb (red.), Danmark og Rusland i 500 år, 1993, s. 197f.
2
Østersøen. Geografi, historie, økonomi, havret, forsvar, sikkerhed, Det Udenrigspolitiske Selskab 1979, s.
69f.
3
Bent Jensen, Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, 1999, s. 193.
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nede, at det ikke længere var nødvendigt at have Bornholm i baghånden som
et eventuelt pressionsmiddel, der endda kunne provokere Storbritannien til
at hindre den frie gennemsejling. Under konferencen havde den engelske
udenrigsminister Ernest Bevin da også givet udtryk for, at sovjetiske baser i
området var utænkeligt.4 Da Sovjetunionen i marts 1946 rømmede Bornholm, havde forudsætningen været, at den danske regering var i stand til at
„besætte“ øen og oprette sin administration uden deltagelse af fremmede
tropper. Den danske regering havde erklæret sig rede til dette.5 En erklæring,
som Kreml især i 1950’erne og 1960’erne benyttede i sine forsøg på at begrænse Danmarks forsvarsforberedelser (se kapitel 12 og 40).

Strædernes vogter
Den sovjetiske militære interesse i kontrol med de danske stræder udsprang
af behovet for på den ene side at blokere for vestlige fremstød ind i Østersøen
og på den anden side at sikre egen passage til verdenshavene. Disse to strategiske hovedformål, dels et defensivt og dels et offensivt, blev også til stadighed fremhævet i udenrigsministeriets analyser i 1950’erne om Sovjetunionens strategiske interesse for stræderne. I kraft af sin geografiske beliggenhed
var Danmark „hængslet“ for den sovjetiske østersøpolitik, hvor den danske
forsvarspolitik og militære formåen givetvis ville „være genstand for Sovjetunionens vagtsomme opmærksomhed.“6
Det mest bekvemme for Kreml ville være at opnå denne kontrol allerede i
fredstid. Derfor forsøgte man fra sovjetisk side – i tråd med de gentagne forsøg under og umiddelbart efter anden verdenskrig – at sikre sig indflydelse på
kontrollen med passagen i de danske stræder. Det måske mest direkte udtryk
for denne sovjetiske interesse kom til orde i fremsættelsen af den folkeretslige
teori om Østersøen som et lukket hav, „mare clausum“. Det sovjetiske tiltag
var formentlig direkte motiveret af Danmarks tiltrædelse af Atlantpagten.
Den sovjetiske gesandt i Danmark, Andrej Plakhin, vurderede i 1949, at
Sovjetunionen nu ikke længere kunne stole på Danmark i strædespørgsmålet.
Derfor burde man fra sovjetisk side kræve nye regler for passage indført. I for4

Det er endvidere muligt, at Moskva på dette tidspunkt stadig så en mulighed for en sovjetvenlig
dansk regering særligt efter fremgangen til kommunisterne ved valget i oktober 1945. En rømning
af Bornholm kunne forstærke denne proces. Bo Lidegaard, I Kongens navn. Henrik Kauffmann i dansk
diplomati 1919-1958, 1996, s. 400.
5
I den danske svarnote hed det, at Danmark „uden nogen som helst deltagelse af fremmede tropper vil være i stand til med egne styrker at besætte øen og dér fuldt udøve sin administration.“ For
en nærmere redegørelse, se Jensen, Bjørnen og haren, s. 194 og 197.
6
„Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957, UM
105.Dan.1/2 med kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957; „Østersøspørgsmålet m.v.“, P.M. af 13.
januar 1959, udfærdiget af chefen for den politisk-juridiske afdeling E. Schram-Nielsen, UM
105.Dan.1/2. Først fra midten af 1950’erne blev en hurtig erobring af de danske stræder fast element i den sovjetiske militære planlægning. For en nærmere redegørelse for de sovjetiske planer og
den østlige militære opbygning i Østersøen, se kapitel 24.

232

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

kap. 11 rettet P

09/06/05

14:51

Side 233

længelse heraf foreslog han, at der blev udarbejdet en omhyggelig analyse af
strædespørgsmålet set i lyset af de nye forhold i området.7 På denne baggrund
udarbejdede en sovjetisk folkeretsekspert, S.V. Molotsov, en afhandling om
østersøstrædernes folkeretslige status. Tesen var, at et farvand anses for et lukket hav, hvis det ikke stod i forbindelse med det åbne hav, eller hvis det kun
stod i forbindelse med dette gennem adgangsveje, der var afgrænset af et territorium, som tilhørte en eller flere af de såkaldte bredstater. Besejlingsretten
til farvandet skulle være forbeholdt bredstaterne, og ud- og indpassagen
underkastet bestemmelser, som disse stater kunne blive enige om. Således
havde østersølandene, herunder Danmark, ret til at lukke Østersøen for krigsskibe, der tilhørte ikke-bredstater. En vurdering, som støttede sig på fortilfælde fra de væbnede neutralitetsforbund af 1780 og 1800.8 Afhandlingens
konklusion blev bragt i et sovjetisk tidsskrift og efterfølgende drøftet – og afvist – i den danske og svenske avisdebat.9 Det sovjetiske forsøg blev ikke fulgt
op før 1958, da Sovjetunionen ved havretskonferencen i Genève forsøgte at
få vedtaget en bestemmelse, der kunne danne udgangspunkt for et krav om
at gøre Østersøen til et lukket hav. Forslaget blev trukket tilbage, da der viste
sig et betydeligt flertal mod det.10 Bortset fra dette meget sene forsøg på genoplivning af tanken, blev der ikke fra officiel sovjetisk side foretaget skridt
over for den danske regering i form af formelle eller uformelle diplomatiske
kontakter.11 Selv om sagen blev taget op særligt i den østtyske presse, blev der
heller aldrig tale om en egentlig pressekampagne.
De danske myndigheder havde konsekvent forholdt sig afvisende over for
den sovjetiske teori, der ifølge en udenrigsministeriel analyse fra slutningen
af 1950’erne utvivlsomt skyldtes Sovjetunionens øgede politiske og strategiske
interesser i Østersøen.12 Udenrigsministeriet slog samtidig fast, at Danmark i
henhold til folkeretslige regler ikke kunne spærre indløbene til Østersøen i
fredstid og heller ikke i krigstid spærre for neutrale magters krigsskibes passage. Så ud over, at de danske myndigheder anså idéen om Østersøen som
lukket hav for sikkerhedspolitisk helt uacceptabel, var den efter dansk opfattelse ganske enkelt udelukket i folkeretlig henseende.13
7

Jensen, Bjørnen og haren, s. 352.
I disse tilfælde havde Danmark sammen med bl.a. Rusland erklæret Østersøen for et lukket hav for
at beskytte trafikken i Østersøen mod virkningen af krige mellem stormagterne. Det sovjetiske koncept var desuden i tråd med den måde, hvorpå man fra sovjetisk side opfattede Sortehavet og de tyrkiske stræder. Østersøen, s. 41.
9
Jensen, Bjørnen og haren, s. 383.
10
Østersøen, s. 72.
11
Sovjetunionen opgav dog ikke tanken, der igen i begyndelsen af 1970’erne blev genstand for diskussion i både udenrigsministeriet og i den danske presse (se kapitel 40).
12
“Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
13
„Østersøspørgsmålet m.v.“, P.M. af 13. januar 1959, udfærdiget af E. Schram-Nielsen, UM
105.Dan.1/2; „Forsvarsspørgsmål og Østersøen som et ’fredens hav’“, 24. august 1959, UM
105.I.5.a/2.
8
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Et af de tydeligste eksempler på, at den sovjetiske interesse i de danske stræder kunne udmønte sig i konkrete politiske tiltag, findes i begyndelsen af
1950’erne, da Danmark indførte skærpede regler for fremmede krigsskibes
passage. I 1951 krævede den danske regering, at passagen på forhånd blev anmeldt. Først næsten et år efter reglernes ikrafttræden reagerede Kreml ved at
underkende Danmarks ret til skærpelsen, hvilket førte til en serie frugtesløse
notevekslinger i 1952-53, da sovjetiske skibe passerede uden anmeldelse.14 I
1952 fremsendte den polske regering en note, hvori det blev understreget, at
de danske stræder var en betydningsfuld international søvej, og at Danmark i
henhold til international ret havde pligt til at respektere navigationsfriheden
i disse internationale stræder. Et synspunkt, som reelt stod i skarp kontrast til
den sovjetiske kampagne om Østersøen som et lukket hav.15
Da der ikke var udsigt til, at Sovjetunionen i fredstid kunne opnå kontrol
over de danske stræder og dermed sejladsen i Østersøen, gik de sovjetiske bestræbelser igennem det meste af 1950’erne ud på at gøre det så let som muligt at sikre sig denne kontrol i tilfælde af krise eller krig. Den grundlæggende
præmis for at opnå dette mål var ifølge udenrigsministeriet, at NATO-landene kunne holdes væk fra passagerne og ude af Østersøen. Dette kunne
bedst gøres ved, at Danmark trådte helt ud af den vestlige alliance eller på anden måde blev gjort neutral, eventuelt som led i en sikkerhedszone.16
Uanset den store interesse, som Sovjetunionen havde for de danske stræder, og de mange måder, hvorpå denne interesse manifesterede sig, vurderede udenrigsministeriet dog alligevel i 1957, at spørgsmålet samlet set indtog
en ret beskeden plads i den sovjetiske propaganda og øvrige politiske aktivitet over for Danmark. Det var i virkeligheden, fandt udenrigsministeriet, „bemærkelsesværdigt sjældent, at man fra sovjetisk side – i pressen eller fra officielt hold – kommer ind på dette problem.“17 Ikke desto mindre forventede
udenrigsministeriet i sommeren 1957, at et nyt sovjetisk østersøinitiativ, måske i form af en ny østersøaftale, var forestående. Udenrigsministeriets forventning skyldtes til dels, at ministerpræsident Nikolaj Bulganin i foråret 1957
i et skarpt brev til stats- og udenrigsminister H.C. Hansen havde fremhævet
Danmarks vigtige rolle som vogter af internationale stræder. Bulganins brev
blev da også startskuddet til et intensivt østligt propagandafremstød om østersøspørgsmålet, der først og fremmest kom til udtryk i en kampagne om Øster14
“Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
15
„Forsvarsspørgsmål og Østersøen som et ’fredens hav’“, 24. august 1959, UM 105.I.5.a/2;
„Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
16
„Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2. Fra midten af 1950’erne blev dette søgt
direkte opnået med forsøg på at få Danmark til at indtræde i en neutral blok (se kapitel 16).
17
“Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
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søen som et „fredens hav“. En kampagne, der kom til at præge den sovjetiske,
polske og østtyske propaganda fra slutningen af 1950’erne og det meste af
1960’erne. Kremls skærpede fokus på forholdene omkring Østersøen blev
formentlig accentueret af den øgede vesttyske integration i NATO og indflydelse i østersøområdet, ikke mindst i forbindelse med spørgsmålet om oprettelse af en dansk-tysk fælleskommando, der i sidste halvdel af 1950’erne var
på NATO’s dagsorden (se kapitel 14).18 Det østlige koncept om et „fredens
hav“ blev sjældent defineret klart, men bestod blandt andet i indgåelse af en
ikke-angrebsaftale med østersølandene og aftaler af kulturel, økonomisk og
trafikal art.19 Grundsubstansen i „fredens hav“-kampagnen var imidlertid i vid
udstrækning den samme som i kampagnen om Østersøen som et lukket hav,
nemlig at øge den sovjetiske kontrol med Østersøen og stræderne, navnlig
ved at forhindre vestlig militær indflydelse i området. Med „fredens hav“ gik
Kreml imidlertid et skridt videre. I forskellige forslag blev østersøområdet
skiftevis foreslået omdannet til afmilitariseret, atomvåbenfri eller ligefrem
neutral zone. Forslag, der blev fremsat med størst slagkraft i begyndelsen af
1960’erne (se bl.a. kapitel 16 og 42).20
I udenrigsministeriet vurderede man straks, at en dansk binding til en sovjetisk domineret østersøaftale på ingen måde ville betyde fordele for Danmark, men i afgørende grad „forrykke vor strategiske betydning i NATO’s øjne
og rimeligvis binde Danmark på en måde, som ville gøre vor fortsatte deltagelse i NATO til en anomali.“21 I tråd med den hidtidige danske håndtering
af det vedvarende politiske pres på Danmark i forbindelse med østersøspørgsmålet, forsøgte man fra dansk side så vidt muligt at undgå at indlade sig på en
polemik om emnet.22

18

Desuden pegede udenrigsministeriet i 1957 på, at den „militære slagside“, som Sovjetunionens
udenrigspolitik havde fået, kunne skyldes indre magtkampe i Kreml. „Sovjetunionens sømilitære
interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med kontinuationer af 28. juni og
15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2; „Brev af 28. marts fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og
udenrigsminister H.C. Hansen“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, Udenrigsministeriet, 1968, bd. 2,
bilag 156; „Sovjetunionens Østersø-planer“, oversigt af 7. september 1957, 105.Dan.1/2;
„Østersøspørgsmålet m.v.“, P.M. af 13. januar 1959, udfærdiget af E. Schram-Nielsen, UM
105.Dan.1/2.
19
„Østersøspørgsmålet m.v.“, P.M. af 13. januar 1959, udfærdiget af E. Schram-Nielsen, UM
105.Dan.1/2
20
Idéen om en egentlig neutralisering af østersøområdet havde fra midten af 1950’erne været fremsat fra østtysk og polsk side og berørt i den sovjetiske presse. Først i juni 1957 blev spørgsmålet nævnt
fra officiel sovjetisk side af Nikita Khrusjtjov under en tale i det finsk-sovjetiske venskabsforbund.
“Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
21
„Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
22
„Østersøspørgsmålet m.v.“, P.M. af 13. januar 1959, udfærdiget af E. Schram-Nielsen, UM
105.Dan.1/2.
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Allieret øvelsesaktivitet i Østersøen
NATO-øvelsen Main Brace
Den sovjetiske interesse i at holde NATO-landene væk fra Østersøen kom
også til udtryk i sommeren 1952 i forbindelse med NATO’s planlægning af
efterårsøvelsen Main Brace. Under øvelsen skulle et mindre antal britiske (og
norske) motortorpedobåde operere omkring Bornholm, herunder påfylde
brændstof i bornholmske havne.23 Den allierede øvelsesplanlægning blev af
Kreml beskrevet som en manøvre, der skulle afstedkomme en amerikansk besættelse af danske militære baser. Og i juli 1952 rettede „Pravda“ et skarpt angreb mod øvelsen. Main Brace blev betegnet som en provokation og et forsøg
på stationering af fremmede tropper på Bornholm. I denne forbindelse levede Danmark efter sovjetisk opfattelse ikke op til sine „forpligtigelser“ i
Bornholm-noten af 1946.24 Til trods for, at der på dette tidspunkt tilsyneladende herskede en vis frygt i Moskva for, at NATO-landene ville føre den amerikanske senator og senere udenrigsminister John Foster Dulles’ „roll back“politik ud i livet med militære midler25, frygtede Kreml efter alt at dømme
ikke, at Bornholm i forbindelse med Main Brace faktisk ville blive gjort til en
fremskudt NATO-base. Kampagnen var i hovedsagen motiveret af de samtidige drøftelser om stationering af amerikanske fly på dansk jord, som man fra
sovjetisk side søgte at obstruere (se kapitel 12).26 Desuden skal kampagnen
formentlig ses i lyset af det stadige sovjetiske ønske om kontrol med sejladsen
i Østersøen.
Dagen efter offentliggørelsen af „Pravda“-artiklen erklærede forsvarsminister Harald Petersen, at manøvrerne i Østersøen og omkring Bornholm ville
blive gennemført som planlagt, og at tropper fra Storbritannien, Norge og
Danmark ville deltage. Heri lå samtidig en implicit afvisning af sovjetiske påstande om, at også amerikanske tropper ville deltage i den del af øvelsen, der
foregik i Østersøen.27
Allerede forud for den sovjetiske kritik af Main Brace-øvelsen havde de
danske myndigheder overvejet spørgsmålet om de mulige implikationer, som
kunne tænkes i forbindelse med den del af øvelsen, der knyttede sig til aktivitet i farvandene omkring Bornholm. I begyndelsen af maj 1952 havde forsvarsministeriet spurgt, om udenrigsministeriet havde problemer med at gennemføre denne komponent i NATO-øvelsen. Umiddelbart efter forhørte

23

„Notat om øvelsesområdet i Østersøen“, 20. august 1953, FM 35-41/54-66, kasse 71.
Jensen, Bjørnen og haren, s. 425; Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra
Østersøen“, referat af 6. juni 1957, UM 105.Dan.1/2 med kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957.
25
Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity, 1996, s. 146.
26
Jensen, Bjørnen og haren, s. 425f.
27
På baggrund af de sovjetiske hentydninger til den danske 1946-note erklærede forsvarsministeren
desuden, at øvelsen ikke ville influere på det danske styre på Bornholm. Dansk sikkerhedspolitik 19481966, Udenrigsministeriet, 1968, bd. 1, s. 160.
24
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udenrigsministeriet sig hos tidligere udenrigsminister Gustav Rasmussen, om
Sovjetunionen i 1946 havde opstillet andre betingelser for en tilbagetrækning
fra Bornholm end dem, der var nævnt i noteudvekslingen. Rasmussen afviste
eksistensen af sådanne yderligere betingelser. Udenrigsministeriet orienterede kort efter forsvarsministeriet om, at man i den øjeblikkelige situation
ikke havde indvendinger, men at man dog, når tiden nærmede sig, måtte
foretage en „bedømmelse af den politiske situation og Danmarks stilling“ og
vurdere, om det „måtte være tilrådeligt at gennemføre den påtænkte stationering af britiske enheder.“28
Det sovjetiske presseangreb i juli 1952 havde imidlertid gjort indtryk på
den britiske regering, som den 13. august 1952 advarede Danmark om, at der
var „et vist risikoelement“ i forbindelse med øvelsen. Ifølge den britiske ambassadør knyttede de britiske bekymringer sig særligt til de dele af øvelsen,
der foregik i den østlige del af Østersøen. I lyset af de nylige sovjetiske presseangreb mod Danmark var den britiske regering „en lille smule bekymret“
med hensyn til den sovjetiske reaktion. Efter britisk opfattelse burde man således i sine overvejelser medtænke „muligheden af en [sovjetisk] provokation
eller endog muligheden af, øvelserne kunne give anledning til en incident“.
Den uudtalte britiske konklusion var, at de dele af øvelsen, der vedrørte farvandene omkring Bornholm, burde afblæses.29 Et synspunkt, som briterne
sammen med franskmændene senere forfægtede i Standing Group ud fra
den opfattelse, at man skulle undgå at give Sovjetunionen påskud for „episoder“.30
Samme dag, som den britiske ambassadør havde formidlet den britiske regerings betænkeligheder ved østersødelen af Main Brace, gjorde den amerikanske ambassade i København det klart for de danske myndigheder, at USA
ikke betragtede afblæsning som en mulighed. Den amerikanske regering var
principielt imod eftergivenhed over for sovjetisk pres, anførte den amerikanske ambassadør Eugenie Anderson. Ikke mindst da det kunne skabe præcedens. Det var dog ikke så meget forholdene omkring selve den forestående
flådeøvelse, der bekymrede USA, men „eventuelle fremtidige begivenheder“,
pointerede ambassadøren, der i den forbindelse nævnte spørgsmålet om „oprettelse af de såkaldte baser i Danmark.“ Fra amerikansk side var man dog klar
28

„Notat om øvelsesområdet i Østersøen“, 20. august 1953, FM 35-41/54-66, kasse 71; Telegram af 7.
maj 1952 til Gustav Rasmussen, usigneret, og telegram af 9. maj 1952 fra Gustav Rasmussen, UM
105.I.5.b/1.
29
Notits af 13. august 1952, udfærdiget af udenrigsministeriets direktør Nils Svenningsen, UM
105.I.5.b/1. For drøftelserne i den britiske regering, se Poul Villaume, Allieret med forbehold. Danmark,
NATO og den kolde krig. En studie i danske sikkerhedspolitik 1949-1961, 1995, s. 172. SACEUR beklagede
sig senere over, at det britiske initiativ var sket ad diplomatisk vej og ikke gennem NATO-rådet.
„Notat om øvelsesområdet i Østersøen“, 20. august 1953, FM 35-41/54-66, kasse 71.
30
Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 172. At den franske regering delte de britiske betænkeligheder ved flådemanøvren i Østersøen, kom også til udtryk under dansk-franske diplomatiske kontakter. Indberetning fra den danske ambassade i Paris, 21. august 1952, UM 105.K.1.a.
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over, at „der måtte træffes alle mulige forsigtighedsforanstaltninger for at
undgå, at manøvrerne kom til at virke provokativt over for russerne“. Derfor
var USA rede til at ændre øvelsesoplægget i tråd med det ændringsforslag,
som var formuleret af chefen for NATO’s Nordregion, admiral Patrick Brind.
Det bestod i, at man stort set undgik flyveaktivitet over Østersøen, og at man
i praksis respekterede det sovjetiske krav om en 12-milegrænse – selv om man
aldrig formelt ville anerkende berettigelsen af dette krav.31
Få dage senere accepterede admiral Brind desuden et dansk ønske om, at
udenlandske motortorpedobåde undlod at anløbe Bornholm i forbindelse
med øvelsen. På linje med den amerikanske ambassadør understregede Brind
over for de danske beslutningstagere, at en egentlig aflysning var ensbetydende med eftergivenhed over for Sovjetunionen. Det ville efter admiralens
opfattelse bringe Danmark i en vanskelig situation, da man fra sovjetisk side
ville opfatte det som en kampagnesucces, der formentlig ville foranledige
Kreml til også ved senere lejligheder at udnytte en sådan svaghed. Alt taget i
betragtning var Brind dog „mest tilbøjelig til at mene, at man burde indrette
sig således, at overhovedet ingen fremmede krigsskibe anløb Bornholm
under øvelserne.“ Admiralens holdning var formodentlig baseret på den vurdering, at en sådan ændring nok ville reducere øvelsens værdi, men ikke ødelægge den.32
At admiral Brind havde sin opmærksomhed rettet mod at undgå provokationer, fremgår desuden af, at han havde deltaget i udarbejdelse af et forslag
til Standing Group om, at øvelseselementet i Østersøen i praksis blev begrænset til området vest for den længdegrad, der skar Bornholms østkant. Et forslag, som Standing Group accepterede. Det endelig resultat blev dog, at de
udenlandske flådeenheder under øvelsen skulle holde sig vest for Bornholm
i en afstand af mindst 25 sømil. Den geografiske indskrænkning af øvelsen
skulle holdes hemmelig, og i værste fald bagatelliseres over for pressen. Det
var en tilgang til spørgsmålet, der var helt i tråd med den, som de danske
myndigheder i forvejen havde anlagt i forhold til de indførte modifikationer.
Således tillagde udenrigsministeriet det af politiske grunde „den største
vægt“, at ændringerne i forhold til den oprindelige plan under ingen omstændigheder blev offentligt kendt.33
Umiddelbart efter, at admiral Brind og de danske beslutningstagere var
nået til enighed om indholdet af Main Brace, redegjorde udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, over for den amerikanske og den britiske ambassadør for den danske stilling i sagen. Svenningsen fremhævede, at Dan31

Notits af 13. august 1952, udfærdiget af N. Svenningsen, UM 105.I.5.b/1.
Referat af møde i udenrigsministeriet, 15. august 1952, UM 105.I.5.b/1.
33
„Øvelsen ’Main Brace’“ 18. august 1952, UM 105.I.5.b/1; Notits af N. Svenningsen, 18. august
1952, UM 105.I.5.b/1; Telegram fra E. Schram-Nielsen til de danske militærattachéer i Paris og
Washington, 15. august 1952, UM 105.I.5.b/1. For forløbet i Standing Group, se Villaume, Allieret
med forbehold, s. 174.
32
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mark havde forståelse for den britiske bekymring for øvelsens mulige provokatoriske virkning, men også for de amerikanske betænkeligheder ved at bøje
sig for sovjetisk pres. Dette gjaldt ikke mindst af hensyn til fremtidige situationer – hvilket givetvis betød den amerikanske flystationering på dansk jord. I
tråd med admiral Brinds vurdering bemærkede Svenningsen, at såfremt man
fra sovjetisk side fik det indtryk, at det var muligt at intimidere Danmark og
tvinge det til at opgive tiltag, som Kreml ikke satte pris på, kom Danmark i en
uholdbar situation. Uagtet at den danske regering havde grund til at dele de
britiske betænkeligheder, forklarede Svenningsen, måtte man i virkeligheden
„tillægge de amerikanske betænkeligheder overvejende betydning, vel at
mærke når man optræder så forsigtigt som muligt.“34
Samlet set fandt man således fra dansk side, at øvelsen skulle gennemføres
med den tilbageholdenhed på visse områder, som også USA havde henstillet
til. Men selv om man i hovedsagen havde lagt sig fast på at følge den amerikanske kurs, gav de danske myndigheder kort efter udtryk for en vis beklemthed ved situationen. Baggrunden var, at rygterne om den amerikansk-britiske
uenighed om håndteringen af Main Brace havde fundet vej til „New York
Times“’ spalter, hvor man kunne læse, at Winston Churcill var imod enhver
form for krigsmæssige manøvrer omkring Bornholm. Man risikerede, at
Danmark blev opfattet som „amerikansk skødehund“, og at det ville afføde en
heftig sovjetisk pressekampagne. Derfor foreslog man fra dansk side, at sådanne uoverensstemmelser blev dementeret i amerikansk og britiske presse,
hvilket dog blev afvist af de britiske myndigheder. London var imidlertid indstillet på at vejlede pressen i overensstemmelse med de ønsker, som det danske diplomati havde formidlet til ikke blot den britiske, men også den amerikanske og franske regering kort forinden. Formentlig især foranlediget af de
britiske bekymringer over Main Brace havde udenrigsminister Ole Bjørn
Kraft den 14. august 1952 instrueret ambassadørerne i disse lande om at søge
øvelsen omtalt mindst muligt i de nationale medier og om eventuelt at foranstalte, at et ledende hovedstadsblad bragte de „korrekte oplysninger“ om øvelsens karakter.35
De danske ambassadører havde ved denne lejlighed – formentlig motiveret
af især de britiske advarsler – fået instruks om også at forhøre sig hos deres
værtslande om muligheden for at advare Kreml om „følgerne af en eventuel
angrebshandling mod Bornholm.“ Selv om man fra dansk side ikke anså en

34
Notits af 18. august 1952, udfærdiget af N. Svenningsen, UM 105.I.5.b/1. Nils Svenningsen havde
desuden bestemt afvist, at aftalen omkring ikke-anløb i forbindelse med Main Brace betød, at
Danmark „heller ikke i fremtiden ønskede fremmede flådebesøg i bornholmske havne“. Tværtimod
lagde Danmark vægt på, at „der måske allerede ganske kort tid efter øvelsen fandt et sådan besøg
sted“.
35
Notits af 21. august 1952, udfærdiget af N. Svenningsen, UM 105.I.5.b/1; Indberetning fra den
danske ambassade i London, 21. august 1952, UM 105.K.1.a; „Sovjetunionens politik vis à vis
Danmark“, 14. august 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.I.5.b/1.
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sådan sovjetisk handling for sandsynlig, mente man ikke at kunne udelukke
risikoen for, at et kup kunne forekomme i kølvandet på Main Brace-øvelsen.36
En sådan advarsel til Kreml blev dog klart afvist af alle tre landes regeringer,
som mente, at det snarere ville virke provokerende på Sovjetunionen.37
Kort før Main Brace skulle afholdes, blev den danske ambassadør i Moskva
instrueret om at afvise de seneste sovjetiske påstande om, at Danmark deltog
i aggressionsplaner mod Sovjetunionen og dermed afveg fra den garanti, som
den danske regering gav i 1949 som svar på den sovjetiske protest mod dansk
indtræden i Atlantpagten. Dengang havde man fra dansk side blandt andet
henvist til, at Danmark aldrig ville være del af nogen aggressiv politik. Ambassadøren skulle desuden understrege, at Main Brace udelukkende var baseret
på indøvelse af forsvar. Øvelsen indeholdt ikke nogen offensive elementer, og
der indgik intet, der forudsatte benyttelse af Danmark som basis for angreb
mod Sovjetunionen.38
Main Brace løb af stabelen i september 1952 med de anførte modifikationer og uden foruroligende sovjetiske reaktioner. Under øvelsen krydsede
ingen fremmede krigsskibe den 14. længdegrad og holdt sig dermed vest for
Bornholm.39

Epilog: Begrænsninger i allieret øvelsesaktivitet i Østersøen
Få måneder efter, at Main Brace var afviklet, foreslog NATO’s militære myndigheder afholdelse af endnu en Østersø-øvelse, der strakte sig længere mod
øst end Main Brace og samtidig havde britisk deltagelse. Dette forslag blev fra
dansk side mødt med stærk skepsis. I afvejningen af øvelsens militære værdi
mod „betydningen af at provokere Sovjetunionen“, fandt udenrigsministeriet
det ikke tilrådeligt at afholde øvelsen i det planlagte omfang. Baggrunden for
denne vurdering var ikke mindst hensynet til „den politiske situation omkring
Bornholm“, hvormed der formentlig blev sigtet til det sovjetiske aide-mé-

36
„Sovjetunionens politik vis à vis Danmark“, 14. august 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM
105.I.5.b/1. Samtidig skulle ambassadørerne informere om, at Danmark ønskede bedre koordination mellem de politiske og de militære organer for at undgå situationer, hvor den militære planlægning ikke var politisk godkendt. Dette synspunkt blev delt af både Frankrig og Storbritannien, ligesom Canada ifølge briterne delte betænkeligheden ved den „tilsyneladende svigtende kontakt“.
Indberetninger fra de danske ambassader i London og Paris, 21. august 1952, UM 105.K.1.a.
37
Så stærke sovjetiske reaktioner havde man tilsyneladende heller ikke forestillet i Storbritannien.
Det ville være „højst usandsynligt.“ Sovjetunionen var snarere i hovedsagen indstillet på „at forstærke
den kolde krig i form af diplomatisk pres og trusler men uden anvendelse af militære angrebshandlinger eller kup“, fik den danske ambassadør at vide. Det ændrede dog ikke ved, at man fra dansk
side til stadighed fokuserede på risikoen for en isoleret aggression mod øen (se kapitel 12).
Indberetninger fra de danske ambassader i London og Paris, 21. august 1952, UM 105.K.1.a; Jensen,
Bjørnen og haren, s. 428. For den amerikanske reaktion, se Villaume, Allieret med forbehold, s. 172.
38
Instruktion til den danske gesandt i Moskva, UM 105.I.5.b/1.
39
„Oversigt over danske flådeøvelser med fremmede deltagelse i Østersøen“, maj 1955, UM
105.I.5.a/2.
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De danske fregatter Herluf Trolle og Peder Skram samt minelæggeren Falster på øvelse i
Østersøen. Formentlig i november 1980. (Søværnets Fototjeneste/Marinens Bibliotek)

moire af 28. januar 1953, som især omhandlede spørgsmålet om dansk flystationering (se kapitel 12). Også udenrigsminister Kraft fandt, at Bornholm i
længere tid havde været „brændpunktet på en fuldstændig urimelig måde, og
det kunne ikke være i dansk interesse at accentuere den bestående spænding
yderligere“. Medens man ikke skulle afholde sig fra at holde danske flådeøvelser i Østersøen, kunne det ifølge udenrigsministeren ikke være i dansk
interesse „hver sommer at afholde flådeøvelser med fremmed deltagelse omkring Bornholm“. I det foreliggende tilfælde fandt han således, at det „militære hensigtsmæssighedssynspunkt“ måtte vige for de politiske betænkeligheder. Danmark var inde i en „usikker periode“, og Kraft følte sig sikker på, at
øvelsen ville blive mødt med modstand i politiske kredse såvel som i befolkningen.40
I den følgende tid blev de nærmere retningslinjer for begrænsninger i den
allierede øvelsesaktivitet i Østersøen drøftet nærmere. I midten af marts 1953
rettede admiral Brind et skarpt brev til den danske og den norske forsvarschef, hvori indskrænkelsen i de to landes øvelsesaktivitet i henholdsvis Nord-

40

Referat af Forsvarsmøde, 6. februar 1953, UM 105.G.13. Også forsvarsminister Harald Petersen
skønnede, at selv om man ikke skulle lade sig skræmme fra at afholde de nødvendige flådeøvelser,
var tidspunktet næppe inde til endnu en øvelse omkring Bornholm med deltagelse af fremmede styrker.
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norge og Østersøen blev kritiseret. Brind anbefalede, at den danske regering
åbnede farvandet øst for Bornholm for regelmæssige NATO-flåde- og luftøvelser, således at NATO-rådet ikke skulle inddrages hver gang, som NATOproceduren for politisk godkendelse af øvelser ellers dikterede. Som anført
ovenfor var det netop denne procedure, som man fra blandt andet dansk side
havde ønsket fremhævet. Brinds væsentligste kritikpunkt mod Danmark var,
at en undladelse af at benytte farvandet øst for Bornholm var ensbetydende
med en stiltiende anerkendelse af, at dette område var reserveret for
Sovjetunionen. Endvidere fremhævede Brind det vigtige i, at Kreml var klar
over NATO’s fortsatte indsats for forsvaret af området.41
Selv om udenrigsministeriet ikke så sig i stand til at efterkomme Brinds ønsker, erkendte ministeriet, at man næppe kunne afvise den betragtning, at
NATO ved en for forsigtig politik gav Sovjetunionen vind i sejlene.
Spørgsmålet var dog, om det eneste middel mod dette var afholdelse af regelmæssige NATO-øvelser i området. I stedet kunne udenrigsministeriet forestille sig, at der blev udfoldet en større national dansk militær aktivitet, f.eks.
i form af flådemanøvrer.42 For så vidt angik spørgsmålet om NATO-øvelser i
farvandene øst for Bornholm, var dette „af en så ømtålelig karakter, både set
fra en udenrigspolitisk og indenrigspolitisk betragtning“, at det ikke ville være
muligt at fastlægge en helt bestemt rettesnor for øvelsesaktiviteten. I stedet
måtte hver enkelt NATO-øvelse omkring Bornholm formentlig forudsætte en
konkret dansk stillingtagen og afvejning af „på den ene side det militært ønskelige, og på den anden side det politisk tilrådelige under hensyn til den til
enhver tid givne situation.“43 Den østlige mistænksomhed over for Bornholm,
blandt andet de sovjetiske noter i oktober 1952 og januar 1953, nødvendiggjorde således, at man i den enkelte situation måtte vurdere, hvorvidt eventuelle allierede militære foranstaltninger, f.eks. anløb af Bornholm med orlogsfartøjer, ville afføde sovjetiske reaktioner (som anført i kapitel 12). For så vidt
angik øvelser i farvandene øst for øen, gjorde der sig „knap så stærke hensyn“
gældende.44 I afvejningen af militære og politiske fordele og ulemper ved at
gennemføre fælles NATO-flådeøvelser i området øst for Bornholm lagde
udenrigsministeriet således i hovedsagen større vægt på hensynet til „ikke at
udfordre Sovjetunionen og til at undgå incidenter, der kan udvikle sig i farlig
41

„Politiske overvejelser vedrørende øvelser“, brev af 18. marts 1953 fra admiral Brind til den danske og den norske forsvarschef, UM 105.I.5.a/2. Den danske forsvarschef tilkendegav kort efter sin
støtte til Brinds synspunkter ved at fremhæve den militære nødvendighed af øvelsesaktivitet med
fremmede enheder, også øst for Bornholm. „Political Considerations of Exercises“, 20. juli 1953, udfærdiget af forsvarschefen, UM 105.I.5.a/2.
42
„Retningslinjer for afholdelse af NATO-manøvrer i Bornholm-området og Nordnorge“, 11. maj
1953 med kontinuationer af 15. maj 1953.
43
„Retningslinjer for afholdelse af NATO-manøvrer i Bornholm-området og Nordnorge“, 11. maj
1953 med kontinuationer af 15. maj 1953.
44
„Beretning vedrørende øvelser i Østersøen“, 24. september 1963, udfærdiget af det interministerielle koordinationsudvalg, FM 35-41/54-66, kasse 71.
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retning.“ Forsvarsministeriet derimod hældede til, at fordelene generelt oversteg ulemperne.45
Resultatet af de danske myndigheders forhandlinger blev en fastholdelse af
visse begrænsninger i NATO’s øvelsesvirksomhed i den østlige Østersø.46 I
1953-54 opnåede man enighed om forsøgsvis fastlæggelse af en geografisk afgrænsning af forskellige områder i den østlige Østersø. Områder, hvor øvelser
enten kunne antages at finde sted uden problemer, eller hvor øvelser kun
kunne finde sted, hvis bestemte forudsætninger var opfyldt. Det område, der
omtrent strakte sig mellem 13. og 17. længdegrad, fordrede således en række
forudsætninger opfyldt, før allieret øvelsesaktivitet kunne finde sted. Disse
forudsætninger knyttede sig – ud over offentlig understregning og tydeliggørelse af øvelsernes defensive karakter – blandt andet til begrænsninger i størrelsen på de allierede fartøjer og antallet af deltagende luftfartøjer, der desuden ikke måtte lande på Bornholm. Til adfærdsnormerne for allieret aktivitet hørte også, at Danmark ikke gav generel tilslutning til, at fremmede maritime enheder (eventuelt fraset norske) anløb øen under øvelser. Det var dog
ikke et egentligt forbud, da der efter omstændighederne kunne forventes tilladelse til afholdelse af „små fælles dansk-norsk-britiske motortorpedobådsøvelser med fornødent anløb af Bornholm, såfremt sådanne øvelser fremtræder som selvstændige motortorpedobådsøvelser.“ Denne ordning forudsatte
stadig koordination mellem udenrigsministeriet og forsvarsministeriet, der
derfor anmodede forsvarschefen om at fremsende øvelsesforslagene så betids, at ministerierne efter nærmere forhandlinger kunne foreslå ændringer,
hvis „de politiske forhold“ måtte gøre dette ønskeligt.47 Medens der altså ikke
var udstedt carte blanche til anløb af øen, var man fra dansk side i praksis indstillet på at drøfte spørgsmålet under hensyntagen til den aktuelle politiske situation.
Det skal understreges, at det flåderegime, som de selvpålagte begrænsninger repræsenterede, udelukkende knyttede sig til øvelsesaktiviteten med
allierede styrker. I praksis var disse retningslinjer selvsagt ikke til hinder for,
at fremmede skibe opererede frit i den østlige Østersø. Østersøen var jo ikke
noget „mare clausum“. Udenrigsministeriet noterede således også, at de danske retningslinjer jo ikke betød begrænsninger i f.eks. britiske, norske og
svenske skibes aktivitet i farvandet øst for Bornholm, og lejlighedsvise anløb
af øen – når de ikke deltog i øvelser.48 Tilsvarende var der heller ingen selvpå-

45
„NATO-øvelser i Østersøen“, referat af 14. august 1953, UM 105.I.5.a/2; „Beretning vedrørende
øvelser i Østersøen“, 24. september 1963, udfærdiget af det interministerielle koordinationsudvalg,
FM 35-41/54-66, kasse 71.
46
Notat af 10. marts 1954, UM 105.I.5.a/2.
47
Orientering om skrivelse fra forsvarsministeriet til forsvarschefen, 10. marts 1954, UM 105.I.5.a/2;
“Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
48
Notits af 20. juni 1958, UM 105.I.5.a/2.
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lagte restriktioner, for så vidt angik den danske flådes operationer i Østersøen. Operationer, som udenrigsministeriet tværtimod gerne så øget. De eneste restriktioner, der knyttede sig den danske aktivitet, gjaldt spørgsmålet om
sømilegrænsen til østlandene, der til stadighed var genstand for drøftelser
mellem de forskellige involverede myndigheder.
De danske overvejelser om de potentielle problemer omkring allieret militær aktivitet i Østersøen knyttede sig ikke udelukkende til øvelsesvirksomheden,
men også til fredstidsaktiviteten i det hele taget. I forbindelse med spørgsmålet om spærring af indgangen til Østersøen noterede man i udenrigsministeriet, at én af ulemperne ved at inddrage chefen for de allierede styrker i Atlanten (SACLANT) i spærringsopgaven, var den større flådeaktivitet, som kunne
påregnes allerede i fredstid. Dette kunne forventes at medføre „komplikationer“ i forhold til Sovjetunionen, „der må påregnes vagtsomt at følge enhver
udvikling i denne sag, som jo i tilfælde af krig er yderst vigtig for dette land.“49
De opridsede retningslinjer for fælles NATO-øvelsesaktivitet i Østersøen
blev fulgt i resten af resten af den her behandlede periode. Der var aldrig tale
om, at de danske myndigheder rutinemæssigt nægtede muligheden af NATOøvelser øst for Bornholm, hvilket man heller ikke havde jurisdiktion til at
gøre. Ingen større øvelser, heller ikke rent vesttyske øvelser, fandt dog sted i
farvandene øst for den 17. længdegrad.50 I 1950’erne blev to øvelser ændret,
idet de blev flyttet længere mod vest og afholdt uden anløb af britiske torpedobåde på Bornholm – blandt andet på britisk foranledning. En tredje øvelse
i efteråret 1954, der indeholdt operationer med to britiske destroyere nordøst for Bornholm, blev fra britisk side skønnet at indebære sådanne fordele,
at det var „værd at løbe risikoen under forudsætning af, at fornøden forsigtighed udvistes.“51 En fjerde øvelse, der var planlagt til at foregå i Østersøen i
1955 med amerikansk deltagelse helt ud til 17. længdegrad, blev i første omgang godkendt af udenrigsministeriet, men senere aflyst, da den amerikanske
flåde fandt, at „de følsomme politiske forhold i dette område gjorde uønskede konsekvenser næsten uundgåelige.“52 Hensynet til at undgå unødige
49

„Lukning af Østersøen“, referat af 24. februar 1956, UM 105.Dan.1/2. Hovedfordelen ved inddragelse af SACLANT var ifølge udenrigsministeriets indledende analyse den formodede forøgelse af
mulighederne for at holde landterritoriet. Heroverfor måtte man dog bl.a. medtænke, at en styrket
vestlig forsvarsevne ville blive modsvaret af et stærkere østligt angreb. Dermed ville den samlede gevinst og mulighed for at holde territoriet ved et sådant tiltag formentlig blive udlignet. I slutningen
af 1950’erne opererede man med britisk flyminering af området. I begyndelsen forventede man, at
spærringen kunne gennemføres, bl.a. på grund af den øgede vesttyske inddragelse i forsvarsopgaver
omkring dansk område. Se kapitlerne 23 og 53 samt Clemens Doepger, Die Konzeptionen der Nord- und
Ostseeverteidigung der Bundesmarine von den Anfängen bis 1956, 1999, især s. 118f.
50
„Oversigt over fællesøvelser med dansk deltagelse“, 7. juni 1963, UM 105.I.5.a/2.
51
„Oversigt over danske flådeøvelser med fremmede deltagelse i Østersøen“, maj 1955, UM
105.I.5.a/2.
52
Den øvrige planlagte amerikanske øvelsesdeltagelse i Østersøen i 1955 med destroyere og luftfartøjer bortfaldt herefter, og blev i stedet planlagt til gennemførelse i det nordlige Kattegat og
Skagerrak. „Dansk-amerikansk flådeøvelse i Østersøen“, 17. juli 1955, UM 105.I.5.a/2; Skrivelse af
23. juli 1955, UM 105.I.5.a/2.
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provokationer i Østersøen var i amerikansk (og britisk) optik formentlig i et
vist omfang en del af et meget større spil, hvori indgik blandt andet luftmilitære styrkedemonstrationer og dybt indtrængende overflyvninger af sovjetisk
territorium.
De danske overvejelser omkring begrænsninger i den allierede øvelsesaktivitet kom også til udtryk i forbindelse med planlægningen og afholdelsen af
større NATO-luftøvelser. Da de danske myndigheder i foråret og sommeren
1953 drøftede dette spørgsmål i forbindelse med konkrete øvelsesplaner, der
blandt andet involverede amerikanske bombefly, gav udenrigsministeriet udtryk for principiel accept, men fastholdt retten til senere at ændre synspunkt,
såfremt de politiske forhold havde ændret sig. Da det senere viste sig, at en
bestemt øvelse antog et større omfang end først antaget, fandt man i udenrigsministeriet, at der stadig ikke var generelle politiske betænkeligheder ved
dens afholdelse. Eller som andre embedsmænd i ministeriet foretrak at formulere det, var der større betænkeligheder ved at opponere mod afholdelsen. Betænkeligheder, der formentlig især bundede i alliancepolitiske overvejelser om ikke unødigt at give udtryk for reservationer, der kunne give anledning til prestigetab eller kritik fra alliancepartnerne.53
I forbindelse med deltagelsen af amerikanske bombefly, der under øvelsen
skulle operere fra jyske flyvepladser, fokuserede udenrigsministeriet på den
geografiske begrænsning af det område, som maskinerne skulle indsættes
mod. Dette knyttede sig især til øvelseselementer i Østersøen. I august 1953
fremførte udenrigsministeriet blandt andet, at de deltagende fly skulle holde
sig 15 sømil fra den østtyske kyst. Såfremt de geografiske begrænsninger blev
overholdt, var øvelsen ifølge en udenrigsministeriel analyse tilrettelagt således, at der skulle være „tungtvejende politiske argumenter for, at man kan
modsætte sig dens afholdelse.“54 En af de politiske hovedbekymringer i forbindelse med den amerikanske luftaktivitet havde været sagens fremkomst på
et tidspunkt, hvor spørgsmålet om amerikansk flystationering på dansk jord
endnu ikke havde fundet sin endelige afslutning (se kapitel 12). Derfor
kunne en sådan øvelse risikere at skabe problemer, ikke mindst i forhold til
befolkningens holdning.55 For så vidt angik hensynet til Sovjetunionen vurderede chefen for udenrigsministeriets NATO-kontor, at presseangreb fra sovjetisk side naturligvis måtte forudses. Sovjetiske reaktioner mod øvelsen burde
dog efter hans udenrigspolitiske vurdering „formentlig ikke skræmme os fra
dens afholdelse som led i vort legitime forsvarsberedskab.“56
53
Skrivelse af 23. maj 1953 fra Ole Bjørn Kraft til forsvarsministeriet, UM 105.I.5.b/2; „Exercise
’Mariner’“, referat af 27. juni 1953, UM 105.I.5.b/2.
54
„Øvelsen ’Head up’“, referat af 17. august 1953, UM 105.I.5.b/2. Se Thorsten Borring Olesen og
Poul Villaume, I blokopdelingens tegn, Dansk udenrigspolitiks historie, bd. 5, 2005.
55
„Øvelsen ’Head up’“, referat af 17. august 1953, UM 105.I.5.b/2; „Øvelsen ’Head up’“, referat af
28. august 1953, UM 105.I.5.b/2;
56
Referat af 15. august 1953 med kontinuation af 17. august 1953 ved Birger Kronmann, UM
105.I.5.b/2.
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Østersøspørgsmålet 1949-1962 – en vurdering
I 1950’erne var de danske politiske myndigheder til stadighed yderst opmærksomme på spørgsmålet om Bornholms placering i den kolde krigs geografiske
skæringspunkt – oven i købet lidt øst for demarkationslinjen mellem Øst og
Vest. Fra dansk side fokuserede man vedvarende på muligheden af et isoleret
angreb på øen. Og samtidig eksisterede der en vis tvivl i det danske system
om, hvorvidt NATO faktisk ville komme til hjælp i en sådan situation. Af frygt
for at udløse en atomar storkrig ville stormagterne måske ikke være rede til
at „dø for Danzig“, som en ledende embedsmand formulerede det i 1955.57
Den danske opmærksomhed på Bornholm kom ikke mindst til udtryk i
spørgsmålet om udstrækningen af den allierede aktivitet i Østersøen.
Udstikningen af en dansk politisk kurs tog for alvor fart med overvejelserne i
forbindelse med NATO-øvelsen Main Brace i 1952. Her anlagde den danske
regering en politisk linje, hvor hensynet til sikkerhedsgarantien, alliancesammenholdet og afskrækkelsen blev nøje afbalanceret over for risikoen for at
virke udfordrende på Sovjetunionen. Disse beroligelsespolitiske restriktioner
for øvelsesaktiviteten var til dels motiveret af de samtidige offentlige forlydender om allieret fredstidsstationering i Danmark. Efter såvel dansk som amerikansk opfattelse fordrede stationeringssagen, at man i videst mulig omfang
undgik unødvendige provokerende tiltag over for Sovjetunionen. Den danske
balancepolitik i forbindelse med Main Brace var i vid udstrækning inspireret
af Storbritanniens bestræbelser på at undgå unødige provokationer. Briterne
var i den henseende indstillet på at tage større hensyn end både den danske
og den amerikanske regering. Men også fra fransk side tilkendegav man en
vis bekymring over øvelseskonceptet, ligesom den amerikanske ambassadør i
Moskva, George Kennan, direkte advarede mod øvelsen.58 For så vidt angik
det danske ønske om at undgå britiske anløb på Bornholm, delte chefen for
NATO’s Nordregion tilsyneladende den konkrete vurdering af, at politiske
hensyn i dette spørgsmål måtte veje tungere end de øvelsesmæssige fordele
ved en sådan komponent i øvelsen.
Som tilfældet havde været ved Main Brace-øvelsen, fastholdt de danske
myndigheder gennem 1950’erne – trods visse interne uoverensstemmelser
om vægtningen af de modstridende hensyn – en balancepolitik, hvor man ved
fastlæggelse af grænserne for den allierede øvelsesaktivitet vurderede den forsvarsmæssige fordel i forhold til de forventede politiske implikationer. Disse
drejede sig især om forholdet til Sovjetunionen, men også indrepolitiske hensyn blev fremhævet af de danske beslutningstagere. De danske myndigheder
udarbejdede geografiske og tekniske retningslinjer, der skulle sikre, at den
57

Notat af 26. august 1955, udfærdiget af assisterende chef for politisk-juridisk afdeling, Aa.
Hessellund Jensen, UM 105.I.40.b.
58
For Kennans advarsel, se Villaume, Allieret med forbehold, s. 174.
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fællesallierede øvelsesvirksomhed kunne gennemføres uden politiske problemer. En tankegang, som man ved flere lejligheder fra såvel britisk som amerikansk side støttede. NATO’s militære myndigheder og den danske forsvarsledelse arbejdede derimod for en vis slækkelse af de selvpålagte restriktioner,
især for at øge den militære værdi af øvelsesaktiviteten.
For så vidt angår den konkrete sag om NATO-øvelsen i marts 1953, fandt
man fra dansk side de politiske ulemper mere tungtvejende end den forsvarsog afskrækkelsesmæssige samt alliancepolitiske gevinst, der måtte ligge i gennemførelsen af øvelsen. Denne beslutning, hvori ikke-provokationshensynet
spillede en afgørende rolle, skal ses i lyset af, at regeringen kort forinden
havde gennemført den højprofilerede og omdiskuterede NATO-øvelse Main
Brace, som man fra sovjetisk side havde reageret stærkt imod. Ligesom det
havde været tilfældet med Main Brace, var man også i andre NATO-lande opmærksomme på hensynet til at undgå unødig forøgelse af spændingen. Ikke
blot fra britisk side havde man fokuseret på ikke-provokationen. Også fra
amerikansk side besluttede man – trods dansk accept af øvelsesoplægget – at
aflyse en flådeøvelse i Østersøen.
De restriktioner, som danske myndigheder pålagde sig i forbindelse med
Bornholm og aktiviteten i Østersøen, kom da heller ikke til at udgøre det,
man kunne kalde en ’affindelsespolitisk glidebane’ for Danmark og NATO.
Uagtet at de danske myndigheder i de kommende årtier grundlæggende fastholdt de forsigtighedsforanstaltninger, som blev udformet i første halvdel af
1950’erne, var der tværtimod tendens til en stadig mere markeret hævdelse af
retten til frit at kunne operere f.eks. omkring Bornholm. Således anløb vesttyske minestrygere mere eller mindre regelmæssigt bornholmske havne i
1980’erne, om end det skete med bevidst fluktuation i anløbenes hyppighed
for ikke at risikere anklager for militær optrapning (se kapitel 14 og 40).
De danske myndigheder fastholdt i årene 1949-1962 et stadigt fokus på Sovjetunionens strategiske interesse i de danske stræder. I en eventuel krigs- eller
krisesituation ville kontrol over stræderne være en betydelig fordel for Sovjetunionen, der dermed i et vist omfang ville kunne styre passagen til og fra Østersøen. Det ville både give bedre passage for østlige flådeenheder på vej ud i
Nordsøen og muliggøre blokering af vestlige flådestyrkers eventuelle indtrængen
i Østersøen. De sovjetiske forsøg i 1950’erne på at få kontrol med de danske
stræder og sejladsen i Østersøen allerede i fredstid, f.eks. ved at få „lukket
hav“-konceptet knæsat, mislykkedes. Og heller ikke de sovjetiske forsøg på at
styrke muligheden for at opnå kontrol med stræderne i krise- eller krigstid
ved enten at få trukket Danmark helt ud af NATO eller delvis neutraliseret
gennem indlemmelse i forskellige sikkerheds- og fredszoner gav resultater i
årene 1949-1963. Sådanne zoneforslag blev af de danske myndigheder anset
for helt uacceptable, da de ville kompromittere den danske NATO-politik.
Kremls mere overskuelige og realistiske delmål sigtede mod at svække
virkningerne af alliancemedlemskabet ved at presse Danmark til at føre en alØSTERSØSPØRGSMÅLET

247

kap. 11 rettet P

09/06/05

14:51

Side 248

liancepolitik, der i mindst muligt omfang forøgede den nordatlantiske alliances militære kapacitet i østersøområdet. Kremls kortsigtede og mere realistiske mål var at begrænse den nordatlantiske alliances tilstedeværelse i
Østersøen mest muligt. Sovjetunionen forsøgte i den forbindelse – og med
begrænset held – at presse Danmark til at føre en underdrejet alliancepolitik,
der kunne svække NATO’s militære kapacitet i østersøområdet. Ud over det
stærke fokus på den militære integration af Vesttyskland i NATO kom Kremls
påvirkningsforsøg blandt andet til udtryk i forsøget på at forhindre stationering af amerikanske fly og oplagring af taktiske atomvåben på dansk territorium (se kapitel 12-14). Påvirkningsforsøg, der i udenrigsministeriet blev beskrevet som „udslag af USSR’s ønske om en militær[t] svag udfaldsport fra
Østersøen.“59

59
„Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957 med
kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2.
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12 · Flystationering på dansk jord
Indledning
Parallelt med forsøgene på at opnå kontrol over Østersøen og at få Danmark
til at forlade NATO, udøvede Kreml et pres på de danske beslutningstagere
for at svække virkningerne af dansk NATO-medlemskab, således at den militære kapacitet i Østersøområdet ikke blev styrket.
Et af de første, markante påvirkningsforsøg løb af stabelen i Koreakrigens
højspændte atmosfære, og havde til formål at forhindre den stationering af
amerikanske fly i Danmark (og Norge), som de danske beslutningstagere
måtte tage stilling til i 1952-53.
De allierede stationeringsovervejelser gik helt tilbage til oktober 1949, hvor
Forsvarskomitéen havde vedtaget, at man i alliancens forskellige regioner skulle
„uddrage sådanne afsnit af de vedtagne forsvarsplaner, som indebar, at styrker
fra en Atlantmagt måtte stationeres på en anden Atlantmagts territorium og
opfordre vedkommende lande til at indgå bilaterale aftaler om sådan stationering.“ En vedtagelse, der senere blev bifaldet i det permanente råd, og som senere dannede baggrund for den dansk-amerikanske overenskomst om Grønlands forsvar. Og det var også på denne baggrund, at SHAPE den 22. maj 1952
formelt opfordrede Danmark til at optage bilaterale forhandlinger med USA
om udbygning af flyvepladser, herunder stationering af flyverstyrker på dansk
jord.1 Baggrunden herfor var, at NATO’s militære myndigheder i slutningen
af 1951 havde vurderet, at forsvaret af Nordregionen krævede omtrent dobbelt så mange fly, som Danmark og Norge kunne mønstre. For at opnå den
nødvendige forbedring af forsvaret, var stationering af allierede fly en nærliggende løsningsmodel. Det fremgik af NATO-dokumentet MC 26/1, der blev
godkendt af NATO’s politiske myndigheder i november 1951. Det forslag,
som de danske myndigheder måtte tage stilling til, var stationering af to amerikanske wings af hver 75 jagerbomberfly på flyvepladser i Danmark. Samtidig
skulle en wing stationeres i Norge. Da Norge senere afslog fredstidsstationering, måtte Danmark overveje stationering af i alt tre wings, hvoraf den ene
dog kunne stationeres syd for grænsen.2
I løbet af 1952 tydede udviklingen på en positiv dansk stillingtagen til stationeringen, men i begyndelsen af 1953 brød de dansk-amerikanske forhand1

Notat af 28. maj 1952, UM 105.K.7.b/1; „Spørgsmålet om fredstidsstationering i Danmark af fremmede flyverstyrker, herunder de russiske noter til Danmark om dette emne“, notat af 24. august
1953, UM 105.K.7.b/1.
2
Poul Villaume, Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i danske sikkerhedspolitik 1949-1961, 1995, s. 403f.; Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, Udenrigsministeriet 1968 bd. 1, s. 89.
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linger imidlertid reelt sammen, da USA ikke kunne acceptere de danske krav
for stationeringen, særligt omkring dansk vetoret over flyenes anvendelse. I
september 1953 lukkede den nyslåede socialdemokratiske regering reelt
spørgsmålet ved at sige nej tak til permanent fredstidsstationering „under de
nuværende omstændigheder“.
I dette kapitel vil baggrunden for den danske politikformulering blive drøftet nærmere, særligt med henblik på, hvilken indflydelse Sovjetunionen fik på
den danske beslutningsproces.

Indledende dansk stillingtagen
De første regulære følere til de danske myndigheder om en fremtidig stationering af allierede fly på dansk jord kom i oktober 1951. På en konference den
23. oktober 1951 oplyste chefen for NATO’s Nordregion, den britiske admiral
Brind, at USA nu var i færd med at opbygge „en flyverstyrke, som skulle allokeres til forsvaret af den nordeuropæiske region.“ Styrken, der antagelig ville være
klar i sidste halvdel af 1952, skulle „imødekomme de fra skandinavisk side gentagne gange fremsatte ønsker om at få allokeret hjælp udefra.“ Allerede i 1949
havde danske beslutningstagere fået at vide, at alliancen ikke forventede at kunne
holde Danmark. Den danske forsvarschef, admiral E.J.C. Qvistgaard, mente, at
Brinds udtalelser sigtede mod at forberede Danmark (og Norge) på „at tage
spørgsmålet om fremmede luftstyrkers basering på nationalt territorium op til
fornyet overvejelse.“ Få dage senere kom ifølge Qvistgaard det første forsøg på
„at få brudt en breche i muren med hensyn til dansk/norsk stillingtagen til fremmede luftstyrkers basering i Danmark/Norge i fredstid“, da den amerikanske
chef for Nordkommandoens flystyrker, general Taylor, forespurgte ham om muligheden for basering af en såkaldt ’Air Rescue Flight’ i Danmark. Qvistgaard
redegjorde for „de politiske synspunkter, der herskede i landet med hensyn til
basering af fremmede styrker i fredstid, synspunkter, som vi havde fælles med
Norge, og udtalte, at det næppe ville være politisk gennemførligt.“ General Taylor
fandt dog, at det netop ville være politisk gennemførligt med en sådan type enhed, da „dens basering her i Danmark aldrig kunne bruges af propagandaen som
en basering af aggressiv karakter.“ Enheden, der ville bestå af 6-7 maskiner, primært helikoptere, var ikke bevæbnet, og var kun møntet på assistance ved flyveulykker. Qvistgaard henstillede imidlertid, at general Taylor ikke bragte spørgsmålet op over for forsvarsministeren, da „det kunne være ubekvemt for ministeren at få det forelagt på denne måde“, men ville selv påtage sig at „ventilere
det overfor ministeren ved lejlighed“, hvilket han gjorde få dage senere.3
3

General Taylor undlod i tråd med Qvistgaards råd at tage spørgsmålet op personligt med forsvarsministeren. Notits af 30. oktober 1951 til forsvarsministeren, udfærdiget af Forsvarschef E.J.C.
Qvistgaard, FM 82-77/51, kasse 19.
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I løbet af december 1951 fortsatte NATO’s militære myndigheder drøftelserne med den danske forsvarsledelse om stationering af allierede flystyrker i Danmark.4 Omtrent samtidig fandt der på politisk niveau begyndende
forhandlinger sted mellem danske og norske beslutningstagere om oprettelse
af baseaftaler med USA. Baggrunden herfor var de samtidige amerikansk-norske forhandlinger om baser til brug for det amerikanske strategiske luftvåben
(SAC).5 Under disse komplicerede forhandlinger foreslog Norge i november
1951, at den britiske og den danske regering blev inddraget i forhandlingerne. Norge ønskede i denne forbindelse at slutte overenskomst med
Danmark i tråd med det overenskomstudkast, nordmændene forhandlede
om med briterne. De danske myndigheder mente dog ikke, at man fra dansk
side skulle slutte overenskomst med nordmændene, før en dansk aftale med
USA og Storbritannien lå klar. Fra dansk side havde man endnu ikke fået formelle henvendelser i denne henseende, og den danske forsvarsminister,
Harald Petersen, vurderede ikke, at et dansk initiativ var nødvendigt. I udenrigsministeriets NATO-kontor fandt man, at Danmark burde indtage en afventende stilling, da „aftaler som disse ikke just tjener til at forbedre forholdet mellem Sovjet og NATO-magterne.“ Endvidere bekymrede udenrigsministeriet sig for artikel 1 i overenskomstudkastet, der indebar, at værtslandet
ville stille baser til rådighed i en konflikt, uanset om landet selv var impliceret
eller ej. Dette var set fra et dansk synspunkt „højst uheldigt“, og i udenrigsministeriet overvejede man, hvordan artikel 1 kunne ændres. Danmark skulle
nemlig sikre sig mod automatisk at blive inddraget i perifere konflikter, som
ikke berørte Danmark. Imidlertid var dette en vanskelig alliancepolitisk balancegang, da Danmark risikerede at fremstå som dårlig alliancepartner, hvis
landet ikke ville deltage i, hvad der kunne udlægges som kollektive forpligtelser. Under alle omstændigheder fandt udenrigsministeriet, at spørgsmålet
næppe var så presserende, at det ikke tålte udsættelse. En snarlig allieret henvendelse var dog at vente.6 I januar rettede general Taylor da også henvendelse til den danske forsvarsminister med et brev, hvori han anbefalede den
danske regering snarligt at overveje permanent stationering af NATO-flystyrker i Danmark. Udenrigsminister Kraft modtog meldingen positivt og fortalte

4

Notits af 30. oktober 1951 til forsvarsministeren, udfærdiget af Forsvarschef E.J.C. Qvistgaard, FM
82-77/51, kasse 19.
5
Villaume, Allieret med forbehold, s. 406f. For en nærmere redegørelse for den amerikanske militære
planlægning, herunder koblingen mellem SAC’s strategiske ønsker om baser i Norge og SHAPE’s
ønsker om (taktisk) flystationering i Danmark/Norge, se s.st., s. 399f.
6
De danske myndigheder mente desuden ikke at skylde Norge noget i denne sag, da nordmændene
selv havde forhandlet sig til enighed med USA uden at holde Danmark orienteret. „Udkast til overenskomst mellem Norge på den ene side og henholdsvis USA og UK på den anden side om benyttelse i krigstid af baser“, 7. januar 1952, udfærdiget af Forsvarsministeriets 11. kontor med kontinuationer af udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, og chef for udenrigsministeriets politiskjuridiske afdeling, C.A.C. Brun, UM 105.K.7.b/1.
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kort efter den amerikanske ambassadør Anderson, at han ikke forventede nogen alvorlig dansk modstand imod at oprette NATO-baser i Danmark .7
Sagen om flystationering blev yderligere accentueret for den danske regering, da NATO-landene på ministerrådsmødet i Lissabon i februar 1952
skulle drøfte alliancens infrastrukturprogram, herunder udbygning og finansiering af de nationale flyvepladser. Disse drøftelser havde tætte bånd til
spørgsmålet om flystationering. I januar 1952 var man i det danske udenrigsministerium blevet bekendt med AFNE’s infrastrukturprogram fra december
1951, som – for så vidt angik Nordregionen – lå til grund for de SHAPE-planer, der formentlig skulle fremlægges til godkendelse på ministerrådsmødet
i Lissabon. I AFNE’s mål for medio 1953 blev der blandt andet opereret med
udbygning af seks danske flyvepladser som såkaldte hovedflyvepladser, der
forudsatte permanent belægning med styrker (modsat mobiliseringsflyvepladser og hjælpeflyvepladser). To af pladserne skulle efter AFNE’s plan belægges med 48 „light bombers“ fra Storbritannien og 75 „fighter bombers“ fra
USA. Endvidere fremgik det af AFNE’s program, at SHAPE desuden ønskede
flyvepladsen i Beldringe udbygget til hovedflyveplads i 1953, og at der også
skulle stationeres amerikanske luftstyrker her. Fra Nordregionens side regnede man med, at udbygningen ville ske med international finansiering, hvilket dog forudsatte, at Danmarks (og Norges) eksisterende officielle politik,
der forbød stationering af fremmede enheder i fredstid, ville blive ændret i
tilstrækkelig god tid til modtagelse af de amerikanske og britiske styrker, der
var øremærket til dette område. Det danske udenrigsministerium var således
forud for Lissabon-mødet forberedt på, at man ville blive stillet over for
spørgsmålet om fredstidsbaser i Danmark, og at man snart ville blive udsat for
et stærkt politisk pres fra alliancen i sagen. Et pres, som Danmark efter
NATO-kontorets opfattelse dog skulle være rede til at modstå, såfremt forholdene talte for en fastholdelse af den hidtidige politik. Under alle omstændigheder var det på denne baggrund betydningsfuldt, at den danske stilling i
dette spørgsmål nu blev gjort klar.8
Det politiske pres blev allerede indledt i begyndelsen af februar 1952, hvor
den amerikanske ambassade orienterede det danske udenrigsministerium
om, at den amerikanske regering lagde den største vægt på, at SHAPE’s program blev gennemført uden forsinkelse, og at samtlige lande deltog. I denne
forbindelse brugte USA finansieringsspørgsmålet som politisk løftestang:
Efter den amerikanske regerings opfattelse afhang spørgsmålet om international finansiering af de infrastrukturelle udbygninger af en „positiv stilling“

7

Villaume, Allieret med forbehold, s. 409.
“Ø.P.VI’s notits af 25. januar 1952 om udbygning af dansk flyvepladser i henhold til SHAPE’s infrastrukturprogram for 1952“, foreløbig notits af 30. januar 1952, UM 105.K.7.b/1; „Notits til PJV“ af
25. januar 1952, UM 105.K.7.b/1; „Flyvepladsprogrammets politiske aspekter“, 8. februar 1952, udfærdiget af E. Schram-Nielsen, UM 105.K.7.b/1.
8

252

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

kap. 12 rettet P

09/06/05

14:51

Side 253

til infrastrukturprogrammet, der blandt andet opererede med stationering af
amerikanske flystyrker på danske flyvepladser. Udenrigsministeriet fremhævede imidlertid over for den amerikanske ambassade, at problemernes „økonomiske og politiske rækkevidde“ gjorde indgående overvejelser nødvendige,
og fremhævede i denne forbindelse basespørgsmålet.9
De økonomiske problemer, som udenrigsministeriet hentydede til, knyttede
sig særligt til de mulige forøgelser af landets forsvarsudgifter. Da de danske
myndigheder havde kalkuleret med lavere udbygningsgrader og færre fly i eskadrillerne, ville udbygningen „medføre udgifter som væsentligt overstiger de
beløb, man har forudset fra dansk side.“ Og da man af økonomiske hensyn
fra dansk side ikke så sig i stand til at levere det nødvendige mandskab til at
belægge hovedflyvepladserne, måtte dette „nødvendigvis ske med fremmede
NATO-styrker.“10
Dermed var en klar sammenhæng mellem de økonomiske og de politiske
problemer antydet: Ved at sigte efter international finansiering risikerede
man at fastlåse sin manøvrefrihed omkring fredstidsstationering, ligesom
man med en dansk vægring ved stationering risikerede, at NATO nægtede at
tillade international finansiering, hvorved Danmark selv måtte betale for udvidelsen.11
For så vidt angår substansen i de politiske problemer ved at acceptere stationeringen, var der to centrale faktorer: For det første et udenrigspolitisk hensyn til Sovjetunionen, og for det andet et indenrigspolitisk hensyn, der angik
„faren for Folkeopinionen“, som udenrigsministeriet betegnede det i januar
1952. Imidlertid fandt udenrigsministeriet, at „de foreliggende kendsgerninger“ talte for, at „det blev overvejet, hvorvidt det hidtil hævdede princip
fremdeles bør fastholdes, eller om de i sagen foreliggende nye kendsgerninger måtte gøre det hensigtsmæssigt at ændre holdning.“ Om end disse
indenrigs- og udenrigspolitiske hensyn var „tungtvejende“, vurderede udenrigsministeriet, at såfremt udviklingen pegede i retning af, at man næppe i
længden kunne fastholde sin hævdvundne reservation over for fremmede
tropper på dansk jord, måtte man fra dansk side „belave sig på en omstilling
i en uvis, men formentlig ret nær fremtid.“ Hvis dette var tilfældet vurderede
udenrigsministeriet, at „den NATO-goodwill, som eventuelt vil kunne forspil-

9

Notits af 6. februar 1952, UM 105.K.7.b/1.
„Ø.P.VI’s notits af 25. januar 1952 om udbygning af dansk flyvepladser i henhold til SHAPE’s infrastrukturprogram for 1952“, foreløbig notits af 30. januar 1952, UM 105.K.7.b/1.
11
I efteråret 1951 havde NATO på baggrund af et amerikansk forslag vedtaget, at internationalt finansierede anlæg skulle kunne anvendes af alle NATO-landes styrker i overensstemmelse med godkendte NATO-planer (se Leon Dalgas Jensen, „NATO og danske økonomisk-politiske interesser
1949-1956“, i Due-Nielsen m.fl. (red.), Danmark, Norden og NATO 1948-1962, 1991, s. 97). Allerede i
foråret 1951 havde dilemmaet stået klart for udenrigsministeriet, der dog på daværende tidspunkt
udelukkende opererede med udbygning af militære anlæg til brug for fremmede styrker i krigstid.
„Baser og infrastruktur“, notits af 18. april 1951, UM 105.K.7.b/1.
10
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des ved at trække sagen i langdrag, vejer tungere end de tvivlsomme politiske
fordele, som man vil kunne opnå ved at trainere sagen.“12
Ud over at udenrigsministeriet af alliancepolitiske grunde anså en dansk
accept for ønskelig, pegede også rene militære betragtninger i denne retning.
Siden Danmarks indtræden i Atlantpagten, havde man fra dansk side bestræbt sig på at opnå „tilsagn om bistand til landets forsvar i en krigssituation.“
Udenrigsministeriet vurderede i denne sammenhæng, at en fredstidsstationering af de allierede luftstyrker „til en vis grad [synes] at imødekomme vore ønsker om at opnå øjeblikkelig hjælp i en angrebssituation, og tilstedeværelse af
fremmede styrker på dansk jord vil formentlig være den bedste garanti for, at
landet ikke bliver afskrevet i første omgang.“13 Et synspunkt, der også blev berørt i en udenrigsministeriel analyse kort efter. Her noterede chefen for
NATO-kontoret, Erik Schram-Nielsen, at man – stillet over de militære eksperters påstand om, at et angreb stort set kunne ske uvarslet – næppe kunne
opretholde „den hidtil forfægtede dualisme: 1) at Danmark i tilfælde af angreb skal forsvares og søges holdt – med bistand af fremmede styrker samtidig med 2) disse ikke må placeres her i fredstid.“14 Disse militære eksperter
talte antagelig også den danske forsvarschef, der kort forinden havde berørt
tilsvarende tanker. På grund af den „nære beliggenhed ved russisk (besat) territorium“, ville effektiv allieret indgriben i det danske område ifølge forsvarschefen være næsten umulig i den første kritiske fase, hvilket talte for, at man
i „et vist omfang“ måtte gå ind for at stationere allierede hjælpestyrker i
Danmark i fredstid – altså i det mindste at acceptere stationering af fly. Af
hensyn til de „meget tungtvejende militære grunde“ henstillede han, at regeringen trods „mulige politiske betænkeligheder“ gik ind for en permanent
stationering af allierede styrker til supplering af det danske forsvar.15
En mulig måde at begrænse de politiske problemer på var gennem et såkaldt rotationssystem, som allerede var på tale i januar 1952. Tanken var, at
fremmede flyenheder på skift skulle være stationeret på danske og norske flyvepladser. De danske militære myndigheder fandt dog – tilsyneladende på
linje med NATO’s Nordregion – at denne ordning i praksis ville betyde, at
Danmark alligevel modtog permanent stationering af fremmede tropper, da
det fornødne personel fra udefrakommende enheder måtte være på flyve12

„Ø.P.VI’s notits af 25. januar 1952 om udbygning af dansk flyvepladser i henhold til SHAPE’s infrastrukturprogram for 1952“, foreløbig notits af 30. januar 1952, UM 105.K.7.b/1.
13
Endvidere fremgik det af AFNE’s program, at SHAPE desuden ønskede flyvepladsen i Beldringe
udbygget til hovedflyveplads i 1953, og at der skulle stationeres amerikanske luftstyrker her. „Ø.P.VI’s
notits af 25. januar 1952 om udbygning af dansk flyvepladser i henhold til SHAPE’s infrastrukturprogram for 1952“, foreløbig notits af 30. januar 1952, UM 105.K.7.b/1.
14
„Flyvepladsprogrammets politiske aspekter“, 8. februar 1952, udfærdiget af E. Schram-Nielsen,
UM 105.K.7.b/1.
15
„Stationering af allierede hjælpestyrker i Danmark i fredstid“, til forsvarsministeren fra forsvarschef E.J.C. Qvistgaard, dateret 2. februar 1952, FM 82-77/51, kasse 19. De citerede dele er også bragt
i uddrag i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. I, s. 89f.
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pladserne allerede i fredstid. Ifølge forsvarschefen ville det politisk-taktiske
ræsonnement, nemlig „camouflagen, som dækker det egentlige formål“ være
så „gennemsigtig“, at man ikke reelt opnåede noget i den henseende, og
ligeså godt „kunne tage skridtet fuldt ud“. Hans reservation over for rotationsprincippet bundede desuden i det rent militære argument, at det kun var en
„halv foranstaltning“, der altså ikke i tilstrækkelig grad tilgodeså det militære
behov for allieret støtte.16 Samtidig var en rotationsordning ligesom andre løsninger, hvorefter allierede fly lejlighedsvis aflagde besøg for at gøre sig bekendt med dansk område, ikke muligt ud fra økonomiske hensyn. Disse ordninger forudsatte nemlig et „dobbelt sæt operationsbaser med dertil hørende
kostbart udstyr“, som udenrigsministeriet pointerede i en sen redegørelse fra
august 1953.17

Foreløbig lav profil: ikke-provokation og folkelig modvilje
I Lissabon blev stationeringsspørgsmålet rejst af den amerikanske udenrigsminister Dean Acheson under en samtale med den danske udenrigsminister
Ole Bjørn Kraft og den norske udenrigsminister Halvard Lange. Fra såvel
dansk som norsk side erklærede man sig rede til at (ud)bygge de omhandlede
flyvepladser, ligesom man var indstillet på, at disse stod til alliancens rådighed
i kritiske situationer. De to skandinaver gav udtryk for forståelse for de militære synspunkter og også villighed til at drøfte det nævnte rotationsprincip.
Både Kraft og Lange henstillede dog til, at sagen ikke blev forceret, og begge
gav udtryk for, at man ikke var rede til at opgive den hævdvundne politiske
modstand mod permanent fredstidsstationering. Dette bundede for det første i
notevekslingen mellem Norge og Sovjetunionen i efteråret 1951, hvor Norge
i november 1951, på baggrund af sovjetiske påstande om planlægning af
NATO-baser på norsk territorium, havde gentaget sit tilsagn over for
Sovjetunionen fra 1949 om ikke at tillade baser på sit territorium. Selv om
den danske regering ikke havde afgivet et konkret løfte til Sovjetunionen,
førte Danmark reelt en tilsvarende politik, pointerede Kraft (se nedenfor for
en nærmere diskussion af ligheder mellem den danske og norske politik). For
det andet bundede reservationen mod at give tilsagn om permanent stationering i, at situationen kunne blive farlig, hvis der blev indgået aftale om stationering på et tidspunkt, hvor der ville gå et år, inden flyvepladserne var bygget
og maskinerne stod til rådighed. Dette ræsonnement lå formentlig bag Krafts

16

„Stationering af allierede hjælpestyrker i Danmark i fredstid“, til forsvarsministeren fra forsvarschef E.J.C. Qvistgaard, dateret 2. februar 1952, FM 82-77/51, kasse 19. De her citerede dele optræder ikke i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. I.
17
„Spørgsmålet om fredstidsstationering i Danmark af fremmede flyverstyrker, herunder de russiske
noter til Danmark om dette emne“, notat af 24. august 1953, UM 105.K.7.b/1.
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noget mere imødekommende linje under mødet med Acheson, hvor han
ifølge det amerikanske referat havde understreget, at en permanent fredstidsstationering ville blive muligt på et senere tidspunkt.18
Udenrigsminister Acheson udtrykte under samtalen forståelse for de politiske vanskeligheder ved så kort tid efter den norsk-sovjetiske noteudveksling
at tage spørgsmålet op. Derfor gav han „bindende tilsagn“ om at ikke at rejse
spørgsmålet om fredstidsstationering straks, og desuden om at basespørgsmålet ingen indflydelse ville få på international finansiering af flyvepladserne.19
Det skete ved, at flyvepladserne Tirstrup og Vandel, der oprindelig var tænkt
bemandet med udenlandske styrker, foreløbig blev betegnet mobiliseringsflyvepladser, som kun skulle bemandes i tilfælde af krise eller krig.20 Dermed fik
man fra dansk (og norsk) side demonteret problemet med flyvepladsudbygningen som potentiel glidebane for en senere basering af fremmede fly i
fredstid.
Krafts antydning over for Acheson af en øget risiko for sovjetiske modforanstaltninger inden flyene faktisk stod på dansk jord, var i tråd med en analyse,
som udenrigsministeriets NATO-kontor havde foretaget i begyndelsen af februar 1952. Analysen konkluderede, at det eneste faste punkt syntes at være,
„at krigsfaren øges i intervallet mellem russisk kendskab til en plan om fredstidsbasering og de fremmede styrkers ankomst“.21 Ved et møde med admiral
Brind og general Taylor havde den danske forsvarsminister Harald Petersen
ligeledes ud fra et ikke-provokationshensyn forklaret, at den logiske udvikling
måtte være, at man tog de fornødne skridt, når styrkerne var klar. Det ville
være forkert „at løbe en risiko på et forkert tidspunkt“22, pointerede forsvarsministeren, der senere under et internt møde understregede, at det ikke var
rimeligt at træffe en afgørelse på et tidspunkt, hvor hverken flyvepladserne eller maskinerne var klar, men at det ville være i national interesse at træffe
denne afgørelse, når tiden var inde.23 I juni 1952 erklærede Kraft under et
møde mellem danske og norske ministre og ledende embedsmænd, at han
ikke ligefrem troede, at der blev krig som følge af fredstidsstationering i
18

Notits af 21. februar 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1; Foreign Relations of the
United States, 1952-54, vol. V, s. 127; „Samtalen i udenrigsministeriet mandag den 8. sept. kl. 10“, ABA,
H.C. Hansens Arkiv, kasse 21, læg 1.
19
Notat af 21. februar 1952 og telegram af 23. februar 1951 fra den danske delegation i Lissabon,
begge udfærdigede af udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1.
20
Det blev dog aftalt i Lissabon, at disse flyvepladser skulle udbygges til samme standard som hovedflyvepladser, blot uden de medfølgende indkvarteringsfaciliteter. Dalgas Jensen, „NATO og danske
økonomisk-politiske interesser 1949-1956“, s. 97; Villaume, Allieret med forbehold, s. 413f.
21
„Flyvepladsprogrammets politiske aspekter“, 8. februar 1952, udfærdiget af E. Schram-Nielsen,
UM 105.K.7.b/1.
22
„Referat af møde med admiral Brind og general Taylor den 17. marts 1952 kl. 13.30 hos forsvarsministeren,“ UM 105.K.7.b/1.
23
Notat af 18. juni 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1. Kraft gav også udtryk for
lignende synspunkter over for Lange i marts 1952. Brev af 17. marts 1952 til Halvard Lange fra Ole
Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1.
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Danmark. Man kunne imidlertid ifølge Kraft ikke udelukke, at det kunne
medvirke som en blandt flere krigsfremkaldende faktorer. Man måtte dog
vægte denne risiko med de involverede nationale interesser, understregede
han, og tage en beregnet risiko.24 Dermed havde de ledende ressortministre
i princippet taget den politiske vurdering af, hvorvidt faren for krig blev øget
eller formindsket ved, at Danmark ændrede sin basepolitik. Det havde udenrigsministeriets NATO-kontor i februar efterlyst. For medens der ikke var tvivl
om, at muligheden for at holde Danmark i tilfælde af et angreb blev øget ved
stationeringen, var „hensynet til fredens bevarelse […] den eneste målestok
for formålstjenligheden“ af et sådant skridt.25
Det var væsentligt for de danske beslutningstagere ikke at provokere
Moskva unødigt. Men selv om ikke-provokationshensynet udgjorde et klart
element i beslutningsprocessen, kom ikke-provokationen i hovedsagen kun til
at omfatte hemmeligholdelse af forhandlingerne, indtil stationeringen kunne
gennemføres som et fait accompli over for Kreml. Den fik derfor ikke nogen
egentlig indflydelse på den danske stilling til stationeringsplanerne i foråret
1952. På dette tidspunkt var der ikke tale om, at hensynet til Kreml og frygten for sovjetiske reaktioner var tilstrækkelig tungtvejende til at påvirke den
danske beslutning om ja eller nej til selve stationeringen. Kun til håndteringen af forberedelsesarbejdet, der måtte foregå under yderste forsigtighed
og diskretion, således at man fra dansk side ikke eksponerede sig militært
forud for en styrkelse af forsvars- og afskrækkelsesevnen.
Der eksisterede imidlertid andre hensyn, der tilskyndede regeringen til at
indtage en underdrejet position, hvor offentlig debat af sagen blev udskudt
længst muligt. Allerede i efteråret 1951 havde forsvarschefen i forbindelse
med „de betydelige politiske vanskeligheder“, der knyttede sig til stationeringsspørgsmål, fremhævet, at det „utvivlsomt for den danske befolkning i begyndelsen vil være en ubehagelig tanke at skulle have fremmede – omend
venligtsindede – tropper i landet.“26 Den danske offentligheds forventede
modvillige reaktion på udsigten til at have amerikanske soldater på dansk jord
kom da også til at spille en vigtig rolle for de ledende danske ministres indledende håndtering af sagen. Der var tale om en vanskelig balanceakt, idet opinionen på den ene side skulle forberedes på stationering, uden at man på
den anden side skød en egentlig offentlig debat i gang. For ikke at vække en
slumrende anti-NATO-stemning måtte befolkningen gradvist vænnes til tanken. Behovet for at gøde jorden i forhold til befolkningen blev fremhævet af
Kraft under et møde med general Eisenhower i begyndelsen af maj 1952,

24

Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952.
„Flyvepladsprogrammets politiske aspekter“, 8. februar 1952, udfærdiget af E. Schram-Nielsen,
UM 105.K.7.b/1.
26
„Stationering af allierede hjælpestyrker i Danmark i fredstid“, til forsvarsministeren fra forsvarschef E.J.C. Qvistgaard, dateret 2. februar 1952, FM 82-77/51, kasse 19.
25
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hvor danskeren understregede regeringens principielle imødekommenhed i sagen.27 Få uger senere fremgik
det af et udenrigsministerielt referat,
at det set fra et dansk perspektiv var
at foretrække, at de diplomatiske forhandlinger med amerikanerne blev
udskudt indtil videre, mens man ventede på, at befolkningen fik „lejlighed til gradvis at gøre sig fortrolig
med tanken om stationering af fremmede styrker her i landet.“ I den forbindelse havde flere centrale ministre i taler „forsøgt at forberede jordbunden.“28 Det var muligvis på baggrund af denne tidlige indsats, at
Kraft under et forsvarsmøde i juni
1952 vurderede, at „man ikke ville få
DKP under Eisenhowers besøg i Danmark. befolkningens flertal imod sig“ i stationeringsspørgsmålet.29 Blandt de
(ABA).
tiltag, som man fra regeringens side
overvejede for at tage brodden af stationeringskonceptet, var beslutningen
om det ønskelige i at anvende betegnelsen ’stationering’ fremfor ’baser’, der
i højere grad smagte af suverænitetsafgivelse. Selv om Kraft ikke forventede,
at den danske befolkning ville forstå denne skelnen, blev stationeringsbegrebet anvendt stort set konsekvent af de danske politikere. Der var dog ikke kun
tale om en ren sproglig-psykologisk skelnen. Fra dansk side forventede man
nemlig, at der ikke var tale om baser i traditionel forstand, forstået som afståelse af et område til et fremmed land i tråd med de sovjetiske baser i
Finland.30 I denne forbindelse var der tilsyneladende ikke fuld overensstemmelse mellem de danske og amerikanske forventninger, da man fra amerikansk side opererede med mere traditionelle basekoncepter, herunder omfattende eksterritorialrettigheder med blandt andet import- og eksportprivilegier.31

27

„Udklip af ’Hovedpunkter af drøftelserne den 8. maj mellem statsministeren, udenrigsministeren,
forsvarsministeren samt finansministeren og general Eisenhower’“, udateret (1952), UM
105.K.7.b/1.
28
Notat af 28. maj 1952, UM 105.K.7.b/1.
29
Referat af Forsvarsmøde den 16. juni 1952, UM 105.G.13.
30
Sst. Kraft fremhævede også denne forskel i forhold til det finsk-sovjetiske baseforhold, da han den
10. september 1952 i udenrigspolitisk nævn redegjorde for det danske stationeringsforløb.
31
Villaume, Allieret med forbehold, s. 433.
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Selv om indrepolitiske og ikke-provokationsorienterede hensyn gennem
det første halvår af 1952 gjorde den danske regering opmærksom på betydningen af at holde lav profil i sagen og undgå offentlig debat, medførte forsvarsmæssige og alliancepolitiske hensyn en grundlæggende positiv indstilling til stationering af allierede flystyrker på dansk jord. Som Kraft udtrykte
det på et ministermøde i juni 1952, kunne Danmark „meget vanskeligt hævde
nødvendigheden af at få hjælp ude fra“, hvis ikke landet var rede til selv at
gøre en indsats.32 Dette var også nødvendigt, fastslog Kraft, „af hensyn til vor
anseelse udadtil og den vurdering, man gav vore forsvarsanstrengelser“. En
yderligere årsag til den indledende positive danske stilling til stationeringsforslaget var, at der var udsigt til en valutamæssig fordel ved betydelig tilførsel af
dollars gennem NATO’s infrastrukturprogram.33

Socialdemokratiets indledende stilling
Under mødet med general Eisenhower i maj 1952 havde Kraft ikke blot peget på nødvendigheden af tid til psykologisk forberedelse af befolkningen.
Man måtte også have mulighed for at forberede oppositionens opbakning.
Kraft fremhævede her nødvendigheden af at sikre, at også en eventuel ny regering ville følge den nuværende linje.34 Af mere øjeblikkelig betydning var
dog, at Socialdemokratiets parlamentariske støtte var af afgørende betydning
for den borgerlige mindretalsregerings mulighed for at føre forsvarspolitik –
og dermed mulighed for at gennemføre stationeringen.35 Medens den socialdemokratiske presse i foråret 1952 havde haft en vis kritisk distance til rygterne om en kommende fredstidsstationering, havde „Socialdemokraten“ i
begyndelsen af juni 1952 noteret, at sagen måtte overvejes sagligt, realistisk
og ansvarligt. Og under et arbejderstævne i Kalundborg i juni 1952 omtalte
H.C. Hansen stationeringen som en naturlig konsekvens af atlantpagtsamarbejdet.36 Socialdemokraterne havde således allerede forsigtigt åbnet for en
positiv stillingtagen, da partitoppen i juni 1952 under hånden blev underrettet af regeringen om det foreløbige sagsforløb. Den relativt imødekommende
position blev fastholdt henover sommeren, hvor Socialdemokratiets formand,
Hans Hedtoft, i et brev til H.C. Hansen i august understregede, at amerikanerne med rette ikke ville „begribe et suk“, hvis danskerne afviste statione32

Notat af 18. juni 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1.
Dalgas Jensen, „NATO og danske økonomisk-politiske interesser 1949-1956“, s. 97f.
34
„Udklip af ’Hovedpunkter af drøftelserne den 8. maj mellem statsministeren, udenrigsministeren,
forsvarsministeren samt finansministeren og general Eisenhower’“, udateret (1952), UM
105.K.7.b/1.
35
Et forhold, som også den britiske ambassadør i Danmark fremhævede i sin årsrapport fra 1952.
„Denmark. Annual Report for 1952“, FOA 371/106162, 112855.
36
Villaume, Allieret med forbehold, s. 442; Erik Beukel, Socialdemokratiet og stationeringsproblemet 1952-53,
en sikkerhedspolitisk beslutning, 1974, s. 28.
33
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ringen. Danmark havde jo udtrykt så stor bekymring over at blive ladt i stikken i tilfælde af krig, og USA ville ikke tage danske henvendelser om hjælp alvorligt, hvis man af taktiske hensyn afviste stationeringen.37 Ud over de alliance- og forsvarspolitiske overvejelser, ønskede socialdemokraterne at undgå
en splittelse mellem de tre NATO-venlige partier.38 Såfremt VK-regeringen på
dette tidspunkt besluttede sig for stationeringen var Hedtoft villig til at give
sin tilslutning. Socialdemokraterne var imidlertid ikke uforbeholdent positivt
stemt over for stationeringstanken. Især udsigten til, at Norge fastholdt sin basereservation blev anset for en væsentlig anstødssten for en dansk accept.

Parløb med Norge
Fra dansk side havde man siden de første informationer om fremtidig stationering været optaget af den norske håndtering af et tilsvarende forslag om
fredstidsstationering af taktiske fly. Og det norske perspektiv blev også berørt
under de danske beslutningstageres samtaler med alliancepartnerne. Således
havde udenrigsminister Kraft allerede i januar 1952 antydet ønskeligheden af
et dansk-norsk parløb over for den amerikanske ambassadør Eugenie
Anderson.39 Tilsvarende nævnte Kraft over for general Eisenhower i maj 1952,
at Danmark i det store hele måtte „følges med Norge, omend der var mulighed for, at vi kunne et lille skridt videre. Afgørelsen måtte dog træffes samtidig i begge lande.“40
Under et møde den 22. juni 1952 mellem danske og norske beslutningstagere erklærede Kraft over for Lange, at man fra dansk side havde taget en
principiel beslutning om at sige ja, men at regeringen imidlertid lagde stor
vægt på Norges holdning, der i psykologisk henseende betød meget. Dette
gjaldt ikke blot den folkelige forståelse for en stationering, men i høj grad
også Socialdemokratiets fremtidige stilling. Socialdemokratiets fokus på
Norges stilling skyldtes ikke mindst, at det var socialdemokraternes norske
søsterparti, Arbeiderpartiet, der sad på regeringsmagten i Norge. Ifølge Kraft
havde drøftelser med socialdemokraterne således demonstreret det stærke socialdemokratiske fokus på Norges stilling, men trods betænkeligheder havde
socialdemokraterne været positivt indstillet og havde givet et foreløbigt tilsagn om at støtte regeringen kurs, såfremt Norge anlagde en lignende poli-

37

Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 428f.
Sst. s. 429.
39
Sst. s. 410.
40
„Udklip af ’Hovedpunkter af drøftelserne den 8. maj mellem statsministeren, udenrigsministeren,
forsvarsministeren samt finansministeren og general Eisenhower’“, udateret (1952), UM 105.
K.7.b/1.
38
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tik. Som forsvarsminister Petersen fremhævede, ville Socialdemokratiet ikke
kunne forstå, hvorfor Danmark ikke kunne gøre som Norge.41
De danske forhåbninger om dansk-norsk parallelgang fik dog et skud for
boven, da udenrigsminister Lange på mødet uden videre omsvøb erklærede,
at den norske regering ikke ville se sig i stand til at acceptere permanent
fredstidsstationering af taktiske fly. Det skete ud fra en logik, der – med modsat fortegn – lå tæt op ad den, som udenrigsministeriet havde anvendt i en
vurdering fra februar 1952, nemlig at problemet ganske enkelt ville bortfalde
for Danmarks vedkommende, hvis Norge gav tilladelse til en fredstidsbasering. Dette ræsonnement havde bundet dels i den skarpere formulerede norske basepolitik, og dels i det forhold, at „flyvepladsprogrammet bl.a. går ud på
basering af strategiske luftstyrker i Norge“. Med andre ord var problemet
langt større for nordmændene, og den danske regering kunne ligge behageligt i ly af Norge, der ville tage skraldet.42 Lange understregede nemlig, at det
ville være en for stor belastning for Norge at acceptere den taktiske fredstidsstationering, idet man allerede havde indgået aftale med amerikanerne om
baser til brug for det strategiske luftvåben i krigstid. Det drejede sig dog om
baseringsmulighed for eskortemaskiner til brug for de strategiske bombemaskiner, ikke selve bombemaskinerne, forklarede Lange. Da Norge imidlertid
så en klar interesse i, at de pågældende taktiske fly var til rådighed for forsvar
af Nordregionen, foreslog Lange, at Danmark også påtog sig stationering af
den „norske“ wing, altså den udenlandske enhed, der efter planen skulle stationeres på norsk jord. Et forslag, som Lange allerede forinden havde luftet
over for Kraft.43
Et andet alternativ var ifølge Lange stationering af enheden i Skotland,
men da afstanden var stor, ville flyene have vanskeligt ved at nå rettidig indsættelse i det skandinaviske område. Dertil kom, at flyene i givet fald ville
komme til at stå under britisk og ikke NATO’s kommando i fredstid, hvorved
man risikerede, at flyene aldrig ville nå frem, såfremt briterne selv havde behov for deres indsats. For i krig brydes alle love, docerede Lange. Kraft forholdt sig dog stærkt reserveret over for denne tanke, da den kunne udnyttes
agitatorisk af stationeringsmodstandere.44

41

Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952.
„Flyvepladsprogrammets politiske aspekter“, 8. februar 1952, udfærdiget af E. Schram-Nielsen,
UM 105.K.7.b/1.
43
Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952; Referat af forsvarsmøde den 16. juni 1952, UM 105.G.13. Med tre flyvepladser i Jylland kunne man risikere anklager om amerikansk besættelse. Danmark kom dog senere til at inddrage den „norske“ wing i sine
overvejelser, således at sagen i efteråret 1952 kom til at dreje sig om i alt tre wings. Danmark var dog
ikke indstillet på at oprette en hovedflyveplads, men var villig til at overveje sagen, hvis det kunne
blive en mobiliseringsflyveplads i stedet. Ellers risikerede Danmark, at flyene ville blive flyttet et andet sted hen. Referat af Forsvarsmøde den 1. november 1952, UM 105.G.13.
44
Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952; Referat af forsvarsmøde den 16. juni 1952, UM 105.G.13
42
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Når den norske regering mente at have en mindre manøvrefrihed end
Danmark i stationeringsspørgsmålet, skyldtes det – ud over spørgsmålet om
Norges strategiske krigstidsbaser – for det første forskellen på, hvor militært
udsatte landene var. Norges situation var ifølge Lange anderledes på grund af
den fælles grænse med Sovjetunionen, hvor man fra sovjetisk side var særligt
følsom. Det kunne også få konsekvenser for Finland og skabe problemer med
Sverige, mente han. For det andet skyldtes det begrænsningen af den politiske
manøvrefrihed. Som nævnt havde nordmændene allerede i 1949 og igen i
1951 erklæret over for Sovjetunionen, at der ikke ville blive oprettet baser i
fredstid. Den norske regering havde skriftlig lovet Moskva ikke at etablere baser, pointerede Lange over for den danske regering. Uanset at nordmændene
i december 1951 selv havde udtalt, at man ville søge at fortolke sig bort fra noterne til Kreml, følte Oslo sig tydeligvis bundet af disse tilsagn.45
For så vidt angik det norske argument om den militære eksponering i forhold til Sovjetunionen, fremhævede Kraft over for nordmændene, at også
Danmark var militært udsat. Uagtet at Kraft forstod Norges vanskeligheder,
pointerede han, at Danmark i virkeligheden lå langt mere udsat end de vitale
dele af Norge. Et synspunkt, som Kraft senere gentog i det udenrigspolitiske
nævn, hvor han dog understregede, at det ikke betød, at man fra dansk side
blev frygtsom og eftergivende over for sovjetisk pres.46 For så vidt angik begrænsningen af politisk handlefrihed, erkendte Kraft på et internt møde, at
Norge var i en vanskeligere position, da man ikke fra dansk side havde sendt
to noter til Sovjetunionen.47 Fra dansk side understregede man dog hyppigt
over for alliancepartnerne, at Danmarks stilling de facto var stort set parallel
med Norges. Også Hans Hedtoft pointerede dette forhold under samtaler
med amerikanerne i august 1952. Et af argumenterne, der også blev luftet
internt, var Gustav Rasmussens erklæring i folketinget i marts 1949 om, at der
ikke ville blive tale om fremmede baser. Ifølge Harald Petersen kunne dette
udsagn bruges af den kommunistiske propaganda. Rasmussens erklæring
blev da også senere bragt i spil i de senere fægtninger over stationeringspolitikken.48
Selv om Socialdemokratiet fastholdt, at den norske stilling var afgørende
for Danmarks politik, indstillede den socialdemokratiske ledelse sig i realite.
45
Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952; „Samtalen i
udenrigsministeriet mandag den 8. sept. kl. 10“, ABA H.C. Hansens Arkiv, kasse 21, læg 1.
46
Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952; Kraft i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952.
47
Referat af Forsvarsmøde 16. juni 1952, kl. 10.30 i udenrigsministeriet, dateret 18. juni 1952, UM
105.G.13.
48
Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952; Notits af 21.
februar 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1; „Udklip af ’Hovedpunkter af drøftelserne den 8. maj mellem statsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren samt finansministeren og general Eisenhower’“, udateret (1952), UM 105.K.7.b/1; Samtale mellem Hedtoft og
Dean Acheson, juli 1952. Ligesom Kraft havde Hedtoft understreget Danmarks mere udsatte militære placering i forhold til Norge.
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ten på at fortsætte drøftelserne, uagtet at udsigten til parallelløb med Norge
var mindsket.49 For at gennemtrumfe sagen internt i Socialdemokratiet anmodede Hedtoft sine norske partifæller i Arbeiderpartiet om officiel støtte til
den fortsatte danske linje i retning af accept af flystationering på dansk jord,
selv om Norge ikke selv i øjeblikket ønskede at følge en sådan linje. Nordmændene var tilsyneladende villige til at efterkomme anmodningen, hvilket
da også – i lyset af Langes stærke ønske om dansk accept – synes logisk.50

Begyndende sovjetisk kritik
I ugerne efter NATO-ministerrådsmødet i Lissabon i februar 1952 havde man
fra sovjetisk side rettet søgelyset mod Danmark (og Norge), da „Pravda“ og senere „Isvejstija“ berettede, at NATO planlagde baser i de to lande som led i
oprustning til en ny krig. Et fokus, som den sovjetiske presse fastholdt i den
følgende måned.51 De første mere koordinerede sovjetiske påvirkningstiltag
kom, efter at udenrigsminister Kraft og den øvrige regering i midten af maj
1952 havde påbegyndt den diskrete kampagne for at sikre den danske befolknings opbakning bag stationeringsplanerne. Ifølge den sovjetiske gesandt
Mikhail Vetrov havde Krafts tale den 17. maj i Foreningen af udenlandske korrespondenter i Danmark således til hensigt at forberede den danske offentlighed på „en forestående amerikansk militær besættelse af landet“. Tiden var
derfor inde til at give Danmark en „alvorlig advarsel“. Samtidig fremførte den
konstituerede chef for 5. europæiske afdeling, Andrej Plakhin, at Danmark
var i gang med at opruste. Danmark skulle have bygget flyvepladser, som var
i stand til modtage 2.500 fly, hvilket var 10 gange Danmarks behov, samtidig
med at Danmark var ved at forberede bygningen af en række nye flådestationer. Embedsmændene i det sovjetiske folkekommissariat for udenrigsanliggender, NKID, nedsatte derefter en arbejdsgruppe, der skulle formulere en
politik med det formål at forhindre eller vanskeliggøre en dansk basebeslutning.52 Et af de første resultater af denne gruppes arbejde var en kritisk artikel i „Pravda“ fra juli 1952. Artiklen formåede imidlertid hverken at bremse
de danske stationeringsovervejelser eller skubbe den offentlige debat i den
ønskede retning, hvilket foranledigede NKID til at skrive yderligere tre artik-

49

„Til dagbogen“, notat af 23. juni 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1.
Villaume, Allieret med forbehold, s. 435; Møde i udenrigsministeriet mellem danske og norske beslutningstagere, juni 1952
51
Indberetninger fra den danske ambassade i Moskva, udfærdiget af Hugo Hergel, udfærdiget 24.
februar, 3. marts og 18. marts 1952. Indtil da havde der været sporadiske angreb mod stationering
af tropper i Danmark i den sovjetiske presse i december 1951, jf. Bent Jensen, Bjørnen og haren.
Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, 1999, s. 419.
52
Jensen, Bjørnen og haren, s. 423f.
50
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ler angående den kommende „besættelse“ af Danmark.53 Fra dansk side var
man opmærksom på formålet med det sovjetiske pres, som udenrigsminister
Kraft få uger senere i et brev til Jørgen Jørgensen betegnede som en slags første advarsel til Danmark.54
Ikke mindst i lyset af den kommende Main Brace-øvelse informerede Kraft
umiddelbart efter de danske ambassader i Washington, London og Paris om,
at man kunne forvente en skærpet kurs over for Danmark i den nærmeste tid,
og bad ambassadørerne sørge for, at den offentlige debat i deres værtslande
ikke uforvarende gav Sovjetunionen det indtryk, at Danmark havde sagt ja til
stationeringen. Noget sådant, frygtede man, kunne føre til, at Sovjetunionen
bragte regeringen i en indrepolitisk set vanskelig situation ved at forlange sikkerhed for, at Danmark ville føre en basepolitik på linje med den norske.55
Det danske tiltag kan have været yderligere motiveret af, at den amerikanske
ambassadør i Moskva, George Kennan, under samtaler med den danske ambassadør, Hugo Hergel, i august 1952 advarede mod stationering i Danmark
og i Østersøområdet, da det var et sensibelt område for Sovjetunionen.56
Trods disse forsigtighedsforanstaltninger stod den danske regering fast på
sin positive stilling til stationeringen. Dette understregede Kraft tydeligt
under et fortroligt møde den 8. september 1952 mellem centrale ministre og
ledende socialdemokrater, hvor spørgsmålet om, under hvilke former en stationering burde finde sted, blev drøftet. På mødet slog Kraft samtidig fast, at
det, efter at Danmark havde været så langt fremme, ville være uheldigt, om
man fra dansk side trak sig tilbage. Ikke blot ud fra alliancepolitiske betragtninger, men også over for Sovjetunionen ville virkningen være uheldig, da Kreml
kunne få det indtryk, at det var muligt at skræmme Danmark.57 Og på et nævnsmøde to dage efter, hvor regeringen for første gang redegjorde for stationeringssagen over for det udenrigspolitiske nævn, erklærede Kraft, at såfremt Danmark gav efter for det sovjetiske pres, ville man opgive hele sin NATO-politik.58

Positiv stillingtagen fastholdes – forudsætningerne tager
form
På nævnsmødet den 10. september 1952 fremhævede udenrigsminister Kraft
da også, at der eksisterede en klar militær fordel ved stationering, idet man
på én gang øgede fredstidsberedskabet og præventionen. Da Danmark siden
53

Jensen, Bjørnen og haren, s. 429.
Brev af 1. august 1952 fra Ole Bjørn Kraft til Jørgen Jørgensen, UM 105.I.5.b7/1.
55
“Sovjetunionens politik vis à vis Danmark“, orientering fra Ole Bjørn Kraft dateret 14. august 1952
til ambassader i London, Paris og Washington, UM 105.I.5.b/1. Se desuden kapitel 11.
56
Samtale mellem Hugo Hergel og George Kennan, 6. august 1952. Ikke mindst Bornholm udgjorde et omdrejningspunkt i Kennans bekymringer. Se nærmere nedenfor.
57
„Samtalen i udenrigsministeriet mandag den 8. sept. kl. 10“, ABA, H.C. Hansens Arkiv, kasse 21, læg 1.
58
Kraft i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952.
54
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sin indtræden i den atlantiske alliance havde forsøgt at fremkalde garantier
fra alliancepartnerne om, at Danmark ville blive forsvaret i tilfælde af angreb,
kunne man ikke modsætte sig, at garantien blev gjort effektiv. Fra
Socialdemokratiets side udtrykte Hans Hedtoft principiel støtte til stationeringsplanerne, der blev anset som en logisk konsekvens af NATO-politikken
og som et udslag af alliancepartnernes positive interesse for Danmark. Der
var dog klare forudsætninger for socialdemokraternes støtte. Først og fremmest måtte de politisk instanser, altså de nationale NATO-regeringer, støtte
synspunktet, der hidtil var blevet fremført af NATO’s militære myndigheder
(og den amerikanske regering). Det ville være utænkeligt at acceptere en
fredstidsstationering, hvis ikke NATO’s politiske instanser var helt indforstået
med det, erklærede Hedtoft.59
Det socialdemokratiske fokus på de politiske instansers holdning skal formentlig findes i samtidige rygter om, at den britiske udenrigsminister Eden
støttede et norsk nej til stationering. Allerede i slutningen af juni 1952 havde
Eden over for Kraft stærkt frarådet, at Norge stationerede tropper, da det
kunne virke provokerende på Sovjetunionen. Kraft understregede hertil, at
for så vidt angik Danmark var flystyrken taktisk og udelukkende møntet på
forsvar af dansk område, hvilket ikke kunne opfattes offensivt. Dette medgav
Eden, der ikke advarede direkte mod dansk accept, men noterede sig, at
Danmark var afhængig af den norske stilling, hvis reserverede karakter, han
samtidig udtrykte forståelse for.60 I begyndelsen af september havde den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister, Rasmus Hansen, orienteret udenrigsministeriet om, at den britiske ambassadør i Oslo, angiveligt på vegne af
sin regering, havde givet støtte til den norske afvisning. Da Hansen under sit
besøg i ministeriet modtog oplysninger om Krafts samtale med Eden, rejste
han det spørgsmål, om man fra britisk side måske ventede sig, at den norske
holdning ville få konsekvenser for Danmarks stilling.61 På denne baggrund
udtrykte Socialdemokratiet på det fortrolige møde med regeringen bekymring over den mulige britiske skepsis: „Vi kan ikke engagere os uden at vide,
om vi handler i overensstemmelse med England. Hvis England fraråder, må
vi have sagen op til ny overvejelse“, pointerede Hedtoft og fortsatte: „Hvis der
opstår modsætninger mellem England og Amerika, går det ikke an, at vi er
stærkere bundet til Amerika end til England.“ På baggrund af denne usikkerhed erklærede Hedtoft, at den endelige afgørelse måtte udsættes, og at den

59
„Samtalen i udenrigsministeriet mandag den 8. sept. kl. 10“, ABA, H.C. Hansens Arkiv, kasse 21,
læg 1.
60
Møde mellem Ole Bjørn Kraft og udenrigsminister Eden i London, 28. juni 1952.
61
Notits af 6. september 1952, UM 105.K.7.b/1. Rasmus Hansen modtog efter forudgående aftale
med Kraft informationer om stationeringen. Hansen spekulerede endvidere i, at også Frankrig var
reserveret over for dansk (norsk) stationering ud fra den betragtning, at en sådan styrkelse af
Nordflanken ville tage stridskræfternes samlede fokus væk fra centralafsnittet, som Frankrig af indlysende grunde ønskede sat i højsædet i den vestlige forsvarsplanlægning.
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ikke kunne træffes på nævnsmødet.
Regeringen, der var principielt enig i
synspunktet, lovede at undersøge sagen
nærmere.62
De danske myndigheder fandt imidlertid frem til, at Storbritannien ikke forholdt sig reserveret over for dansk stationering. For så vidt angik den britiske ambassadørs forståelse for Norges vægring,
var den angiveligt sket på baggrund af
Langes forklaring af de norske problemer. Ifølge Lange havde den britiske ambassadør givet udtryk for, at Storbritannien tværtimod håbede på, at Norge
før eller senere fandt en løsning, men ønskede ikke at lægge noget pres på nord63
Halvard Lange, Norges udenrigsmini- mændene i denne sag. Disse oplysster 1946-august 1963 og september ninger, der stammede fra Lange, bør for1963-1965. Billedet er fra 1965. (FN).
mentlig ses i lyset af det norske ønske om
dansk accept. Indtrykket af en relativt positiv britisk stilling blev dog bekræftet af samtaler, som den danske ambassadør i Oslo havde haft med sin britiske kollega.64 Tilsvarende pegede den danske ambassadør i London grev Reventlows samtale med Eden i slutningen
september 1952 på, at Storbritannien ikke ville fraråde stationering i
Danmark. Det ville han være den sidste til at gøre, hvis Danmark var rede til
at tillade en stationering. Storbritannien selv havde jo accepteret langt farligere skridt ved at tillade stationering af fremmede angrebsfly i Storbritannien. Selv om Danmark lå tættere på Sovjetunionen end Storbritannien, drejede det sig jo for Danmarks vedkommende om fly bestemt til forsvar. Desuden bemærkede Eden, at hvis han selv var dansk, ville han også have
været „langt mere tryg“, hvis de fly, der var beregnet til landets forsvar, var i
landet ved et krigsudbrud. For så vidt angik Norges stilling, antydede Eden
dog stadig – indirekte – at denne var problematisk. Han pointerede nemlig,
at Danmark var stillet anderledes, eftersom Danmark hverken havde fælles
grænse med Sovjet, eller havde givet noget tilsagn til Kreml i sagen. Om de
danske socialdemokraters usikkerhed i sagen, erklærede den konservative
Eden, at „disse burde tænke på, at det var deres britiske partifæller, der i sin

62

„Samtalen i udenrigsministeriet mandag den 8. sept. kl. 10“, udateret, ABA, H.C. Hansens Arkiv,
kasse 21, læg 1.
63
Samtale mellem den danske ambassadør i Norge og udenrigsminister Lange, medio september
1952.
64
Samtale mellem den danske og den britiske ambassadør i Norge, medio september 1952.
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tid havde taget det politiske ansvar“ for placering af de amerikanske bombemaskiner i Storbritannien. Eden ville dog forhøre sig nærmere med sine kabinetkolleger, og forventede at vende tilbage med en endelig udtalelse, der
ville være af en noget mere opmuntrende karakter. Få uger senere kunne
Reventlow indberette om det britiske kabinets positive stilling til sagen, hvilket ifølge Kraft jo i enhver henseende var tilfredsstillende for sagen.65 Tvivlen
om den britiske stilling medvirkede til at udsætte den danske principaccept
(af de tekniske forhandlinger), men spørgsmålet kom ikke til at udgøre et blivende problem for den danske beslutningsproces, om end Hedtoft i udenrigspolitisk nævn i begyndelsen af 1953 endnu engang efterlyste politiske udtalelser fra NATO-partnerne om spørgsmålet.66
Danmarks fokus på Storbritanniens rolle i den danske stillingtagen rakte
imidlertid videre end spørgsmålet om officiel støtte. Fra dansk side så man
nemlig gerne, at britiske styrker om muligt supplerede stationeringen af de
amerikanske enheder, der var på forhandlingsbordet i 1952.67 Det måtte nemlig „snarere opfattes som en politisk fordel, at det ikke bliver udelukkende
amerikanere, der kommer til Danmark“, havde udenrigsministeriet slået fast
allerede i juni 1952. Fra Retsforbundets side foreslog man på nævnsmødet i
september 1952, at der blev stationeret en blandet styrke i stedet for en rent
amerikansk, hvis man ikke ligefrem kunne nøjes med britiske enheder.68
Britiske styrker blev tydeligvis anset for mindre problematiske at acceptere for
den danske befolkning, der på linje med beslutningstagerne på mange områder stadig følte sig tættere knyttet til briterne end til amerikanerne. Desuden
ville det ifølge Hedtoft være let for modstandere at skabe misstemning mod
amerikanerne med afsæt i erfaringer fra besættelsestiden.69 Den delvise anvendelse af britiske styrker blev da også en del af de danske forhandlinger
med Nordregionen i efteråret 1952, men i begyndelsen af 1953 stod det klart,
at briterne ikke kunne afse ressourcer til at stationere en wing i Danmark.
Kun amerikanerne havde mulighed for at afgive de omhandlede luftstyrker.70
65

Indberetninger af 30. september 1952 og 17. oktober 1952 fra den danske ambassade i London,
udfærdiget af grev Reventlow, UM 105.K.7.b/1; Brev af 21. oktober 1952 fra Ole Bjørn Kraft til
Reventlow, UM 105.K.7.b/1. Ligesom Krafts reaktion antyder ønsket om en positiv britisk stilling,
kunne Reventlows indledende redegørelse over for Eden vanskeligt have ladet denne i tvivl om den
danske regerings håb om britisk støtte.
66
Hedtoft i udenrigspolitisk nævn, 4. februar 1953.
67
Dette havde også været tilfældet i AFNE’s programplan fra årsskiftet 1951-52; „Spørgsmålet om
fredstidsstationering i Danmark af fremmede flyverstyrker, herunder de russiske noter til Danmark
om dette emne“, notat af 24. august 1953, UM 105.K.7.b/1.
68
Tholstrup i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952.
69
Hedtoft i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952; „Samtalen i udenrigsministeriet mandag den
8. sept. kl. 10“, udateret, ABA, H.C. Hansens arkiv, kasse 21, læg 1. Da man fra sovjetisk side fra begyndelsen af antibasekampagerne talte om britiske og amerikanske styrkers besættelse af Danmark,
ville det næppe lægge en markant dæmper på den sovjetiske retorik.
70
Notits af 17. februar 1953, udfærdiget E. Schram-Nielsen, UM 105.K.7.b/1; Telegram fra forsvarsministeriet til CINCNORTH, 18. februar 1953, UM 105.K.7.b/1; Notat af 24. august 1953, UM
105.K.7.b/1.
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Amerikanske styrker var på den anden side klart at foretrække frem for f.eks.
vesttyske enheder. Således anså de danske myndigheder det for nødvendigt at
sikre sig imod, at amerikanerne på et tidspunkt trak sig tilbage og overdrog
flyvepladserne til EDC, dvs. i praksis til vesttyske styrker.71
Ud over behovet for at afklare det britiske syn på stationeringsspørgsmålet
fremhævede Socialdemokratiet i september 1952 en række andre forudsætninger for at acceptere stationeringen. For det første måtte der være garanti
for, at anlægsarbejderne blev holdt på danske hænder – og gik i danske lommer. For det andet var det nødvendigt med dansk jurisdiktion over de fremmede tropper. Udenrigsminister Kraft havde om dette spørgsmål selv sagt, at
udsigten til en tilfredsstillende overenskomst med amerikanerne i så henseende, var en kerneforudsætning. For det tredje understregede socialdemokraterne, at den stationerede styrke skulle være taktisk. Dette var formentlig delvis motiveret af de forlydender, som Rasmus Hansen få dage forinden havde
refereret over for udenrigsministeriet, nemlig at de stationerede fly ikke ville
være møntet på regulære taktiske forsvarsopgaver, men i virkeligheden skulle
virke som eskorte for strategiske bombemaskiner.72 Rygter, der muligvis kunne
have forbindelse med, at dette var en af de opgaver, som skulle løses via de
norske krigstidsbaser (modsat de potentielle fredstidsbaser). Forlydenderne
kunne dog også have forbindelse med SHAPE’s henvendelse til den danske
regering i sommeren 1952 om tilladelse til, at „visse i Storbritannien stationerede bombeflyvere med kort varsel kunne foretage flyvninger over kontinentet, herunder Danmark, og træne med de her stationerede jagerstyrker.“73
Ligesom udenrigsministeriet i begyndelsen af september havde svaret Rasmus
Hansen, at der alene var tale om taktiske fly, og at der ikke var grund til at formode andet, understregede Kraft på nævnsmødet ifølge socialdemokraternes
eget referat, at „der var tale om rent taktiske styrker, hvis opgave skal være at
deltage i Danmarks forsvar. Enhver tale om et selvstændigt flyvevåben med
strategiske opgaver er urigtig.“ Det var et typisk forsvarsvåben, erklærede
Kraft på nævnsmødet. Spørgsmålet om flyenes karakter og anvendelse var
dermed langt fra lukket, men blev et omdrejningspunkt i den stigende socialdemokratiske reservation over for stationeringsspørgsmålet.74
Socialdemokraterne var dog indtil videre villige til under de angivne forudsætninger at give deres (lunkne) støtte til forslaget. Tilsvarende støttede
Retsforbundets repræsentant i udenrigspolitisk nævn, Knud Tholstrup, principielt forslaget på nævnsmødet den 10. september 1952, idet han så statione71

Referat af møde i det interministerielle koordinationsudvalg, 5. november 1953, UM 105.G.9.
Notits af 6. september 1952, UM 105.K.7.b/1.
73
Referat af Forsvarsmøde den 16. juni 1952, UM 105.G.13.
74
Kraft i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952; Socialdemokratiets referat af udenrigspolitisk
nævns møde, 10. september 1952, ABA, H.C. Hansens arkiv, kasse 21, læg 1; „Samtalen i udenrigsministeriet mandag den 8. sept. kl. 10“, udateret, ABA, H.C. Hansens arkiv, kasse 21, læg 1; Notits af
6. september 1952, UM 105.K.7.b/1.
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ringstanken som en konsekvens af Atlantpagten. Kun den radikale Jørgen
Jørgensen udtrykte i nævnet grundlæggende tvivl om det rigtige i konceptet.
Hans argumentation kredsede om ikke-provokationshensynet og den formodede øgede risiko ved modtagelse af amerikanske flystyrker. Jørgensen gentog
i store træk sin kritik fra et åbent brev, han den 2. august 1952 havde rettet til
udenrigsministeren. Heri havde Jørgensen blandt andet på baggrund af den
amerikanske præsident Harry S. Trumans udtalelse i Kongressen om, at den
danske regering overvejede stationeringstilbudet, gjort indsigelse mod et sådant løfte uden om Rigsdagen. Ifølge Jørgensen ville en stationering af fremmede styrker „stride mod forudsætningerne“ for det danske NATO-medlemskab. I denne forbindelse henviste han til Gustav Rasmussens erklæringer fra
marts 1949 om, at der ikke ville blive spørgsmål om fremmede baser på dansk
jord.75 Udenrigsminister Kraft havde i et personligt brev kraftigt anmodet
Jørgensen om at undlade at skrive det åbne brev, og i denne forbindelse særligt fremhævet, at det ikke var i „nogen dansk interesse for tiden at understrege præsident Trumans udtalelse.“76 En udtalelse, som den amerikanske
ambassadør i Moskva, George Kennan, over for sin danske kollega, Hugo
Hergel, ved en tidligere lejlighed havde betegnet som indiskret over for
Danmark.77 Der var ikke givet dansk tilsagn, understregede Kraft. Sagen var til
overvejelse, men man ville sikre sig parlamentarisk støtte for en eventuel accept, hvilket Kraft også efterfølgende berørte i et ligeledes offentliggjort svar
til Jørgensen. En af Krafts fortrolige begrundelser for det uheldssvangre i
Jørgensens brev var, at det i lyset af „Pravda“-artiklen fra maj ville kunne virke
som oplæg til en officiel note fra Sovjetunionen.78
I nævnet rejste Jørgensen desuden det spørgsmål, om Danmark ikke i forbindelse med den sovjetiske rømning af Bornholm i 1946 havde fremsat udtalelser, der kunne bruges mod Danmark i den nuværende situation.79 Et
synspunkt, som Kraft dog afviste ved at henvise til, at Sovjetunionen havde erklæret sig rede til at trække sine tropper tilbage, dersom Danmark var i stand
til at besætte øen med egne tropper og indføre og hævde dansk administration uden hjælp af fremmede tropper.80 Dermed var bornholmsspørgsmålet
dog ikke løst, og netop dette punkt blev bragt frem i de sovjetiske kampagner,
der gik ind i et nyt leje i efteråret 1952.
75
Brev af 1. august 1952 fra Ole Bjørn Kraft til Jørgen Jørgensen, UM 105.I.5.b7/1; „Den af formanden for den radikale rigsdagsgruppe, folketingsmand Jørgen Jørgensen den 2. august 1952 offentliggjorte henvendelse til udenrigsminister Ole Bjørn Kraft“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1968,
Udenrigsministeriet 1968, bd. 2, bilag 118.
76
Brev af 1. august 1952 fra Ole Bjørn Kraft til Jørgen Jørgensen, UM 105.I.5.b7/1.
77
Samtale mellem Hugo Hergel og George Kennan, 6. august 1952.
78
„Udenrigsminister Ole Bjørn Krafts svar den 2. august 1952 på folketingsmand Jørgen Jørgensens
henvendelse“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1968, bd. 2, bilag 119; Brev af 1. august 1952 fra Ole Bjørn
Kraft til Jørgen Jørgensen, UM 105.I.5.b7/1.
79
Jørgensen i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952.
80
Kraft i udenrigspolitisk nævn, 10. september 1952; Socialdemokratiets referat af udenrigspolitisk
nævns møde 10. september 1952, ABA, H.C. Hansens arkiv, kasse 21, læg 1.
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Forstærket sovjetisk pres – dansk fastholdelse (oktober
1952)
I Sovjetunionen noterede man sig den uafklarede situation i Danmark, og
Plakhin foreslog flere gange udenrigsminister Vysjinskij at øge presset med en
officiel meddelelse for at styrke modstanden imod regeringens planer om stationering. Som argument for, at en sådan erklæring ville have den tilsigtede
effekt, citerede Plakhin den radikale Bertel Dahlgaard for, at en sådan henvendelse ville styrke de danske modstandere af stationeringen. Endvidere
havde Moskva noteret sig ovenfor omtalte åbne brev, som Dahlgaards partifælle, Jørgen Jørgensen, havde skrevet til udenrigsministeren.81 I tråd med
Plakhins informationsstrategi fremsatte den sovjetiske regering sin erklæring
den 1. oktober 1952. Erklæringen blev officielt overdraget den danske ambassadør i Moskva, Hugo Hergel, af den sovjetiske viceminister Pusjkin. Og omtrent samtidig blev den bragt i „Pravda“, således at den danske regering
kunne læse om noten forud for Moskva-ambassadens indberetning om den,
hvilket blev anset for et groft brud på normal diplomatisk skik. I den sovjetiske erklæring blev stationeringsplanerne betegnet som et brud med den
danske regerings note fra maj 1949, ifølge hvilken Danmark ikke ville tilslutte
sig en aggressiv politik. Desuden blev det danske løfte fra 1946 om ikke at tillade andre end danske myndigheders kontrol over Bornholm aktualiseret i
den sovjetiske erklæring som en forpligtigelse, Danmark havde ud over den
umiddelbare efterkrigstid. Erklæringen anførte til slut, at „krigsbaserne“ ville
blive betragtet som en trussel mod Sovjetunionen og andre stater i
Østersøområdet, samt at Danmark selv måtte bære ansvaret for de mulige følger af en sådan politik.82 Ambassadør Hergel havde over for viceminister
Pusjkin afvist, at NATO var aggressiv, og – eftersom denne argumentation
ikke havde nogen effekt på russeren – endvidere pointeret, at Danmark var
nødt til at medvirke til at gennemføre de fælles forsvarsmæssige beslutninger.
Et argument, som Pusjkin imidlertid afviste, da han fandt, at disse tiltag netop
ikke var baseret på et forsvar, men på aggression. En vurdering, som Hergel
ifølge det sovjetiske referat ville tage med til Danmark. Selv om Hergel i sin
indberetning pointerede, at selv om udtrykket „skabe en trusel mod Sovjetunionen“ fik henvendelsen til at virke „nok så stærkt“, var den „relativ mådeholden“ og samlet set vel mindre skarp end den tilsvarende note til Norge fra november 1951. Set i lyset af „Pravda“-artiklen fra juli 1952 var det ifølge Hergel
„temmeligt klart“, at det kun kunne være et spørgsmål om tid, før noten kom.83
81

Jensen, Bjørnen og haren, s. 429.
„Den sovjetiske regerings erklæring af 1. oktober 1952“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1968, bd. 2, bilag 121.
83
„Den sovjetiske note af 1. oktober 1952“, indberetning af 2. oktober 1952, udfærdiget af Hugo
Hergel, UM 105.K.7.b/3. Se Bent Jensen, Bjørnen og haren, s. 431f for en nærmere diskussion af den
danske ambassadørs opfattelse af oktober-noten.
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Denne samlet set relativt rolige opfattelse af den sovjetiske note blev i øvrigt delt af Halvard Lange. Ifølge en indberetning fra Oslo-ambassaden havde
Lange ventet en sovjetisk reaktion, og „når en protest skulle afgives, kunne
den næppe ventes mere moderat“. Den norske nedtoning af alvoren bag den
sovjetiske trussel kan formentlig næppe ses separat fra Norges ønske om, at
Danmark tog imod flystyrkerne.84 Men også det danske udenrigsministerium
delte denne opfattelse af erklæringen, som blev anset for at være holdt i „en
forholdsvis afdæmpet form.“85 En opfattelse, som udenrigsminister Kraft og
flere topembedsmænd ligeledes gav udtryk for i samtaler med den britiske
ambassadør i København. Den sovjetiske note ville ikke ændre ved den positive danske stilling, forsikrede Kraft. Ikke mindst i lyset af den åbenbare propagandistiske karakter og de ukorrekte forhold omkring præsentationen af
den.86 Fra Socialdemokratiets side sluttede man op om den danske stilling og
fordømte den sovjetiske indblanding. I slutningen af oktober 1952 rettede
Hans Hedtoft således i Folketinget en kritik mod Kremls diplomatiske fremgangsmåde. Den sovjetiske note var en utilbørlig indblanding i interne danske affærer, og den endelige danske stilling ville blive taget ud fra „en vurdering af vores egne interesser og uden hensyn til russisk indblanding“, fastslog
Hedtoft.87 I en samtale med den amerikanske ambassadør, Eugenie
Anderson, fastholdt Hedtoft endog, at den sovjetiske note faktisk havde styrket hans position over for stationeringsmodstandere i Socialdemokratiet.
Hverken Hedtoft eller de øvrige partilederere ville give efter for det sovjetiske
pres, og selv den radikale Jørgen Jørgensen havde åbenbart været indstillet på
en blank afvisning af noten.88
Uanset Hedtofts udtalelser om, at den noget klodsede sovjetiske henvendelse faktisk virkede mod hensigten og styrkede mulighederne for at gennemføre stationeringen af amerikanske flystyrker, havde den sovjetiske note
ramt direkte ind i den begyndende offentlige stationeringsdebat i Danmark.
Dette indrepolitiske perspektiv ved det sovjetiske påvirkningsforsøg var efter
det danske udenrigsministeriums opfattelse ikke tilfældigt. Forud for den
udenrigspolitiske debat i Rigsdagen var formålet med den sovjetiske note –
84
Indberetning af 6. oktober 1952, UM 105.K.7.b/3. Se desuden Knut Einar Eriksen og Helge Pharo,
Kald Krig og internasjonalisering 1949-1965, 1997, s. 99-103; Villaume, Allieret med forbehold, s. 435.
85
„Sovjetrussisk note til Danmark vedrørende fredstidsstationering“, referat af 4. oktober 1952, UM
105.K.7.b/3.
86
Indberetninger af 2. og 3. oktober 1952 fra den britiske ambassade i København, FO 371/100457,
113935. Den amerikanske Moskva-ambassadør Kennan advarede imidlertid Washington om, at noten ikke helt burde affærdiges som et skræmmeskud, og at Kreml i tilfælde af tvivl om NATO’s hensigter måske kunne overveje genbesættelse af Bornholm (Villaume, Allieret med forbehold, s. 435). En
vurdering, der i øvrigt lå tæt op ad de vurderinger, Kennan havde luftet over for Hugo Hergel allerede i august 1952, uden at det dog havde ændret den danske indstilling om at acceptere stationeringen (se også ovenfor).
87
„Uddrag af folketingsmedlem Hans Hedtofts udtalelse den 31. oktober 1952 i folketinget“, Dansk
sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 123.
88
Villaume, Allieret med forbehold, s. 435.

F LY S TAT I O N E R I N G P Å D A N S K J O R D

271

kap. 12 rettet P

09/06/05

14:51

Side 272

snarere end et varsel om et forestående militært skridt mod Danmark – „at
skabe indenrigspolitiske vanskeligheder for den danske regering med henblik på så vidt muligt at hindre, at planerne om en fredstidsstationering føres
ud i livet“.89 Tilsvarende vurderede chefen for udenrigsministeriets NATOkontor, Erik Schram-Nielsen, i en samtale med den britiske ambassadør, at
den mest iøjnefaldende effekt af det sovjetiske notepres var, at regeringens
forsøg på at holde stationeringsspørgsmålet ude af den offentlige debat ville
blive obstrueret, og at emnet nu ville blive hovedemnet for Rigsdagens udenrigspolitiske debat den 13. oktober 1952.90 (se kapitel 8). Også ambassadør
Hergel havde i sin første indberetning om den sovjetiske erklæring kredset
om den indrepolitiske dimension, da han noterede, at den mindre bryske
tone i henvendelsen til danskerne (i forhold til Norge), kunne skyldes
„Moskvas forhåbninger om vækst i NATO-modstanden i Danmark.“91
Men selv om både politikere og embedsmænd forsikrede, at den danske
stilling ikke ville blive ændret af den sovjetiske reaktion, kunne oktober-noten
ifølge udenrigsministeriet udnyttes i argumentationen mod fredstidsstationering og vanskeliggøre en socialdemokratisk accept. Tilsvarende anførte
Schram-Nielsen over for den britiske ambassadør, at selv om noten både var
ventet og moderat og ikke ville få indflydelse på regeringens stilling, ville den
utvivlsomt kunne påvirke den indrepolitiske situation, således at regeringen
ville få vanskeligt ved at gennemføre sine forsvarspolitiske tiltag efter planen.
Schram-Nielsen nævnte i den forbindelse to argumenter i den sovjetiske erklæring, som angiveligt skulle vise, at Danmark havde givet tilsagn om ikke at
stationere tropper i Danmark. Det første punkt angik Gustav Rasmussens
meddelelse i 1946 om opretholdelse af dansk administration på Bornholm.
En henvisning, som Schram-Nielsen dog ikke var tilbøjelig til at tillægge nogen særlig betydning.
Det andet centrale punkt i den sovjetiske henvendelse var efter SchramNielsens opfattelse Gustav Rasmussens erklæringer i marts 1949, hvor han
nævnte, at der ikke ville blive tale om baser på dansk jord. Den sovjetiske note
havde ikke eksplicit henvist til netop disse baseudsagn, og når Schram-Nielsen
inddrog Rasmussens udtalelse, skyldtes det formentlig udenrigsministeriets
opfattelse af, at en bestemt passus i noten („trods tidligere erklæringer“) formentlig sigtede til Rasmussens 1949-udsagn.92 Schram-Nielsen bemærkede
89

„Sovjetrussisk note til Danmark vedrørende fredstidsstationering“, referat af 4. oktober 1952, UM
105.K.7.b/3.
90
Indberetning af 3. oktober 1952 fra den britiske ambassade i København, FO 371/100457, 113935.
91
„Den sovjetiske note af 1. oktober 1952“, indberetning af 2. oktober 1952, udfærdiget af Hugo
Hergel, UM 105.K.7.b/3. Viceminister Pusjkins udtalelser om „de fortsatte venskabelige forbindelser
mellem de to folk“, bragte desuden efter Hergels opfattelse „Stalins ord i erindring om, at fredens
bevarelse forudsætter, at folkene tager sagen i deres egen hånd, og antyder Moskvas politik at søge
at appellere til ’masserne’ over hovedet på vestens regeringer.“
92
Indberetning af 3. oktober 1952 fra den britiske ambassade i København, FO 371/100457, 113935;
„Sovjetrussisk note til Danmark vedrørende fredstidsstationering“, referat af 4. oktober 1952, UM
105.K.7.b/3.
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over for den britiske ambassadør, at denne udtalelse fra en tidligere udenrigsminister fra en socialdemokratisk mindretalsregering muligvis kunne påvirke
beslutsomheden blandt visse medlemmer i Socialdemokratiet og øge og forstærke partiets „bevan-fløj“, der indtil videre havde været „holdt i skak“ af
Hedtoft og andre socialdemokratiske frontfigurer. På den britiske ambassadørs spørgsmål om, hvorvidt Hedtoft selv var ved at ryste på hånden, svarede
Schram-Nielsen, at der endnu ikke var noget tegn på dette, men at Hedtoft
formentlig var opmærksom på, at disse ’bevanister’ var ved at blive stærkere,
hvorfor der muligvis måtte ydes nogle indrømmelser til dem.93
De socialdemokratiske problemer med partidisciplinen var ikke ny. Bevanfløjen havde i det mindste siden sommeren 1951 arbejdet aktivt for en mere
NATO-kritisk linje. På et ekstraordinært møde i rigsdagsgruppen, havde fire
medlemmer tilkendegivet deres betænkeligheder ved en eventuel stationering, som ifølge Bodil Koch ville føre til en spændingsstigning mellem Øst og
Vest. Men selv om der var generel enighed i rigsdagsgruppen om at tage orienteringen til efterretning, blev sagen dog ikke lagt død. Tværtimod. I rundskrivelser fra september 1952 erklærede Bevan-fløjen, at man „for enhver
pris“ skulle forhindre amerikanske baser på dansk jord, og såfremt den socialdemokratiske ledelse bøjede sig for det amerikanske pres, måtte man „tage
alle midler i brug.“94
I lyset af de forventede problemer med at sikre indenrigspolitisk opbakning til stationeringen, vurderede udenrigsministeriet, at man skulle
„holde sig notens indenrigspolitiske formål for øje“ og undgå en „for militant
besvarelse“ af noten, da dette syntes „at ville øge de bestående indenrigspolitiske vanskeligheder og hermed tjene Sovjetregeringens formål.“ Dette på
trods af det principielt ønskelige i at benytte et meget skarpt svar på noten til
at styrke Danmarks anseelse internt i alliancen, også i forhold til Norge.
Udenrigsministeriet fandt derfor, at man burde sigte mod en balance. Svaret
skulle være „forsigtigt i sin form og indenrigspolitisk beroligende“, men samtidig „stimulere Danmarks prestige som Atlantmagt, fordi Danmark ikke lader
sig intimidere, men fastholder sin politik og giver russerne svar på tiltale.“95
Udenrigsministeriets svarudkast mødte dog stærk radikal modstand, da det
blev forelagt det udenrigspolitiske nævn. Jørgen Jørgensen protesterede mod
at afgive et dansk svar forud for den udenrigspolitiske debat i Folketinget sidst
i oktober 1952. Et dansk svar afgivet forud for debatten ville ifølge Jørgensen
ikke afværge en debat om sagen, men vanskeliggøre den. Han fremhævede
93

Indberetning af 3. oktober 1952 fra den britiske ambassade i København, FO 371/100457, 113935;
Bevan-fløjen var opkaldt efter den NATO-kritiske britiske labour-politiker Aneurin Bevan. For diskussion af den socialdemokratiske Bevan-fløjs arbejde i forbindelse med stationeringssagen, se
Villaume, Allieret med forbehold, især s. 343.
94
Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 434.
95
„Sovjetrussisk note til Danmark vedrørende fredstidsstationering“, referat af 4. oktober 1952, UM
105.K.7.b/3.
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samtidig, at han ikke kunne binde sig til at undlade at fremsætte kritiske bemærkninger om
stationeringsplanerne under debatten. Desuden anså Jørgensen det ikke for muligt at tage
stilling til regeringens udkast med så kort varsel. I givet fald ville han ikke være medforfatter
til svaret. Da der imidlertid var bred opbakning
blandt de øvrige partier til den foreslåede fremgangsmåde for det danske svar, blev svaret –
trods Jørgensens kritik – givet forud for folketingsdebatten. Til gengæld blev det danske svar
underkastet nærmere redaktion i en nedsat
rigsdagskomité, hvori både Jørgen Jørgensen
og udenrigsminister Kraft deltog.96 Svaret, der
blev overgivet den sovjetiske chargé d’affaires
Ole Bjørn Kraft. Danmarks udendagen før folketingsdebatten, omtalte ikke de
rigsminister 1950-1953.
mulige sovjetiske hentydninger til danske for(Folketinget).
pligtelser om ikke at tillade fremmede baser på
dansk jord, ligesom heller ikke notens henvisning til Bornholm blev berørt. I udenrigsministeriets første overvejelser om
det danske svar havde man overvejet at understrege, at 1946-erkæringen hverken kunne udstrækkes kronologisk eller geografisk til at dække andet end
etableringen af dansk administration på øen efter den sovjetiske rømning. I
den forbindelse havde man samtidig kort berørt muligheden for at gøre opmærksom på, at man ikke fra dansk side havde planer om at ændre dette forhold. Dette blev dog ikke skønnet nødvendigt.97 Disse overvejelser skulle senere blive accentueret, da Kreml i begyndelsen af 1953 lagde nyt pres på den
danske regering og i den forbindelse bragte Bornholm helt frem i fokus (se
nedenfor).
I udenrigsministeriet havde man overvejet og forberedt en forelæggelse af
det danske svar for NATO’s permanente råd forud for afgivelsen til
Sovjetunionen. I sidste ende besluttede man sig dog for ikke at inddrage
NATO-rådet.98 Allerede få dage efter modtagelsen af den sovjetiske oktobernote havde man i udenrigsministeriet opridset de to modsatrettede hensyn,
der knyttede sig til en eventuel inddragelse af NATO-rådet. På den ene side
talte spørgsmål om sikring af alliancens forhåndsstøtte og efterlevelse af det
principielle danske synspunkt om NATO-landenes udenrigspolitik som et fæl96

„Spørgsmålet om fredstidsstationering i Danmark af fremmede flyverstyrker, herunder de russiske
noter til Danmark om dette emne“, notat af 24. august 1953, UM 105.K.7.b/1.
97
Indberetning af 3. oktober 1952 fra den britiske ambassade i København, FO 371/100457, 113935.
98
For en nærmere beskrivelse af forløbet, herunder den danske NATO-ambassadør Vincens
Steensen-Leths ønske om forelæggelse af svarudkastet i NATO-rådet, se Jensen, Bjørnen og haren, s.
433f.
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les anliggende for en inddragelse af rådet. På den anden side var det „betænkeligt på forhånd helt eller delvis at binde sig til at følge de råd og forslag“,
som måtte komme fra alliancepartnerne.99 Desuden kunne man ifølge et brev
fra chefen for udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling, C.A.C. Brun, til
den danske NATO-ambassadør, der var en stærk fortaler for inddragelse af rådet, risikere, at det ville føre til drøftelser af selve stationeringssagen på et tidspunkt, hvor den danske stilling endnu ikke lå klar. Ifølge en senere slettet passus i brevet, kunne det ikke undgås, at Danmark til en vis grad blev bundet,
hvilket var problematisk, da der endnu ikke var opnået „fornøden indenrigspolitisk tilslutning“. NATO-ambassadøren havde på sin side netop ønsket
denne inddragelse af NATO i sagen, da man derved kunne inddæmme „den
så meget omtalte anti-amerikanisme“ og således undgå „skæret af amerikansk
diktat“. Og måske kunne man samtidig opnå „den reelle fordel, at vi står stærkere i Rådet, hvor vi som regel vil kunne påregne støtte fra en eller flere af de
andre magter.“ Medens Brun principielt var enig med NATO-ambassadøren i
det fordelagtige i at bringe sagen op i NATO-rådet for derved at muliggøre
politisk støtte fra anden allieret side, hvis der måtte vise sig uenighed med
amerikanerne, burde det ikke ske endnu. Før de konkrete dansk-amerikanske forhandlinger var påbegyndt, lød et andet slettet argument i konceptet,
kendte man nemlig ikke tilstrækkeligt til de amerikanske tanker om stationeringens praktiske gennemførelse til, at man ved inddragelse af NATO-rådet,
kunne opnå en fordel i forhold til amerikanerne.100
I den efterfølgende tid pressede amerikanerne på for at få et egentligt positivt tilsagn om stationering fra danskerne, der dog ikke ville stille garantier.
En vis afklaring af spørgsmålet kunne dog ventes efter den udenrigspolitiske
debat i slutningen af oktober.101

Forstærket socialdemokratisk bekymring
På et forsvarsmøde i november 1952 med deltagelse af udenrigs-, forsvars- og
finansministrene, embedsmænd fra udenrigs- og forsvarsministeriet samt forsvarschefen gjorde udenrigsminister Kraft rede for socialdemokraternes nye
betænkeligheder. Disse skulle efter Krafts oplysninger være fremkommet efter, at det havde „vist sig vanskeligt at få EDC-traktaten ratificeret.“ Dermed
ville man ikke få den militære styrkelse af Danmarks sydgrænse, som man
havde håbet på. I forlængelse af denne tankegang blev det i begyndelsen af
99
„Sovjetrussisk note til Danmark vedrørende fredstidsstationering“, referat af 4. oktober 1952, UM
105.K.7.b/3.
100
Koncept til brev fra C.A.C. Brun til Vincens Steensen-Leth, UM 105.K.7.b/3; Brev af 24. oktober
1952 til Ole Bjørn Kraft fra Vincens Steensen-Leth, UM 105.K.7.b/3.
101
Notat af 7. oktober 1952, udfærdiget af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/4; Notat af 20. oktober
1952, udfærdiget af E. Schram-Nielsen, UM 105.K.7.b/4.
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1953 en klar socialdemokratisk forudsætning for fortsatte forhandlinger om
stationering, at spørgsmålet om den manglende landmilitære dækning af
Slesvig-Holsten blev løst.102 Hedtofts argument lød da, at Danmark pådrog sig
en risiko med stationeringen, uden at landet kunne forsvares ordentligt.103 En
stationering af fly i Danmark uden samtidig øget landmilitær sikring af Jyllands fod virkede uholdbart på socialdemokraterne. Som Hedtoft langt senere udtrykte det, ville det være „en lynafleder uden jordforbindelse.“104 Med
de pauvre udsigter til vesttysk styrkelse af Danmarks sydgrænse håbede socialdemokraterne, at andre allierede styrker kunne allokeres til SlesvigHolsten.105 Dermed blev spørgsmålet om den manglende landmilitære
dækning anvendt af Hedtoft som løftestang for at opnå allieret deployering i
Slesvig-Holsten og dermed mulighed for, at danskerne kunne undlade at afse
tropper til Slesvig-Holsten-styrken. Ikke mindst i lyset af Norges samtidige
tilbagetrækning af 4.000 soldater fra området (og nej til stationering) kunne
man efter Hedtofts opfattelse vanskeligt forsvare, at Danmark sendte 4-5.000
mand ud af landet – samtidig med, at man accepterede stationering.106
Socialdemokraternes øgede fokus på den svage landmilitære dækning i november 1952 kan også have været næret af en bekymring for, at flyene måske
ikke var øremærket til forsvar af dansk område.107 En sådan bekymring blev
formentlig skærpet af udsigten til det forestående regeringsskifte i USA, hvilket ifølge Kraft var én af kilderne til den socialdemokratiske uro i stationeringssagen.108 Den tidligere øverstbefalende for NATO’s styrker i Europa,
general Eisenhower, stillede op for Republikanerne, og i Socialdemokratiet så
man med nogen bekymring på en eventuel inddragelse i den befrielse af
Østeuropa, som den kommende amerikanske udenrigsminister John Foster
102

Referat af Forsvarsmøde den 24. november 1952, UM 105.G.13.
Folketingstidende
104
I „Social-Demokraten“ den 9. august 1953. Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 466.
105
Selv om både USA og Storbritannien i februar 1953 lovede Kraft, at sagen ville blive genovervejet
i lyset af de socialdemokratiske krav om allokering af allierede styrker til Slesvig-Holsten som forudsætning for en stationeringsaccept, forblev Danmarks sydgrænse relativt ubeskyttet. Både USA og
Storbritannien efterlyste svar på, hvor mange allierede styrker, der ville være nødvendige for at få
den fornødne politiske støtte på Rigsdagen tilvejebragt. Over for den britiske ambassadør havde
Kraft anslået, at man fra britisk side skulle stille med minimum en brigade- eller regiment-kampgruppe „for at få indflydelse på socialdemokratiske tankegang.“ Notater af 9. februar og 18. februar
1953, udfærdigede af Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1.
106
Hedtoft i udenrigspolitisk nævn, 4. februar 1953. Der var stationeret 1.400 danske soldater i det
danske Tysklandskommando i Holsten. Allerede foråret 1952 havde NATO’s militære myndigheder
anmodet Danmark om fra foråret 1953 at øge styrken til i alt 4.000 mand. Se f.eks. Villaume, Allieret
med forbehold, s. 175f.
107
Dette perspektiv blev i det mindste antydet i en langt senere artikel i „Demokraten“ (14. juni
1952). Se Villaume, Allieret med forbehold, s. 465.
108
Referat af Forsvarsmøde den 24. november 1952, UM 105.G.13. Eisenhowers kandidatur blev også
fulgt opmærksomt i Kreml, hvor viceminister Pusjkin over for den danske ambassadør Hergel anvendte såkaldt aggressive udtalelser fra præsidentkandidaten til at demonstrere, at danskeren tog
fejl, når han fastholdt, at NATO ikke var en aggressiv pagt. Indberetning fra den danske ambassade
i Moskva, 1. oktober 1952, UM 105.K.7.b/3.
103
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Dulles havde talt om under valgkampen.109 Dermed risikerede man, at de
amerikanske fly ikke nødvendigvis ville være til stede, når der var mest brug
for dem.
Endelig var Kraft informeret om, at Socialdemokratiet var udsat for et vist
pres fra det svenske søsterparti for at afvise stationeringen. De svenske socialdemokrater, der i øvrigt sad i regering, var tilsyneladende bekymrede for, at
Sveriges stilling blev mere udsat ved stationering af amerikanske flystyrker på
den anden side af Øresund. Denne viden byggede formentlig blandt andet på
en indberetning fra Danmarks ambassadør i Norge, M. Wassard. Han meddelte „underhaanden“ ministeriet, at den svenske ambassadør i Norge, Ahlmannn, „… der jo staar Erlander nær“, havde fortalt ham, at statsminister
Erlander på et socialdemokratisk partimøde i Helsingfors over for Hedtoft
skulle have udtalt sig kraftigt imod, at Danmark tillod fredstidsstationering.
Både finske, svenske og norske embedsmænd var bekymrede for konsekvenser for det, som man senere kaldte ’den nordiske balance’, og betonede over
for Danmark, at en accept af stationering kunne få konsekvenser for Finland.
Det perspektiv havde Kraft selv henvist til under det ovenfor nævnte møde i
maj 1952 med admiral Brind og general Taylor, idet han citerede en artikel
fra „Times“, som pegede på en sådan sammenhæng.110

Forhandlingerne stilles i bero
I december 1952 accepterede Socialdemokratiet, at man fra dansk side påbegyndte (tekniske) forhandlinger med amerikanerne om en stationeringsaftale. Forhandlinger, der dog efter amerikansk ønske også indeholdt klare realpolitiske aspekter. De stigende socialdemokratiske bekymringer førte til, at
partiet stillede en række krav for en positiv dansk stillingtagen. De faldt i fem
punkter, hvoraf flere lå i direkte forlængelse af de forudsætninger, som partiet havde ridset op i september 1952. For det første måtte flyene kun anvendes uden for dansk område efter tilladelse fra den danske regering. For det
andet måtte flyvepladserne være taktiske (og altså ikke anvendes til strategisk
brug). For det tredje skulle tropperne være underkastet dansk jurisdiktion
uden for flyvepladserne. For det fjerde skulle der være dansk kommando over
enheden i fredstid. Og for det femte skulle aftalen ved ensidig beslutning

109
Villaume, Allieret med forbehold, s. 474. For Villaumes argumentation for den øgede socialdemokratiske skepsis efter valgsejren og nervøsitet over udsigten til en befrielsesaktion mod Østeuropa, se s.
440f.
110
Referat af forsvarsmøde den 24. november 1952, UM 105.G.13. Brev 4. december 1952 fra M.
Wassard til direktør Nils Svenningsen, UM 105.K.7.b/1; Indberetning af 27. oktober 1952 fra
London, udfærdiget af grev Reventlow, UM 105.K.7.b/3; Indberetning af 23. januar 1953 fra Moskva,
UM 105.K.7.b/3; „Referat af møde med admiral Brind og general Taylor den 17. marts 1952 kl. 13.30
hos forsvarsministeren“, UM 105.K.7.b/1.
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kunne opsiges efter et passende varsel. Fra dansk side understregede man
straks over for amerikanerne, at især det første krav var af afgørende betydning, men at også punkt 2 om den taktiske anvendelse måtte anses for et sine
qua non for en dansk accept. Medens punkt 2 hurtigt blev løst gennem amerikanske garantier for, at der ville blive tale om taktiske enheder, gav især
punkt 1, men også punkt 5 vanskeligheder, da man ikke fra amerikansk side
kunne gå ind på disse krav.111 Det danske argument bag punkt 5 var, at man
ikke kunne binde en fremtidig dansk regering, og at man kunne tænke sig situationer, hvor Danmark kunne ønske opsigelse af aftalen, f.eks. hvis
Sovjetunionen kollapsede, hvis man opnåede fredelige arrangementer
mellem Øst og Vest, eller hvis Danmark selv blev i stand til at opstille de nødvendige flystyrker.112
I sidste ende var det dog især punkt 1, det socialdemokratisk formulerede
vetokrav, der var den væsentligste årsag til, at regeringen og USA ikke kunne
nå til enighed om vilkårene for en stationering.113 Formodentlig var det socialdemokratiske vetokrav motiveret af, at det i forsvarsstrategisk henseende var
en dårlig handel, hvis Danmark påtog sig de indiskutable politiske fredstidskonsekvenser og den formodede øgede krigsrisiko ved stationeringen, når
der ikke var sikkerhed for, at flyene faktisk blev anvendt til forsvaret af dansk
territorium. Ved et forsvarsmøde i begyndelsen af februar 1953 erklærede
udenrigsminister Kraft, at der var „den realitet i Socialdemokratiets argumentation, at hvis styrkerne ikke blev her i landet også i en krisesituation, ville
Danmark have taget risikoen i fredstid uden at have maskinerne her, når der
var brug for dem“.114
Selv om de danske myndigheder i november måned havde udtrykt nogen
reservation ved at fremhæve bekymringen for, om Danmark ikke ville have
hånd i hanke med flyene, blev dette spørgsmål drøftet under forhandlingerne. Såfremt flyene blev allokeret til forsvar af Danmark, fandt man fra dansk
side, at den øgede afskrækkelses- og forsvarsevne opvejede den øgede risiko,
der fulgte med en fredstidsstationering. Men hvis flyene kunne sættes ind i
forbindelse med „lokale krige“ f.eks. mellem Bulgarien og Tyrkiet eller
111
Desuden opstillede man fra dansk side en række forudsætninger, der i hovedsagen var af økonomisk karakter eller knyttede sig til ønsket om at undgå for stærke konfrontationer med lokalbefolkningen. Villaume, Allieret med forbehold, s. 444f.: Indberetning fra den amerikanske ambassade i
København til udenrigsminister Dean Acheson, 13. december 1952, NA, RG 59, 759.5/12-1252.
112
Indberetning fra den amerikanske ambassade i København til udenrigsminister Dean Acheson,
24. januar 1953, NA, RG 59, 759.5/1-2453. Fra amerikansk side fandt man dog, at kongressen umuligt kunne forventes at forny bevillingerne på årlig eller to-årlig basis, ligesom det i det hele taget var
vanskeligt at forvente Kongressens støtte til at bevilge så store beløb til et arrangement af en sådan
karakter.
113
Brev af 12. december 1952 fra N. Svenningsen til Ole Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/4;
„Orienterende samtaler mellem danske og amerikanske repræsentanter vedrørende indholdet af en
eventuel aftale om fredstidsstationering i Danmark. Referat af tredje møde (onsdag d. 28/1 1953)“,
UM 105.K.7.b/4.
114
„Extraktafskrift af forsvarsmøde den 6. februar 1953“, UM 105.K.7.b/4.
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mellem Vest- og Østtyskland, risikerede man også, at de etablerede flyvepladser kunne øge den sovjetiske tillokkelse til at angribe og sikre sig kontrollen
med disse på et tidspunkt, hvor flyene ikke var til stede og i stand til at forsvare dansk område. Derfor måtte flyene fastholdes til forsvar af Danmark, såfremt den samlede forsvarsgevinst skulle garanteres. USA fastholdt på sin
side, at et sådant syn grundlæggende var i modstrid med ånden i NATO. På
sin side ønskede Danmark vel også, pointerede amerikanerne, at de øvrige
andre NATO-lande ville sende hjælp, hvis det var Danmark, der var objekt for
en ’lokal krig’. Fra amerikansk side ville man ikke gå med til at binde samtlige eller dele af de stationerede styrker, men man var rede til at erklære, at
Danmark ikke ville komme til at ligge ubeskyttet hen („be left unprotected“).
Men hvis man accepterede et dansk krav om at fastlåse NATO-styrker til forsvar af et bestemt område, kunne dette skabe præcedens og virke ødelæggende på hele opbygningen af NATO-forsvaret. Derfor fastholdt amerikanerne, at de amerikanske flyenheder, som måtte blive stationeret i Danmark,
ville blive allokeret til SHAPE og stå under SHAPE’s kommando. Deres anvendelse ville i tråd hermed ske i overensstemmelse med SHAPE’s planlægning
og procedurer.115

Fornyet sovjetisk pres – Bornholm i fokus
Kort efter, at forhandlingerne mellem Danmark og USA brød sammen, overrakte udenrigsminister Vysjinskij den 28. januar 1953 et aide-mémoire, der
advarede imod den påtænkte stationering, til den danske chargé d’affaires i
Moskva. Baggrunden for advarslen var formentllig en større analyse af dansk
udenrigspolitik, som næstkommanderende i den 5. europæiske afdeling,
Aleksandr Nikititsj Abramov, havde forfattet midt i januar 1953. Heri blev der
argumenteret for, at Danmark arbejdede stadig tættere sammen med USA i
forberedelsen af en tredje verdenskrig. Et eksempel herpå var netop forberedelserne til at modtage amerikanske flystyrker.116 I dette aide-mémoire advarede Sovjetunionen først og fremmest mod konsekvenserne af en stationering
for Danmark, der derved ville komme til at rangere blandt de NATO-lande,
der „afstår deres territorium til amerikanske baser og militære brohoveder og
115

„Orienterende samtaler mellem danske og amerikanske repræsentanter vedrørende indholdet af
en eventuel aftale om fredstidsstationering i Danmark. Referat af første møde, d. 23. januar 1953“,
UM 105.K.7.b/4; „Orienterende samtaler mellem danske og amerikanske repræsentanter vedrørende indholdet af en eventuel aftale om fredstidsstationering i Danmark. Referat af andet møde, d.
26. januar 1953, kl. 15, udfærdiget 28. januar 1953, UM 105.K.7.b/4; „Orienterende samtaler mellem
danske og amerikanske repræsentanter vedrørende indholdet af en eventuel aftale om fredstidsstationering i Danmark. Referat af tredie møde, onsdag den 28. januar 1953“, UM 105.K.7.b/4;
Indberetning fra den amerikanske ambassade i København til udenrigsminister Dean Acheson, 24.
januar 1953, NA, RG 59, 759.5/1-2453; Referat af forsvarsmøde den 6. februar 1953, UM 105.G.13.
116
Jensen, Bjørnen og haren, s. 438.
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dermed udsætter deres egne lande for angreb i tilfælde af krigshandlinger“.
Mere specifikt om de konkrete danske forhold blev flystationeringen betegnet som et brud på det løfte om Bornholm, som Danmark i 1946 havde afgivet Sovjetunionen, og som handlede om „etablering af dansk administration
på øen uden nogen som helst deltagelse af fremmede tropper“.117 Selv om
der i det lange memorandum kun var anvendt begrænset plads på Bornholm,
tillagde man det i udenrigsministeriet betydning, at dette spørgsmål var viet
et helt punkt ud af skrivelsens i alt fem punkter.118 ’Bornholmskortet’ blev to
dage senere igen anvendt over for danskerne, denne gang af den polske
udenrigsminister, der erklærede, at Bornholm med den danske accept af
amerikanske „krigsbaser“ var blevet et „springbræt“ for vestlig aggression.119
Udenrigsministeriets direktør Nils Svenningsens første reaktion på den russiske advarsel var særdeles behersket. Han skønnede, at socialdemokraternes
og de radikales afstandtagen fra regeringen i stationeringsspørgsmålet havde
givet Sovjetunionen „blod på tanden“, og at Kreml nu søgte at skubbe yderligere til denne udvikling. Ikke mindst i lyset af det sovjetiske memorandums
sene fremkomst koblede Svenningsen henvendelsen med den offentlige debat om blandt andet stationeringssagen, der var blusset op. Tilsvarende formodede NATO-kontoret, at Kreml ønskede „at påvirke den labile indenrigspolitiske situation i Danmark“, muligvis i forventning om en snarlig udenrigspolitisk debat i folketinget – ligesom det havde været tilfældet i oktober 1952.
NATO-kontoret noterede desuden, at pressionen i denne omgang syntes at
være langt kraftigere end i oktober, og at man fra sovjetiske side havde fundet
tiden inde til „virkelig at lægge et alvorligt pres på såvel ledende politiske
kredse som den danske offentlighed.“120
Svenningsen anså den sovjetiske sprogbrug for at „være et udslag af den
krasseste demagogi“, fyldt med løse og udokumenterede beskyldninger iklædt
„mere eller mindre hadske udtryk“, men han fandt ikke, at der optrådte egentlige trusler mod Danmark. Dette på trods af, at der for første gang i en erklæring til en af de nordiske regeringer taltes om atombomben. Den sovjetiske
henvendelse gav således ifølge Svenningsen anledning til „forøgede bekymringer“, men burde navnlig ikke få nogen indflydelse på „den danske regerings holdning over for spørgsmålet om en accept af NATO’s tilbud om fly
på dansk territorium.“ Der var således efter Svenningsens mening intet i hen-

117

„Den sovjetiske regerings aide mémoire af 28. januar 1953“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd.
2, bilag 125.
118
Indberetning fra den danske ambassade i Moskva, 29. januar 193, UM 105.K.7.b/3.
119
„Depeche af 6. februar 1953 fra gesandtskabet i Warzawa til udenrigsminister Ole Bjørn Kraft.
Interview i den polske presse med udenrigsminister Skrzeszewski om stationering af udenlandske
tropper i Danmark“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 126.
120
„Nogle bemærkninger om den russiske démarche“, 3. februar 1953“, udfærdiget af direktør N.
Svenningsen, UM 105.K.7.b/3; „Foreløbige kommentarer til den russiske Aide Mémoire af 28. januar 1953“, udfærdiget af P.J.V., UM 105.K.7.b/3.
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vendelsen, der „kunne begrunde en ændring i den danske regerings holdning.“121
Den sovjetiske januar-note medførte imidlertid, at udenrigsministeriet i det
tidlige forår 1953 gjorde sig overvejelser om, hvorledes Kremls betoning af
det bornholmske spørgsmål kunne håndteres, uden at det førte til farlige indrømmelser til Sovjetunionen. I ministeriet noterede man, at Sovjetunionen
havde et stærkt fokus på øen, formentlig både i offensiv og defensiv henseende. Det synspunkt blev endvidere forfægtet, at de sovjetiske ræsonnementer bag et potentielt angreb på Bornholm blandt andet knyttede sig til forventningerne om på den ene side den vestlige anvendelse af øen som springbræt, på den anden side de sandsynlige militære konsekvenser i form af vestlige reaktioner ved et isoleret angreb mod øen. Medens en dansk erklæring
om ikke-stationering på Bornholm måtte formodes at mindske de eventuelle
sovjetiske bekymringer over en mulig offensiv vestlig anvendelse af øen, risikerede en sådan erklæring at underminere konsekvensrisikoen, da man derved risikerede at give Kreml indtryk af, at man havde opgivet at forsvare
Bornholm. Da det danske svar set med sovjetiske øjne måtte være velsignet af
NATO-rådet, kunne det tolkes som om, at NATO havde afskrevet øen. Der var
dog langt fra enighed i ministeriet om vægtningen af disse forskellige perspektiver og om nytteværdien af en Bornholms-erklæring.122 Ikke mindst
NATO-ambassadør Vincens Steensen-Leth udtrykte gentagne gange betænkelighed ved en sådan erklæring.123
Medens Nils Svenningsens første reaktion i februar havde været, at det sovjetiske forsøg på at „indlægge noget principielt i vor note om Bornholm i
1946“ var „ganske meningsløst“, hældte han i marts til, at man burde overveje
at erklære, at man ikke i fremtiden ville stationere fremmede tropper på øen.
Det var relevant, mente Svenningsen, da Sovjetunionen angiveligt frygtede et
militært angreb fra vest og samtidig viste en særlig interesse for de geografiske
steder inden for Vestens område, der kunne tænkes at blive udnyttet til fremskudte baser. Hertil hørte Bornholm. Hovedsigtet med de sovjetiske noter var
ifølge Svenningsen ikke at fraråde dansk nej til flystationering, men snarere at
formå Danmark til at afstå fra stationering af fremmede tropper på

121

„Nogle bemærkninger om den russiske démarche“ 3. februar 1953“, udfærdiget af N.
Svenningsen, UM 105.K.7.b/3.
122
Analyse af 20. februar 1953, UM 105.K.7.b/3; Notat af 2. marts 1953, udfærdiget af E. SchramNielsen, UM 105.K.7.b/3; Kommentar af 2. marts 1953, udfærdiget af C.A.C. Brun, UM 105.K.7.b/3.
For en nærmere redegørelse for sagsforløbet, se Jensen, Bjørnen og haren, s. 449f.
123
Breve af 9. og 26. februar 1953 fra Steensen-Leth til C.A.C. Brun, UM 105.K.7.b/3; Instruks (udkast) til Steensen-Leth, udateret, UM 105.K.7.b/3; Instruks af 24. marts 1953 til Steensen-Leth, UM
105.K.7.b/3; Indberetninger af 25. februar og 25. marts 1953 fra Steensen-Leth, UM 105.K.7.b/3;
Brev af 3. marts 1952 fra C.A.C. Brun til Steensen-Leth, UM 105.K.7.b/3. Se også Jensen, Bjørnen og
haren, s. 445f.
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Bornholm.124 Svenningsen så en erklæring som en mulighed for at berolige
Kreml og samtidig opnå en vis afspænding i forholdet mellem de to lande. Og
en sådan erklæring kunne gives, „uden at vi i realiteten gør nogen indrømmelse overfor russerne“, da man alligevel ikke fra dansk side ville påtænke et
sådant skridt. Det var så at sige gratis beroligelse.
Man måtte dog være opmærksom på, at der ikke blev tale om „overberoligelse“, som kunne tænkes at stimulere til sovjetisk aggression, om end
Svenningsen ikke selv anså dette for sandsynligt. Russerne var efter hans opfattelse realpolitikere, der i forvejen havde en „stærk fornemmelse af, at der
altid inden for adskillige NATO-lande vil gøre sig kræfter gældende til fordel
for, at eventuelle incidenter […] bliver indkapslet og betragtet som tildragelser, der ikke skal få konsekvenser.“ Dette gjaldt især blandt de europæiske
NATO-lande, der ifølge Svenningsen vil „være rede til at finde sig i meget for
undgå den store katastrofe.“ Med andre ord: Vesten var ikke parat til at gå i
krig for Bornholms skyld. Direktørens uudtalte ræsonnement var, at en dansk
erklæring ikke ville betyde opgivelse af Bornholm, da øen under alle omstændigheder – set med sovjetiske øjne – ville blive opgivet. Til gengæld så
Svenningsen positivt på tanken om at inddrage svenskerne for at afskrække
russerne og berolige danskerne, især bornholmerne. Dette forslag havde
Schram-Nielsen tidligere luftet som mulighed for at „modvirke eventuelle sovjetrussiske tilbøjeligheder til at opfatte erklæringen som ’grønt lys’“. Som
Schram-Nielsen tvivlede Svenningsen dog på, at Sverige var indstillet på dette,
hvorfor han i stedet mente, at man burde overveje at forøge det danske militære beredskab på Bornholm samtidig med erklæringen.125
Kort før det danske svarudkast skulle forelægges NATO-rådet, besluttede
man på et ministermøde at undlade at svare officielt på noten ad disse linjer.126 I stedet udmøntede Svenningsens overvejelser om en dansk antibase-erklæring angående Bornholm sig i en tale, som Kraft holdt den 11. april 1953
i Rønne, hvor Svenningsens grundsynspunkt blev formidlet i en ret afsvækket
form. Således bebrejdede Kraft Sovjetunionen, at påmindelsen var „upåkrævet og ubegrundet, idet den danske regering selvfølgelig havde overholdt sin
forpligtelse, og intet forelå, som kunne tyde på, at den havde planer om at få
fremmede tropper til øen.“ For så vidt angår den omtalte ’forpligtelse’, refererede denne klart til indholdet af den danske 1946-erklæring, nemlig at etablere – ikke opretholde – en ren dansk administration, og uden fremmede
tropper besætte øen. Udenrigsministerens videre understregning af, at den
sovjetiske påmindelse var „uberettiget“, var netop møntet på karakteren af
124

Den 4. februar 1953 havde socialdemokraten Julius Bomholt i det udenrigspolitiske nævn rejst
det spørgsmål, om der kunne tænkes at komme et modkrav om sovjetiske baser på Bornholm. Hertil
svarede Kraft, at det ville være meningsløst, og at det reelt ville betyde afståelse af Bornholm.
125
„Nogle betragtninger vedrørende besvarelsen af den russiske note“, 12. marts 1953, udfærdiget af
N. Svenningsen, UM 105.K.7.b/3; Notat af 2. marts 1953, udfærdiget af E. Schram-Nielsen.
126
Dette fremgår af en sen udenrigsministeriel notits af 13. december 1961, UM 105.K.7.b/3.
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den danske ’forpligtelse’. I praksis tillagde den danske regering dog ifølge
Kraft ikke dette forhold nogen større betydning, da „den i de forløbne næsten 7 år havde forholdt sig, som om noten indebar en varig forpligtelse, og da
den ikke havde planer om at ændre sin holdning.“ Derfor havde den danske
regering ikke opholdt sig ved det sovjetiske forsøg på at udvide varigheden af
det danske tilsagn fra 1946. I praksis havde den danske regering altså hidtil
vist tilbageholdenhed, hvilket man også forventede at gøre fremover. Kraft
understregede endelig, at den danske regering – uanset forståelsen af noten
fra 1946 – altid ville være opmærksom på „de særlige hensyn, der på grund af
Bornholms geografiske beliggenhed gjorde sig gældende for denne ø“.127 En
beroligende udtalelse, der dog ikke rummede løfter om fremmede troppers
fremtidige aktiviteter på øen.
Uagtet at man ikke fra dansk side ikke afgav løfter om Bornholms status og
beholdt en vis manøvrefrihed, var den danske regering i den kommende tid
opmærksom på, at de militære forhold omkring øen skulle håndteres med
den størst mulige forsigtighed for ikke at provokere Kreml. Som anført i kapitel 11 drøftede det interministerielle koordinationsudvalg i sensommeren
1953 spørgsmålet omkring allieret aktivitet omkring Bornholm. I denne forbindelse fastslog udvalget, at om end noteudvekslingen fra 1946 „næppe juridisk er til hinder for permanent endsige midlertidig stationering af udenlandske militærenheder på Bornholm, forekommer det dog af politiske
grunde påkrævet at vise stor forsigtighed i denne henseende“. Blandt årsagerne var ifølge udvalget, at Sovjetunionen i sine erklæringer fra oktober
1952 og januar 1953 syntes at give notevekslingen en udvidende fortolkning.
Selv om dette ikke forhindrede f.eks. allierede orlogsfartøjers anløb af øen,
syntes den østlige mistænksomhed med hensyn til Bornholm „at nødvendiggøre, at der ikke træffes allierede militære foranstaltninger, der berører øen,
uden at man forinden i lyset af den til enhver tid bestående udenrigspolitiske
situation har gjort sig klart, hvorvidt sådanne foranstaltninger kan forventes
at afføde reaktioner fra sovjetrussisk side.“ Med andre ord: Den danske regering havde ikke udstedt løfter om at ville undgå allieret militær aktivitet på
øen, men den var – blandt andet foranlediget af de sovjetiske henvendelser –
indstillet på til at optræde forsigtigt og overveje de mulige konsekvenser
forud for beslutninger om eventuel allieret aktivitet.128
Svenningsens forventninger om, at den danske parafraserede gentagelse af
1946-erklæringen skulle få en afspændende funktion, holdt ikke stik. I begyndelsen af juli 1953 måtte han konstatere, at „en række heftige russiske presse-

127

Citeret i Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68, DUPI 1997, s.
408.
128
„Beretning vedrørende øvelser i Østersøen“, 24. september 1953, udfærdiget af det interministerielle koordinationsudvalg, FM 35-41/54-66, kasse 71.
F LY S TAT I O N E R I N G P Å D A N S K J O R D

283

kap. 12 rettet P

09/06/05

14:51

Side 284

angreb i svensk presse mod baser på Bornholm var et tegn på, at man fra russisk side ikke syntes at have nogen tilbøjelighed til at vise nogen favør over for
Danmark inden for rammerne af den for tiden påbegyndte almindelige store
russiske „fredsoffensiv“.129

Slutspil
Kort efter modtagelsen af den sovjetiske januar-note fandt Kraft, at tiden var
inde til på ny at drøfte sagen med socialdemokraterne. Han spekulerede i
denne forbindelse på, om der virkelig var punkter, som den socialdemokratiske ledelse ønskede nærmere klarlagt, eller om holdningen var „bestemt af
et ønske om at finde et argument mod fredstidsstationering“.130
Socialdemokraterne var imidlertid ikke indstillet på at slække på sine krav.
På et nævnsmøde den 4. februar 1952 havde man fra socialdemokratisk side
antydet, hvor langt man var rede til at gå, idet Hedtoft understregede sin bekymring for, at den eksisterende konsensus omkring den udenrigs- og forsvarspolitiske kurs skulle blive brudt.131 Dermed antydede socialdemokraterne, at modstanden mod de øjeblikkelige forudsætninger for en stationering oversteg hensynet til indrepolitisk sammenhold om NATO-politikken
mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Den socialdemokratiske retorik mod stationeringen blev da også underbygget yderligere i foråret 1953.
Ud over de nævnte udenrigspolitiske overvejelser bag Socialdemokratiets
tøvende holdning, pegede også indrepolitiske hensyn i retning af en socialdemokratisk vægring ved at acceptere stationeringen. I midten af januar 1953
havde både Hedtoft og Kraft over for den amerikanske ambassadør, Eugenie
Anderson, kraftigt understreget de indenrigspolitiske vanskeligheder, som
knyttede sig til stationeringsspørgsmålet, såfremt amerikanerne ikke gik ind
på de danske forudsætninger. Hedtoft frygtede angiveligt, at Socialdemokratiet under de kommende folketingsvalg i 1953 risikerede at tabe alvorligt
terræn i forhold til NATO-kritiske partier.132 Kampen for at genvinde regeringsmagten fordrede desuden, at Socialdemokratiet markerede sig kraftigere i forhold til de borgerlige partier og formede en mere selvstændig profil. For det første for at sikre sig stemmer fra et vælgerkorps, der til stadighed

129

Notits af 2. juli 1953, udfærdiget af N. Svenningsen, UM 105.K.7.b/3.
Referat af Forsvarsmøde den 6. februar 1953, UM 105.G.13; Notat af 9. februar, udfærdiget af Ole
Bjørn Kraft, UM 105.K.7.b/1. Kraft lovede også amerikanerne, at han snarest ville tage socialdemokraternes „skadelige holdning“ op med dem.
131
Hedtoft i udenrigspolitisk nævn, 4. februar 1953.
132
Villaume, Allieret med forbehold, s. 450f. På grund af vedtagelsen af den nye grundlov skulle der
være to folketingsvalg i 1953.
130
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syntes noget valent i NATO-spørgsmål.133 For det andet for at gøde jorden for
parlamentarisk støtte fra det NATO-kritiske Radikale Venstre, der forholdt sig
uhyre skeptisk til stationeringstanken. Allerede i december 1951 havde man i
den socialdemokratiske top overvejet mulighederne for at distancere sig fra
det tætte sikkerhedspolitiske samarbejde med den borgerlige fløj. Alligevel
havde den socialdemokratiske ledelse dog efter alt at dømme endnu ikke været indstillet på at anlægge en mere kritisk NATO-politik for denne indrepolitiske gevinst. En sådan kursændring fordrede en ændring i den internationale situation i retning af en mere fredelig verden. Medens det ikke havde været tilfældet ved årsskiftet 1952-53, da socialdemokraterne anslog den politiske kurs, muliggjorde den internationale situation efter Stalins død i marts
1953 og de gryende forhåbninger til et mildere Øst-Vest-klima en forsigtig socialdemokratisk distancering fra det etablerede udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde mellem NATO-partierne.134 Socialdemokratiets ledelse
havde allerede i begyndelsen af 1953 argumenteret for, at Sovjetunionen tilsyneladende ikke længere planlagde angreb på Vesten, hvorfor incitamentet
til stationering blev stadig mindre. Det havde Hedtoft fremhævet i udenrigspolitisk nævn i februar 1953, ligesom den amerikanske ambassadør Anderson
havde udledt et tilsvarende socialdemokratisk synspunkt efter samtaler med
Kraft og Hedtoft selv i november-december 1952.135
Da befolkningen (og store dele af Socialdemokratiet) havde vanskeligt ved
at forstå og acceptere nødvendigheden af en fredstidsstationering, efterhånden som håbet om afspænding bredte sig i løbet af foråret 1953, blev det socialdemokratiske incitament til accept samlet set stadig mindre. Stationeringsspørgsmålet blev først officielt afgjort, da Socialdemokratiet fik regeringsmagten efter folketingsvalget i september 1953. Den danske politik blev
da, at Danmark ikke ønskede at stationere fremmede fly på sit territorium
„under de nuværende omstændigheder“. Hans Hedtoft havde dog allerede
lukket spørgsmålet i juni 1953, da han på Socialdemokratiets partikongres begrundede afvisningen med 1) det modsætningsforhold, der kunne opstå
mellem danskerne og de stationerede tropper i kraft af forskellen i levestandard, 2) Norges nej til stationering, og 3) den manglende dækning i SlesvigHolsten. Endelig blev afspændingen efter Stalins død inddraget som en faktor (se kapitel 8).136
Det var i øvrigt ikke kun i Socialdemokratiet, at en del af partiet og baglandet stillede sig tvivlende over for stationeringsspørgsmålet og andre dele af al133

Ifølge en ikke offentliggjort men formentlig politisk cirkuleret Gallup meningsmåling fra februar
1953 var kun 20% af de adspurgte for en stationering og 57% imod. I august samme år, dvs. efter socialdemokratiets nej, var fordelingen 20% for og 54% imod. Villaume, Allieret med forbehold, s. 461,
Beukel, Socialdemokratiet og stationeringsproblemet, s. 50.
134
Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, 2001, s. 452-54.
135
Villaume, Allieret med forbehold, s. 442f.
136
„Uddrag af Socialdemokratiets formand Hans Hedtofts tale den 23. juni 1953 på den socialdemokratiske partikongres“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 130.
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liancepolitikken. Også i Venstre gjorde der sig forskellige synspunkter gældende. Som anført i kapitel 8 var især dele af Venstres bagland på Fyn og i
Jylland – herunder redaktørerne i fynsk og jysk Venstre-presse – skeptiske over
for stationering af amerikanske soldater på dansk jord. Et miljø, som statsminister Erik Eriksen havde tætte bånd til. Når Eriksen valgte ikke at presse yderligere på for at fremtvinge en positiv dansk stillingtagen til stationeringen, da
den socialdemokratiske stilling pegede i retning af et dansk nej, må det til
dels ses i dette lys.137

Efterspil
Især spørgsmålet om den manglende landmilitære dækning vedblev at være
et omdrejningspunkt i den offentlige socialdemokratiske argumentation mod
stationeringen. Således udgjorde dette et centralt argument i Hedtofts afvisning i juni 1953, ligesom det blev fastholdt i efteråret, efter at socialdemokraterne havde dannet regering. Problemerne omkring dækning af den danske
sydgrænse, der i hovedsagen kom til at dreje sig om den vesttyske genoprustning, kom nu til at udgøre det måske vigtigste officielle dansk argument i
samtaler med amerikanerne og NATOs militære myndigheder.138 Fra forsvarsministeriets side rejste man dog tvivl om det hensigtsmæssige i denne
sammenkobling, da man kunne „risikere, at NATO ville stille krav om fredstidsstationering, når tyske styrker blev opstillet i Slesvig-Holsten.“ Man måtte
dog ifølge Schram-Nielsen holde sig til den politiske argumentation om, at
fredstidsstationering ikke kunne betragtes som et isoleret militært problem.
Det havde både statsministeren og forsvarsministeren gentagne gange anført.139 Medens den danske regering ikke var principiel modstander af fredstidsstationering, fandt man det ikke i den nuværende situation hensigtsmæssigt at modtage tilbudet. Her gjorde „[v]isse indenrigspolitiske hensyn“ sig
ifølge den danske NATO-repræsentation gældende. Hensyn, der til dels var
„en afspejling af det herskende udenrigspolitiske klima“, hvormed mentes befolkningens håb om afspænding.140 Udenrigsminister H.C. Hansen udtalte sig
ad lignende linjer, da han over for amerikanerne – ud over det militære
137

Således fremhævede dele af Venstre-pressen da også, at Hedtofts udtalelser på kongressen i juni
1953 vel ikke kunne bringe sindene i kog, da statsministeren selv allerede i april 1953 havde udtalt,
at det var muligt, at man måtte finde en anden løsning på problemet omkring flystationering (se kapitel 8).
138
F.eks. indberetning fra den amerikanske ambassade i København til Livingston T. Merchant, 14.
oktober 1953, Poul Villaumes privatarkiv; „Resumé af referat af møde med general Gruenther i
København den 28.8.1953“, notits af 15. september 1953, UM 105.I.7.a.
139
Referat af møde i det interministerielle koordinationsudvalg, 12. november 1953, UM 105.G.13.
140
I stedet skulle man finde Sovjets „virkelige hensigter“ og gøre det „ganske klart for befolkninger,
hvem, der havde ansvaret for den fortsatte spænding“, argumenterede den danske NATO-repræsentant. Indberetning fra den danske NATO-repræsentation i Paris, 8. oktober 1953, UM 105.K.1.a.
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spørgsmål om dækning af Danmarks sydgrænse – henviste til psykologiske
hensyn i forbindelse med befolkningens forståelse for stationeringen, som
ikke mindst var problematisk i henseende til visse håb om afspænding, som
den internationale situation havde skabt hos befolkningen. Stationeringen risikerede dermed at skabe problemer for fastholdelsen af den danske NATOtilslutning.141
Det er klart, at man under samtaler med de allierede ikke fra dansk side
underbetonede afhængigheden af folkeopinionen. Det kan dog ikke udelukkende ses som spilfægteri over for alliancen. Også internt fremhævede de
danske myndigheder dette aspekt. Når man fastholdt sin vægring, skyldtes det
således ifølge en udenrigsministeriel analyse fra marts 1954 primært „hensynet til ikke at svække eller sprænge den formentlig ikke overvældende folkelige tilslutning til NATO-politikken.“142
I efteråret 1953 forsøgte man sig fra amerikansk side med en alternativ stationeringsaftale, der tog udgangspunkt i det rotationsprincip, som man allerede havde overvejet i begyndelsen af 1952. Et forslag, som den nye socialdemokratiske regering dog afviste i 1954, da det, som Rasmus Hansen anførte, i
realiteten ville blive en slags fredstidsstationering.143 Dette ræsonnement lå
helt i tråd med den argumentation, som den danske forsvarschef havde anvendt i februar 1952 mod rotationsprincippet: De politiske problemer blev
ikke løst.144 Derimod fandt man endelig en løsning på spørgsmålet om flyvepladserne i Tirstrup og Vandel, som blev udbygget til de såkaldte hjælpeflyvepladser i stedet for mobiliseringsflyvepladser. Derved kunne flyvepladserne
nemlig ikke bruges til egentlig permanent fredstidsstationering, men til gengæld skulle de have visse modifikationer med hensyn til anvendelsesmuligheder, således at de var tilstrækkeligt udbygget til at kunne modtage fly, hvis det
skulle blive nødvendigt.145 De danske myndigheder så med tilfredshed på
denne løsning, da man herved sikrede sig mod senere pression fra NATO
med henblik på en stationering.146
Dermed havde man fra dansk side reelt sikret sig muligheden for at modtage de allierede fly på danske flyvepladser – også i tilfælde af krise. Samtidig

141

„Referat af udenrigsministerens samtale med mr. Livingston T. Merchant, Washington“, 3. november 1953, UM 105.K.1.a; Amerikansk referat af samtale med udenrigsminister H.C. Hansen i det
amerikanske udenrigsministerium, 2. november 1953, NA, RG 59, 759.5/11-253.
142
„Danmarks sikkerhedspolitiske stilling“, P.M. af 26. marts 1954, udfærdiget af Svend Hansen (forsvarsministeriet) og Birger Kronmann, UM 105.I.8.i.
143
Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume, I blokopdelingens tegn, Dansk udenrigspolitiks historie,
bd. 5, 2005.
144
„Stationering af allierede hjælpestyrker i Danmark i fredstid“, til Forsvarsministeren fra Forsvarschef E.J.C. Qvistgaard, dateret 2. februar 1952, FM 82-77/51, kasse 19.
145
Eventuelle udbygninger af oplagrings- og indkvarteringsfaciliteter kunne ifølge regeringen
komme senere, såfremt forholdene måtte tale for det. Dalgas Jensen, „NATO og danske økonomiskpolitiske interesser 1949-1956“, s. 97; Villaume, Allieret med forbehold, s. 482.
146
Borring Olesen og Villaume, I blokopdelingens tegn.
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undgik man at forpligte sig til en permanent fredstidsstationering. Med de aktuelle forudsætninger for en sådan, ikke mindst angående usikkerheden omkring flyenes anvendelse, syntes en permanent flystationering ikke tilstrækkeligt værdifuld til, at den danske regering kunne acceptere de forventede sikkerhedspolitiske og indenrigspolitiske ulemper, som dette militære tiltag
kunne indebære.

Flystationering på dansk jord – en vurdering
Den danske beslutning om „under de nuværende omstændigheder“ at afvise
fredstidsstationering af allierede fly på dansk jord blev truffet under indflydelse af en række udenrigs- og indenrigspolitiske spørgsmål. Blandt de emner, der lå til grund for de indledende danske overvejelser, var især hensynet
til befolkningens reaktion og hensynet til Sovjetunionen. Som sagen skred
frem, indstillede regeringen sig på, at ikke-provokationshensynet ikke måtte
påvirke selve stationeringsbeslutningen. Til gengæld skulle forhandlingerne
hemmeligholdes så længe som muligt, for ikke at udsætte landet for unødig
risiko, før flyene faktisk var i landet. Den danske regering og den socialdemokratiske opposition var således rede til at acceptere risikoen, så længe den
blev afbalanceret af den øgede afskrækkelse og forsvarsevne.
Omkring årsskiftet blev det imidlertid klart for de danske beslutningstagere, at der ikke var sikkerhed for, at flyene faktisk ville være til rådighed i tilfælde af krig, men at NATO’s militære myndigheder kunne indsætte dem,
hvor der var størst behov. Dermed risikerede Danmark at påtage sig en række
ulemper uden at være sikker på den forsvarsmæssige fordel. Den især socialdemokratiske bekymring for, at flyene skulle blive anvendt andetsteds, skyldtes ikke mindst udsigten til en mere offensiv amerikansk udenrigspolitik, og
den samtidige manglende landmilitære dækning af Danmarks sydgrænse.
Blandt de ulemper, som Danmark pådrog sig, var ikke blot den større risiko
for sovjetisk angreb, som flyvepladserne udgjorde – uden sikkerhed for flyenes faktiske tilstedeværelse på dansk område. De omfattede også de indrepolitiske problemer, der knyttede sig til især stationering af amerikanske tropper
på dansk jord i fredstid. Et forhold, som kunne skabe vanskeligheder i forhold
til befolkningen, og som i dele af ikke blot Socialdemokratiets, men også
Venstres bagland blev anset for potentielt problematisk. Det var ikke værd at
skabe indenrigspolitiske vanskeligheder, såfremt den øgede sikkerhed var
mere end tvivlsom.
I forhold til alliancen blev fredstidsstationeringen derfor anset for at være
for dyr i det samlede regnskab, både på grund af de sikkerhedspolitiske og de
indrepolitiske konsekvenser.
Den indenrigspolitiske dimension i stationeringssagen havde dog flere
komponenter. Således var den borgerlige mindretalsregering efter alt at
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dømme i lang tid rede til at acceptere stationeringen trods de implicerede
ulemper, men regeringen var parlamentarisk afhængig af socialdemokraternes støtte. Og de fremsatte socialdemokratiske krav for en accept var uspiselige for USA. Efter at forhandlingerne i begyndelsen af 1953 var stillet i bero,
pegede den internationale situation i retning af øget afspænding. Ud over at
denne udvikling umiddelbart kunne ses som tegn på en svækkelse af den forsvarsmæssige nødvendighed af permanent stationering, blev den indrepolitiske fordel af et dansk nej øget. Set fra Socialdemokratiets side muliggjorde
dette nemlig, at partiet – uden at kompromittere Danmarks sikkerhed –
kunne anlægge en alliancepolitik, der i højere grad adskilte sig fra de konservatives og Venstres; i det mindste hvis tegnene på afspænding viste sig at
holde. Hvis de ikke gjorde det, blev flyvepladserne udbygget i en sådan udstrækning, at Danmark var rede til at modtage luftstyrker i tilfælde af krig,
ligesom man om nødvendigt kunne indrette indkvarterings- og lagerfaciliteteter til mere permanent stationering, hvis en ændring af politikken ligefrem
skulle vise sig nødvendig i fredstid. Det ville dog kræve markante ændringer
af truslen. For de internationale afspændingstendensers nedslag i befolkningen komplicerede samtidig en positiv stillingtagen. Ikke mindst da det
risikerede at svække den danske NATO-tilslutning ved et upopulært militært
skridt i denne situation.
Af andre indrepolitiske hensyn var der et vist – især socialdemokratisk – ønske om parallelgang med Norge, som dog ikke viste sig udslaggivende for den
negative stilling. Således fastholdt de danske beslutningstagere nemlig den i
princippet positive danske stilling i efteråret 1952, efter at tegnene på norsk
afslag blev tydelige.147 Det var dog til stadighed en post på det regnskab, der
samlet set talte flere negative end positive faktorer. Og ligesom socialdemokraterne skævede til det norske søsterpartis politik, kom de tilsyneladende
også fra slutningen af 1952 under et vist pres fra de svenske socialdemokrater,
der var betænkelige ved en dansk accept. Men det er også muligt, at dele af
Venstre, særligt statsminister Erik Eriksen, så med sindsro på udviklingen, da
socialdemokraternes vægring medførte, at han undgik de negative politiske
konsekvenser i forhold til dele af sit bagland, som en dansk accept sandsynligvis ville medføre.
Som nævnt udgjorde den øgede risiko for sovjetiske modforanstaltninger
en vis del af negativsiden på det samlede regnskab. Kreml forsøgte da også til
stadighed gennem pressekampagner og diplomatisk pres i form af mere eller
mindre eksplicitte trusler at få de danske beslutningstagere til at afvise fredstidsstationering. Såvel den danske borgerlige regering som Socialdemokratiet

147

Denne tolkning støttes af, at Krag senere skulle have udtalt, at det ingen afgørende rolle spillede,
at Norge allerede havde sagt nej, fordi Oslo „i forvejen havde bundet sig på hænder og fødder over
for russerne“. Se Erling Bjøl, Hvem bestemmer? Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces, 1983, s.
287, note 81.
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Der herskede bekymring i politiske kredse for, at en stigning i forsvarsudgifterne ville medføre
utilfredshed i befolkningen. På en udateret løbeseddel søger DKP at appellere til denne stemning.
(ABA).
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reagerede dog moderat på de sovjetiske trusler. Presset virkede muligvis til tider direkte mod hensigten. Ikke desto mindre kan de sovjetiske henvendelser
have formået at vække bekymring i dele af befolkningen eller i hvert fald have
medvirket til at forstærke den skepsis over for NATO-politikken, som havde
rådet i en stor del af offentligheden siden den danske indtræden i alliancen.
Det var efter alt at dømme gennem denne bevidste agenda-setting, at
Sovjetunionen især i sommeren og efteråret 1952 opnåede indirekte indflydelse på overvejelserne vedrørende spørgsmålet om flystationering på dansk
jord. Derimod blev det konkrete sovjetiske pres på beslutningstagererne øjensynlig ikke udslagsgivende for formuleringen af den danske politik, således at
en positiv dansk stilling blev ændret som direkte konsekvens af sovjetisk pres
eller trusler. Fra dansk side var man således efter den sovjetiske oktobernote
i 1952 rede til at fastholde en positiv stilling, og da den næste sovjetiske note
kom i januar 1953, var de dansk-amerikanske forhandlinger allerede stillet i
bero, især på grund af uenighed om flyenes tilknytning til forsvaret af dansk
nærområde, således at den danske stilling begyndte at pege i retning af dansk
afvisning. Da regeringen dog endnu opererede med muligheden for enighed, fortsatte arbejdet med stationeringssagen hos de danske myndigheder,
og det blev i denne forbindelse vurderet, at heller ikke den nye sovjetiske note
burde få indflydelse på den danske kurs for så vidt angik stationering i
Danmark.
Til gengæld gjorde den sovjetiske anvendelse af „Bornholms-kortet“ ret
stærkt indtryk på de danske beslutningstagere. Kreml udlagde nemlig stationeringen som et brud ikke blot på Danmarks defensive NATO-politik, men
også på det angivelige danske løfte om at friholde Bornholm fra stationering
af fremmede tropper. De sovjetiske hentydninger til Bornholm medførte, at
man fra dansk side beroligede Kreml ved at understrege, at der ikke var planer om stationering på denne ø, hvis særligt følsomme karakter, den danske
regering var klar over. Baggrunden for, at man fra dansk side var rede til at
sende dette signal, var en dyb og stadig bekymring over Bornholms udsathed
og risikoen for et sovjetisk kupangreb mod øen. Men da man fra dansk side
under ingen omstændigheder forestillede sig stationering på øen, anså man
det samlet set for en billig beroligelse uden reelle indrømmelser.
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13 · Dansk atomvåbenpolitik 1956-1962
Gennem hele den kolde krig vedblev den amerikanske strategiske afskrækkelse,
den såkaldte atomparaply, at udgøre rygraden i NATO’s sikkerhed. De danske beslutningstagere var tidligt opmærksomme på atomvåbnenes centrale
betydning, og støttede grundlæggende det strategiske koncept, både af hensyn til afskrækkelsen og den øgede forsvarsevne. Samtidig så de danske beslutningstagere – på linje med andre vestlige beslutningstagere – med bekymring
på konsekvenserne, såfremt afskrækkelsen skulle slå fejl. For det første risikerede man, at en stormagts befolkning på grund af de store atomvåbens ødelæggelseskraft ikke ville være indstillet på at „dø for Danzig“.1 Danmark fastholdt, at afskrækkelsen skulle ligge i hænderne på den amerikanske præsident. Hvis flere lande fik indflydelse på atomvåbnenes indsættelse, risikerede
man både at øge risikoen for lokal eskalation og at mindske afskrækkelseseffekten på grund af for mange beslutningstagere. Disse dilemmaer blev højaktuelle i begyndelsen af 1960’erne, da det blev overvejet at oprette en NATOatomslagstyrke (se kapitel 36). For det andet risikerede man ødelæggelse af
landet, hvis afskrækkelsen svigtede, og der faktisk udbrød atomkrig. Uagtet at
dette paradoks til stadighed var et omdrejningspunkt i de danske overvejelser,
fastholdt Danmark grundlæggende sin støtte til NATO’s afskrækkelsesbaserede forsvarsstrategi.
I løbet af 1950’erne blev taktiske atomvåben stadig mere integreret i NATO’s
forsvarsstrategi. Dermed blev sandsynligheden langsomt øget for, at den fremskudte strategi kunne gennemføres og Vesteuropa holdes – og således for, at
Danmark faktisk kunne forsvares. I 1956-57 blev spørgsmålet om atombevæbning af det danske forsvar aktuelt. Det blev den danske politik at afvise oplagring af atomladninger på dansk jord „under de foreliggende forhold“. Den
danske regering accepterede dog opstilling af raketter med „dual capability“,
der var beregnet på fremføring af atomsprængladninger, men som også
kunne anvendes med konventionel ammunition. Desuden accepterede man
fra dansk side at etablere depoter, som kunne bruges til atomammunition,
ligesom der blev gennemført uddannelse af dansk militært personel i anvendelse af atomvåben.
I dette kapitel vil den danske stillingtagen til spørgsmålet om atomvåben på
dansk jord blive drøftet med særligt henblik på atombevæbning af det danske
forsvar. Hovedsigtet er at redegøre for drivkræfterne bag det danske forbehold, herunder særligt betydningen af hensynet til Sovjetunionen og det konkrete sovjetiske pres.

1
Notat af 26. august 1955 udfærdiget af ass. afdelingschef for politisk-juridisk afdeling Aa.
Hessellund Jensen, UM 105.I.40.b.
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Spørgsmålet om atombevæbning rejses
Allerede i 1953 blev de første taktiske atomvåben placeret hos amerikanske
enheder baseret i Vesteuropa. Atomvåben, der modsat de store strategiske våben, var møntet på anvendelse på slagmarken. Og i løbet af 1956 blev spørgsmålet om taktiske atomvåben til de europæiske forsvarsstyrker aktuelt, da en
styrkelse af NATO’s såkaldte skjoldstyrker, som også det danske forsvar var en
del af, blev sat på dagsordenen i forbindelse med en revision af alliancens
strategi.2
I januar 1956 blev der i USA’s våbenhjælpsprogram afsat et beløb til raketvåben i de allieredes styrker, og selv om det i NATO-diskussionerne i efteråret
1956 især fra amerikansk side var blevet understreget, at dette ikke betød, at
alle NATO-styrker skulle forsynes med taktiske atomvåben, var man i udenrigsministeriet i november 1956 opmærksom på, at taktisk atombevæbning også
kunne blive aktuelt for danske styrkers vedkommende.3
Allerede i det tidlige efterår 1956 havde NATO’s militære myndigheder
sendt de første diskrete følere om atombevæbning af danske styrker. Få uger
efter et møde mellem den danske forsvarsminister Poul Hansen og chefen for
NATO’s Nordregion, general Cecil Sugden, modtog forsvarsministeriet i midten af oktober 1956 en skrivelse fra Nordregionen, AFNORTH, “vedrørende
forslaget om opstilling af tre batterier HONEST JOHN-raketter til den danske
hær“.4 Jord-til-jord-raketten Honest John havde en rækkevidde på ca. 25 km.,
og var beregnet til taktiske atomladninger. Den kunne dog anvendes med
konventionelle sprænghoveder, om end effekten blev reduceret betragteligt,
ikke mindst da våbnet var upræcist og fordrede et stort virkningsområde.
AFNORTH’s forslag blev aktualiseret på NATO’s ministerrådsmøde i december 1956, da USA erklærede, at man ville tilbyde ’moderne våben’ til sine
allierede. Få dage efter NATO-mødet kom general Sugden til København for
igen at debattere spørgsmålet om “atomartilleri til den danske hær.“ Her informerede generalen om, at han havde anbefalet til SHAPE, at Danmark fik
de Honest John-raketter, man havde talt om i efteråret. Poul Hansen udtalte
sig i generelt positive linjer og udtrykte forståelse for, at man fra militær side
måtte tage fat på sagen, selv om han fandt det „ret forfærdende, at man skulle
beskæftige sig med disse spørgsmål.“ Ifølge Poul Hansen udgjorde spørgsmå2

For en nærmere diskussion af den danske regerings stilling til NATO’s atomvåbenstrategi, se Poul
Villaume, Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 19491961, 1995, kapitel 7; Jonathan Søborg Agger og Lasse Wolsgård, “Pro Memoria: Atombomben er
vor ven. Den danske regerings stillingtagen til og reaktioner på atomvåbnenes integration i NATO’s
forsvarsstrategi 1949-1956“, Historisk Tidsskrift 2001, bd. 2, s. 394f.
3
Indberetning af 24. oktober 1956 fra den danske NATO-repræsentation, UM 105.I.1.a/1; “Politiske
direktiver til militæret“, notits af 28. november 1956, UM 105.I.1.a/1; “NATO’s strategi. Politisk direktiv til militære myndigheder“, referat af 25. november 1956, UM 105.I.1.a/1.
4
Jonathan Søborg Agger og Lasse Wolsgård, „Den størst mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-60“, i Historisk Tidsskrift 2001, bd. 1, s. 79.
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let om oplagring af atomladninger på dansk jord en vanskelighed, da det –
uden man kunne sige noget med sikkerhed – måtte formodes, at der var „en
aversion mod, at der fandtes sådanne våben indenfor landets grænser.“ Han
havde dog fundet det rigtigt, at Sugden havde rejst forslaget over for SHAPE.
Når sagen derpå blev rejst over for den danske regering, måtte den tage stilling til spørgsmålet „bl.a. under hensyn til reaktionen i befolkningen.“ Set
under en politisk vinkel var der desuden spørgsmålet om den danske stationeringspolitik. Imidlertid havde Poul Hansen forstået på det allierede forslag,
at der var taget hensyn til regeringens politik på dette område, idet der kun
skulle knyttes „få udenlandske specialister til atomenhederne“. Desuden
spurgte Poul Hansen, om Honest John-raketterne kunne anvende konventionelle sprængladninger, hvilket Sugden bekræftede og tilføjede, at man til øvelsesbrug lagde stor vægt på dette.5
Det egentlige amerikanske tilbud om levering af fjernstyrede raketter med
atomar kapacitet faldt i midten af februar 1957. Det drejede sig om leverancer af to våbensystemer: For det første de omtalte Honest John-raketter, og for
det andet jord-til-luft-raketten Nike, der havde en rækkevidde på 120 km.
Ligesom Honest John havde Nike både konventionel og atomar kapacitet og
var ligeledes i realiteten møntet på atomar anvendelse, idet langt flere fly dermed kunne uskadeliggøres. I forhandlingerne med USA om opstilling af missil- og raketvåben med atomar kapacitet gav de danske repræsentanter udtryk
for, at de største problemer var af økonomisk og praktisk art. Våbnene var
ifølge Poul Hansen desuden omgivet med en „ømtålelighed“, som gjorde en
øjeblikkelig accept vanskelig.6 Denne ømtålelighed knyttede sig selvsagt til
den atomare kapacitet, og i de senere offentlige diskussioner om raketsystemerne understregede den danske regering våbensystemernes „dual capability“.
I marts 1957 måtte Poul Hansen efter eget udsagn “på stedet“ acceptere tilbudet om amerikansk levering af Nike, da man ellers – ifølge hans redegørelse – risikerede, at andre lande ville få tilbuddet først. Fra amerikansk side
havde man afkrævet den danske regering et hurtigt svar, angiveligt af hensyn
til finansieringsspørgsmål og uddannelsesplanlægning. Spørgsmålet om levering af atomladninger til våbnene var dog ikke aktuelt på dette tidspunkt, da
USA’s atomenergilov ikke tillod oplagring i andre lande.7
5

“Forsvarsministerens møde med general Sugden den 28. december 1956 vedrørende atomartilleri
til den danske hær“, referat af 14. januar 1957, FM 91-26/57. I februar 1957 fastslog forsvarsministeriet, at man næppe ville anvende konventionelle sprænghoveder under krigsforhold. Her citeret fra
Agger og Wolsgård, „Den størst mulige fleksibilitet“, s. 84.
6
“Forsvarsministerens møde med brigadegeneral Ross, MAAG, den 6. marts 1957 vedrørende levering af det fjernstyrede våben NIKE til Danmark“, FM 91-26/57; NA. Briefing Paper on Denmark for
General Norstad, e. Provision of NIKE and HONEST JOHN, desp. no. 697, Poul Villaumes privatarkiv).
7
Ministermøde, 16. marts 1957, ABA, H.C. Hansens privatarkiv; “Forsvarsminister P. Hansens møde
med brigadegeneral Ross, MAAG, den 6. marts 1957 vedrørende levering af det fjernstyrede våben
NIKE til Danmark“, FM 11 kt. 91-26/57; Villaume, Allieret med forbehold, s. 528; Agger og Wolsgård,
“Den størst mulige fleksibilitet“, s. 79f.
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Tidligt sovjetisk pres
Sovjetunionens utilfredshed med udviklingen i NATO’s politik var åbenlys og
blev udtrykt ikke mindst gennem pressen kort efter ministerrådsmødet i december 1956. Både Finland og Norge blev direkte og meget kontant konfronteret med den sovjetiske kritik. Det er ikke utænkeligt, at den danske stats- og
udenrigsminister blev orienteret om de sovjetiske henvendelser af sine socialdemokratiske kolleger i Finland og Norge.8 I midten af marts 1957 modtog
den norske statsminister, Einar Gerhardsen, således et skarpt formuleret brev
fra Sovjetunionens ministerpræsident Nikolaj Bulganin.9 Heri blev der i truende vendinger redegjort for, hvilke farer nordmændene udsatte sig for ved
deres medlemskab af NATO og en eventuel accept af fremmede atombaser på
norsk territorium. Umiddelbart efter blev der i udenrigsministeriet konciperet en dansk reaktion på det sovjetiske brev til Oslo. Den danske reaktion
skyldtes angiveligt, at brevet til Oslo også syntes “at have adresse til andre nordiske lande end Norge, ikke mindst Danmark.“ Det foreslåede danske ‘svar’
var holdt i en påfaldende direkte og skarp stil. H.C. Hansen skulle i uforblommede vendinger blandt andet gøre Bulganin opmærksom på, at den danske
regering naturligvis var klar over, at Danmark i tilfælde af en stormagtskrig
kunne blive overfaldet fra øst, men at regeringen også var klar over, at
“vi snarere ville blive overfaldet – og knust – af Sovjetrusland, hvis vi lå mere
eller mindre forsvarsløst hen, og det ikke alene i tilfælde af en krig, men
også – og mest sandsynligt – inden nogen krig brød ud, à la Balterlandene,
som blev taget inden den tysk-sovjetiske krig“.10
Brevet blev tilsyneladende aldrig sendt. Det er muligt, at den meget skarpe stil
ikke vandt tilslutning på højeste ministerielle og politiske niveau. De opridsede scenarier var dog i nogen udstrækning udtryk for en reel bekymring, selv
om den danske reaktion muligvis også blev udarbejdet under hensyntagen til
det indtryk, som brevet måtte give NATO-partnerne.
Under alle omstændigheder blev den eventuelle danske intervention i de sovjetisk-norske diplomatiske forbindelser gjort overflødig, da Bulganin den 28.
marts stilede et skarpt formuleret brev til H.C. Hansen, skåret over samme læst
som brevet til Oslo. H.C. Hansen vurderede, at om end de indledende bemærkninger i brevet til København syntes at være noget mere spidse i tonen
8

Tom M. Hetland, Atomrasling og avspenning. Sovjet og norsk tryggingspolitikk 1953-1958“, i
Forsvarsstudier. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, IV, 1985, s. 19ff. Se Bent Jensen, Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, 1999, s. 509f. for behandling af samtidige sovjetiske avisartikler om det dansk-sovjetiske forhold.
9
Johan Jørgen Holst, Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv, 1967.
10
Udkast til brev til Bulganin, marts 1957, rettet til chef for politisk-juridisk afdeling Aa. Hessellund
Jensen, udfærdiget af P.O. Treschow, UM 105.T.1.b/4.
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end brevet til Oslo, var der i realiteten næppe nogen virkelig indholdsmæssig
forskel.11
En af forskellene mellem brevene var, at Sovjetunionens gode forhold til
Finland blev nævnt i brevet til Norge, men ikke i det til Danmark. Udenrigsministeriet søgte at forklare denne forskel ved de to breves respektive
fremhævelse af henholdsvis Danmarks rolle som strædernes vogter og Nordnorges strategiske vigtighed. Når Finland ikke blev nævnt i brevet til den danske regering, var det ganske enkelt, fordi det havde større relevans i tilknytning til bemærkningerne om Nordnorge. Om den stemningsforskel, der var
mellem de to breve, påpegede den danske ambassadør i Moskva, Alex Mørch,
at årsagen muligvis var, at Danmark som vogter af bælterne havde større strategisk interesse end Norge.12 Det er i denne forbindelse sigende, at man i det
norske udenrigsdepartement senere noterede, at Norge havde den største strategiske betydning for Sovjetunionen på grund af landets geografiske udstrækning.13 Mørch antog desuden, at sovjetregeringen muligvis mente “ved
en mere ubehagelig tone at kunne opnå mere fra Danmark end fra Norge“.14
I brevet til H.C. Hansen noterede Bulganin, at Grønland for længst var omdannet til militærbase for USA, medens den europæiske del af det danske territorium var “dækket af et net af militære flyvepladser og marinebaser“. Han
fastslog derpå, at situationen givetvis ville blive „yderligere tilspidset, hvis planerne om anbringelse af specielle amerikanske enheder, forsynet med atomvåben, blev realiseret for Danmarks vedkommende“.15 Dermed refererede
Bulganin til NATO’s nylige planer om atombevæbning af skjoldstyrkerne, og
den amerikanske oplysning om levering af raketvåben til en række europæiske lande, herunder Danmark. Ud over Norge og Danmark modtog en
række andre lande, blandt andet Vesttyskland, England og Grækenland, lignende sovjetiske henvendelser, om end af knap så stærkt indhold.16
Ifølge ambassadør Mørch var Kreml i den seneste tid blevet opskræmt af
udsigterne til, at NATO-lande i Sovjets umiddelbare periferi skulle blive udrustet med atomvåben. Dette var særligt tilfældet med Tyskland, mente
11

Thorkil Kristensen fandt, at brevet til Danmark var holdt i en mere truende tone, medens det til
Norge var mere lokkende. H.C. Hansen og Thorkil Kristensen i udenrigspolitisk nævn, 30. marts
1957.
12
“Ministerpræsident Bulganins brev af 28. marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, indberetning af 3. april 1957, udfærdiget af den danske ambassadør i Moskva Alex Mørch, UM 105.T.1.b/4.
13
Hetland, Atomrasling og avspenning, s. 86. Som anført i kapitel 12 var denne indbyrdes dansk-norske uenighed om landenes respektive – og relative – strategiske betydning og militære udsathed også
kommet til udtryk i 1952, da spørgsmålet om stationering af allierede flystyrker var på dagsordenen.
14
“Ministerpræsident Bulganins brev af 28. marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, udfærdiget
af ambassadør Alex Mørch, indberetning af 3. april 1957, UM 105.T.1.b/4.
15
“Brev af 28. marts fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H.C.
Hansen“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, Udenrigsministeriet 1968, bd.2, bilag 156.
16
En af årsagerne til den skarpere tone i brevet til Danmark – også set i forhold til Norge – kan være,
at den danske presse midt i marts 1957 bragte oplysninger om Danmarks principielle accept af Nike
(og fejlagtigt også om en accept af Honest John).
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Ambassadør Alex Mørch modtages i Moskva i 1955. Til venstre ses Gromyko. (Den russiske ambassade).

Mørch.17 I udenrigspolitisk nævn vurderede den radikale Bertel Dahlgaard, at
en afgørende grund til, at brevene netop var kommet på dette tidspunkt, var
det aktuelle spørgsmål om eventuel placering af atomvåben i visse lande i den
sovjetiske periferi. Under samtaler med briterne vurderede udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, at russerne muligvis var alvorligt bekymrede
over udsigten til, at Norge og Danmark skulle modtage fjernstyrede raketter,
og at de håbede at afværge opsætningen af offensive våben af denne art.
Baggrunden for denne vurdering skal antagelig findes i de amerikanske oplysninger om levering af mellemdistanceraketter (MATADOR), som var blevet præsenteret på NATO’s ministerrådsmøde i december 1956. Midt i april
1957 erklærede Svenningsen da også over for USA’s ambassadør, at Danmark
ikke ville have taget imod et eventuelt tilbud om MATADOR på grund af rakettens rækkevidde. Med andre ord, at Danmark ville have takket nej pga.
den udfordrende virkning, som raketternes længere rækkevidde og dermed
afledte forøgede trussel mod fjenden måtte forventes at have.18 Denne opfat17

“Ministerpræsident Bulganins brev af 28. marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, indberetning af 3. april 1957 udfærdiget af ambassadør Alex Mørch, UM 105.T.1.b/4.
18
Indberetning af 15. april 1957 fra den britiske ambassade i København, PRO ND 10331/12, FO
371/128531; Indberetning 17. april 1957 fra den amerikanske ambassade i København, NA
759.00(w)/4-1757; Villaume, Allieret med forbehold, s. 534.
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telse blev delt af forsvarsministeren, der ikke fandt, at Danmark under de herskende politiske forhold ville kunne acceptere et tilbud om MATADOR. At
det var det offensive potentiale i MATADOR, der voldte problemer, fremgik
også af forsvarsministeriets pointering af, at det var “noget tvivlsomt“, om man
kunne hævde – i det mindste for Danmarks vedkommende – at der var „tale
om et rent forsvarsvåben ligesom NIKE og HONEST JOHN.“19
Man antog dog, at selv disse sidstnævnte taktiske atomvåben udgjorde et
problem for Sovjetunionen. I en udenrigsministeriel analyse fra sommeren
1957 blev de kortrækkende Honest John-raketter nævnt som en mulig forståelsesbaggrund for Bulganinbrevet, der blandt andet skulle ses i lyset af, at
Sovjetunionen ønskede passagen til og fra Østersøen militært svagt besat (jf.
i øvrigt kapitel 11). I den forbindelse ville Honest John ifølge udenrigsministeriet “i formentlig ikke uvæsentlig grad øge vore artillerimæssige muligheder
for i en krigssituation at besværliggøre sovjetiske overfladefartøjers passage
gennem bælterne.“20
Den yderligere tilspidsning ved udsigten til amerikanske enheder med
atomvåben på dansk jord, som Bulganinbrevet havde sigtet til, var formodentlig møntet på fredstid, men det måtte stå klart, at krigstidskonsekvenserne
ifølge Bulganin ville blive et atomart angreb, idet han videre påpegede, at
“de moderne våbens ødelæggelseskraft er så betydelig, at det for lande med
territorium af størrelse som Danmark i tilfælde af atomkrig ville være ensbetydende med selvmord, hvis der var givet fremmede stater mulighed for
oprettelse af baser“.21
Da brevet få dage efter modtagelsen blev drøftet i det udenrigspolitiske nævn,
henledte H.C. Hansen indledningsvis opmærksomheden på den meget
19

Allerede i marts 1957 havde den amerikanske våbenhjælpsgruppe, MAAG, orienteret forsvarsministeren om, at selv om det oprindeligt havde været planen, ville Danmark alligevel ikke få MATADOR tilbudt “på grund af nogle tekniske problemer forårsaget af Danmarks geografiske beliggenhed“. Hvori disse bestod, fremgår ikke klart; “Forsvarsministerens møde med brigadegeneral Ross,
MAAG, den 6. marts 1957 vedr. levering af det fjernstyrede våben NIKE til Danmark“, FM 91-26/57;
“Notat om det fjernstyrede våben MATADOR, 24. juni 1957“, FM 91-26/57; se Agger og Wolsgård,
„Den størst mulige fleksibilitet“, s. 80.
20
“Sovjetunionens sømilitære interesse i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 6. juni 1957, UM
105.Dan.1/2 med kontinuationer af 28. juni og 15. juli 1957. Anvendelsen af Honest John-raketterne
mod sømål var også blevet fremhævet af general Sugden i december 1956. Det var NATO’s håb, at
våbnene kunne anvendes til „at imødegå hovedstyrken af en amfibieinvasion, medens den endnu var
på søen.“ “Forsvarsministerens møde med general Sugden den 28. december 1956 vedrørende atomartilleri til den danske hær“, referat af 14. januar 1957, FM 91-26/57. Det er desuden blevet foreslået,
at man fra sovjetisk side muligvis var bekymret over Nike-raketternes offensive potentiale som støtte
for et vestligt luftangreb mod øst. Dette perspektiv er antydet i en svensk vurdering i bilagsbindet til
Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik, udenrigsministeriet 1970, bilag 6, s. 131; Se også Villaume,
Allieret med forbehold, s. 529f.
21
“Brev af 28. marts fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H.C.
Hansen“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 156.
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stærkt formulerede vending om, at der under en krig kunne blive tale om anvendelse af flere brintbomber mod dansk område. Bertel Dahlgaard mente at
forstå truslen således, at Sovjetunionen ikke kun ville søge at ødelægge baser
i Norge og Danmark i det tilfælde, at de aktuelt blev anvendt til angreb mod
Sovjetunionen, men også forbeholdt sig ret til at rette angreb mod Danmark
og Norge, såfremt Sovjetunionen blev angrebet fra andre områder.
Forhenværende udenrigsminister Ole Bjørn Kraft bemærkede, at Sovjetunionen ville rette sine angrebsmidler mod ethvert område, hvorfra der kunne
komme et angreb. H.C. Hansen erklærede sig enig i Dahlgaards og Krafts opfattelse af denne passus i Bulganinbrevet.22 Ambassadør Alex Mørch mente
ikke umiddelbart, at den sovjetiske advarsel skulle opfattes således, at der ville
være tale om en sovjetisk militær aktion med atomvåben i tilfælde af en bemanding af forberedte baser eller opstilling af atomvåben.23
Ifølge Alex Mørch måtte brevet desuden ses som led i de sovjetiske bestræbelser på at svække sammenholdet i Vesten – og opløse NATO. Sovjetregeringen havde ikke lagt skjul på, at man gerne så Danmark træde ind i
rækken af neutrale europæiske stater.24 Meget tyder på, at man i dele af udenrigsministeriet delte Mørchs opfattelse af drivkraften bag disse sovjetiske tiltag. En lignende vurdering var kommet klart til udtryk i det aldrig benyttede
udkast til en dansk reaktion på Bulganins brev til den norske statsminister.
Her skulle H.C. Hansen have pointeret, at selv om Bulganin havde påpeget,
at han ikke krævede norsk udtrædelse af alliancen, ville det have været mere
naturligt, om Sovjetunionen havde forlangt Norge – og Danmark – ud af
denne forsvarsforanstaltning
“idet De jo helst vil se disse lande uden noget forsvar, når De måtte finde
tidspunktet belejligt for også at tilfredsstille Deres appetit i Nordeuropa, således som De har gjort det i Østeuropa“.25
Når man ser bort fra det polemiske tilsnit, var det ikke et nyt synspunkt i den
danske administration. I 1955 havde assisterende afdelingschef i udenrigsmi22

H. C. Hansen, Bertel Dahlgaard og Ole Bjørn Kraft i udenrigspolitisk nævn, 30. marts 1957. I et
notat fra begyndelsen af april havde viceudenrigsminister Ernst Christiansen vurderet, at brevet
kunne tjene til senere i en given situation at skulle motivere “en eller anden aktion“ mod Danmark.
Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 534.
23
„Ministerpræsident Bulganins brev af 28. marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, indberetning af 3. april 1957 udfærdiget af den danske ambassadør i Moskva Alex Mørch, UM 105 T.1.b/4.
Han var dog selv usikker på denne tolkning, hvorfor han foreslog, at man søgte at få afklaret, hvad
Sovjetunionen forstod ved „aggression“. Dette ville dog være vanskeligt, og forsøget burde ikke ske i
svarbrevet. Men under alle omstændigheder opfordrede ambassadøren til opmærksomhed omkring
dette aspekt.
24
“Ministerpræsident Bulganins brev af 28. marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, indberetning af 3. april 1957 udfærdiget af ambassadør Alex Mørch, UM 105.T.1.b/4.
25
Udkast til brev til Bulganin, marts 1957, rettet til chef for politisk-juridisk afdeling Aa. Hessellund
Jensen, udfærdiget af P.O. Treschow, UM 105.T.1.b/4.
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nisteriets politisk-juridiske afdeling, Aage Hessellund Jensen, der også var involveret i det aldrig sendte dansk svarbrev på Bulganins brev til Oslo, antydet
en parallel tankegang i et notat om politiske problemer ved den vestlige strategi om massiv gengældelse. Hessellund Jensen havde påpeget, at
Sovjetunionen gennem opfordring til neutralitet og lignende søgte “at løfte
USA’s beskyttelse af de mindre lande af hængslerne, således at den automatiske funktion sættes ud af spillet.“26
Selv om de ledende sikkerhedspolitiske beslutningstagere var opmærksomme på den skarpe formulering, blev Bulganinbrevets indhold tilsyneladende ikke anset for at være voldsomt alarmerende. En af årsagerne hertil var
formentlig, at det blev skønnet, at brevets indhold snarere var rettet mod
NATO-landene en bloc end udelukkende mod Danmark. Desuden måtte man
ifølge H. C. Hansen formentlig se brevet som et forsøg på at flytte forhandlingerne om nedrustning og andre internationale spørgsmål fra et multilateralt til et bilateralt niveau. Det var de breve, som Danmark og Norge havde
modtaget fra Bulganin, velegnede til. Ikke mindst da de vakte stor opmærksomhed i offentligheden.27
Propagandahensynet var et tilbagevendende tema i den danske tolkning af
den sovjetiske henvendelse, der blev set som et forsøg på at skabe et bedre forhold til Vesten. Baggrunden for denne vurdering var, at en betydelig del af
Bulganinbrevet faktisk var imødekommende. Alex Mørch pegede på, at
denne særegne sovjetiske metode med mere eller mindre ægte venskabserklæringer efterfulgt af brutale trusler ikke var særlig velegnet til at etablere et
godt forhold til Vesten. Ifølge Mørch var dette ikke desto mindre, hvad Kreml
ønskede. Særligt for så vidt angik de nordiske lande. Ikke på grund af nogen
særlige venskabelige følelser over for netop disse lande, men dels for at kunne
fremvise venner uden for satellitlandenes kreds, og dels som led i “en verdenspolitik, der principielt er rettet mod de forenede stater, og som umiddelbart
tilstræber en opløsning af NATO“.28 I tråd med Mørchs vurdering understregede såvel Nils Svenningsen som H.C. Hansen over for den britiske ambassade i København, at formålet med Bulganinbrevet efter alt at dømme var at
etablere et bedre forhold til Vesten.29
H.C. Hansen udtalte sig også ad samme linjer, da han drøftede Bulganinbrevet med den amerikanske ambassade og erklærede, at det i hovedsagen
var udsprunget af ønsket om at genskabe de relationer, der bestod før Un-

26

Notat af 26. august 1955 udfærdiget af ass. afdelingschef for politisk-juridisk afdeling Aa.
Hessellund Jensen, UM 105.I.40.b.
27
H.C. Hansen i udenrigspolitisk nævn, 30. marts 1957.
28
“Ministerpræsident Bulganins brev af 28. marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, indberetning af 3. april 1957, udfærdiget af ambassadør Alex Mørch, UM 105.T.1.b/4.
29
Indberetning af 10. april 1957 fra den britiske ambassade i København, PRO ND 10338/4;
Indberetning af 17. april 1957 fra den amerikanske ambassade i København, NA 759.00(w)/4-1757;
se Villaume, Allieret med forbehold, s. 534.
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garnkrisen. Han beskrev i øvrigt den sovjetiske holdning over for ham selv
som meningsløs og hele manøvren som tåbelig. Denne skarpe vurdering har
antagelig i nogen udstrækning haft til formål at vise den amerikanske administration, at danskerne ikke var skræmte af de aggressive toner fra øst.30 Ikke
desto mindre var substansen i Hansens udtalelser i vidt omfang en afspejling
af de interne politiske vurderinger i Danmark. På nævnsmødet den 30. marts
havde H.C. Hansen således erklæret, at Bulganinbrevet ud fra en foreløbig
betragtning først og fremmest syntes at have til formål at få opmærksomheden rettet mod andre spørgsmål end Ungarn. Denne vurdering blev støttet i
nævnet, hvor Kraft anførte, at brevene måtte ses som del i et propagandafelttog. Heller ikke for Bertel Dahlgaard var der tvivl om, at brevene tjente propagandaformål.31 Ved overrækkelsen af brevet til den norske regering havde
man fra sovjetisk side ligefrem selv understreget dette aspekt af henvendelsen.32
Også spørgsmålet om Ungarn var tilsyneladende blandt drivkræfterne bag
i det mindste henvendelsen til Norge, om end de sovjetiske motiver var af en
noget anden karakter, end de danske beslutningstagere havde antaget. Under
en diskussion mellem ledende sovjetiske beslutningstagere om blandt andet
udenrigspolitiske tiltag anførte den sovjetiske minister for udenrigshandel,
Anastas Mikojan, at det var Nikita Khrusjtjov, der havde fået Bulganin til at
skrive brevet til Norge på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen havde “skændtes“
med nordmændene i forbindelse med begivenhederne i Ungarn. Meningen
var ifølge Mikojan, at man på høflig vis skulle gøre opmærksom på, at hvis
nordmændene blandede sig i militære forhold, ville Sovjetunionen udradere
dem fra jordens overflade. Khrusjtjov havde på sin side karakteriseret fremgangsmåden som “at tale om alvorlige ting i en venlig tone“.33
Hovedmotivet for Bulganins brev til H.C. Hansen i marts 1957 var efter alt
at dømme at få Danmark til at udtræde af NATO ved at opregne de farer, som
Danmarks medlemskab af alliancen førte med sig, og i særdeleshed at presse
Danmark til at undlade at modtage atomladninger gennem eksplicit henvisning til konsekvenserne for Danmark ved en atomkrig, hvis der var atombaser på dansk territorium. Brevet havde efter dansk opfattelse den ekstra dimension, at Kreml samtidig søgte at etablere et bedre forhold til Danmark.
Men hvorvidt dette bør opfattes som et reelt (sideordnet) sovjetisk ønske eller snarere som en løftestang til opnåelse af de to ovenstående mål, kan være

30

Villaume, Allieret med forbehold, s. 536. Udenrigsministeriet bekræftede da også for en god ordens
skyld accepten af Nike.
31
H.C. Hansen og Bertel Dahlgaard i udenrigspolitisk nævn, 30. marts 1957.
32
Villaume, Allieret med forbehold, s. 533.
33
“Transcript of the CPSU CC Plenum, Evening 24 June 1957“, se http://cwihp.si.edu/
cwihplib.nsf/Collection, se under: ‘New Evidence on CPSU Plenums’ (det præcise link er:
http://wwics.si.edu/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=library.document&id=520), set 15. maj
2005.
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vanskeligt at dømme om. Selv om den danske ambassadør i Moskva muligvis
havde ret i sin vurdering af Kremls reelle ønsker om at forbedre forholdet til
Vesten, synes det mest oplagt at vægte løftestangsfunktionen som den mest
betydende.

Den danske reaktion
I den danske presse blev formålet med Bulganinbrevet stort set konsekvent
anset for at være et forsøg på at true Danmark til at tage sin stilling i NATO
op til revision. Desuden fremhævede en række aviser, at der også var tale om
et forsøg på at skræmme Danmark fra at modtage ‘moderne våben’. Der var
i hovedsagen enighed om, at brevet skulle besvares høfligt, men afvisende. I
udenrigsministeriet blev den offentlige reaktion betragtet som en understregning af, at de sovjetiske trusler ikke ville ændre Danmarks politik, og at
virkningen snarere ville være det modsatte af, hvad der var tilsigtet.34 H.C.
Hansen havde under de første drøftelser af Bulganinbrevet i udenrigspolitisk
nævn netop fremhævet, at det nok var tvivlsomt, om den sovjetiske styrkedemonstration var hensigtsmæssig, da den næppe ville gøre det ønskede indtryk
i befolkningen.35 I tråd hermed argumenterede viceudenrigsminister Ernst
Christiansen på NATO-ministerrådsmødet i maj 1957 for, at de sovjetiske bestræbelser virkede direkte imod hensigten om at forhindre Danmark i at
modtage atomvåben og snarere havde givet en øget dansk forståelse for atomvåbnenes betydning.36 Bortset fra “Land og Folk“ var “Vestkysten“ det eneste
blad, der udtrykte forståelse for den sovjetiske bekymring for et vestligt angreb.37 Et synspunkt, som i øvrigt i nogen grad blev delt af Mørch, og som omtrent en måned senere blev fremført af Ole Bjørn Kraft i en kronik i “Berlingske Tidende“.38
I begyndelsen af april gjorde udenrigsministeriet sig overvejelser om – og i
givet fald hvordan – man skulle svare på Bulganins brev. Brevets bemærkning
om, at det ville være selvmord for Danmark, hvis fremmede stater, dvs. USA,
34
“Pressekommentarer til Bulganin-noten af 28. marts 1957“, 8. april 1957, UM 105.T.1.b/4. Se desuden kapitel 9.
35
H.C. Hansen i udenrigspolitisk nævn, 30. marts 1957.
36
Viceudenrigsministerens positive udtalelser på NATO-mødet i maj 1957 bør dog samtidig betragtes som led i et forsøg på at tage brodden af de halvofficielle danske afvisninger af atomvåbenoplagring, som begyndte at optræde under den hjemlige valgkamp i foråret 1957, jf. nedenfor.
„Hovedpunkter vedr. møder i det Nordatlantiske råd. Ministerrådsmøde i Bonn i dagene 2.-3. maj
1957“, UM 105.G.1a.
37
“Vestkystens“ reaktion affødte en større avispolemik, der er behandlet i kapitel 9.
38
Alex Mørch noterede, at Sovjetunionen virkelig frygtede et militært angreb fra NATO, og at
mange sovjetiske skridt skulle ses på denne baggrund. “Ministerpræsident Bulganins brev af 28.
marts 1957 til stats- og udenrigsministeren“, indberetning af 3. april 1957 udfærdiget af Alex Mørch,
UM 105.T.1.b/4; “Berlingske Tidende“, kronik 4. april 1957; Villaume, Allieret med forbehold, s. 535;
Jensen, Bjørnen og haren, s. 511.
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fik grønt lys til at oprette atombaser på dansk område, kunne eventuelt besvares med en henvisning til, at der ikke fra den danske regerings side forelå nogen hensigt om at oprette atombaser med allieret personel på dansk territorium.39 H.C. Hansen havde da også pointeret i udenrigspolitisk nævn, at der
endnu ikke var truffet beslutning om placeringen af atomvåben i Danmark.40
H.C. Hansen valgte dog ikke at udtale sig om den danske atomvåbenpolitik i
sit svarbrev, der blev sendt i slutningen af april 1957. Stats- og udenrigsministeren fandt angiveligt, at det ville være meningsløst at fremsætte udtalelser i
denne retning over for Sovjetunionen, da det blot ville føre til yderligere henvendelser, hvilket han var opsat på at undgå. I sit svar afviste H.C. Hansen
blankt Bulganins påstande om Danmark som opmarchområde og base for et
angreb på Sovjetunionen. Det var ganske uden forbindelse med virkeligheden. NATO var en forsvarsalliance. Hvis man forberedte sig, erklærede H.C.
Hansen, var det for at kunne forsvare sig, hvis det blev nødvendigt. Desuden
afviste han, at Grønland skulle være uden for Danmarks kontrol.41 H.C.
Hansens svar vandt amerikansk anerkendelse, og blev af udenrigsminister
Dulles betegnet som fremragende i enhver henseende. Dulles erklærede endvidere i NATO-rådet, at særligt Danmark og Norge havde vist sig at være store
lande, hvad angik mod og beslutsomhed.42
Også fra sovjetisk side var man angiveligt tilfreds med det danske svar.
Således erklærede marskal Moskalenko under en samtale med Alex Mørch, at
den danske svarnote havde vist, at Danmark i langt højere grad end Norge
havde forstået den sovjetiske henvendelse.43 Kreml betragtede det som en diplomatisk sejr, at den danske regering kort efter afviste – under de foreliggende forhold – at ville modtage et eventuelt tilbud om atomladninger til raketvåbnene. Den danske politikformulering i foråret 1957 skal dog også ses i
lyset af den indenrigspolitiske udvikling, især i forbindelse med folketingsvalget samme år.
39

“Kronologisk fortegnelse over redegørelser og påstande i Bulganins brev, som kan tænkes gjort til
genstand for besvarelse“, udateret, UM 105.T.1.b/4.
40
H.C. Hansen i udenrigspolitisk nævn, den 30. marts 1957.
41
“Brev af 26. april 1957 fra stats- og udenrigsminister H.C. Hansen til Sovjetunionens ministerpræsident“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 157; Indberetning af 10. april 1957 fra den britiske ambassade i København, PRO ND 10338/4. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at H.C.
Hansen samtidig over for den engelske ambassade udtalte, at Danmark helst ville undgå at kommentere grønlandsspørgsmålet, idet Danmark i virkeligheden ikke havde nogen kontrol over hvad amerikanerne foretog sig der. For de særlige problemer omkring Grønland, se Grønland under den kolde
krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1949-1968, DUPI 1997.
42
“Brev af 26. april 1957 fra stats- og udenrigsminister H.C. Hansen til Sovjetunionens ministerpræsident“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 157; Dulles til den amerikanske ambassade i
København, 24. april 1957, her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 536; “Hovedpunkter vedr.
møder i Det Nordatlantiske råd. Ministerrådsmøde i Bonn 2-3/5-57“, UM 105.G.3.a; Tre dage senere
fik Danmark opbakning fra Europarådet, der vedtog en resolution, der på baggrund af Sovjetunionens trusler mod flere medlemslande understregede nødvendigheden af at have et effektivt forsvar. Se Jensen, Bjørnen og haren, s. 514.
43
Brev af 21. maj 1957 fra Alex Mørch til Nils Svenningsen, UM 105.T.1.a; Grønland under den kolde
krig, s. 410.
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Omtale af Bulganin-brevet på forsiden af ”Aktuelt” den 31. marts 1957.
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Den danske atomvåbenpolitik formuleres
Som anført ovenfor havde forsvarsminister Poul Hansen allerede i december
1956 peget på de potentielle problemer omkring befolkningens syn på atomvåben på dansk jord. Og igen i marts 1957 havde han under samtaler med
amerikanske forhandlere fremhævet, at der i særlig grad måtte tages hensyn
til det forestående folketingsvalg i maj 1957. Hvis oplysningerne om tilbudet
kom til offentlighedens kendskab, ville det skabe grobund for politisk propaganda fra “visse politiske sider“.44 Under valgkampen pointerede H.C.
Hansen, en uges tid før han svarede på Bulganins brev, at Danmark ikke
havde modtaget tilbud om atomladninger – kun fremføringsmidler. Direkte
forespurgt erklærede han desuden, at det var hans personlige opfattelse, at
regeringen ville have takket nej, hvis Danmark havde fået tilbudet.45
En af hovedforklaringerne på H.C. Hansens udtalelse var det socialdemokratiske ønske om at imødegå en kommunistisk kampagne om atomvåbenspørgsmålet under valgkampen.46 Bulganins trusler ville nemlig kunne
svække de danske kommunisters chancer for at vende det fald i popularitet,
som fulgte i kølvandet på Ungarnkrisen.47 Desuden kan H.C. Hansen have
frygtet, at befolkningens stadig større accept af NATO-medlemskabet ville
blive sat på spil, hvis man fra dansk side oplagrede våben, som befolkningen
tilsyneladende ikke havde tillid til. Endelig var H.C. Hansens udtalelser formentlig motiveret af, at Socialdemokratiet på samme tid forsøgte at sikre
fremtidig støtte fra Det Radikale Venstre. Hvis Socialdemokratiet skulle fastholde regeringsmagten, indtog de radikale under alle omstændigheder en
nøgleposition. Men i tråd med de radikale pacifistiske traditioner, forholdt
partiet sig særdeles reserveret over for atomvåben. Ved officielt at tage afstand
til indførelse af disse våben på dansk område var grunden lagt til en genoplivning af mellemkrigsårenes socialdemokratisk-radikale koalition. Som anført i
kapitel 9 var det da også de konservatives og Venstres opfattelse, at den socialdemokratiske kurs var udtryk for indrepolitisk fedteri over for de radikale.
Atomvåbenspørgsmålet blev da også et af de første spørgsmål, der skulle afklares, da Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre efter valget drøftede
grundlaget for et kommende regeringssamarbejde. Fra radikal side accepterede man H.C. Hansens generelle krav om, at den hidtidige udenrigspolitiske
kurs blev fortsat, og kun atomvåbenspørgsmålet gav anledning til nærmere
diskussion. Som svar på et radikalt spørgsmål om atomvåbenpolitikken hen44

“Forsvarsministerens møde med brigadegeneral Ross, MAAG, den 6. marts 1957 vedrørende levering af det fjernstyrede våben NIKE til Danmark“, FM 91-26/57; NA. Briefing Paper on Denmark for
General Norstad, e. Provision of NIKE and HONEST JOHN, desp. no. 697, Poul Villaumes privatarkiv; Agger og Wolsgård, „Den størst mulige fleksibilitet“, s. 80 og 83.
45
Kronik i “Politiken“, 21. april 1957. Se kapitel 9.
46
Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-1988, 1988, s. 41f.
47
Indberetning fra den amerikanske ambassade i København, 5. april 1957, NA 759.00(w)/4-557.
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viste H.C. Hansen til sine udtalelser under valgkampen, og de radikale skønnede derefter, at de kunne komme til enighed med socialdemokraterne om
udenrigspolitikken.
Da de endelige forhandlinger om regeringsgrundlaget mellem de to partier og Retsforbundet begyndte, blev H.C. Hansens personlige udtalelser fra
valgkampen lagt til grund for den kommende trekantsregerings politik, idet
de radikale udtrykte ønske om, at afvisningen fremgik eksplicit af regeringserklæringen.48
Uagtet at disse indrepolitiske forhold havde betydning for tilblivelsen af det
danske atomvåbenforbehold, spillede hensynet til Sovjetunionen en væsentlig rolle for den danske beslutningsproces i foråret 1957. Bortset fra, at flere
indenrigspolitiske problemstillinger i sig selv afspejlede udenrigspolitiske
spørgsmål, stod de mulige sikkerhedspolitiske konsekvenser ved atombevæbning centralt i H.C. Hansens bemærkning til den radikale Bertel Dahlgaard
om, at Danmark uden for krise- eller krigstid var bedst beskyttet ved ikke at
have disse våben. Ræsonnementet var, at atombevæbning kunne betyde øget
risiko for sovjetisk angreb på Danmark.49 Dette udsagn rummede formentlig
to hovedperspektiver: For det første risikoen for ’unødvendig’ inddragelse i
konflikter andetsteds, idet atomvåben på dansk jord kunne være tungen på
vægtskålen i en sovjetisk beslutning om at inddrage Danmark i konflikten.
Med andre ord, at aggressoren måske ikke ville kunne tillade sig at ignorere
Danmark. For det andet indeholdt H.C. Hansens udsagn antagelig et krigsforbyggende aspekt, altså bevarelse af freden ved at søge at opnå et lavt spændingsniveau.
Selvom H.C. Hansens udtalelse til Dahlgaard kan have været tilpasset det
radikale verdensbillede, i hvilket risikoen for sovjetiske modforanstaltninger
ved danske militære tiltag stod centralt, er der næppe tvivl om, at ikke-provokationshensynet indgik som en vigtig komponent i H.C. Hansens egne overvejelser som en slags afbalancering af den danske modtagelse af selve fremføringsmidlerne. Bulganins advarsel var næppe i sig selv det afgørende incitament for den danske politiske stilling, men den danske atomvåbenpolitik blev
– som ethvert andet dansk sikkerhedspolitisk tiltag – vurderet i lyset af de
eventuelle implikationer i forhold til Sovjetunionen.
Bulganinbrevet fik formodentlig størst betydning som katalysator for atomvåbenspørgsmålets inddragelse i valgkampen. Hvis ikke brevet var kommet i
foråret 1957, var atomvåbnene næppe blevet sat på dagsordenen i samme udstrækning. Den danske socialdemokratiske regering havde helst set spørgsmålet udskudt, indtil en konkret stilling var nødvendig, men i løbet af valgkampen lagde den socialdemokratiske ledelse sig stadig tættere op ad en afvisning.
48
49

Regeringsforhandlinger maj 1957, ABA, J.O. Krags arkiv, kasse 47.
Sst.
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I foråret 1957 pegede såvel udenrigs- som indenrigspolitiske hensyn i retning af et foreløbigt dansk nej til et eventuelt fremtidigt tilbud om oplagring
af atomammunition på dansk jord. Den danske politik blev, at et eventuelt tilbud om atomladninger til de moderne våben ikke burde modtages under “de
foreliggende forudsætninger“.50 Forståelsen af dette forbehold fremgik af
H.C. Hansens udtalelser i forbindelse med regeringsforhandlingerne, hvor
han lagde op til, at forbeholdet ville blive ophævet i krigstid og i særlige kritiske situationer for derved at øge forsvarsevnen.51 Den danske politik på
atomvåbenområdet havde således klare lighedstræk med spørgsmålet om stationering af fremmede styrker på dansk jord, jf. kapitel 12.
Med sin foreløbige afvisning af atomvåben på dansk jord beholdt regeringen en ikke ubetydelig manøvrefrihed, ikke mindst da forudsætningerne
for et kursskifte ikke blev defineret nærmere. Det betød, at det i princippet til
enhver tid – også i fredstid – ville ligge inden for de afstukne politiske rammer at modtage atomsprænghoveder til de opstillede raketvåben.

Afvisningen konsolideres – øget sovjetisk pres
Med den sovjetiske opsendelse af ‘Sputnik’ i efteråret 1957 blev atomspørgsmålet yderligere aktualiseret. Kort tid efter satte den amerikanske regering
spørgsmålet om oplagring af taktiske atomladninger og opstilling af mellemdistanceraketter i Vesteuropa på NATO’s dagsorden. Der forelå dog endnu
ikke noget egentligt amerikansk tilbud om levering af de atomare sprænghoveder, da den amerikanske energilovning ikke var blevet ændret. På NATO’s
ministerrådsmøde i december 1957 skulle den danske regering nu officielt
fastlægge sin atomvåbenpolitik internt i alliancen. Som det havde været tilfældet i foråret 1957, var Sovjetunionen opmærksom på NATO-drøftelserne om
taktisk atombevæbning. I tiden op til ministerrådsmødet var der således tre
sovjetiske henvendelser til Danmark, som med mere eller mindre utvetydige
trusler advarede danske politikere og ministre imod at atombevæbne danske
forsvarsstyrker. I begyndelsen af november 1957 mødtes H.C. Hansen med
den sovjetiske udenrigsminister, Andrej Gromyko, der ikke fandt, at Danmark
var klar over den risiko, som landet løb, og i øvrigt mente at vide, at Danmark
skulle modtage – eller allerede havde modtaget – atomvåben. H.C. Hansen
fandt det beklageligt, at Gromyko var så dårligt informeret om de faktiske forhold, og henviste til regeringserklæringen fra foråret 1957.52
50

Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1956-57, 29. maj 1957, sp. 7.
Regeringsforhandlinger maj 1957, ABA, J.O. Krags arkiv, kasse 47.
52
Grønland under den kolde krig, s. 411; Jensen, Bjørnen og haren, s. 515-16. Mindre end to dage senere
gav stats- og udenrigsminister H.C. Hansen grønt lys til amerikansk oplagring af atomvåben på
Thule-basen, jf. H.C. Hansen-papiret fra 16. november 1957. For en nærmere redegørelse herfor, se
Grønland under den kolde krig, s. 277f.
51
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En måned senere henvendte den sovjetiske presseattaché sig til den radikale politiker A.C. Normann og lod denne forstå, at Sovjet ville reagere kraftigt, hvis Danmark modtog atomvåben eller mellemdistanceraketter.53
Informationer, som Normann efterfølgende lod tilflyde stats- og udenrigsministeren.
To dage før ministerrådsmødet ankom endnu et brev fra Bulganin, der tog
udgangspunkt i Danmarks forsikringer om ikke at modtage atomvåben eller
virke som udgangspunkt for angreb mod Sovjetunionen. Kreml kunne ikke se
bort fra, at der i Danmark var etableret baser, der – uagtet at der ikke var nogen forhåndenværende stationering af fremmede tropper – kunne modtage
og forsyne langtrækkende bombefly.54 Det blev videre pointeret, at lande, der
etablerede baser til raketter og atomvåben i tilfælde af krig, ville blive mål for
et uundgåeligt sovjetisk kontraslag med kernevåben. En dansk afvisning af
fremtidig placering af atomvåben på dansk jord ville derimod virke befordrende for afspænding.55
Det skarpe brev fra Bulganin fik imidlertid ingen direkte indflydelse på den
danske kurs op til NATO-ministerrådsmødet i december 1957. Politikken var
allerede lagt fast forud for modtagelsen af brevet. I lyset af Bulganins meget
stærke brev fra marts 1957 er det også tvivlsomt, om de øvrige sovjetiske henvendelser i efteråret 1957 bibragte de danske beslutningstagere nye oplysninger om Kremls opfattelse og stilling. Uagtet at det fortsatte sovjetiske fokus i sig selv kan have gjort et vist indtryk, var kritikken forventelig. Ikke desto
mindre spillede hensynet til Sovjetunionens potentielle reaktioner en klar
rolle for den danske afvisning af atomvåben på dansk jord under de nuværende omstændigheder og selve udformningen af den. At dette var tilfældet,
ses blandt andet af, at H.C. Hansen den 11. december 1957 orienterede udenrigspolitisk nævn om, at regeringen ikke ønskede at modtage mellemdistanceraketter på grund af Danmarks udsatte stilling. Dette hensyn blev dog ikke
nævnt eksplicit i forbindelse med den samtidige afvisning af oplagring af
atomammunition til Honest John- og Nike-raketterne.56 Modsat slagmarksvåbnene blev mellemdistanceraketterne som nævnt ovenfor opfattet som offensive.
Forud for redegørelsen i NATO havde Danmark i det permanente råd erindret alliancepartnerne om det danske forbehold, og på selve ministerrådsmødet indskrænkede H.C. Hansen sig i hovedsagen til at referere til den „velkendte“ danske holdning om ikke under „de nuværende omstændigheder“ at
53

Grønland under den kolde krig, s. 411; Jensen, Bjørnen og haren, s. 518.
Grønland under den kolde krig, s. 411f.
55
Sst. s. 411; „Brev af 12. december 1957 fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H.C. Hansen“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 162. Brevet blev i tilsvarende
form blev sendt til en række andre NATO-lande. Bulganins brev tog i lighed med Gromykos henvendelse i november også spørgsmålet om Østersøkommandoen op (se kapitel 14).
56
H.C. Hansen i udenrigspolitisk nævn, 11. december 1957.
54
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acceptere taktiske atomvåben. En holdning, der samtidig blev udstrakt til
også at indbefatte mellemdistanceraketter på dansk jord.
Et væsentligt hensyn bag den fortsatte vægring var den udstedte regeringserklæring fra foråret 1957. Da den danske politik skulle fastlægges i november-december 1957, var den etablerede position i sig selv en alvorlig hæmsko for en eventuel kursændring. Mindre end et halvt år forinden havde
Danmark sagt nej. En ændret kurs ville formentlig have slået alvorlige skår i
regeringssamarbejdet med de radikale – ligesom forholdet til Sovjetunionen
også ville blive påvirket. At den danske stilling stadig havde et betydeligt forbehold, nu med formuleringen “under de nuværende omstændigheder“, sikrede regeringens fortsatte manøvrefrihed, såfremt en svær forværring af de
internationale forhold nødvendiggjorde en ændret dansk kurs. De sovjetiske
rakettriumfer i sommeren og efteråret 1957 havde i den forbindelse udgjort
et oplagt argument, hvis H.C. Hansen faktisk havde ønsket at skifte spor.
Særligt opsendelsen af Sputnik havde skabt voldsom bekymring og frustration
i NATO-ledelsen i almindelighed og i USA i særdeleshed. I Danmark kunne
Gallup måle en markant stigning i den folkelige tilslutning til NATO.57 H.C.
Hansen havde imidlertid forud for NATO-ministerrådsmødet i december
1957 udtrykt tvivl om det hensigtsmæssige i at lægge mødet op i så højt plan,
som det blev gjort med forventningerne om et topmøde, der skulle bekræfte
alliancens sammenhold. H.C. Hansen var derfor tilsyneladende tilfreds med,
at stemningen blev „dæmpet ned“, og at „sloganet var: freds- og ikke krigsmøde.“58 Tydeligvis så H.C. Hansen ikke noget stærkt incitament for, at den
danske regering skulle påtage sig de indenrigs- og udenrigspolitiske ulemper
ved at ændre sin hidtidige stilling.

Moderat sovjetisk ros og erklæret indflydelse – danske
efterdønninger
I kølvandet på NATO’s ministerrådsmøde i december 1957 udtrykte Kreml
ved flere lejligheder den opfattelse, at man havde formået at influere på de
skandinaviske NATO-landes stilling i atomvåbenspørgsmålet. Den 21. december erklærede Khrusjtjov i en tale, at det sovjetiske pres havde virket i
Danmark og Norge.59 Og i begyndelsen af januar 1958 rettede Bulganin
endnu en henvendelse til H.C. Hansen, hvori han udtrykte tilfredshed med
den danske og norske erklæring om ikke at oplagre atomvåben.60 Bulganin så
57

“Gallupundersøgelser i forbindelse med Danmarks deltagelse i NATO m.v.“, UM 105.M.23.b. Se
kapitel 10.
58
Ministermødeprotokollen, 26. november og 6. december 1957, Rigsarkivet; H.C. Hansen i udenrigspolitisk nævn, 11. december 1957. Villaume, Allieret med forbehold, s. 545 og 548.
59
Jensen, Bjørnen og haren, s. 519.
60
„Brev fra Bulganin til H.C. Hansen af 8. november 1958“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2,
bilag 163.
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således bort fra, at både den danske og den norske regering havde udtrykt
denne holdning med det væsentlige forbehold, at den danske politik knyttede sig til de nuværende omstændigheder. Samtidig med denne omklamring
og påberåbelse af politisk indflydelse rejste Bulganin forslag om oprettelse af
en atomvåbenfri zone i Nordeuropa. Henset til, at Danmark og Norge havde
afvist oplagring af atomladninger, og at der ikke fandtes atomvåben i Sverige
og Finland, var der ifølge Bulganin gode forudsætninger for „at gøre hele
Nordeuropa til en zone, der er fri for atom- og brintvåben“. Det er desuden
sandsynligt, at statsminister Gerhardsens positive udtalelser under NATO-ministerrådsmødet i december 1957 om den såkaldte Rapacki-plan virkede udløsende på Bulganins zoneforslag.61
I begyndelsen af januar 1958 uddybede H.C. Hansen sin redegørelse i
NATO’s ministerråd for den danske atomvåbenpolitik. På baggrund af et
spørgsmål fra pressen om varigheden af den danske politik erklærede han, at
det selvfølgelig var muligt, at han under andre omstændigheder ville ændre
sit standpunkt. Han besad ikke profetiske evner, hvorfor han forbeholdt sig
retten til når som helst at tage spørgsmålet op til nærmere overvejelse.62
Uagtet at muligheden for senere ændringer var en fast bestanddel i den danske atomvåbenpolitik, er det muligt, at H.C. Hansen forsøgte at distancere sig
fra den sovjetiske omfavnelse, som Bulganins brev havde været udtryk for.
Desuden kan understregningen af politikkens rummelighed have været møntet på at imødegå kritik fra den borgerlige fløj, der stadig ønskede taktisk
atombevæbning af det danske forsvar. Ikke mindst op til folketingsdebatten
den 21. januar 1958, hvor H.C. Hansen for første gang officielt begrundede
den danske regerings atomvåbenpolitik. Medens han understregede, at den
danske regerings vægring under de nuværende omstændigheder på ingen
måde var udtryk for mistillid til NATO-partnerne og deres håndtering af disse
våben, fremhævede han, at man måtte undgå tiltag, der selv med urette
kunne provokere Kreml og ville kunne hindre afspændingen af forholdet
mellem Øst og Vest. Baggrunden for disse hensyn var Danmarks geografiske
beliggenhed og den særlige opmærksomhed, som østlandene havde over for
planer om forsvarsmæssige tiltag i Østersøområdet.63
I slutningen af januar 1958 svarede den danske regering på Bulganins henvendelse uden at referere til kommentarerne til den specifikke atomvåbenpo61

Kjetil Skogrand og Rolf Tamnes, Fryktens Likevekt. Atombomben, Norge og verden 1945-1970, 2001, s.
135. Gerhardsen havde samtidig ønsket at udskyde NATO’s beslutning om opstilling af mellemdistanceraketter. Efter NATO-mødet erklærede H.C. Hansen i nævnet, at Gerhardsen havde foretaget et „velformet strategisk tilbagetog“, da han – efter drøftelse af sagen med Hansen selv – var blevet klar over vanskelighederne ved at fastholde de fremsatte synspunkter. H.C. Hansen i udenrigspolitisk nævn, 20. december 1957.
62
Berlingske Aftenavis, 11. januar 1958; „Udtalelser vedr. atom- og raketvåben“. Notits af 7. december
1957. Med kontinuation af 21. januar 1958. UM 105.I.40.e.
63
„Uddrag af stats- og udenrigsminister H.C. Hansens redegørelse 21. januar 1958 i Folketinget“,
Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 161.
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litik. I tråd med sit svar fra foråret 1957 afviste H.C. Hansen, at de danske militære tiltag var angrebsforberedelser. For så vidt angik forslaget om at etablere en atomvåbenfri zone i Nordeuropa, bemærkede H.C. Hansen, at den
danske regering gik ud fra, at Bulganins tanke var „fremsat med den underforståelse, at begrebet ’hele Nordeuropa’ også omfatter de områder af Sovjetunionen, der ud fra et geografisk synspunkt naturligt hører dertil.“ En argumentation, der i vid udstrækning knyttede sig til spørgsmålet om den ændring af magtbalancen, som en sådan zoneoprettelse ville medføre.64
Med H.C. Hansens svar til Bulganin, der af den amerikanske ambassade
blev betegnet som fornuftigt og ikke-provokerende, og folketingsudtalelsen
med understregningen af forholdet til Øst, bevægede det dansk-sovjetiske forhold sig i 1958 ind i et roligere leje.65

Fastholdelse af fleksibilitet – sovjetisk dødvande
Danmark havde afvist at modtage atomammunition „under de nuværende
omstændigheder“, men havde samtidig accepteret fremføringsmidlerne og
påbegyndt en vis uddannelse af personel i brugen af taktiske atomvåben. Men
hvis det danske forsvar i praksis skulle kunne indføre atomladninger til sine
raketvåben (og fly og artilleripjecer), måtte der på forhånd etableres depoter
til opbevaring af denne ammunition.66 I januar 1959 havde USA’s viceforsvarsminister og den amerikanske ambassadør i København lagt pres på den danske regering for i det mindste at give positive tilkendegivelser på atomvåbenområdet. Ikke mindst på den baggrund erklærede forsvarsminister Poul
Hansen få dage senere over for chefen for de allierede styrker i Europa, general Lauris Norstad, at selv om Danmark ikke på nuværende tidspunkt kunne
modtage atomladningerne, var der ingen grund til, at Danmark ikke skulle
tage alle nødvendige skridt for at forberede denne modtagelse.67 Regeringen
søgte dermed på én gang at imødekomme det amerikanske krav om positiv
stilling til atomvåbenspørgsmålet og sikre sig general Norstads støtte til, at
atomdepoterne kunne blive fællesfinansieret under NATO’s infrastrukturprogram. Det havde de danske myndigheder siden efteråret 1958 søgt at
opnå, men særligt briterne, støttet af franskmændene, havde vægret sig ved
fællesfinansieringen. USA havde dog i begyndelsen af januar 1959 fastslået, at

64
„Brev af 8. februar 1958 fra stats- og udenrigsminister H.C. Hansen til Sovjetunionens ministerpræsident“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 164. Zonespørgsmålet vil blive behandlet nærmere nedenfor.
65
Indberetning af 11. februar 1958 fra den amerikanske ambassade i København, NA 759.00(W)/21158; Grønland under den kolde krig, s. 412.
66
Jensen, Bjørnen og haren, s. 571-72.
67
Referat af møde i udenrigsministeriet den 16. januar 1959 med den amerikanske viceforsvarsminister Donald Quarles, UM 105.Dan.6.
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depoternes etablering var af høj militær værdi. Uden depoterne ville Danmark ikke i en krisesituation kunne modtage atomladninger.68
Den danske regering accepterede etableringen af depoterne, men sikrede
sig blandt andet, at der ikke var noget krav om oplagring af atomammunition,
at lagrene kunne benyttes til anden ammunition i mellemtiden, og at de af
NATO udfærdigede sikkerhedskrav om f.eks. oprettelse af vagttårne kunne
slækkes, så lagrene blev mindre iøjnefaldende. Det sidste aspekt skyldtes tilsyneladende ikke mindst befolkningens forventede ringe forståelse for atomdepoterne. Men trods general Norstads uudtalte accept af disse forbehold skønnede udenrigsministeriet i januar 1959, at det stadig var indenrigspolitisk betænkeligt at bygge depoterne. Argumentet blev ikke uddybet, men ud over en
potentiel modvilje i befolkningen var der formodentlig tale om bekymring
for den radikale regeringspartners forventede modstand mod et sådant tiltag.69
For så vidt angik de udenrigspolitiske aspekter ved etablering af atomdepoterne, afhang dette af, hvem der egentlig ønskede depoterne bygget til både
konventionel og atomar ammunition: SHAPE eller Danmark? Hvis det havde
været SHAPE, der havde fremsat ønsket, havde der næppe været betænkeligheder, såfremt de hidtidige forbehold også kom til at gælde for disse depoter.
Dog kunne der forventes kritik fra Sovjetunionen, som tydeligvis ikke blev anset for et afgørende problem. Det var imidlertid ikke SHAPE, men Danmark
selv, der havde presset på for at få depoterne indrettet til såvel konventionel
som atomar ammunition. På den baggrund vurderede udenrigsministeriet, at
Danmark dermed – trods forbehold – påtog sig engang ud i fremtiden „at ændre [sin] vægring ved at modtage atomladede våben“. På denne baggrund
syntes det “ud fra et udenrigspolitisk synspunkt noget betænkeligt“. Man risikerede nemlig at indskrænke sin politiske manøvrefrihed, hvilket var problematisk både i forhold til alliancen og til Sovjetunionen.70 Samlet set var det
altså både indenrigs- og udenrigspolitisk betænkeligt at etablere atomdepoterne, der af samme årsag blev hemmeligholdt, men udsigten til egentlig sovjetisk kritik udgjorde i denne sammenhæng ikke noget reelt problem.71
68

I løbet af foråret 1959 blev det på baggrund af en forespørgsel fra forsvarsudvalget nærmere
undersøgt, hvor mange amerikanske soldater, en eventuel oplagring ville kræve. Det blev vurderet,
at der ville være tale om ca. 150 mand. Jensen, Bjørnen og haren, s. 529.
69
„Udkast til notat til Udenrigsministeren“, 13. januar 1959, udfærdiget af T. Rønne, UM 105.Dan.6.
70
Indberetning af 9. januar 1959 fra den danske NATO-repræsentation, UM 107.H.41.Dan; Agger
og Wolsgaard, Den størst mulige fleksibilitet, s. 96f.
71
Da de danske myndigheder i 1967 noterede sig, at Sovjetunionen muligvis antog, at der var oplagret atomammunition i de danske depoter, og at dette øgede sandsynligheden for østlige anvendelse
af atomvåben i tilfælde af krig, medførte det overvejelser om betimeligheden af en dansk forsikring
for, at dette ikke var tilfældet. Senere blev det dog vurderet, at atomar anvendelse ville afhænge af
andre faktorer, f.eks. om Sovjetunionen overordnet besluttede sig for atomkrigsførelse. Hvis det var
tilfældet, var der tilstrækkeligt med andre centrale militære mål i Danmark, der under alle omstændigheder ville være sandsynlige atommål. „Sovjetisk opfattelse af visse militære forhold af interesse
for Danmark“, notits af 16. februar 1968, UM 105.Dan.6. Se kapitel 36.
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I januar 1960 fandt general Norstad det i øvrigt „yderst tilfredsstillende“, at
regeringen var gået ind på etableringen af atomdepoterne, hvilket var „et virkeligt bidrag til at opnå den støtte, som alliancen behøver i et vigtigt område.“
Samtidig medførte den danske accept af atomdepoternes opførelse, at
Norstad i brevet i nogen grad nedtonede sin kritik af de danske forsvarsbevillinger, der ellers havde fået en hård medfart under den seneste Annual
Review-behandling i NATO. I det samlede værdiregnskab udgjorde atomdepoterne et væsentligt kort for den danske regering.72
Udenrigsministeriets opmærksomhed på den politiske bevægelsesfrihed i
forbindelse med en eventuel revision af atomvåbenforbeholdet var allerede
kommet til udtryk i foråret 1958, hvor det i et udenrigsministerielt notat af
30. marts var blevet pointeret, at det kunne være fordelagtigt ved passende lejlighed at lade forstå, at politikken ikke lå fast. Ganske som den norske forsvarsminister Niels Handal havde gjort i marts 1958 med sine udtalelser om,
at spørgsmålet måtte genovervejes, blandt andet hvis forhåbningerne om afspænding blev skuffet, eller et egentlig amerikansk tilbud skulle blive fremsat.
Det danske udenrigsministerium fandt, at man ved “at ‘stivne’ i en bestemt
fraseologi“ risikerede at låse sig fast over for Sovjetunionen, og dermed i en
vis udstrækning miste muligheden for at yde koncessioner under fremtidige
forhandlinger mellem Øst og Vest. Desuden ville etableringen af “en i højere
grad fleksibel dansk holdning givetvis blive hilst med tilfredshed“ af Danmarks alliancepartnere. En yderligere fordel ved en mere fleksibel linje måtte
være, at de ledende sikkerhedspolitiske beslutningstagere kunne sikre sig
indenrigspolitisk mulighed for at foretage et eventuelt nødvendigt politisk
kursskifte. Denne argumentation optrådte ikke i notatet. Højerestående embedsmænd i udenrigsministeriet vurderede dog, at den hidtidige politiske
formulering i sig selv var tilstrækkelig rummelig til at muliggøre en fremtidig
kursændring. At en sådan ændring før eller siden ville blive nødvendig,
kunne i øvrigt efter chefen for NATO-kontorets opfattelse ikke frembyde
tvivl.73
I løbet af foråret 1959 fortsatte man fra dansk side bestræbelserne på at
sikre sig mulighed for ændringer i den danske politik, hvis det skulle vise sig
nødvendigt. Både udenrigsminister Jens Otto Krag og forsvarsminister Poul
Hansen gav ved flere lejligheder udtryk for en mere positiv holdning til dansk
atombevæbning, end det hidtil havde været tilfældet.74 Da der var mulighed

72

„Brev af 23. januar 1960 fra chefen for de allierede styrker i Europa, general Lauris Norstad, til forsvarsministeren“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 186 (oversættelse fra engelsk); DIIS
interview med Eigil Jørgensen, 16. december 2004.
73
„Spørgsmålet om bevarelse af politisk bevægelsesfrihed med henblik på en eventuel revision af
Danmarks holdning i spørgsmålet om modtagelse af atomvåben“, notat af 30. marts 1958 med kommentarer af chef for NATO-kontoret A. Serup og ass. afdelingschef i politisk-juridisk afdeling E.
Schram-Nielsen; Agger og Wolsgård, Den størst mulige fleksibilitet, s. 94-95.
74
Jensen, Bjørnen og haren, s. 528f.; Agger og Wolsgård, Den størst mulige fleksibilitet, s. 99f.
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H.C. Hansen, finansminister 1945-1950, udenrigsminister
1953-1958, statsminister 1955-1960. (Folketinget).

for, at et skift i den politiske stilling kunne vise sig
nødvendigt, ikke mindst i lyset af de gentagne eksterne opfordringer fra såvel USA som NATO’s militære myndigheder, måtte jordbunden forberedes. Også internt mødte regeringen et øget pres
for atombevæbning. Medens man fra borgerlig
side hidtil kun havde rettet ret sporadisk kritik af
regeringens atomvåbenpolitik, blev der i 1959 gentagne gange rejst krav om dansk atombevæbning.
Baggrunden for disse diskussioner var i hovedsagen de forsvarsforhandlinger,
der var ved at finde deres afslutning. Da de radikale samtidig ønskede nedskæringer, der var betydeligt større end det, som den socialdemokratiske ledelse anså for realistisk og ønskeligt, havde Socialdemokratiet på flere planer
en indenrigspolitisk interesse i, at spørgsmålet blev holdt åbent.

Den endelige afvisning – det sovjetiske pres genoptages
Regeringens forsigtige forberedelse af en eventuel ændring af den danske
atomvåbenpolitik ville øjensynlig også være blevet udtrykt over for Nikita
Khrusjtjov, hvis denne som planlagt havde besøgt Danmark i sensommeren
1959.75 Ifølge Kreml skyldtes aflysningen en såkaldt „antisovjetisk kampagne“,
som man fra den danske regerings side hverken havde forsøgt at standse eller tage afstand fra. Den sovjetiske vurdering lød i øvrigt, at den officielle danske holdning var mere negativ end den, man oplevede i de øvrige skandinaviske lande, ligesom det blev vurderet, at man fra dansk side havde udtalt sig
i en „mere beslutsom tone“ om aflysningen.76
Denne tilsyneladende mere reserverede danske stil blev også afspejlet i et
møde i midten af september 1959 mellem H.C. Hansen og den sovjetiske ambassadør Kliment Levytjkin, der anlagde en ret aggressiv stil. Statsministeren
virkede på sin side irriteret og erklærede, at han ikke brød sig om de sovjetiske trusler. Ifølge sit eget interne referat af mødet havde Levytjkin erklæret
over for H.C. Hansen, at der ikke var tale om trusler, hvilket var fremmed for
sovjetisk udenrigspolitik. Levytjkin rettede en hård kritik af Danmarks atomvåbenpolitik. Såfremt Danmark ændrede sit nuværende standpunkt, ville det
afføde kraftige sovjetiske modforanstaltninger. H.C. Hansen spurgte forgæ75

På diskret sovjetisk opfordring havde Danmark, Norge og Sverige i februar 1959 inviteret
Khrusjtjov på officielt besøg i august samme år. Jensen, Bjørnen og haren, s. 530f.
76
Sst., s. 536f.
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ves, hvori disse bestod. Han antydede desuden, at et øget sovjetisk pres kunne
medføre, at man fra dansk side tog sin politik op til ny overvejelse – altså at
man faktisk indførte atomvåben.77
I slutningen af september 1959 slog den danske statsminister fast, at der
ikke var nogen begrundelse for at ændre den hidtidige danske stilling til
atomvåben.78 Det er muligt, at den sovjetiske ambassadørs trusler kan have
medvirket til H.C. Hansens udmelding, om end statsministeren tilsyneladende havde været ret fast i kødet og bestemt ikke virkede indstillet på at lade
sig påvirke af ambassadørens kritik. Ud over at hensynet til Sovjetunionen
talte for, at stillingen blev fastholdt, var der en hel række andre forhold, der
stadig klart fordrede, at den danske politik forblev uændret.
Den styrkede udsigt til international afspænding med Khrusjtjovs og Eisenhowers frugtbare møde i Camp David den 17. september 1959 pegede ikke i
retning af en ændret dansk atomvåbenpolitik. Det har næppe forekommet
den socialdemokratiske topledelse hensigtsmæssigt at krone de internationale afspændingsbestræbelser med at indføre atomvåben i det danske forsvar.
Siden H.C. Hansen i januar 1958 for første gang havde beskrevet hensynet til
Danmarks særlige geografiske beliggenhed og risikoen for at sætte afspændingsmulighederne over styr, var dette perspektiv blevet den socialdemokratiske regerings hovedforklaring på forbeholdet, når det skulle forklares offentligt. Dernæst skønnede H.C. Hansen formentlig, at det alligevel ikke for
især de Konservative var en ufravigelig betingelse for indgåelse af forsvarsforliget, at det danske forsvar blev atombevæbnet. Antagelig var den stærke borgerlige argumentation i nogen udstrækning løftestang for opnåelse af højere
forsvarsbevillinger. Heller ikke det allierede pres var – uagtet et klart ønske
om en revideret dansk politik – markant nok til, at den danske regering anså
atombevæbning for at være et nødvendigt skridt. Endelig var der stadig et
uløst problem i forhold til den radikale regeringspartner, der på landsmødet
tidligere på året havde afvist den udstationering af amerikanske tropper, som
forsvarsministeren omtrent samtidig havde anført som et krav for oplagring
af atomladninger.
Samlet set var det altså ikke nødvendigt med et kursskifte, og de mulige fordele ved en ændret stilling opvejede i det mindste efter H.C. Hansens mening
ikke de ulemper – såvel indenrigs- som udenrigspolitiske – der knyttede sig til
en formel ændring af den danske atomvåbenpolitik.

77

Referat af 17. september 1959, udfærdiget af H.C. Hansen, UM 105.Dan.6. Grønland under den kolde
krig, s. 413; se Jensen, Bjørnen og haren, s. 540f. for et detaljeret referat af samtalen, herunder anvendelse af Levytjkins eget referat. H.C. Hansens korte væsen og tilbagevisning af Levytjkins argumentation, kom ikke tydeligt til udtryk i dennes indberetning efter mødet.
78
H.C. Hansen meddelte forsvarsudvalget, at Socialdemokratiet ikke så nogen anledning til en sådan ændring, hvilket få dage senere blev bekræftet i partiets hovedbestyrelse. Grønland under den
kolde krig, s. 413.
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I februar 1960 blev den danske og den norske regering i NATO for første
gang bedt om at redegøre for deres atomvåbenpolitik. Det skulle ske på ministerrådsmødet i april 1960. De danske myndigheder var opmærksomme på,
at NATO’s militære myndigheder stadig gerne så, at den danske politik blev
ændret, selv om Danmark ikke havde modtaget noget konkret tilbud om levering af atomvåben, hvilket ellers havde været muligt, siden den amerikanske atomenergilov blev ændret i 1958. Trods general Norstads ovenfor nævnte
tilfredshed med det vigtige integrationsskridt, som den danske etablering af
atomdepoter udgjorde, var han ud fra militære betragtninger stadig ikke „begejstret for den dansk-norske holdning“ til atomoplagring, som udenrigsministeriet formulerede det efter generalens besøg i København i februar
1960.79
Under de danske overvejelser om den danske redegørelse vurderede man
i udenrigsministeriet, at selv om den danske vægring ikke byggede på samme
grundlag som den norske, havde Danmark alligevel lagt sig så tæt op ad
Norge, at det kunne skabe problemer, hvis nordmændene nu vendte rundt
og afveg fra deres hidtidige politik. Hvis dette var tilfældet, måtte man formentlig søge at overbevise alliancepartnerne om, at et dansk bidrag til diskussionen måtte vente til efter et eventuelt folketingsvalg.80
Det stod hurtigt klart, at Norge var indstillet på at fastholde sin politik.
Under forarbejdet til redegørelsen i rådet orienterede de norske myndigheder deres danske kolleger om, hvorledes man fra norsk side ville redegøre for
sin politik. Her stod et ’nordisk balance’-hensyn centralt, idet man blandt andet ville fremhæve hensynet til Finland og Sverige. Selv om hensynet til disse
lande ikke umiddelbart kunne ignoreres, bemærkede Krag i et kort notat, at
man i det norske udkast havde lagt for stor vægt på disse argumenter, som
Danmark i hvert fald ikke kunne anvende på samme måde. For så vidt angik
Sovjetunionens reaktioner på atompolitikken, vejede hensynet til Sovjetunionens „reaktion direkte overfor os selv“, og altså ikke over for Sverige og
Finland, betydeligt tungere og måtte være „det væsentligste argument“ mod
atombevæbning. Heller ikke her var der fuld parallelitet mellem den danske
og den norske situation, bemærkede Krag.81 Selv om hans bemærkning faldt
i naturlig sammenhæng med de norske argumenter om Sovjetunionens reaktioner, og dermed muligvis skal ses i dette lys, fremhævede Krag altså i foråret
1960 – et halvt år efter, at Socialdemokratiet havde afvist snarlige ændringer
– hensynet til Sovjetunionen som væsentligste argument for at fastholde den
etablerede politiske kurs. I sidste ende valgte Krag at stryge argumentet om

79

„Atomvåben i Danmark: Den udenrigspolitiske udvikling“, notits af 21. marts 1960, UM 105.Dan.6.
Norge havde modsat Danmark officielt knyttet sit foreløbige nej tæt sammen med sin formelle afvisning af baser på norsk jord. „Atomvåben i Danmark: Den udenrigspolitiske udvikling“, notits af
21. marts 1960, UM 105.Dan.6.
81
Notat af 30. marts 1960, udfærdiget af udenrigsminister Jens Otto Krag, UM 105.Dan.6.
80
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hensyntagen til Sovjetunionen, da det efter hans opfattelse kun var noget
Danmark skulle fremføre, hvis man blev presset på NATO-mødet.82 Det er oplagt at antage, at man fra dansk side internt i NATO hellere ville understrege
indrepolitiske forhold og afspændingspolitiske forhåbninger end ikke-provokation.
I lyset af de gentagne danske erklæringer om dansk reservation over for
atomvåben på dansk jord ville en ændret dansk kurs virke ekstra udfordrende
på Kreml. Der er ingen tvivl om, at de stadige danske udtalelser – trods den
smidige formulering – gjorde det stadigt vanskeligere for den danske regering at foretage et kursskifte, hvis det skulle blive nødvendigt.
I de tidlige 1960’ere blev den politiske kurs yderligere konsolideret, og såvel Venstres som de Konservatives argumentation for modtagelse af taktiske
atomladninger til det danske forsvar forstummede.83 I 1962 erklærede det
konservative medlem af udenrigspolitisk nævn og senere finansminister Poul
Møller sig enig i regeringens atomvåbenpolitik og slog fast, at de konservative
ikke havde ambitioner om at ændre den hidtidige politik om oplagring af
atomammunition på danske jord.84 Baggrunden for den konservative udmelding var optrækket til en mindre kontrovers om håndteringen af det danske
atomvåbenforbehold. Udenrigsminister Per Hækkerup var blevet kritiseret
stærkt i den borgerlige presse i efteråret 1962 for en erklæring i forbindelse
med Cuba-krisen om, at såfremt Cuba havde indtaget „det samme fornuftige
standpunkt“ som Danmark vedrørende „atombaser“ på sit territorium, ville
landet have kunnet undgå de vanskeligheder, det nu befandt sig i. Den borgerlige lejr havde fundet denne udtalelse kedelig. De anså den for en uheldig
fastlåsning af den danske position og en begrænsning af Danmarks politiske
manøvrefrihed – særligt over for Sovjetunionen. Hækkerup afviste klart
denne udlægning og henviste til åbningstalen i folketinget, hvor regeringen i
spørgsmålet om atomvåben på dansk jord havde fastslået, at den danske holdning – som hidtil – til enhver tid ville „bero på en ren dansk beslutning og på
en dansk vurdering af situationen“.85
Det er dog klart, at fredstidsoptionen efter omkring 1960 ikke længere var
sandsynlig. Men af hensyn til manøvrefriheden i krise eller krig var det nød82

Udkast til den danske redegørelse i det nordatlantiske råd, 2. april 1960, UM 105.Dan.6.
Det bør anføres, at omfanget af den borgerlige kampagne for modtagelse af atomvåben kan diskuteres. Den stejle borgerlige holdning i atomvåbenspørgsmålet kan som nævnt i nogen udstrækning have fungeret som løftestang for opnåelse af større bevillinger i forbindelse med forsvarsforhandlingerne.
84
„Det Konservative Folkepartis stilling til spørgsmålet om anbringelse af atomvåben på dansk
grund“, notits af 28. oktober 1962, UM 105.Dan.6. Poul Møller erklærede: „Vi mener ikke, at
Danmark i den nuværende situation bør ændre det standpunkt, regeringen har taget med hensyn
til atomvåben [...] Lad mig tilføje, at jeg i øvrigt er enig med regeringen i den betragtning, at sagen
ikke er aktuel, og at ingen i vort land nogen sinde har ønsket eller ønsker at indlade sig på noget,
der kunne minde om det sovjet-russisk-cubanske eventyr, der forhåbentlig nu er endt“.
Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1961-62, 31. oktober 1962, sp. 815.
85
„Atombevæbning og Cuba“, udateret tale fra ultimo oktober 1962, UM 105.Dan.6.
83
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vendigt, at den danske formulering blev fastholdt, selv om „de nuværende
omstændigheder“ stadigt tydeligere blev set som svarende til fredstid. Først i
oktober 1980 definerede den socialdemokratiske regering ved en folketingsdebat klart de nuværende omstændigheder som „altså i fredstid.“86
Trods den omstændighed, at der var opnået national enighed om spørgsmålet om atombevæbning af det danske forsvar, var Danmarks atomvåbenpolitik i første halvdel af 1960’erne stadig genstand for diskussion i en række
spørgsmål, der hver især udfordrede den danske politiske kurs.
Imidlertid blev spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone gjort til
genstand for opmærksomhed frem til midten af 1960’erne.

Zonespørgsmålets oprindelse og udvikling
Det forslag, som Bulganin i januar 1958 havde rejst om Nordeuropa som
atomvåbenfri zone, var i familie med en række forslag om oprettelse af atomvåbenfri zoner, som især Sovjetunionen, Polen og Tjekkoslovakiet fremlagde
i en række tæt koordinerede forslag i FN i årene fra 1957 til midten af
1960’erne. I forslagene optrådte desuden elementer som regionale fredskonferencer fulgt op af bilaterale sikkerhedsaftaler og oplæg til “kollektiv sikkerhed“. Det første forslag var den såkaldte Rapacki-plan fra 1957 om oprettelse
af en atomvåbenfri zone i Centraleuropa, hvori blandt andet de to tysklande
skulle indgå. Planen blev i de følgende år gentaget og til dels udvidet.87 De
østlige planer var i vid udstrækning motiveret af de vestlige planer om opstilling af atomvåben i Vesteuropa, og forslagene var derfor ofte var tæt forbundet med trusler om opstilling af sovjetiske raketbaser i nærheden af de områder, der blev foreslået atomvåbenfri.88
På linje med de fleste NATO-lande modtog Danmark i slutningen af
1950’erne de østlige zoneforslag med reservation. Dog udviste man det, som
udenrigsministerielle embedsmænd i et udkast til Per Hækkerups bog om
Danmarks udenrigspolitik fra 1965 betegnede som „en vis begrænset velvilje“.89 Denne kombination af kritik og principiel interesse var kendeteg86

„Danmarks atomvåben ’policy’“, 6. oktober 1982, FM 7.kt.112.10-1(461).
Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 1, s. 127.
88
“Soviet proposal for atom-free ‘zones of peace’“, note af 3. juli 1959 til NATO, UM.119.K.4.b.
Samtidig var Rapacki-planen tilsyneladende motiveret af et ønske om at styrke Polens egne sikkerhedsinteresser, herunder sikring af Oder-Neisse-grænsen og opnåelse af en sikkerhedsgaranti, der
ikke udelukkende var sovjetisk. Se Piotr Wandycz, “Adam Rapacki and the Search for European
Security“, i Gordon A. Craig og Francis L. Loewenheim (red.), The Diplomats, 1939-1979, 1994.
Tilsvarende anså den danske regering Gomu¢ka-planen fra 1964-65 for at være motiveret af lignende
nationale sikkerhedsinteresser, f.eks. netop spørgsmålet om Oder-Neisse-grænsen, snarere end af
Sovjetblokkens strategisk-taktiske motiver. Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume, I blokopdelingens tegn, Dansk udenrigspolitiks historie, bd. 5, 2005.
89
„Danmarks atompolitik“, 1. udkast, 28. april 1964, UM 105.Dan.6. Hele afsnittet om detaljerne i
Rapacki-planen udgik i redigeringen af bogen.
87
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nende for de officielle danske reaktioner.90 Det sikkerhedsmæssige problem
var, at de østlige planers gennemførelse medførte en skævvridning af magtbalancen i østlig favør. Og selv om den danske regering principielt ønskede nedrustning, måtte det ske under nøje hensyntagen til magtbalancens opretholdelse – et synspunkt, der kom til at udgøre krumtappen i den danske regerings argumentation mod de østlige zoneplaner.91 Problemet var, at den vestlige del af Sovjetunionen blev holdt uden for planerne. De sovjetiske affyringsramper lå så tæt på den vestlige del af Europa, at en enhver afvæbning
af de allierede tropper i centralregionen måtte anses for ensidig og farlig.
Vesten ville fraskrive sig muligheden for at indsætte mellemdistanceraketter,
medens Østblokken i kraft af Sovjetunionens geografiske placering ville
kunne nå mål i Vesteuropa. Desuden var og blev atomvåbnene rygraden i det
vestlige forsvar. Østblokkens konventionelle overlegenhed ville Vestens forsvarsværker ikke kunne modstå.92
Når den danske regering alligevel udviste principiel interesse for de østlige
forslag, skyldtes det, at den tilsyneladende anså selve tanken om kontrol med
den militære tilstedeværelse i Centraleuropa gennem en zoneoprettelse for at
være et muligt middel til afspænding, så længe tiltagene ikke – modsat
Rapackis konkrete udspil – kompromitterede NATO’s sikkerhed. Hertil kom,
at man fra dansk side ønskede at holde muligheden for nedrustning åben og
vise god vilje over for Øst. I januar 1958 udtrykte den danske NATO-repræsentant således sammen med sin britiske og norske kollega forhåbning om, at
man kunne tage udgangspunkt i planen i en forhandlingsposition og „bruge
den som løftestang til nedrustningsaftaler.“93 Eventuelle muligheder for at
skabe dialog og afspænding mellem Øst og Vest måtte ikke afvises.
Den danske balanceakt mellem imødekommelse og afvisning affødte skiftende reaktioner i Moskva, hvor opnåelse af dansk støtte til zonetanken øjen90

Se f.eks. H.C. Hansens udtalelser i folketinget i 1958. Folketingstidende, folketingets forhandlinger,
1957-1958, 21. januar 1958, sp. 1935-36 og 30. maj 1958, sp.5029-30. Jens Otto Krag anlagde samme
strategi, da han som udenrigsminister besøgte Polen i efteråret 1959. De forskellige elementer i
Krags udtalelser blev efterfølgende vægtet forskelligt i den danske presse. Således bragte det radikale
blad „Politiken“ udelukkende Krags positive kommentarer, medens det socialdemokratiske organ
„Aktuelt“ kun bragte det mere kritiske nordiske perspektiv. For en nærmere diskussion heraf, herunder den underliggende konflikt mellem de socialdemokratiske og radikale regeringspartnere, se
Villaume, Allieret med forbehold, s. 579.
91
Dette blev tydeligt understreget af udenrigsminister Krag på FN’s generalforsamling i efteråret
1960, hvor han slog fast, at enhver nedrustning måtte ske under bibeholdelse af magtbalancen. Og
få måneder senere blev synspunktet gentaget i en kronik i „Dagens Nyheder“ den 21. januar 1961 af
forsvarsminister Poul Hansen. Kronikken, der inden udsendelse var blevet sendt til gennemlæsning
hos Krag, var skrevet på opfordring af statsminister Kampmann. Sagsgangen omkring kronikken findes på UM 105.Dan.6.
92
Indberetning af 22. januar 1958 fra den danske repræsentation i NATO, UM 119.K.4.b;
Socialdemokratiske noter 1958-59, nr. 3, s. 203. Se Villaume, Allieret med forbehold, s. 570f.
93
„Nordens udenrigsministre håber på et kontrolleret stop for atomvåbenforsøg“, UM
119.H.2.d/1958/bilag; Indberetning af 22. januar 1958 fra den danske repræsentation i NATO, UM
119.K.4.b.
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synlig blev anset for at være en vigtig brik i den politiske splittelse af
Vestblokken. Således blev stats- og udenrigsminister H.C. Hansens forskellige
udtalelser i januar 1958 benyttet af den officielle sovjetiske presse til at demonstrere Danmarks ubetingede velvilje over for planen. H.C. Hansens forsigtige imødekommelse blev vredet til det yderste, og han blev nævnt som
„hovedpromotor af Rapacki-planen i Vesteuropa.“94
Derimod blev Krags udlægning af det danske syn på Rapacki-planen i Polen
året efter betragtet med betydelig misbilligelse i Kreml, og den sovjetiske ambassadør kritiserede udtalelserne skarpt over for statsministeren.95 En reaktion, som formentlig til dels skal ses i lyset af den nedkøling af det dansk-sovjetiske diplomatiske forhold, som fulgte efter aflysningen af Khrusjtjovs planlagte besøg i de skandinaviske lande. Den sovjetiske kritik ændrede imidlertid ikke den vedholdende danske reservation over for de østlige forslag om
en atomvåbenfri zone i Centraleuropa. Den danske immunitet over for det
stadige sovjetiske pres udsprang som nævnt især af en grundlæggende dansk
bekymring for de sikkerhedsmæssige konsekvenser, men blev formentlig
yderligere stimuleret dels af ønsket om ikke at optræde eftergivende over for
det østlige pres, og dels – ikke uden indbyrdes sammenhæng – af alliancepolitiske hensyn. Flerheden af NATO-landene med USA, Vesttyskland og Frankrig i spidsen afviste nemlig planerne kategorisk, og under drøftelser i NATOrådet i foråret 1959 blev enhver tanke om neutrale zoner da også – som Krag
fortalte sine ministerkolleger – betragtet som „misliebige“.96
I 1964 lancerede den polske førstesekretær, W¢adys¢aw Gomu¢ka, en afart
af planen, der havde et væsentlig mere begrænset sigte, idet Gomu¢ka i sit forslag kun opererede med fastfrysning af atomvåben i Centraleuropa – og kun
atomladninger, ikke fremføringsmidlerne. Fra dansk side forholdt man sig
stadig afvisende over for forslaget, selv om de danske myndigheder vurderede, at dette forslag næppe ville medføre den skævvridning af magtbalancen,
som man tidligere havde været meget opmærksom på. Til gengæld fandt man
fra dansk side, at planen på længere sigt skulle bane vejen for blandt andet
en styrkelse af DDR’s status og oprettelse af en atomvåbenfri zone i Norden.
Idet man risikerede enten en fastfrysning af Tysklands politiske deling eller
en egentlig neutralisering af Tyskland, var forslaget højst problematisk, og alliancepartnernes stærke reservation over for planen fordrede klart, at Danmark støttede kritikken af planen. Ud over at man fra dansk side – som anført
i kapitel 36 – så en fordel i at forhindre national vesttysk atombevæbning, skal
94

„Isvestija“ og „Pravda“, 15. januar 1958. Artiklerne tog udgangspunkt i en artikel i det danske såkaldte ’fredsblad’ „Fred og Frihed“, der samme dag bragte udtalelser af H.C. Hansen. Disse udtalelser var blevet udformet af udenrigsministeriets pressebureau, og var skåret over samme læst som
H.C. Hansens erklæring i folketinget i januar 1958, og tilsyneladende accepteret af H.C. Hansen selv.
Brev af 5. januar 1958, UM 119.K.4.b; Indberetning af 16. januar 1958 fra den danske ambassade i
Moskva, udfærdiget af Alex Mørch, UM 119.K.4.b.
95
Jensen, Bjørnen og haren, s. 540f.
96
Villaume, Allieret med forbehold, s. 571.
D A N S K AT O M V Å B E N P O L I T I K 1 9 5 6 - 1 9 6 2

321

kap. 13 rettet P

09/06/05

15:06

Side 322

den forsigtigt positive danske stilling formentlig ses i lyset af den større danske fokus på afspændingspolitiske tiltag, der blev et omdrejningspunkt for
den danske sikkerhedspolitik fra midten af 1960’erne (se kapitel 37 og 38).97

Norden som atomvåbenfri zone
Parallelt med de østlige planer om oprettelse af atomfri zoner i Centraleuropa, lancerede Moskva fra slutningen af 1950’erne en række forskellige
forslag om at omdanne Nordeuropa, Norden eller Skandinavien til atomvåbenfri zone. Og i de følgende år fastholdt man fra østlig side presset på den
danske regering gennem erklæringer, politiske taler og pressekampagner.
Som anført ovenfor havde ministerpræsident Bulganin i januar 1958 for første gang fremsat tanken direkte over for den danske og den norske statsminister. Bulganins forslag blev i sommeren 1959 fulgt op af Khrusjtjov, der i taler
i Riga og Stettin kritiserede det danske og norske NATO-medlemskab kraftigt
og erklærede, at der burde være en atom- og raketfri zone i Skandinavien. Det
var i disses landes egen interesse. Lande, som Khrusjtjov betegnede som
“fredselskende nationer“, der var vildledt af NATO.98
De sovjetiske zonetanker var tæt forbundne med konceptet om et „fredens
hav“, som blev introduceret i midten af 1950’erne. Kampagnen havde til formål at mindske den allierede, særligt vesttyske, militære kontrol med
Østersøen, og kom til at udgøre omdrejningspunktet i den østlige politik over
for Danmark i næsten 10 år (se kapitel 16 og 42). Kampagnerne om Norden
som atomvåbenfri zone faldt således naturligt ind i de sovjetiske forsøg på at
svække Danmarks militære og politiske forbindelser til NATO, at reducere
NATO’s militære tilstedeværelse i Østersøområdet og på længere sigt at
tvinge Danmark helt ud af det vestlige militærsamarbejde. En sådan overgang
til neutral status var allerede i 1956 af Centralkomitéen blevet udpeget som
en vigtig opgave for den sovjetiske regering, og den stod vedvarende centralt
i den sovjetiske politik over for Danmark.99 Og i 1963 vurderede den sovjetiske ambassade i København, at de vigtigste opgaver i de næste 5-6 års virksomhed var forbedring af de dansk-sovjetiske relationer, svækkelse af de militære og politiske bånd mellem Danmark og NATO og opnåelse af dansk neu97
Den danske holdning til den reviderede udgave af Gomu¢ka-planen fra 1965 var tilsyneladende
endnu mere positiv, og udenrigsministeriet vurderede, at den ikke ville svække magtbalancen.
Borring Olesen og Villaume, I blokopdelingens tegn.
98
Jensen, Bjørnen og haren, s. 532f; „Ministerpræsident Kruschews tale i Szczecin“, indberetning af 20.
juli 1959 fra den danske ambassade i Polen, UM 119.K.4.b.
99
Den sovjetiske ambassade i Danmark henviste i 1963 til forordningen fra Centralkomitéen af 19.
januar 1956, „O nasjikh sadatjakh v rasvitii sovetsko-datskikh otnosjenij na blisjajsjije gody.
Orientirovotjnyj perspektivnyj plan“ [Om vore opgaver med henblik på udviklingen af sovjetisk-danske forbindelser i de kommende år. Orienterende perspektivplan], 5. august 1963, udfærdiget af K.
Levytjkin, AVP RF f.085, op. 48, p. 173, d. 8, ll. 41.
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tralitet. Ambassaden fandt, at hvad angik den sovjetiske „virksomhed for at
opløse NATO, bør vi give større opmærksomhed netop til den nordeuropæiske region, fordi der er flere muligheder her end på NATOs sydlige flanke.
Dette gælder især Danmark, der indtager en nøgleposition i NATO’s krigsplaner i Østersøregionen.“ Ved kontakter med danskere skulle man – ud over det
tyske spørgsmål – således især fremhæve oprettelsen af en atomvåbenfri og
neutral zone i Nordeuropa, anførte ambassaden.100
Zonespørgsmålets sammenhæng med neutralisering af de involverede lande
fremgik klart af de sovjetiske udmeldinger. Således fremstillede Khrusjtjov i
Riga-talen i juni 1959 zonetanken som en regulær neutralitetsplan, og det sovjetiske regeringsorgan „Isvestija“ erklærede i august samme år, at „oprettelsen
af en atom- og raketfri zone i Norden kunne blive første etape i alle de nordiske landes overgang til neutralitetsstilling“.101 Dermed indebar zoneplanerne for Norden væsentligt mere vidtrækkende formelle konsekvenser for
alliancetilhørsforholdet, end når det drejede sig om de centraleuropæiske
lande, idet Rapacki-planen havde indeholdt en passus om, at de omhandlede
landes nuværende alliancetilhørsforhold ikke blev berørt af forslaget.102 Et
forhold, der ikke er overraskende, idet Rapacki-planen også omfattede lande
fra Warszawapagten.

Kampagnerne slår ned i Norden
De sovjetiske kampagner fandt klangbund på den danske venstrefløj og i
fredsbevægelserne (se kapitel 16 og 42). Omkring årsskiftet 1960-61 stillede
DKP og SF sammen med finske folkedemokrater forslag om, at man under
det kommende møde i Nordisk Råd erklærede Norden for atomvåbenfri
zone.103 I samme periode opfordrede de sovjetiske myndigheder flere gange
den finske præsident Urho Kekkonen til at følge op på planerne om Norden
som atomvåbenfri zone.104 Først i 1963 bragte Kekkonen spørgsmålet på
100

Sst., s. 44.
“Soviet proposal for atom-free ‘zones of peace’“, note af 3. juli 1959 til NATO, UM.119.K.4.b. Selv
om de sovjetiske udmeldinger med tiden blev mindre håndfaste, end de havde været under
Khrusjtjov, stod det dog stadig klart, at omdannelse af Norden til atomvåbenfri zone var et skridt
mod neutralitet. Ingemar Lindahl, The Soviet Union and the Nordic Nuclear-Weapons-Free-Zone Proposal,
1988, s. 33. Se hertil Aksel Larsen-referaterne i udredningens bilag 5.
102
Et forhold, som Rapacki igen berørte i 1959, da han skrev i „International Affairs“, at landene i
de atomvåbenfri zoner kun skulle være “partially neutralised“, og ikke afkræves udmeldelse af deres
egen militæralliance. “Soviet proposal for atom-free ‘zones of peace’“, note af 3. juli 1959 til NATO,
UM.119.K.4.b.
103
„Medlemsförslag om upprättande av atomvåpenfri zon i Norden“, 17. december 1960,
UM.119.k.4.b.
104
Jukka Nevakivi, “Kekkonen, the Soviet Union and Scandinavia – Aspects of Policy in the Years
1948-1965“, Scandinavian Journal of History, 1997, bd. 22, nr. 2, s. 74f; Skogrand og Tamnes, Fryktens
likevekt, s. 165. Forslaget om Norden som atomvåbenfri zone måtte forventes at virke mere overbevisende, når det blev præsenteret af et neutralt, nordisk land – ikke fra et medlem af Warszawapagten.
101
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bane, da han under en tale i Paasikivi-samfundet foreslog, at de nordiske
lande skulle afgive gensidige erklæringer om at gøre Norden til en atomvåbenfri zone. Kekkonen beskrev selv initiativet som en lokal tilpasning af
Undén-planen, der var blevet lanceret i 1961 af den svenske udenrigsminister
Östen Undén, og som bestod i, at de lande, der ikke besad atomvåben, skulle
erklære, at de heller ikke fremover ville modtage disse våben.105 Trods
Kekkonens henvisning til Undén-planen som inspirationskilde synes det oplagt, at Kekkonen var påvirket af de sovjetiske fremstød.106
Gennem 1960’erne fortsatte Kreml med at rejse spørgsmålet om atomvåbenfri zoner over for den danske regering i forbindelse med statsbesøg og
under diplomatiske samtaler. I reglen henviste de sovjetiske politikere og diplomater til Kekkonens forslag, som den finske præsident i øvrigt også selv relancerede i december 1963 uden større held.107 I forbindelse med Danmarks
tilslutning til atomprøvestopaftalen i august 1963 fandt Kreml lejlighed til at
tage spørgsmålet op igen. I første omgang over for den danske ambassade i
Moskva, som indberettede, at det på forhånd måtte virke „lidet rationelt“, om
Sovjetunionen ville forsøge at få Danmarks tilslutning til planerne om en
atomfri zone i Norden, blot fordi prøvestopaftalen var kommet i stand.
Ambassaden bemærkede dog, at opfattelsen af, hvad der var rationelt, imidlertid kunne være forskellig i Danmark og Sovjetunionen. Under alle omstændigheder stod det klart, at „spørgsmålet stadig lever i Kreml.“108 Og spørgsmålet levede videre gennem resten af 1960’erne og 1970’erne, om end med min-

105

Undén havde tilsyneladende oprindeligt forestillet sig, at planen skulle indeholde forslag om at
omdanne Norden til atomvåbenfri zone. En tanke, som den norske udenrigsminister Lange angiveligt skulle have talt sin svenske kollega fra. Undén-planen blev fra dansk side officielt modtaget positivt, selv om den danske regering var klar over, at forslagets faktiske gennemførelse kunne få konsekvenser for NATO’s forsvarsstrategi. Skogrand og Tamnes, Fryktens likevekt, s. 165; Per Hækkerup,
Danmarks stilling til atomvåbnene, Danmarks Socialistiske Ungdom, 1962. Her citeret fra Villaume,
Allieret med forbehold, s. 599. Den danske regering fandt det i denne sag øjensynligt vigtigere at demonstrere fælles skandinavisk fodslag. „Kommentar til Hækkerups memorandum“, telegram af 11. maj
1962 fra den danske repræsentation i NATO, UM 119.H.2.d/1962. Måske var den danske prioritering af det skandinaviske sammenhold også stimuleret af, at forslaget ikke havde gode udsigter til at
blive gennemført.
106
For forskellige tolkninger af den sovjetiske rolle i Kekkonen-planens udformning, se f.eks. Jensen,
Bjørnen og haren, s. 614; Risto E.J. Penttilä, Finlands Search for Security through Defence, 1944-89, 1991, s.
112-13.
107
Det norske blad „Aftenposten“ mindede om, at Kekkonen fik et „klart og utvetydigt negativt svar“
fra de andre nordiske lande, da han i maj stillede „sit overraskende forslag“. Den danske ambassade
i Oslo anførte i tråd hermed: „[A]f en eller anden grund har præsidenten ikke villet affinde sig med
denne samstemmige nordiske reaktion, selvom det burde være helt klart for finnerne, at de i denne
sag i hvert fald ikke gør de andre nordiske lande nogen tjeneste“. Allerede i august 1963 havde
Finland i forbindelse med det nordiske udenrigsministermøde søgt at få „en eller anden passus“ ind
i udenrigsministermødets kommuniké, som genspejlede den faktiske atomvåbenfrie situation i Norden
for derved at give Kekkonen-planen en „hæderlig begravelse“. „Kekkonen-planen. Skarp norsk reaktion“, notat af 5. december 1963, UM 105.I.40.h; Telegram af 31. august 1963, UM 105.I.40.h.
108
„Norden som neutral atomfri zone“, skrivelse af 11. august 1963 til chefen for den politisk-juridiske afdeling G. Seidenfaden, udfærdiget af den danske ambassade i Moskva, UM 105.I.40.h.
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dre vitalitet. Først i 1980’erne blev spørgsmålet igen placeret centralt i den
sikkerhedspolitiske debat (se kapitel 65).

Den danske reaktion på Norden som atomvåbenfri zone
Mens den danske regering havde forholdt sig reserveret, men forsigtigt imødekommende, over for de østlige forslag om etablering af atomfrie zoner i
Centraleuropa, blev spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone modtaget direkte afvisende. Som det havde været tilfældet med det danske svar på
Bulganins forslag i januar 1958 om en atomvåbenfri zone i Nordeuropa, var
tilstedeværelse af atomvåben i den vestlige del af Sovjetunionen i de følgende
år et vedvarende dansk argument mod Norden som atomvåbenfri zone. I et
udenrigsministerielt notat fra juli 1957 blev det således foreslået, at Danmark
kunne tage afstand fra forslaget ved at understrege, at det „synes noget forhastet, da Sovjetunionen jo er det eneste land i Østersøområdet, der råder
over atomvåben og mellemdistanceraketter.“109 En strategi helt i tråd med
H.C. Hansens svar på Bulganins zoneforslag i begyndelsen af 1958. Under et
besøg i Polen i august 1959 anførte Per Hækkerup også, at spørgsmålet om
fred i første omgang lå inden for stormagternes ansvarsområde, og hvad
angik forslaget om en atomvåbenfri zone i Skandinavien og et ’fredens hav’,
så var Sovjetunionen den eneste magt, der havde atomvåben i området.110
Dette på trods af, at Khrusjtjov under en tale i Stettin måneden forinden
havde afvist et sådant argument som ulogisk, da et sådant tiltag, dvs. udtynding eller fjernelse af sovjetiske kernevåben i nærområderne, ikke ville give
de skandinaviske lande nogen garanti i betragtning af de moderne raketters
rækkevidde.111 I „Aktuelts“ omtale af de sovjetiske planer optrådte samme
109

„Østersøen som ’fredens hav’“, 13. juli 1959, UM 105.Dan.1/2.
Hækkerups tale i Polen, 27. august 1959; „Ministerpræsident Kruschews tale i Szczecin“, indberetning af 20. juli 1959 fra den danske ambassade i Polen, UM 119.K.4.b. Også i forbindelse med
Nordisk Råd-sagen i begyndelsen af 1961 anførte Per Hækkerup fra Folketingets talerstol, at „atombevæbning findes som bekendt kun i den sovjetiske del af Nordeuropa“. Folketingstidende, folketingets
forhandlinger, 1960-61, 23. marts 1961, sp. 2481f.
111
„Ministerpræsident Kruschews tale i Szczecin“, indberetning af 20. juli 1959 fra den danske ambassade i Polen, UM 119.K.4.b. Ud over den danske henvisning til Sovjetunionens egne atomvåben,
fremhævede man også i de andre skandinaviske lande dette forhold. Fra norsk side havde statsminister Gerhardsen i januar 1958 erklæret, at han ikke kunne „unnlate å gjøre oppmerksom på at det
har vakt forundring i Norge at det uttrykkes interesse for en slik tanke uten at det blit gitt noen antydning om at denne også skal gjennomføres i den del av Nord-Europa som ligger innenfor
Sovjetsamveldets grenser“. Eller som udenrigsminister Halvard Lange noterede sig, var der mange
opfordringer til, at Vesten sænkede skjoldet, men Sovjetunionen var på sin side ikke parat til at reducere sit „overveldende sterke miliktærapparat“. Fra svensk side udtrykte udenrigsminister Östen
Undén senere (1959), at Sovjetunionen var den eneste Østersøstat, der havde atomvåben. Skogrand
og Tamnes, Fryktens Likevekt, s. 135; Bent Jensen, Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2.
verdenskrig, 1987, s. 92. De sovjetiske områder, der fra skandinavisk side blev hentydet til, var bl.a.
Kola-halvøen, hvor Sovjetunionen havde vigtige baser.
110
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synspunkt, blot leveret uden diplomatisk finesse. De blev afvist som „et eneste
udbrud af groft hykleri“.112 Det var ikke mindst de skarpe danske (og norske)
reaktioner på Khrusjtjovs forslag i sommeren 1959, der medførte, at han som
nævnt ovenfor aflyste det planlagte statsbesøg i de skandinaviske lande under
henvisning til „Sovjet-fjendtlig aktivitet“.113
Da de danske positioner for alvor blev lagt fast i begyndelsen af 1960’erne,
blev argumentationen mod at erklære Norden som atomvåbenfri zone udvidet. Det skete, da den danske regering afviste det fælles dansk-finske venstrefløjsforslag om at udråbe Norden til atomvåbenfri zone i forbindelse med
Nordisk Råds møde i februar 1961. Det eneste konkrete argument lød, at
Danmark og det øvrige Norden i forvejen var „atomfrie“, og at spørgsmålet
derfor i sig selv var overflødigt. En formulering, som udenrigsministeriet foreslog, da man fra dansk side skulle afvise at tage spørgsmålet op i Nordisk Råd.
Udenrigsminister Krag ville undgå en argumentation for eller imod forslaget
og faktisk helst blot afvise at tage spørgsmålet op. Han fandt dog, at det norske hovedargument, nemlig afvisning af at drøfte spørgsmålet i Rådet af rent
teknisk-formelle årsager, næppe kunne stå alene.114 Ikke desto mindre fyldte
dette aspekt betydeligt i den afvisning, som på dansk forslag blev vedtaget
med støtte fra de norske og svenske repræsentanter. Det medførte også en
sovjetisk kritik af, at man afviste at behandle spørgsmålet „under dette rent
formelle påskud.“115
Omtrent to år senere affødte lanceringen af Kekkonen-planen en mere
substantiel dansk argumentation, som indeholdt de hidtidige hovedsynspunkter for ikke at ville omdanne Norden til en atomvåbenfri zone. Således
afviste udenrigsminister Hækkerup forslaget ved først og fremmest at anføre,
at spørgsmålet naturligvis måtte „ses i lyset af og i sammenhæng med de forhandlinger, der fortsat finder sted i Genève om at nå frem til en aftale om en
almindelig og kontrolleret nedrustning.“116 Altså umiddelbart en klar reference til magtbalancehensynet, der havde stået centralt i den danske argumentation mod såvel Rapacki-planen som Bulganins og Khrusjtjovs forslag fra
112

Her citeret fra Jensen, Tryk og tilpasning, s. 93; Villaume, Allieret med forbehold, s. 579.
F.eks. Villaume, Allieret med forbehold, s. 579; Jensen, Bjørnen og haren, s. 534f. Jensen nævner en sovjetisk analyse fra februar 1960, hvor den kritiske reaktion omtales som „en tøjlesløs anti-sovjetisk
kampagne“.
114
Udtalelse dateret 9. februar 1961, UM 105.Dan.6; „Atomfrit område i Norden: Norske synspunkter“, referat af 7. februar 1961, UM 105.Dan.6. Forud for mødet i Nordisk Råd gik en tæt koordination mellem med Norge, og senere også med Sverige.
115
Avisudklip fra „Isvestijas“ artikel „Tåge over København“, 24. februar 1961, UM 105.Dan.6.
Samtidig blev “den skandinaviske offentlighed“ rost for at fortsætte „kampen mod kernevåbentruslen“, hvormed der særligt blev tænkt på atom- og fredsmarcherne (se nærmere herom i kap. 16, 30
og 42).
116
Udtalelse af 29. maj 1963 sendt til Ritzau, Reuters og U.P., UM 105.Dan.6; Grønland under den kolde
krig, s. 440. Udenrigsministeren gentog sin argumentation samme dag, da Aksel Larsen bragte
Kekkonens forslag op til debat i folketinget. Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1962-63, sp.
6098, 6126f.
113
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Khrusjtjov ankommer til FN’s hovedkvarter i New York, den 18. september 1959. (FN).

1958-59. Dernæst bragte Hækkerup argumentet fra Nordisk Råd-sagen fra
1961 op ved at påpege, at ingen af de skandinaviske landede rådede over
atomvåben, og „intet af dem påtænker at gøre en ændring i deres politik på
dette område.“ Herefter bekræftede udenrigsministeren endnu engang, at
Danmark ikke påtænkte at ændre sin holdning til spørgsmålet om at anbringe
atomvåben på dansk område.117
Henvisningen til Nordens faktiske forhold blev senere udbygget med antydninger af, at enhver ændring i de omhandlede landes politik ville udfordre
den nordiske balance. Under Hækkerups besøg i Sovjetunionen i november
1963 berørte Khrusjtjov således igen Kekkonen-planen i forlængelse af en
drøftelse af Danmarks NATO-medlemskab, der blev betegnet som en fejltagelse. Efter at have henvist til, at de nordiske lande ikke havde modtaget
atomvåben, erklærede Hækkerup, at der hermed var skabt rolige forhold i
det nordeuropæiske område, og de fandt det ikke fornuftigt at bringe forstyr-

117

Udtalelse af 29. maj 1963 sendt til Ritzau, Reuters og U.P., UM 105.Dan.6; Grønland under den kolde
krig, s. 440.
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relse ind i denne tilstand ved nye politiske skridt.118 En udtalelse, der i skal ses
i lyset af de samtidige vestlige forhandlinger om oprettelsen af en NATOatomslagstyrke (se kapitel 36).
Argumentet om, at Norden de facto var atomfrit, ville imidlertid næppe
kunne stå for en nærmere efterprøvning. Zonetilhængerne ønskede jo netop
at lukke det hul i den danske atomvåbenpolitik, der sikrede, at man kunne
indføre våbnene, når situationen måtte fordre det. I kraft af den danske politiks smidige karakter var en stadfæstelse i kritikernes øjne ikke overflødig. Det
var formentlig også i erkendelse heraf, at udenrigsminister Hækkerup i 1964
erklærede, at man ved at rejse zonespørgsmålet udelukkende skabte mistillid
til den førte politik.119 Indføring af atomladninger blev fastholdt som en option, selv om det fra omkring 1960 stort set var utænkeligt med en ændring af
forbeholdet i fredstid. I praksis ville man være på tærsklen til krig, før den danske regering ville overveje at ændre sit standpunkt.
Indgåelse af en aftale om Norden som atomvåbenfri zone ville ødelægge
den fleksibilitet, der kendetegnede den danske atomvåbenpolitik med undgåelse af de negative politiske konsekvenser ved oplagring i fredstid kombineret
med en vis sikring af de militære fordele i tilfælde af krig. Dette blev opnået
gennem en balanceakt, hvor man ikke under de nuværende omstændigheder
ønskede at oplagre våbnene, men forberedte sig på at modtage ladninger, når
det måtte synes sikkerhedsmæssigt nødvendigt. En vedtagelse af zoneplanerne ville reelt ødelægge den omhyggeligt udformede politik og indskrænke
den sikkerhedspolitiske handlefrihed. Som udenrigsminister Krag understregede efter afvisningen af at ville drøfte zoneplanerne i Nordisk Råd: „[I]ngen
kan binde en regering eller et folketing over for en fremtid, hvis indhold man
ikke kender.“120

118

Hækkerups samtale med Khrusjtjov, november 1963. For en nærmere præsentation af „den nordiske balance“, se kapitel 28. Siden 1962 havde Kreml været mere imødekommende og gentagne
gange understreget det gode forhold til Norden. Således havde Gromyko ifølge ambassadør Mørch
haft en „konsiliant holdning“ under sit besøg i Danmark i foråret 1963, og chefen for MID’s skandinaviske afdeling, Kovaljov, der var med Gromyko i København, roste Norden i høje toner.
Indberetning af 16. maj 1963 fra den danske ambassade i Moskva, UM 5.D.30.b; Grønland under den
kolde krig, s. 448.
119
Udenrigsminister Hækkerup udtalte således i februar 1964, at de „utvivlsomt velmenende mennesker, der rejser spørgsmålet om en traktat for Norden, kun opnår at svække muligheden for at opretholde den nuværende tilstand, hvor Norden faktisk er et atomfrit område. Det svækker ved at
rejse tvivl indadtil og udadtil om holdbarheden i de erklæringer, de nordiske regeringer hver for sig
har afgivet.“ Et synspunkt, som allerede var blevet fremført af den danske ambassade i Oslo, da præsident Kekkonen genfremsatte sit forslag i december 1963: “Det negative svar fra Stockholm,
København og Oslo vil jo bare kunne tjene som grundlag for mistanke i Sovjetunionen, en helt ubegrundet mistanke“. Tale i Århus 9. februar 1964, talen blev gengivet i „Politiken“ dagen efter. Her citeret fra Hækkerup, Danmarks udenrigspolitik, s. 106; „Kekkonen-planen. Skarp norsk reaktion“, notat af 5. december 1963 udfærdiget af den danske ambassade i Oslo, UM 105.I.40.h.
120
Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1960-61, 23. marts 1961, sp. 2481f. Argumentet gik igen
under diskussionen af Kekkonen-planen i 1963, jf. Per Hækkerups tale i Århus den 9. februar 1964,
se ovenfor.
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Konsekvenserne ved permanent at afskære sig fra oplagring og brug af
atomvåben på dansk jord indeholdt det afgørende militærstrategiske perspektiv, at man principielt ville afskære Danmark fra NATO’s forsvarsstrategi, idet
et allieret forsvar af dansk territorium forventeligt ville blive gennemført af
atombevæbnede styrker. Dette strategiske problem var allerede så småt blevet
antydet med den danske fastholdelse af, at enhver tale om Norden som atomvåbenfri zone måtte foregå som led i en større europæisk zoneoprettelse. Et
synspunkt, som til fulde blev delt i Norge, hvor der blev udtrykt bekymring
for, at de skandinaviske lande ville blive tvunget ind i en særstilling i forhold
til landene på kontinentet.121 Problemet med at indgå særaftaler for Norden
var bl.a., at de danske beslutningstagere ikke havde tillid til de østlige forslag
og deres medfølgende garantier for Nordens neutrale status.122 Udsigten til at
afskære sig selv fra den allierede forsvarsstrategi var uacceptabel for de danske beslutningstagere, der siden 1949 havde håbet på og arbejdet for, at
NATO’s forsvarsværker også skulle omfatte Danmark. Et håb, som først med
knæsætningen af den fremskudte strategi omkring 1957-58 så ud til at blive
opfyldt. En permanent afvisning ville få alvorlige konsekvenser for forsvarsplanlægningen. I det mindste fandt NATO’s militære myndigheder, at flankeforsvaret ville stå for svagt uden mulighed for indsættelse af atomvåben. Og
USA meddelte i 1964 nordmændene, at det var farligt at begrænse alliancens
muligheder for udplacering af atomvåben i en akut krise eller krigssituation.123 Ud over de direkte forsvarsmæssige konsekvenser ville en atomvåbenfri zone have kollideret med afskrækkelseskonceptet, der som nævnt udgjorde et centralt element i den danske sikkerhedspolitik.
Ønsket om fastholdelse af den politiske manøvrefrihed med hensyn til indføring af atomsprængladninger må formodes at være blevet yderligere stimuleret af hensynet til alliancen. Blandt de ledende NATO-partnere var der en
stærkt negativ holdning til tanken om Norden som atomvåbenfri zone, og en
dansk accept ville uvægerligt have haft mærkbare konsekvenser for forholdet
til alliancen i almindelighed og til USA i særdeleshed.124 En hypotetisk dansk
støtte til zoneforslaget ville således „så tvivl blandt Danmarks allierede om
Danmarks vilje til at deltage i det fælles vestlige forsvar“.125
121

Skogrand og Tamnes, Fryktens Likevekt, s. 35.
Som H.C. Hansen i øvrigt udtrykte det i folketinget, da Bulganins forslag fra januar 1958, som også
indeholdt et forslag om en ikke-angrebspagt, blev drøftet, kunne man ikke se bort fra, at erfaringer med
sådanne ikke er de bedste. Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1957-58, 21. januar 1958, sp. 1937.
123
Skogrand og Tamnes, Fryktens Likevekt, s. 166.
124
Indberetning af 31. maj 1963 fra den danske ambassade i Washington, UM 105.I.40.h. I første
halvdel af 1960’erne nød den danske socialdemokratiske ledelse, særligt Krag og Hækkerup, høj anseelse hos amerikanerne (se kapitel 56). Anseelsen ville have fået et alvorligt knæk, hvis den danske
kurs var blevet lagt så drastisk om. Se Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1962-1978, 2002, s. 157 for en tilsvarende positiv amerikansk vurdering af Krag i 1964.
125
„Østersøen som ’fredens hav’“, 13. juli 1959, UM 105.Dan.1/2. Den radikale fiskeriminister A.C.
Normann erklærede i 1963 direkte over for en sovjetisk diplomat, at zoneforslaget var uacceptabelt,
da det ville være ensbetydende med at gå mod NATO. Jensen, Bjørnen og haren, s. 614.
122
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Endelig var de danske beslutningstagere fuldt opmærksomme på, at hele
zonekonceptet måtte ses i forlængelse af de østlige idéer om f.eks. „fredens
hav“ og andre former for hel eller delvis neutralisering af Danmark. Således
påpegede udenrigsministeriet, at der næppe kunne være nogen tvivl om, at
dansk støtte til det sovjetiske forslag om Norden som atomvåbenfri zone ville
„kunne bevirke en splittelse i NATO.“126

Dansk atomvåbenpolitik 1956-1962 – vurdering og videre
perspektiver
Da spørgsmålet om atombevæbning af NATO’s forsvarsstyrker i Vesteuropa
for alvor blev sat på dagsordenen i 1957, begyndte de sovjetiske kampagner at
tage til. Hovedformålet med det sovjetiske pres var at få Danmark til at afvise
atomvåben på dansk jord. Dermed kunne man forhindre en yderligere styrkelse af det danske (vesteuropæiske) forsvar i tilfælde af krig, så det strategisk
nødvendige greb om Østersøområdet og de danske stræder lettere kunne
strammes i tilfælde af krise eller krig. Samtidig var kampagnerne led i en
større indsats for at løsne Danmarks bånd til NATO, blandt andet gennem
forsøg på at svække den folkelige opbakning bag det vestlige forsvarssamarbejde og svække befolkningens tillid til den danske regering. Men trods den
hårde sovjetiske tone og truslen om atomangreb på Danmark i tilfælde af
krig, var det sovjetiske pres efter alt at dømme ikke udslaggivende for den
danske politik, der også blev formuleret under hensyntagen til indenrigspolitiske forhold.
Hensynet til ikke at provokere Sovjetunionen unødigt var dog en vigtig faktor, som medvirkede til at motivere den danske vægring ved modtagelse af
atomladninger, ligesom det i sidste ende blev et væsentligt argument for at
fastholde den anslåede politiske kurs. At en ikke-provokationsstrategi indgik
som et af elementerne i en balancepolitisk orientering var ikke specielt for
Danmark. Ikke-provokationshensyn spillede en rolle ikke blot i småstaternes
udenrigspolitiske strategier, men indgik også i stort og småt i både de store og
mellemstore landes afvejninger og overvejelser.
Den danske regering formulerede sin atomvåbenpolitik så smidigt, at den
på den ene side kunne sende beroligende signaler til Sovjetunionen og hjemlige modstandere af atombevæbning ved ikke umiddelbart at tillade oplagring af atomsprænghovederne, og på den anden side fastholde sin grundlæggende forpligtelsesstrategi over for alliancen. Denne forpligtelse bestod ikke
blot i en generel støtte til alliancens afskrækkelsesbaserede atomvåbenstrategi, men også accept af fremføringsmidlerne, etablering af atomlagre og
gennemførelse af en vis militær uddannelse i anvendelse af atomvåben. På
126

„Østersøen som ’fredens hav’“, 13. juli 1959, UM 105.Dan.1/2.
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grund af den komponent kunne også den hjemlige borgerlige fløj og forsvarskredse acceptere den anlagte politiske kurs.
I årene fra 1957-1964 blev spørgsmålet om oprettelse af atomvåbenfri zoner
i Norden rejst adskillige gange. Først og fremmest fra østlig side, men også af
Finland og af den danske venstrefløj. Det østlige formål med kampagnerne
var primært at skabe splittelse i Vesten, og de politiske perspektiver var efter
alt at dømme vigtigere end de konkrete militære perspektiver. Kreml havde
imidlertid ingen indflydelse af betydning på den danske beslutningsproces
omkring Norden som atomvåbenfri zone og opnåede dermed heller ikke at
skabe splid i NATO eller trække Danmark (og Norge) i retning af neutralitet.
Her havde spørgsmålet om centraleuropæiske zoner bedre genklang
blandt danske beslutningstagere på grund af muligheden for dialog mellem
Øst og Vest, nedrustningsforhandlinger og afspænding. Fra dansk side forholdt man sig dog i hovedsagen reserveret til de konkrete forslag, primært
under henvisning til magtbalancespørgsmålet, men også hensynet til NATOpartnerne spillede efter alt at dømme en væsentlig rolle.
Når de danske myndigheder derimod ikke var indstillet på at overveje forslaget om Norden som atomvåbenfri zone, skyldes det i hovedsagen, at det ville
have brudt grundlæggende med den danske kurs og krævet en omkalfatring af
det smidige atomvåbenforbehold. Den danske regering forbeholdt sig til stadighed ret til at ændre sin atomvåbenpolitik. Med en ændring af politikken fra
ikke-oplagring under „de nuværende omstændigheder“ til permanent afvisning
af atomvåben på dansk (nordisk) område ville man ødelægge den afbalancerede politik, hvor afskrækkelsen blev suppleret med en beroligende komponent.
*
Dette politiske grundsyn blev fastholdt af de danske myndigheder og skiftende
danske regeringer helt frem til 1980’erne, hvor atomvåbenfri zoner igen blev
sat på dagsordenen, hvilket vil blive behandlet nærmere i kapitel 65. Da Socialdemokratiet i efteråret 1980 på sin kongres vedtog, at man skulle arbejde for
ikke at modtage atomvåben i Danmark, fandt forsvarsministeriet, at en sådan
holdning syntes at „indebære et afgørende brud med den vedtagne NATOstrategi.“ Denne strategi, der byggede på den mulige anvendelse af atomvåben som konsekvens af et angreb mod alliancen, havde man fra dansk side
udtrykkeligt tilsluttet sig, selv om den danske politik havde det „særlige element“, at man ikke under de nuværende omstændigheder ville modtage
atomvåben på dansk område.127
I 1960’erne og 1970’erne vedblev man at diskutere spørgsmål som dansk
atombevæbning i tilfælde af krig og allieret anvendelse af atomvåben på
127
„Danmarks atomvåben ’policy’“, 6. oktober 1982, FM 7.kt.112.10-1(461); „Historisk rids af dansk
atompolitik“, 7. november 1983, FM 7.kt.112.10-1(498).
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dansk jord. I november 1962 havde man fra amerikansk militær side anført,
at det var tvivlsomt, om der i tilfælde af en pludselig krise ville være atomvåben til rådighed i NATO’s Nordregion. En hurtig levering ville kræve, at der
var indgået en bilateral dansk-amerikansk aftale forinden, ligesom der skulle
gennemføres en ret omfattende træning af det omhandlede personel. Det
ville skønsmæssigt tage 3-6 måneder. I 1963 havde man fra amerikanske side
endnu engang rejst atomspørgsmålet diskret over for de danske myndigheder
og henledt opmærksomheden på, at man ikke for øjeblikket kunne forvente
atomsprængladninger leveret med kort varsel. Oplysninger, som chefen for
NATO-kontoret – uden at ville genrejse atomspørgsmålet – viderebragte til
ministeren og ministeriets ledelse, for at disse kunne være orienterede om
nogle af de problemer, der „ville frembyde sig, hvis begivenheder, som
Danmark ikke er herre over, nogensinde skulle gøre det aktuelt at fremsætte
et dansk ønske om at måtte modtage atomsprængladninger.“ Reelt vidste de
danske myndigheder ikke, hvorvidt NATO’s militære myndigheder overhovedet kalkulerede med atomvåben til det danske forsvar. Fra dansk side overvejede man dog langt op i 1970’erne muligheden for atombevæbning, f.eks.
gennem udlån fra vesttyske styrker. Og under alle omstændigheder gik de
danske beslutningstagere ud fra, at allierede styrker skulle anvende atomvåben i forsvaret af dansk område. Dette spørgsmål gav i sig selv anledning til
politisk drøftelse, særligt med henblik på fastholdelse af dansk politisk kontrol med disse våbens indsættelse på dansk område. Denne kontrol skulle fastholdes, om end det i praksis ville blive de militære forhold, der i sidste ende
afgjorde indsættelsen. Den praktiske kontrol ville blive vanskelig.128
Samtidig med den konsekvente danske støtte til afskrækkelseskonceptet,
fastholdt man fra dansk side i 1960’erne og 1970’erne, at atomvåbnenes rolle
i såvel afskrækkelse som forsvar i første omgang var politisk, og kun i anden
række militær. Dette betød, at man fra dansk side lagde mindre vægt på kortrækkende atomvåben møntet på slagmarksanvendelse. Desuden ønskede
man fra dansk side i det mindste fra 1970’erne at hæve „atomtærsklen“, hvilket indebar en styrkelse af det konventionelle forsvar og øgede forsvarsbevillinger. Det blev fundet væsentligt, at man – hvor det var muligt – mindskede
afhængigheden af atomvåbnene, og erstattede dem med konventionelle våben med samme forsvarsmæssige egenskaber.129

128

„Eventuel levering af amerikanske atomsprænghoveder til det danske forsvar“, notat af 6. februar
1963, UM 105.I.40.e; „Forudsætninger for modtagelse af atomladninger i kritiske situationer“, 9. september 1965, FM 91-26/55-73, kasse 6; Noget tyder på, at NATO’s militære myndigheder fra 196364 ikke længere opererede med atombevæbning af det danske forsvar. For en nærmere redegørelse
for spørgsmålet om den praktiske udvikling i såvel de danske forberedelser og de allierede planer,
se bind 5 og 6 om dansk udenrigspolitiks historie, Borring Olesen og Villaume, I blokopdelingens tegn
og Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement, dansk udenrigspolitiks historie bd. 6, 2004, s. 19293
129
„Danmarks atomvåben ’policy’“, 6. oktober 1982, FM 7.kt.112.10-1(461).
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14 · Dansk-vesttysk militært samarbejde
Indledning
Danmarks opfattelse af den sikkerhedspolitiske verdenssituation ændrede sig
betydeligt, da Tyskland efter anden verdenskrigs afslutning var tvunget i knæ.
Tidligere havde den sikkerhedspolitiske kurs været udformet under nøje balanceret hensyntagen til Tyskland og Storbritannien. Efter et par usikre år
stod det klart, at sikkerheden nu måtte betrygges gennem en tilsvarende delikat balancegang mellem vestmagterne og den nye trussel, Sovjetunionen.
Men selv om Tyskland ikke længere blev opfattet som hovedtruslen, var den
gamle arvefjende endnu af afgørende betydning i sikkerhedspolitiske spørgsmål, idet den nye trusselssituation fastlåste Danmark i et militært afhængighedsforhold til naboen mod syd. Danmarks geostrategiske skæbnefællesskab
med Tyskland var uomtvisteligt. I den nordatlantiske alliances tidligste år gav
dette sig udslag i konsekvent dansk støtte til, at Vesttyskland skulle genoprustes. Vesttysk deltagelse i det vestlige forsvar var afgørende for at holde
Vesteuropa. Derfor måtte beslutningstagernes egen reservation over for den
tidligere besættelsesmagt samlet set træde i baggrunden, om end hensynet til
såvel befolkningens animositet over for tyskerne som Sovjetunionens grundlæggende mistillid til Vesttyskland fordrede, at man trådte varsomt.
Det stod dog samtidig klart, at Danmark ikke opnåede tilstrækkelig beskyttelse ved, at det militære tomrum i Centraleuropa nu var ved at blive opfyldt.
Der måtte skabes sikkerhed for, at vesttyske (atombevæbnede) styrker i tilfælde af et sovjetisk angreb kæmpede undvigende kamp mod nord og dermed forsvarede dansk jord. Som den danske forsvarsstab vurderede i foråret
1957: „Troen på Maginot-linien fik dog ikke denne til at holde i 1940. Der må
derfor skabes en ordning, der sikrer at korpset i tilfælde af tilbagegang går
mod nord.“1 Men hvis de vesttyske stridskræfter skulle bindes til dansk territorium, krævede det militær integration med Bundeswehr i fredstid.
Ligesom man fra sovjetisk side konstant fulgte den politiske og militære udvikling i Vesttyskland tæt, var de russiske argusøjne i de kommende år til stadighed rettet mod det vesttyske militære samarbejde med Danmark.
Den grundlæggende danske militære integration med Vesttyskland blev
gennemført i årene 1956-1961, og i 1961-62 kronet med etableringen af enhedskommandoen. Dermed var Danmarks indledende integration i det vestlige militære samarbejde på plads.

1

„Den Vesttyske militære genoprustning og dens indvirkning på Danmarks militære forhold“, notat
af 18. marts 1957, UM 105.K.25.
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I dette kapitel vil den danske politikformulering i forbindelse med det stadigt tættere dansk-vesttyske militære samarbejde blive behandlet med særligt
fokus på drivkræfterne bag politikken, herunder især Sovjetunionens betydning i den danske beslutningsproces.

Udviklingen i det dansk-vesttyske militære samarbejde
Allerede i 1950 havde man i vesttyske flådekredse taget kontakt til den danske flådeledelse med henblik på et fremtidigt samarbejde omkring forsvaret
af den vestlige del af Østersøen og de danske stræder. Og under forhandlingerne om vesttysk optagelse i den nordatlantiske alliance i begyndelsen af
1950’erne forberedte de danske myndigheder sig da også på et intimt samarbejde og erkendte, at Danmark formentlig ville blive udsat for et stigende
pres fra vesttyskerne om forsvarets opbygning. I 1953 havde man fra vesttysk
side været meget opsat på etablering af et samarbejde med Danmark – i første omgang inden for civilbeskyttelse – og havde fremsat konkrete ønsker i
1954, ligesom repræsentanter for den danske og den vesttyske flåde i 1955 var
blevet enige om, at et fremtidigt flådesamarbejde ville være nødvendigt. De
danske myndigheder havde dog ikke ment, at tiden endnu var inde, men var
indstillet på vesttysk fredstidsbenyttelse af NATO-finansierede anlæg såsom
flådebaserne i Korsør og Frederikshavn.2
Det var især efter den vesttyske indtræden i NATO i oktober 1955, at spørgsmålet om dansk-vesttysk militært samarbejde for alvor tog fart, og Danmark
måtte tage stilling til de stadigt øgede krav om militært samarbejde med vesttyskerne, der i hovedsagen knyttede sig til tre aspekter. For det første den kommandomæssige integration mellem landenes forskellige værn (i første omgang flåden), herunder det medfølgende problem om placering af vesttyske
officerer på dansk jord (og danske officerer på tysk jord), for det andet etablering af militære depoter til de tyske styrker og for det tredje fælles dansktysk øvelsesaktivitet på dansk jord.
For så vidt angik kommandofællesskabet, havde den vesttyske marine allerede
i 1954 givet udtryk for ønske om oprettelse af en vesttysk-dansk enhedskommando for alle tre værn. Men på grund af den åbenbare politiske modstand
i Danmark valgte vesttyskerne indledningsvis at arbejde for oprettelse af en
fælles flådekommando. Det blev konkretiseret i chefen for de allierede styrker i Europa (SACEUR) general Alfred B. Gruenthers forslag fra 1956 om oprettelsen af en fælles flådekommando, og i 1957 blev der oprettet en allieret

2

„Atlantkontorets stillingtagen til NATO’s invitation til Vesttyskland om optagelse i NATO“, P.M. af
9. oktober 1954, UM 105.K.25; „Dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, 13. februar 1956, udfærdiget af chef for NATO-kontoret B. Kronmann, UM 105.K.25; Poul Villaume, Allieret med forbehold.
Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961, 1995, s. 236f.
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planlægningsgruppe i Holtenau ved Kiel, der havde til opgave at undersøge
de strategiske og organisatoriske sider af forsvaret i Østersøen og fastlægge
grundlaget for den fælles dansk-vesttyske flådekommando. Planen om en flådekommando blev stillet i bero i oktober 1958.
Udviklingen gik imidlertid i retning af en fælles kommando for alle tre
værn. Allerede i september 1956 var SACEUR nærmest en passant kommet
med hentydninger om, at integrationen senere skulle omfatte fly- og landstyrker, og i 1960-61 begyndte NATO’s militære myndigheder at presse på for en
formel oprettelse af en samlet kommando for alle tre værn. På denne baggrund foreslog den danske regering i 1960, at kommandoen blev oprettet i
NATO-regi. Efter fortsat dansk tøven og forhaling satte SACEUR i sommeren
1961 regeringen kniven for struben, og i december 1961 accepterede
Danmark endeligt oprettelsen af en NATO-enhedskommando.3 Kommandosamarbejdet medførte desuden krav om tilknytning af vesttyske officerer til
Nordkommandoen (AFNORTH, Norge), til den danske hærs NATO-hovedkvarter (COMLANDDENMARK) og danske officerer til hovedkvarteret for de
opstillede vesttyske styrker i Slesvig-Holsten (COMLANDSLESVIG). Ud over
kommandosamarbejdet på det land- og sømilitære område blev der koordineret på det luftmilitære område i form af kontakt mellem stabsofficerer fra
den danske flyverkommando og de tilsvarende myndigheder i Vesttyskland
med henblik på en militær koordination af forsvarsplanerne for det danske
og slesvig-holstenske område.4 Den danske regerings manøvre i 1960-61 med
etablering af kommandoen som NATO-institution i stedet for et bilateralt
dansk-vesttysk arrangement var udslag af en taktik, der i 1956 blev formuleret
af udenrigsministeriet som modforanstaltning, hvis vesttyskerne skulle presse
på med hensyn til samarbejde.5
Denne taktik var allerede blevet kronet med succes i de penible forhandlinger om etablering af vesttyske militærdepoter i Jylland, der især pågik i 195859. Hvis vesttyske styrker skulle bindes til forsvaret af dansk territorium, måtte
der allerede i fredstid oprettes depoter i Danmark til brug for de vesttyske enheder. NATO’s Nordkommando havde rejst spørgsmålet allerede i september
1955, men først i sommeren 1957 blev sagen om depoter på dansk jord for alvor aktuel. Efter sagen havde været diskuteret af de militære myndigheder, begyndte realitetsforhandlingerne mellem de respektive udenrigsministerier i
juli 1958.6 I slutningen af januar 1959 kom det imidlertid frem i vesttysk og se-

3

Villaume, Allieret med forbehold, s. 241f.
„Forsvarsspørgsmål og Østersøen som et ’fredens hav’“, referat af 24. august 1959, UM
105.Dan.1/2.
5
„Dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, 13. februar 1956, udfærdiget af chef for NATO-kontoret B. Kronmann, UM 105.K.25.
6
Forhandlingsforløbet er afspejlet i en serie dokumenter fra UM 105.Dan.9. Desuden „Dansk-tysk
samarbejde på forsvarets område“, 13. februar 1956, udfærdiget af chef for NATO-kontoret B.
Kronmann, UM 105.K.25.
4
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nere dansk presse, at de to lande var tæt på at indgå en aftale. Det danske
udenrigsministerium måtte derpå meddele vesttyskerne, at man grundet omtalen ikke kunne indgå en aftale på nuværende tidspunkt. Spørgsmålet kunne
imidlertid tages op igen om et halvt år, men det skulle da – i tråd med den
udenrigsministerielle taktik – være som en aftale mellem Danmark og NATO.
Vesttyskland pressede imidlertid på for at få indgået en aftale, og det danske
udenrigsministerium vedblev officielt at arbejde med spørgsmålet. I slutningen af april 1959 stod det klart, at der kunne blive indgået en aftale som
led i den nye forsvarsordning. I midten af maj blev hele regeringen orienteret, og få dage efter accepterede Det Radikale Venstre, at man kunne indgå
en aftale. Allerede i begyndelsen af februar var indholdet offentliggjort, herunder at der ikke måtte oplagres atomvåben.7
Det sidste hovedaspekt af den militære integration med vesttyskerne, den
fælles øvelsesvirksomhed, var særligt penibelt, hvor der var tale om øvelser med
vesttyske styrker på dansk område. Vesttyskerne var opmærksomme på problemet og havde gennem sidste halvdel af 1950’erne – efter det danske udenrigsministeriums opfattelse – vist stor tilbageholdenhed i spørgsmålet om henvendelse til Danmark angående fælles militære øvelser. I 1957 havde tyske
Østersø-flådestyrker for første gang deltaget i NATO-øvelser i danske farvande
med dansk deltagelse, og i 1959 blev den første øvelse med vesttyske enheder
gennemført i selve Østersøen.8

Den sovjetiske kampagne tager form
Den første sovjetiske reaktion på planerne om oprettelse af en dansk-tysk fælles (flåde)kommando kom i marts 1957, da den sovjetiske ministerpræsident
Nikolaj Bulganin – som anført i kapitel 11 og 13 – sendte et brev til stats- og
udenrigsminister H.C. Hansen, hvori den danske NATO-politik blev kritiseret. Ud over at den danske regering blev advaret mod oprettelse af atombevæbnede baser på dansk jord, fremhævede Bulganin Danmarks vigtige
rolle som strædernes vogter. Kritikken mod det konkrete dansk-vesttyske militære samarbejde var af indirekte karakter, da Bulganin kun omtalte „Bonns
militarister“. Imidlertid opfattede de danske myndigheder henvendelsen som
delvist rettet mod det gryende kommandomæssige samarbejde.9 På dette tidspunkt var kommandoen da også kommet i Sovjetunionens søgelys. Chefen for
MID’s skandinaviske afdeling, Konstantin Rodionov, havde tidligt på somme-

7

Mødereferat, 29. april 1959, UM 105.Dan.9.
„Forsvarsspørgsmål og Østersøen som et ’fredens hav’“, 24. august 1959, UM 105.Dan.1/2.
9
Det fremgår af en sen vurdering fra udenrigsministeriet. „Sovjetisk demarche den 31. august 1961
vedr. fælleskommandoen“, 4. september 1961, udfærdiget af den danske ambassadør i NATO, E.
Schram-Nielsen, UM 105.I.19.b/2.
8
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ren 1957 foreslået, at den sovjetiske ambassadør i København, Nikolaj Slavin,
skulle instrueres om, at han under sine løbende samtaler med danske ministre skulle understrege, at et dansk-vesttysk militærsamarbejde „alvorligt ville
komplicere situationen i Østersøområdet og kunne medføre særdeles negative konsekvenser.“ Endvidere skulle der produceres avisartikler, der afslørede
de vesttysk-danske planer. Den sovjetiske pressekampagne tog fart i sommeren 1957 og varede efteråret ud med kritisk omtale af det påtænkte danskvesttyske flådesamarbejde, hvor især Vesttyskland blev udsat for hårde angreb.10
I juni 1957 oplæste den sovjetiske ambassadør i København efter instruks
en erklæring for H.C. Hansen om avismeddelelser angående det dansk-vesttyske militære samarbejde i Østersøen, der berørte sovjetiske sikkerhedsinteresser. Det var Sovjetunionens håb, at Danmark ikke ville foretage sig noget,
der ville forværre situationen i Østersøområdet. H.C. Hansen afviste imidlertid „at tillægge avisskriverier nogen betydning“, og henviste i øvrigt til, at
spørgsmålet hørte under NATO’s kompetence. Desuden mente stats- og
udenrigsministeren, at han allerede havde drøftet dette spørgsmål i korrespondancen med Bulganin.11
I den kommende tid vedblev sovjetiske politikere og gesandter at rette henvendelser til danske beslutningstagere om det militære samarbejde med
Vesttyskland. Ikke mindst forhandlingerne om den dansk-vesttyske fælleskommando havde Kremls opmærksomhed. Under et møde med H.C. Hansen i
november 1957 erklærede udenrigsminister Andrej Gromyko, at han havde
set, at der var blevet oprettet en Østersøkommando, hvilket gik mod tendensen til forbedring af den internationale situation og situationen i Østersøområdet. Gromyko mente, at det ville forøge spændingen i området og understregede, at Sovjetunionen med største interesse fulgte det, der foregik i
nærheden af dets grænser. H.C. Hansen rettede russerens opfattelse, idet der
kun var „overvejelser“ om en Østersøkommando, ligesom han erklærede, at
Danmark ikke havde angrebsplaner mod nogen og ønskede at leve i fredelig
forståelse med Sovjetunionen. H.C. Hansen anførte videre, at dette lille lands
beliggenhed så tæt på Sovjetunionens grænser også måtte påvirke overvejelserne. En udtalelse, der snarere end at være en imødekommelse, tilsyneladende var en dansk advarsel mod et for stærkt sovjetisk pres, da H.C. Hansen
samtidig pointerede, at Gromyko måtte være opmærksom på, at Danmarks
beliggenhed fordrede foranstaltninger, som regeringen fandt nødvendige af
hensyn til landets sikkerhed og forsvarsmæssige forberedelse. Ethvert land
havde – som Gromyko selv havde sagt – lov til at opbygge et naturligt forsvar.

10
Her citeret fra Jensen, Bjørnen og haren, s. 554. Rodionov fandt dog, at det endnu var for tidligt at
udsende en ny sovjetisk regeringserklæring til regeringerne i Finland, Polen og DDR for at få dem
til at udtale sig imod det dansk-tyske samarbejde.
11
Jensen, Bjørnen og haren, s. 556.
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Dette gjaldt naturligvis også Danmark, der selvfølgelig ville overveje spørgsmålet ud fra den „alvor og omhyggelighed“, som det påkaldte.12 Trods det, at
der kun var tale om „overvejelser“, kunne Gromyko næppe være i tvivl om, i
hvilken retning udviklingen gik.
Da Bulganin godt en måned senere, i december 1957, endnu en gang advarede den danske regering mod at modtage atomvåben, blev det igen understreget, at Danmarks holdning til planerne om en Østersøkommando også
ville få stor betydning for udviklingen i hele området.13
Herefter gik der et helt år, før den næste officielle sovjetiske henvendelse
kom. Tonen var da skærpet noget, og Kreml forsøgte eksplicit at binde det
dansk-vesttyske militære samarbejde sammen med den danske atomvåbenpolitik. Fælleskommandoen, som blev betegnet „Danmarks underkastelse under
militære planer som udpønses i Tyskland under NATO’s banner“, ville ifølge
Kreml betyde, at den tyske atombevæbnede flåde ville kunne operere frit i
danske havne. Dette var, påstod Kreml, en udhuling af det danske atomvåbenforbehold. Sammen med Forbundsrepublikken og andre NATO-lande bar
Danmark ansvaret for de mulige konsekvenser af at drage Østersølandene ind
i en sfære af forberedelser til atomkrigsragnarok.14 Den danske regering undlod at reagere på henvendelsen.
Da minister for udenrigshandel Anastas Mikojan i januar 1959 mødtes med
H.C. Hansen i København, understregede russeren, at det planlagte samarbejde vakte bekymring i Sovjetunionen, som vendte sig imod, at ’den tyske
værnemagt’ fik indflydelse i Danmark.15 Som i sit svar til ambassadør Levytjkin
året forinden gled H.C. Hansen af på angrebet og henviste til, at sagen på
dette tidspunkt kun blev studeret af militærfolk. Han ville dog inddrage de
psykologiske og udenrigspolitiske hensyn, der naturligvis måtte være, og han
erklærede, at han ville gøre alt for at undgå at tage skridt, der kunne genere
Sovjetunionen. Dette betød dog næppe, at Kreml skulle forvente, at kommandoen blev opgivet. H.C. Hansen pointerede, at han ikke mente, at der bestod
en fare for, at Danmark blev „en filial af den tyske værnemagt“. Ifølge det sovjetiske referat skulle stats- og udenrigsministeren endvidere have sagt, at en
dansk afvisning af at samarbejde med den vesttyske flåde ville betyde
Danmarks udtræden af NATO. En udtalelse, der formentlig skulle demonstrere over for Kreml, at opgivelse fælleskommandoen var helt ude af betragtning.16

12

Her citeret fra Jensen, Bjørnen og haren, s. 515f.
Sst., s. 518f.
14
Sst., s. 562.
15
Sst., s. 562-64. Da MID i december havde forberedt Mikojans besøg, var det blevet planlagt, at han
skulle have talt om atompolitikken og det dansk-tyske samarbejde og dets konsekvenser for freden i
Østersøregionen.
16
Her citeret fra sst., s. 564.
13
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Også allieret øvelsesaktivitet med vesttysk deltagelse gav ved flere lejligheder
anledning til kritik og protester fra østblokkens side. I 1950’erne gjaldt det
især afholdelse af flådeøvelser i Østersøen med vesttysk deltagelse. Da den første flådeøvelse med såvel danske som vesttyske styrker løb af stabelen i foråret
1959, blev der fra polsk side foretaget en demarche i København. Fra polsk
side udtrykte man ængstelse ved væksten i den tyske flåde og bekymring over
den danske deltagelse i øvelser med tyske enheder – og under vesttysk kommando. Øvelsen, der foregik i den vestlige del af Østersøen, affødte også en
kommentar i „Pravda“. Den sovjetiske presse tog desuden fat i den næste, betydeligt større NATO-øvelse i Østersøen, hvor der deltog endnu flere vesttyske
styrker, og som til dels foregik i farvandene øst for Bornholm.17
Ligeledes havde oprettelsen af vesttyske depoter på dansk jord Kremls interesse.
Efter at sagen havde været fremme i pressen, forhørte den sovjetiske chargé
d’affaires, N.A. Mikhajlov, sig i september 1959 hos udenrigsminister Krag om
forhandlingerne. Fra Sovjetunionens side måtte depoterne opfattes som tyske
militære baser oprettet på dansk territorium i fredstid. Derved rakte Danmark
hånden til „den aggressive tyske militarisme, som sigtede mod revanche“.
Man fandt fra sovjetisk side, at dette var en ændring af Danmarks hidtidige
politik, som var gået ud på ikke at acceptere stationering af fremmede militære styrker i fredstid. Som Krag bemærkede i sit referat, var Mikhajlovs erklæring holdt i „absolutte vendinger“. Krag afviste den sovjetiske opfattelse og
understregede, at den danske basepolitik var uændret.18 Den danske offentliggørelse af NATO-depoternes opførelse førte ikke til en sovjetisk reaktion,
hvilket ifølge det danske udenrigsministeriums senere analyse betød, at
Sovjetunionen havde erkendt, at depotaftalen ikke betød nogen ændring af
hverken den danske stationerings- eller atomvåbenpolitik.19
Fra slutningen af 1959 tog den sovjetiske kritik til. I Moskva blev den nytiltrådte danske ambassadør, Gunnar Seidenfaden, fra slutningen af 1959 til foråret 1960 gentagne gange udsat for sovjetiske ministres og embedsmænds
skarpe angreb på Danmarks militære samarbejde med vesttyskerne. Og fra
årsskiftet 1960-61 begyndte sovjetiske diplomater og politikere over for såvel
danske embedsmænd som en række ledende danske socialdemokratiske og
radikale ministre med stigende intensitet at kredse omkring den vesttyske militarisme og revanchisme. Og nu blev også politikere fra de borgerlige partier
belært om „den tyske fare“.20 I marts 1961 opsøgte Levytjkin igen den danske

17

„Forsvarsspørgsmål og Østersøen som et „fredens hav““, referat af 24. august 1959, UM
105.Dan.1/2. Den polske demarche blev desuden foretaget i Oslo, da også norske flådestyrker deltog i øvelserne.
18
Notat af 17. februar 1959, udfærdiget af udenrigsminister J. O. Krag og den danske ambassadør i
Washington A. Serup, UM 105.Dan.9; Jensen, Bjørnen og haren, s. 572.
19
Referat af 10. februar 1964, UM 105.Dan.9; Jensen, Bjørnen og haren, s. 572.
20
Jensen, Bjørnen og haren, s. 567f. Det var kendetegnende for mange af de danske reaktioner, at det
militære samarbejde med Vesttyskland blev forklaret som et nødvendigt onde.
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udenrigsminister for at diskutere fælleskommandoen, som ambassadøren
vanskeligt kunne begribe var under overvejelse, netop som nye bestræbelser
for afspænding var i gang. Krag svarede – tilsyneladende lidt kort – at det
snart var på tide, at Kreml fik et bedre forhold til Vesttyskland.21 Selv om henvendelsen efter ambassadørens udsagn skete uden forudgående instruktion,
var den sovjetiske ambassade i København ved flere lejligheder omkring 196061 blevet instrueret om til stadighed at indberette om Danmarks militære
samarbejde med Vesttyskland. Det var en udvikling, der skulle følges opmærksomt og modvirkes. Det blev den også. En uge efter besøget hos Krag opsøgte
Levytjkin den danske statsminister for at diskutere såvel fælleskommando som
vesttyske depoter.22
Også i den sovjetiske presse blev de dansk-vesttyske forhandlinger på det
kommandomæssige område gjort til et tema i denne periode. Kampagnen var
skåret over samme læst som de formelle og uformelle diplomatiske henvendelser og rettede sig – som det havde været tilfældet siden 1957 – imod „hitlerrevanchisternes“ forsøg på at skabe en fælleskommando.23 Den sovjetiske
kampagne blev taget op af de danske kommunister, og i „Land og Folk“ advarede man den socialdemokratiske kongres og senere også den radikale hovedbestyrelse mod de skæbnesvangre konsekvenser af fælleskommandoen og opfordrede i stedet til at føre „en sand fremskridtspolitik“.24
Så sent som december 1960 fandt Kreml grund til at mene, at den danske
regering ville modsætte sig det vesttyske pres, som ville blive lagt på Danmark.
Det sovjetiske ræsonnement var, at de radikale ministre ville gøre deres indflydelse gældende, da Det Radikale Venstre var gået tilbage ved valget i november 1960 på grund af for stor eftergivenhed i militære spørgsmål.25 Der
var dog ikke tegn på, at den danske regering i længden ville modsætte sig det
allierede pres. Alligevel var den danske politik fra først til sidst præget af tøven og trænering.

Grundlæggende dansk stillingtagen
Fra dansk side var man af forsvarsmæssige hensyn indstillet på, at der måtte
etableres et vist, nært militært samarbejde med den nye vesttyske alliancepartner. I 1957 vurderede udenrigsministeriet, at det generelt burde holdes for
øje, at „Danmark i forsvarsmæssig henseende ikke blot er positivt interesseret
i, men meget nær afhængig af et militært samarbejde med Tyskland, og at
21

Notat af 8. marts 1961, udfærdiget af J. O. Krag, UM 105.I.19.b/1; Jensen, Bjørnen og haren, s. 574.
Jensen, Bjørnen og haren, s. 574f.
23
„Sovjetisk presse om de dansk-tyske forsvarsforhandlinger“, indberetning fra Moskva af 7. februar
1961, udfærdiget af den danske ambassadør i Moskva G. Seidenfaden, UM 105.I.19.b/1.
24
„Land og Folk“ 11. og 12. juni 1961 samt „Berlingske Aftenavis“, 13. juni 1961.
25
Jensen, Bjørnen og haren, s. 573f.
22
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DKP støttede
den sovjetiske
kampagne mod
dansk-tysk militært
samarbejde med
denne plakat.
(ABA).

dette samarbejde derfor bør fremmes, hvor afgørende modhensyn ikke stiller
sig i vejen.“ Fra dansk side ønskede og støttede man den fremskudte strategi,
der i høj grad var afhængig af vesttyske styrker. Og såfremt Danmark anlagde
en for stærkt reserveret holdning over for det militære samarbejde, ville
Vesttyskland muligvis ikke være indstillet på at bidrage aktivt til styrkelsen af
Danmark. Men der var også andre faktorer end de rent militære, der pegede
i retning af en dansk accept af en tættere forsvarsmæssig integration med de
vesttyske styrker. Hensynet til Vesttyskland gjorde det således stadigt mere vanskeligt at opretholde en tilbageholdende linje i det militære samarbejde, idet
en for udpræget dansk reservation kunne få virkninger på f.eks. det handelsmæssige forhold mellem de to stater.26 Ud over de økonomiske hensyn måtte
26

„Nyorientering m.h.t. dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, notat af 24. september 1957,
udfærdiget af chef for NATO-kontoret A. Serup, udtaget til direktøren 3. januar 1958, UM 105.K.25.
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Forbundsrepublikkens støt stigende politiske indflydelse, der ikke mindst
bundede i den betragtelige vesttyske forsvarsindsats i alliancen, tages i betragtning, selv om der – som vi skal se nedenfor – også var visse risici forbundet med den tættere tilknytning til et stærkt Vesttyskland. Og der var andre
magter end Vesttyskland, hvis synspunkter den danske regering måtte medregne, når kursen skulle sættes. Da Danmark ikke havde set sig i stand til at
modsætte sig større skridt inden for NATO, vurderede udenrigsministeriet, at
„en for reserveret dansk holdning over for et samarbejde med tyskerne vil
være skadelig, dels i vort forhold til tyskerne selv, dels i vort forhold til NATO
og i hvert fald [til] en række af de magter, som spiller en rolle i denne organisation, såsom USA og England, som næppe udfra deres almindelige syn på
verdenspolitikken vil anse for udpræget dansk reservation som realistisk.“27
Under de dansk-vesttyske forhandlinger i begyndelsen af februar 1961 om
fælles kommandostruktur udtrykte forsvarsminister Poul Hansen ikke blot bekymring over risikoen for vesttysk dominans, men erklærede også, at økonomiske problemer – såsom det danske landbrugs afsætningsmuligheder i
Vesttyskland – kunne have indflydelse på samarbejdet om de militærpolitiske
forhold.28 Det var ikke noget tilfælde, at Poul Hansen hentydede til, at vesttysk forøgelse af import af landbrugsvarer fra Danmark – trods vesttysk medlemskab af Fællesmarkedet – kunne give danske indrømmelser i forhandlingerne om enhedskommandoen. Få dage forinden var han blevet instrueret af
udenrigsminister Krag om under forhandlingerne med forsvarsminister
Strauss at oplyse, at det tillige var klart, at „en handelspolitisk udvikling, der
ville indebære en voksende diskriminering mod danske eksportvarer til
Tyskland, ikke vil lette gennemførligheden af et nært forsvarsmæssigt samarbejde.“29 På trods af, at den fælles landbrugspolitik først kom til i 1963, fokuserede Danmark allerede på de stigende problemer for den danske land27

„Dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, 13. februar 1956, udfærdiget af chef for NATO-kontoret B. Kronmann, UM 105.K.25. Den konsekvente amerikanske støtte til Vesttyskland havde desuden også været med til at give vesttyskerne en relativ styrkeposition i alliancen. Allerede fra begyndelsen af 1950’erne stod det klart, at særligt USA, men også Storbritannien, gerne så Vesttyskland
genoprustet og optaget i NATO. Dette talte ud fra basale alliancepolitiske hensyn klart for en velvillig dansk indstilling. Vesttysk NATO-medlemskab var i sidste ende en NATO (stormagts-)afgørelse,
og dansk veto havde her været en ret teoretisk mulighed. Som kommentar til en udenrigsministeriel
analyse fra 1952 om spørgsmålet om tysk optagelse i EDC, var det dog blevet anført, at hensynet til
at styrke Vesteuropa gennem tysk oprustning måtte afbalanceres i forhold til de mulige risici. Da krig
inden for overskuelig fremtid ville betyde Danmarks ødelæggelse, var fredens bevarelse det primære
mål, og på denne baggrund blegnede militære og strategiske betragtninger. Det nyttede ikke, at man
for på længere sigt at øge sin sikkerhed satte den på spil i en situation, hvor Sovjetunionen var overlegen. Derfor måtte den militære oprustning ske under hensyntagen til ikke at udløse katastrofen.
„Notat om 4-magtsforhandlinger om Tyskland“, 31. juli 1952 med kontinuation s.d., udfærdiget af
NATO-kontoret, UM 105.I.8.i.
28
Villaume, Allieret med forbehold, s. 252f. Desuden mødereferat af 2. februar 1961, ABA, Bertel
Dahlgaards arkiv, læg K.4.d, pk. 10.
29
„Telegram af 25. januar 1961 fra udenrigsministeren til forsvarsministeren, p.t. den Kgl. ambassade i Bonn“, UM 105.I.19.b/1.
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brugseksport. Krag tog selv tråden op i foråret 1961, hvor han under et møde
hos den vesttyske kansler, Konrad Adenauer, erklærede, at Danmark ville
stille sig mere positivt over for enhedskommandoen, „hvis der kunne findes
en løsning på den opståede skævhed i den dansk-tyske handelsbalance i forbindelse med EF’s dannelse.“30
Uagtet disse incitamenter til en positiv dansk stilling til et nært dansk-vesttysk militært samarbejde, fastholdt den danske regering længe en tøvende og
til tider „samarbejdsuvillig“ stilling. Den danske reservation bundede i en
række indenrigs- og udenrigspolitiske hensyn.
I 1957 erklærede H.C. Hansen over for den britiske ambassade i København, at han ikke selv nærede noget ønske om en snarlig gennemførelse af
den fælles kommandostruktur, og han fandt, at flådechefernes vurdering af
behovet var overdrevet. Han havde intet imod et fælles planlægningsarbejde,
men ønskede ikke „invasion af tyske officerer.“31
Reservationen over for vesttysk militær tilstedeværelse i Danmark var ikke
mindst indenrigspolitisk betinget. I forbindelse med de første tiltag til en fælles dansk-vesttysk flådekommando i 1956, havde den danske vice-udenrigsminister Ernst Christiansen erklæret, at „hensynet til danske følelser med oprindelse i besættelsestiden“ fordrede, at vesttyske officerer ikke optrådte i uniform mere end strengt nødvendigt. Samlet set måtte den danske regering
søge at udskyde den forestående kommandomæssige integration så længe
som overhovedet muligt.32
Der var stærke følelser at tage i betragtning. Følelser, som de danske beslutningstagere efter alt at dømme i nogen udstrækning delte. En udvidelse af det
forsvarsmæssige samarbejde ville ikke være nogen populær foranstaltning, og
udenrigsministeriet forventede korrekt, at det ville blive udnyttet stærkt af
NATO-modstanderne. Da chefen for udenrigsministeriets NATO-kontor i februar 1956 beskrev beslutningsgrundlaget for den danske stilling til det stigende militære samarbejde med Vesttyskland, henviste han til de følelsesmæssige faktorer, der havde rod i besættelsen, og som ville få både atlantpagtmodstandere og nogle tilhængere til at reagere stærkt. Denne opmærksomhed på
den folkelige antipati og risikoen for, at videre integrationsskridt kunne udnyttes til anti-NATO-propaganda, blev fastholdt i senere analyser.33
30

Referat af møde i forbundskanslerens hus i Bonn den 24. maj 1961, UM 105.I.19.b/1.
Udtalelsen var møntet på situationen omkring den danske hærs NATO-hovedkvarter (COMLANDDENMARK). Indberetning af 10. april 1957 fra den britiske ambassade i København, PRO ND
10338/4; Villaume, Allieret med forbehold, s. 534.
32
Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 238. Ifølge Ernst Christiansen ville placeringen af
kommandoen under alle omstændigheder volde problemer. Hvis det blev lagt i Vesttyskland ville det
give udseende af, at danske soldater var underlagt vesttysk kommando. Hvis det blev lagt i Danmark
ville tilstedeværelsen af vesttyske officerer på dansk jord blive genstand for ubehagelig opmærksomhed.
33
„Dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, 13. februar 1956, udfærdiget af chef for NATO-kontoret B. Kronmann, UM 105.K.25; „Nyorientering m.h.t. dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, notat af 24. september 1957, udfærdiget af chef for NATO-kontoret A. Serup, udtaget til direktøren 3. januar 1958, UM 105.K.25.
31
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Fra efteråret 1955 og gennem foråret 1956 begyndte de danske medier at
fokusere på det dansk-vesttyske forsvarssamarbejde. Tilsyneladende var den
folkelige modstand især rettet mod store garnisoner syd for grænsen og idéen
om vesttyske officerer i det danske forsvar.34 Danske myndigheder søgte fra
midten af 1950’erne konsekvent at vænne den danske befolkning til samarbejdet, hvilket blandt andet fandt udtryk i en række til dels mislykkede forsøg
på at sikre samarbejdet med vesttyske officerer i det integrerede hovedkvarter
i Rendsborg, og senere at attachéudvekslinger mellem Bonn og København
skete på dansk – ikke vesttysk – foranledning.35
Så sent som foråret 1960 fremhævede udenrigsministeriet i en serie delvis
enslydende dokumenter de indrepolitiske hensyns betydning. I et af forarbejderne lød vurderingen, at det i forbindelse med den danske modstand mod
vesttyske styrker i Danmark under øvelser og spørgsmålet om kommandoforholdene ofte syntes at have været „hensynet til befolkningens antityske indstilling“, der havde været „den udslaggivende faktor.“36 I den endelige version
blev det vurderet, at de to hidtil vigtigste bremser på den militære integration
med Vesttyskland havde været på den ene side „den traditionelle opfattelse af
Tyskland som ’arvefjenden’ og erindringen om okkupationen“, og på den anden side grænsespørgsmålet, hvoraf sidstnævnte vurderedes ikke længere at
spille en rolle. De antityske strømninger skønnedes dog i 1960 at være i aftagende.37
Under forhandlinger med NATO’s militære myndigheder fremførte man
fra dansk side hyppigt befolkningens følelsesmæssigt betingede vægring ved
at samarbejde med den tidligere besættelsesmagt. Således forklarede den
danske forsvarsminister Poul Hansen i 1956 SACEUR, general Gruenther, at
spørgsmålet om fælleskommandoen var særdeles prekært for den danske regering, der var en mindretalsregering, og at mange kræfter ville udnytte
sagen i deres propaganda mod NATO.38 De socialdemokratiske ministres
indenrigspolitiske problemer knyttede sig især til hensynet til en formodet
antitysk opinion og regeringssamarbejdet med de radikale, der var kritisk indstillet over for det militære samarbejde med vesttyskerne. Disse indenrigspo-

34

„Eventuelle kommentarer til en ledende artikel i ’Vestkysten’ ’Det vænner vi os ikke til’“, notits af
25. januar 1956, UM 105.K.25.
35
„Kommandoforhold mellem danske og vesttyske styrker i Slesvig-Holsten. Den dansk-tyske kommando“, notits af 22. maj 1956, UM 105.K.25; „Overvejelser om attachéposter etc.“, 30. juni 1956,
UM 105.K.25.
36
„Skitsemæssige betragtninger vedrørende visse aspekter af det dansk-tyske samarbejde“, notat af
10. marts 1960, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne, UM 105.K.25. Det første udkast til
analysen var dokumentet „Nogle bemærkninger fra P.J.I. om vort forhold til Tyskland“, 8. marts
1960, UM 105.K.25.
37
„Internationalt samarbejde og Danmarks suverænitet respektive individualitet“, P.M. af 7. april
1960, udfærdiget af chefen for den politisk-juridiske afdeling E. Schram-Nielsen, UM ad.5.D.29.a.
38
„Møde med general Alfred B. Gruenther på Christiansborg den 18. september 1956“, referat af 18.
september 1956, UM 105.K.25.
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litiske problemer blev betonet særlig stærkt ved forestående valg. Således blev
SACEUR’s ønske om, at flådekommandoen var oprettet senest i december
1956, afvist af den danske regering under henvisning til folketingsvalget i foråret 1957. En dansk stilling kunne tidligst ventes efter valget.39 Og da spørgsmålet om en fælleskommando for alle tre værn i sommeren 1960 blev rejst af
den ny SACEUR, general Norstad, erklærede statsminister Viggo Kampmann,
at det ikke var hensigtsmæssigt at rejse et sådant spørgsmål umiddelbart før
et folketingsvalg. Først efter valget i november 1960 kunne spørgsmålet tages
op.40
NATO’s militære myndigheder gav indledningsvis udtryk for en vis forståelse for den danske afhængighed af den folkelige reservation. I september
1956 henviste general Gruenther til lignende problemer med opinionen i
Frankrig, men at disse nu var overvundet. Generalen var dog „ikke helt inde
i den danske psyke“ og kunne derfor ikke udtale sig kategorisk om sagen,
men gik ud fra, at problemet måtte løses.41 Måneden efter erklærede den franske admiral Sala, der var general Gruenthers stedfortræder for flådeområdet,
over for den danske forsvarschef, at det efter hans opfattelse var „hovedkvarterets beliggenhed og heraf følgende tilstedeværelse i Danmark af tyske officerer“, der bekymrede de danske myndigheder mest, og at han forstod ønsket
om „at vinde tid til sagens fortsatte behandling og forberedelse i befolkningen.“42
Henvisningen til især valgtaktiske problemer vakte i 1960-61 stadig større irritation hos SACEUR, der ifølge chefen for Nordkommandoen, general
Horatius Murray, „ikke troede på forklaringen om den vanskelige forhandlingssituation i Danmark“. Den danske forsvarschef erklærede dog straks, at
disse vanskeligheder vitterligt bestod.43 Og snart efter erklærede den danske
regering, at man ville vende tilbage med nogle ændringsforslag til SACEUR’s
kommandoforslag, „når de indenrigspolitiske vanskeligheder omkring arbejdsmarkedssituationen er blevet overvundet“.44
Uagtet at de danske beslutningstageres vedblev at fokusere på befolkningens følelsesmæssige reservation over for militært samarbejde med Vesttysk-

39

Villaume, Allieret med forbehold, s. 238-39.
Villaume, Allieret med forbehold, s. 251. Igen i april 1961 fik SACEUR at vide, at Danmark ville vende
tilbage til sagen, når de indenrigspolitiske problemer om strejke og overenskomstforhandlinger var
blevet løst.
41
„Møde med general Alfred B. Gruenther på Christiansborg den 18. september 1956“, referat af 18.
september 1956, UM 105.K.25.
42
„FC’s redegørelse på 2’ møde vedrørende COMNAVBALT mellem stats- og udenrigsministeren
samt repræsentanter for partierne Venstre og Konservative“, 13. oktober 1956, FM 26-27/55-59,
kasse 9.
43
„Notits om Fælleskommandoen“, 5.april 1961, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne,
UM 105.I.19.b/1.
44
„ Fælleskommandoen“, referat af 6. april 1961, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne,
UM 105.I.19.b/1.
40
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land, er der næppe tvivl om, at de til tider overbetonede deres afhængighed
af en kritisk opinion for at lette alliancens pres eller udskyde beslutninger,
som også af andre årsager blev anset for problematiske.
Allerede i 1956 havde udenrigsministeriet vurderet, at den folkelige animositet „heldigvis“ ville aftage med tiden, medens de udadvendte, udenrigspolitiske faktorer ville indtage deres „rette proportioner“, idet man måtte forvente en demokratisk udvikling i Forbundsrepublikken.45 På trods af denne
forventning kom netop dansk bekymring over risikoen for et stærkt og dominerende Vesttyskland til at spille en vis rolle i de danske overvejelser, især fra
omkring 1960. Der var hos de danske myndigheder nogen bekymring for, at
tanken om revanche og tilbageføring af de tabte områder i øst – i forbindelse
med den „historiske mission mod barbariet i øst“ – muligvis på et senere tidspunkt kunne blive en dominerende faktor i den vesttyske indenrigspolitik.
Den danske ambassadør i Bonn og tidligere direktør for udenrigsministeriet, Frants Hvass, støttede i hovedsagen disse synspunkter, men fandt dog, at
om end tanken om tilbageførelse af de tabte områder på så godt som alle felter søgtes holdt i live, kunne man imødese fremtiden med nogenlunde ro, såfremt det værende regime fortsatte, og der ikke opstod alvorlige økonomiske
depressioner. Han fremhævede dog, at der, såfremt en alvorlig økonomisk-politisk krise indtrådte, var „grund til at nære nogen ængstelse“, da demagoger
ville få „lettere ved at fremme revanchetanken.“46
Fraset den isolerede forsvarstekniske fordel var det ifølge udenrigsministeriets analyse således overordentlig betænkeligt at identificere sig for markant
med Vesttysklands udenrigspolitik. Selv om det var vanskeligt at forestille sig,
at Danmark kunne forblive uberørt af en væbnet konflikt i Europa, blev chancen herfor forringet, desto tættere man blev knyttet politisk og militært til
Vesttyskland. Med andre ord risikerede Danmark at udsætte sig selv for større
risiko ved en for tæt tilknytning til Vesttyskland.47 Det blev dog noteret, at den
45
Man havde desuden fremhævet, at pressens loyale og afbalancerede dækning af sagen tydede på
en stadig øget dansk accept af tingenes tilstand. Også det øgede dansk-vesttyske samarbejde på andre områder, f.eks. det handelsmæssige, og den næste generations øgede indflydelse gav udsigt til
en aftagende folkelig afstandtagen til det militære samarbejde med vesttyskerne. „Dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, 13. februar 1956, udfærdiget af chef for NATO-kontoret B. Kronmann,
UM 105.K.25; „Nyorientering m.h.t. dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, notat af 24. september 1957, udfærdiget af chef for NATO-kontoret A. Serup, udtaget til direktøren 3. januar 1958,
UM 105.K.25.
46
Ligeledes kunne man ifølge Hvass næppe se bort fra, at „der i Amerika findes visse strømninger,
for hvilke tanken om en præventiv krig mod Rusland ikke ligger helt fjern.“ Brev fra den danske ambassadør i Bonn, Frants Hvass, til chef for politisk-juridisk afdeling E. Schram-Nielsen, 3. maj 1960,
ad.5.D.29.a.
47
„Internationalt samarbejde og Danmarks suverænitet respektive individualitet“, P.M. af 7. april
1960, udfærdiget af chefen for den politisk-juridiske afdeling E. Schram-Nielsen, UM ad.5.D.29.a.
Desuden fremhævede udenrigsministeriet det som en klar ulempe, at Danmark i forbindelse med
den militære integration risikerede at blive stillet over for krav om en øget dansk forsvarsindsats.
„Skitsemæssige betragtninger vedrørende visse aspekter af det dansk-tyske samarbejde“, notat af 10.
marts 1960, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne, UM 105.K.25.
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potentielle stærke vesttyske militærpolitik ville blive gennemført, uanset om
Danmark deltog i samarbejdet eller ej, hvorfor „den katastrofe, som en sådan
politik kan medføre, ville involvere Danmark hvad enten vi har samarbejdet
med Tyskland eller ej.“ Derfor måtte det ifølge den udenrigsministerielle analyse samlet set snarere betones, at Danmark i nogen udstrækning havde mulighed for gennem samarbejdet i NATO i almindelighed og med Vesttyskland
i særdeleshed i god tid at søge „at bremse en efter vort skøn farlig udvikling.“
Uden at overvurdere de danske påvirkningsmuligheder blev det i analysen
fremhævet, at man tidligere havde haft succes med at påvirke udviklingstendenser inden for NATO, bl.a. i forbindelse med det dansk-vesttyske samarbejde.48 I stedet for at føre en ’samarbejdsuvillig’ politik måtte Danmark følge
en slags dobbeltpolitik, hvor man på den ene side konsekvent gav efter på
mindre betydningsfulde områder (f.eks. deltagelse i øvelser, flådebesøg, holdningen over for DDR etc.) og derved opnåede en goodwill, der kunne give
Danmark større vægt, når man måtte afvise samarbejde på mere vitale områder. I stedet for at lade sig „trække fra den ene position til den næste“ skulle
Danmark vurdere, hvorvidt der bestod en langtidsinteresse i at stå imod, og
om der var en rimelig chance for at gøre det. Hvis dette ikke syntes at være
tilfældet, skulle Danmark i stedet søge at „slå propagandistisk mønt af vor beredvillighed“. En sådan taktik, lød analysen, havde nordmændene fulgt med
held i andre NATO-spørgsmål.49
Kvintessensen af den danske stilling i det militære samarbejde med Vesttyskland blev måske klarest udtrykt i chefen for den politisk-juridiske afdeling
E. Schram-Nielsens formulering om, at samarbejdet med Forbundsrepublikken skulle være „intenst nok til at sikre Danmark mod […] ’at blive ædt i stilhed’“, men ikke på afgørende punkter gå videre.50
Da forhandlingerne om enhedskommandoen for alvor tog fart i forsommeren 1961 blev spørgsmålet om de mulige konsekvenser ved kommandofællesskabet drøftet igen. Regeringsudvalget vedrørende forsvaret ønskede i denne
forbindelse blandt andet undersøgt, hvorvidt Danmark i tilfælde af vesttysk
inddragelse i en „særkrig“ frit kunne holde sig uden for en sådan, og hvorvidt
dansk accept af en kommandoorganisation ville betyde en „mere automatisk“
inddragelse i en NATO-krig. Udenrigsministeriet og forsvarsministeriet note48

„Skitsemæssige betragtninger vedrørende visse aspekter af det dansk-tyske samarbejde“, notat af
10. marts 1960, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne, UM 105.K.25.
49
„Skitsemæssige betragtninger vedrørende visse aspekter af det dansk-tyske samarbejde“, notat af
10. marts 1960, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne, UM 105.K.25; „Internationalt samarbejde og Danmarks suverænitet respektive individualitet“, P.M. af 7. april 1960, udfærdiget af chef
for politisk-juridisk afdeling E. Schram-Nielsen, UM ad.5.D.29.a. I sit udkast havde Torben Rønne
desuden understreget betydningen af, at Danmark – samtidig med denne politik – ikke undlod
internt i NATO at fremhæve, på hvilke punkter den danske „opfattelse af de udenrigspolitiske problemer“ afveg fra „de mere militante medlemmers.“
50
„Internationalt samarbejde og Danmarks suverænitet respektive individualitet“, P.M. af 7. april
1960, udfærdiget af chef for politisk-juridisk afdeling E. Schram-Nielsen, UM ad.5.D.29.a.
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rede i denne forbindelse, at Atlantpagten ikke gjaldt, hvis det var vesttyskerne,
der påbegyndte angrebet. Selv hvis det var Vesttyskland, der blev angrebet, var
det den danske regering, der suverænt afgjorde, om artikel 5, NATO’s musketer-ed, skulle træde i kraft. Det gjaldt også spørgsmålet om den automatiske
inddragelse, hvorfor svaret herpå rent juridisk var nej. Ikke desto mindre var
alliancen i praksis opbygget således, at et angreb på et enkelt medlemsland
skulle udløse krig med hele alliancen. Ikke blot på grund af artikel 5, men
også i kraft af den fælles styrke- og kommandostruktur. En dansk-vesttysk fælleskommando ville imidlertid ikke ifølge de danske myndigheder bidrage til
at øge denne modsætning mellem det formelle og det reelle grundlag for
NATO’s forsvarsarbejde. Desuden blev det påpeget, at det snarere end at være
kommandostrukturelle spørgsmål ville være en politisk og strategisk vurdering fra såvel angriber som forsvarer, der ville afgøre, om en krig ville kunne
begrænses. Endelig blev det fremhævet, at etableringen af effektive kommandosystemer var en betingelse for, at NATO kunne afskrække fra krig, hvilket
set med danske øjne var NATO’s overhovedet vigtigste opgave.51
Uagtet at denne vurdering af kommandosamarbejdet var foretaget af de
samme embedsmænd, som havde stået for analyserne om de potentielle problemer ved en for tæt tilknytning til vesttysk politik i foråret 1960, bar konklusionen ikke præg af den samme betænkelighed, hvilket kan ses i lyset af, at de
danske beslutningstagere var ved at indstille sig på en accept af enhedskommandoen, hvorfor sådanne overvejelser ikke skulle betones for stærkt. Ikke
mindst i fora med radikal deltagelse. Under alle omstændigheder demonstrerede udviklingen i sig selv, at de danske beslutningstagere samlet set ikke anså
de tysk-orienterede udenrigspolitiske betænkeligheder for tilstrækkelig tungtvejende til at stå i vejen for kommandoens oprettelse.
I delvis sammenhæng med overvejelserne om ikke at knytte sig for stærkt til
Vesttyskland var det udenrigspolitiske hensyn til Sovjetunionen. I september
1957 noterede centralt placerede embedsmænd i udenrigsministeriet, at
Sovjetunionens reaktion „hidtil har været iøjnefaldende kraftig, navnlig for så
vidt angår Østersø-samarbejdet.“ Dette var næppe udelukkende propaganda,
men Sovjetunionen ville antagelig foretage mere konkrete skridt for at modvirke den militære integration, lød vurderingen. I stort set samme pennestrøg
blev det dog fremhævet, at om end hensynet til Sovjetunionen talte for at „udvise tilbageholdenhed i det dansk-tyske militære samarbejde […] bør hensynet til Sovjetunionen [imidlertid] næppe på afgørende måde lægge sig hindrende i vejen for et militært set uomgængeligt nødvendigt samarbejde
mellem de to NATO-partnere. Det bør afhænge af de enkelte sager, hvorledes
og i hvilket omfang man vil tage hensyn til den sovjetiske reaktion.“52 Denne
51
„Fælleskommando for Danmark/Slesvig-Holsten m.v.“, notat af 1. juni 1961, udarbejdet af forsvarsministeriet og udenrigsministeriet, UM 105. I.19.b/1.
52
„Nyorientering m.h.t. dansk-tysk samarbejde på forsvarets område“, notat af 24. september 1957,
udfærdiget af chef for NATO-kontoret A. Serup, udtaget til direktøren 3. januar 1958, UM 105.K.25.
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vurdering passede i hovedsagen med de danske ministres og embedsmænds
generelle afvisning af den kritik, som de blev udsat for i forbindelse med sovjetiske henvendelser, der dog formentlig samtidig havde til formål at signalere
over for Kreml, at Danmark ikke var eftergivende.
Denne danske tilgang blev i hovedsagen fastholdt, selv om de danske beslutningstagere fandt, at Kreml virkelig var bekymret. Allerede i foråret 1957
påpegede stats- og udenrigsminister H.C. Hansen over for den britiske ambassadør, at der var ægte sovjetisk frygt for tysk militarisme.53 Og få måneder senere vurderede udenrigsministeriet, at selv om det dansk-tyske flådesamarbejde var godt „propagandastof“, var Sovjetunionens stærke reaktion over for
planerne ikke blot „en propagandamæssig udnyttelse af et taknemmeligt
emne.“ Der syntes også at have været „vilje til stede til egentlig politisk modstand mod gennemførelsen af disse planer.“54 Den sovjetiske bekymring over
udsigten til øget vestlig militarisering i Østersøområdet skyldtes desuden delvist, at integrationen ville kunne give amerikanerne fodfæste i Østersøen.
Således mente udenrigsministeriet, at Sovjetunionens Østersøkampagne i
1957 muligvis sigtede mod at udelukke enhver vestlig indflydelse i Østersøområdet.55
Selv om Sovjetunionens militære overmagt i Østersøområdet ikke ville blive
synderlig mindsket, måtte ethvert skridt i retning af en ændret magtbalance i
vestlig favør være uønsket i Kreml. Og selv om den sovjetiske henvisning til
den tyske fare ofte kan virke kunstig og rutinemæssig, synes det vitterligt at
have ligget Kreml på sinde. Det var ikke mere end 10-15 år siden, at Sovjetunionen havde kæmpet mod tyskerne, og de blev stadig betragtet som en
hovedfjende. At Kreml faktisk i en vis udstrækning troede på sit eget skræmmebillede af Forbundsrepublikken, antydes af en intern analyse fra MID fra
foråret 1958, hvor det understreges, at medens Sovjetunionen ikke betvivlede
Danmarks fredelige hensigter, frygtede man USA og Vesttyskland med dets revanchistiske kræfter.56 Den danske ambassadør i Bonn, Frants Hvass, kunne
således også berette, at en begavet amerikansk officer havde beskrevet – i simplificeret form – den sovjetiske frygt som rettet mod to ting: „den tyske soldat
og det amerikanske krigspotentiel.“57
At Sovjetunionen faktisk så med bekymring på den øgede vesttyske indflydelse i Østersøområdet, er så meget desto mere sandsynligt, når det erindres,
53

Indberetning af 10. april 1957 fra den britiske ambassade i København, PRO ND 10338/4;
Villaume, Allieret med forbehold, s. 534.
54
„Sovjetunionens sømilitære interesser i passagerne til og fra Østersøen“, referat af 28. juni 1957
med kontinuation af 15. juli 1957, UM 105.Dan.1/2; „Nyorientering m.h.t. dansk-tysk samarbejde på
forsvarets område“, P.M. af 24. september 1957, udtaget til direktøren 3. januar 1958, UM 105.K.25.
55
„Sovjetunionens Østersøplaner“, oversigt af 7. september 1957, UM 105.Dan.1/2. Udenrigsministeriet skønnede i øvrigt også selv, at beslutningen om etablering af en Østersøkommando ville gøre
det muligt for USA som den største NATO-partner at få fodfæste i Østersøen.
56
Jensen, Bjørnen og haren, s. 523.
57
Brev fra den danske ambassadør i Bonn, Frants Hvass, til chef for politisk-juridisk afdeling E.
Schram-Nielsen, 3. maj 1960, ad.5.D.29.a.
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at der selv i Vesteuropa, hvor Forbundsrepublikken var en nødvendig allieret
– og væsentlig handelspartner – var en vis bekymring over latente vesttyske
strømninger og samtidig en indgroet reservation over for samarbejde med
den tidligere besættelsesmagt.
Hensynet til Sovjetunionens reaktioner havde efter alt at dømme størst indflydelse i forbindelse med spørgsmålet om de fælles flådeøvelser. Siden begyndelsen af 1950’erne havde NATO-flådeøvelser i Østersøen haft østblokkens
opmærksomhed. Ikke mindst på baggrund af komplikationerne i forbindelse
med afholdelsen af Main Brace-øvelsen i efteråret 1952 mente udenrigsministeriet, at man måtte veje sådanne øvelsers militære værdi mod ønsket om at
undgå provokationer. Betænkeligheder, som alliancepartnerne efter udenrigsministeriets skøn ikke stod uforstående overfor, hvilket som anført i kapitel 11
også var kommet til udtryk i f.eks. britisk og amerikansk tilbageholdenhed ud
over det, man fra dansk side havde foreslået. Medens afholdelsen af NATOflådeøvelser i de første år efter Main Brace ikke havde givet anledning til kritik fra østbloklandene – sandsynligvis på grund af de selvpålagte restriktioner
– noterede udenrigsministeriet i slutningen af 1950’erne, at de udenrigspolitiske betænkeligheder ved dansk deltagelse i sådanne øvelser ikke var blevet
mindre, efter at vesttyske styrker i stigende grad begyndte at deltage i disse.58
Når det i de indledende danske overvejelser om etablering af vesttyske militærdepoter i Danmark blev fremhævet, at det måtte være i dansk interesse i
videst omfang at undgå stationering af vesttysk personel på dansk område,
spillede hensynet til de sovjetiske reaktioner formentlig en vis rolle.59 Det er
tænkeligt, at de danske myndigheder formodede, at Sovjetunionen lettere
kunne acceptere rene NATO-depoter end vesttyske depoter. Sådan ræsonnerede i det mindste det norske udenrigsdepartement i en tilsvarende sag om
oplægning af forsyninger til den vesttyske marine.60 Det var dog efter alt at
dømme især indrepolitiske hensyn, der talte for, at forhandlingerne om de
vesttyske depoter indledningsvis blev hemmeligholdt og – efter at sagen kom
frem i pressen – lagt på is for siden at blive genoptaget i NATO-regi. Disse indrepolitiske hensyn talte både hensynet til opinionen og til de pacifistiske og
anti-tyske stemninger i den radikale partiorganisation. Omlægningen til
NATO-depoter havde også en rent økonomisk dimension, da dette ville skabe
mulighed for allieret fællesfinansiering, hvilket betød mindre udgifter for
den danske regering.61

58

„Forsvarsspørgsmålet og Østersøen som et ’fredens hav’“, 24. august 1959, UM 105.Dan.1/2.
Notits af 7. november 1957, UM 105.Dan.9.
60
Anders Jølstad, Det tyske problem. Norsk sikkerhetspolitisk Samarbeid med Vest-Tyskland 1955-1965,
Forsvarsstudier 5/1995, s. 42. Det gennemgåede kildemateriale indeholder dog ingen antydninger
af, at den danske regering havde lignende overvejelser i forbindelse med depotsagen.
61
Allerede under de indledende forhandlinger slog udenrigsministeriet fast, at udgangspunktet for
hele aftalen burde være, at danske myndigheder skulle underrettes og godkende arten og mængden
af de vesttyske forsyninger. Dette var „formentlig også nødvendigt, da man fra dansk side må have
59
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Sovjetisk kampagne intensiveres
I begyndelsen af august 1961 vurderede ambassadør Levytjkin, at Danmarks
NATO-medlemskab antog en stedse skarpere karakter. Selv om den danske
regering endnu ikke havde truffet endelig beslutning om Østersøkommandoen, var der ingen grund til at betvivle, at det blot var et spørgsmål om tid,
før en sådan beslutning ville blive truffet. Alligevel burde Sovjetunionen
ifølge Levytjkin fortsat forsøge i det mindste at forsinke beslutningen.62 I sovjetisk optik måtte landene til stadighed gøres opmærksom på, at udviklingen
var uheldig og uønskelig. Blot fordi slaget tilsyneladende var tabt, skulle trykket ikke lettes, men tværtimod fastholdes. Enhver udvikling i retning af øget
militær integration måtte søges forhalet.63
Den 31. august 1961 rettede Sovjetunionen en demarche til den danske regering angående oprettelsen af den dansk-vesttyske fælleskommando.64
Demarchen vakte ikke større postyr i København, hvor statsminister Viggo
Kampmanns nærmest var af den opfattelse, at protestens form var mere moderat end ventet.65 Også den netop tiltrådte NATO-ambassadør, tidligere chef
for udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling, Erik Schram-Nielsen,
fandt omtalen af Danmark relativt mild – i det mindste sammenlignet med
kontrol med, at f.eks. atomammunition ikke oplagres på dansk grund“. Vesttyskerne havde ingen
problemer med at acceptere, at det danske udkast blev benyttet som forhandlingsgrundlag. Da sagen kom frem i offentligheden, havde forsvarsministeren været indstillet på at redegøre for sagens
forløb i udenrigspolitisk nævn den 22. januar 1959, hvis sagen var blevet rejst af medlemmerne.
Forsvarsministeren ville bl.a. have fortalt, at der ikke ville være atomammunition blandt de vesttyske
forsyninger. „Oplægning af forsyninger til vesttyske styrker“, 20. januar 1959, udfærdiget af forsvarsministeriets 11. kt., UM 105.Dan.9; Ministermødeprotokollen, 26. februar 1959, Rigsarkivet. I slutningen af maj 1959 blev den samlede regering orienteret om konsekvenserne af aftalen herunder,
at der ikke måtte oplagres atomvåben. I denne forbindelse ønskede de radikale det specificeret
eksplicit i aftalen, at der ikke måtte oplagres atomvåben, hvilket af udenrigsministeriet blev betegnet
som ændringer af redaktionel karakter. „Følgende synspunkter må være vejledende ved udarbejdelsen af teksten til aftalen mellem Danmark og Vesttyskland om oplægning af tyske forsyninger på
dansk område“, notits af 7. november 1958, UM.105.Dan.9; notits af 19. januar 1959, UM 105.Dan.9.
Aftalen skulle have været forhandlet på plads under møder den 27. og 28. januar 1959; notater af
16., 20. og 29. maj 1959, UM 105.Dan.9. For hensynet til Det Radikale Venstre i depotsagen, se
Villaume, Allieret med forbehold, s. 246.
62
Indberetning fra Levytjkin af 5. august 1961. Her citeret fra Jensen, Bjørnen og haren, s. 575. Som
den danske ambassadør i Washington, Knuth-Wintherfeldt, senere vurderede over for præsident
Johnson, forsøgte Sovjetunionen at tage tempoet ud af Danmark deltagelse i COMBALTAP“. Jussi
Hanhimäki, Scandinavia and the United States; an insecure friendship, 1997, s. 111; Foreign Relations of the
United States, 1961-63, 16, s. 440.
63
Dette til trods for den amerikanske diplomats ord om, at det var gammel russisk diplomatisk skik
at skrue kraftigt op for blusset for så at skrue brat ned, hvis det viser sig, at man ingen vegne kommer – uden hensyntagen til prestigetab. Jensen, Bjørnen og haren, s. 554.
64
Få dage forinden, den 25. august 1961, havde den polske ambassadør advaret udenrigsministeriets direktør om, at man fra polsk og russisk side ville reagere kraftigt, hvis Danmark accepterede fælleskommandoens oprettelse. Ambassadøren erklærede, at han henvendte sig uden instruktion.
„Sovjetisk demarche den 31. august 1961 vedr. fælleskommandoen“, 4. september 1961, UM
105.I.19.b/2.
65
Referat af 31. august 1961, UM 105.I.19.b/2.
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omtalen af vesttyskerne, der blev udsat for meget skarpe sovjetiske anklager.66
Hverken Kampmann eller Schram-Nielsen var i tvivl om, at de sovjetiske bekymringer var oprigtige. Statsministeren mente ligefrem, at bekymringerne –
set med russiske øjne – var forelagt med „et vist fornuftigt motiveringsgrundlag“. Derfor burde det danske svar også demonstrere, at den danske regering
ikke tog let på sagen. Det blev i svaret understreget, at den påtænkte kommandoordning ikke ville blive et bilateralt arrangement mellem Danmark og
Vesttyskland, men derimod antage karakter af en NATO-underkommando
under dansk ledelse. Hvad angik de sovjetiske betragtninger over vesttysk militarisme og revanchisme, var den danske regering uenig og havde fuld tillid
til det fremvoksende vesttyske demokrati.67 Bemærkninger som i øvrigt ikke
mindst fandt deres begrundelse i, at vesttyskerne ville komme til at høre svaret i NATO’s permanente råd.68 Som anført ovenfor havde man fra dansk side
øje for de mulige risici, som kunne ligge i Vesttysklands politiske udvikling.
Da den sovjetiske ambassadør omtrent en måned senere fik refereret de væsentligste punkter i det danske svar, erklærede han, at sovjetregeringen under
disse omstændigheder henstillede til, at den danske regering ventede med at
træffe beslutning om oprettelse af fælleskommandoen. Hertil svarede Kampmann, at man forhandlede om at gennemføre kommandoen.69 Ambassadør
Levytjkin anbefalede derefter, at Kreml ikke foretog sig yderligere for tiden.
En anbefaling, som chefen for MID’s skandinaviske afdeling, Lunjkov, var enig
i. Ikke mindst da Kremls syn på kommandoen ville blive gjort klart for Danmarks regering, når den sovjetiske note til den finske regering blev offentliggjort.“70

Danske reaktioner på den finske notekrise
Den 30. oktober 1961 blev denne note tilstillet den finske regering. Under
henvisning til den finsk-sovjetiske venskabstraktat (VBS-pagten) fra 1948 ønskede Kreml konsultationer med den finske regering til sikring imod den angiveligt forøgede trussel fra „Tyskland eller lande allierede med Tyskland“.
Noten omtalte danske krigsleverancer til Bundeswehr, indordningen af det
danske forsvar under Vesttyskland og øget vesttysk indtrængen i Norden og
Østersøområdet.71
66
„Sovjetisk demarche den 31. august 1961 vedrørende fælleskommandoen“, 4. september 1961,
UM 105.I.19.b/2.
67
„P.M. overgivet til Sovjetunionens ambassadør den 7. oktober 1961 af statsminister Viggo
Kampmannn“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, Udenrigsministeriet, 1968, bd. 2, bilag 143.
68
„Sovjetisk demarche den 31. august 1961 vedrørende fælleskommandoen“, 4. september 1961,
UM 105.I.19.b/2.
69
„Aflevering af det danske P.M. til Sovjetunionen vedrørende fælleskommandoen“, 7. oktober 1961,
UM 105.I.19.b/2.
70
Lunjkov til Orlov 17. oktober 1961, her citeret fra Jensen, Bjørnen og haren, s. 580.
71
Grønland under den kolde krig, s. 416.
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I udenrigsministeriet blev disse dele om det dansk-vesttyske samarbejde
genstand for nøje overvejelser. Under henvisning til notens hårde angreb på
nordmændene lød én udenrigsministeriel vurdering, at der ikke var grund til
at retfærdiggøre en væsentligt stærkere accentuering af fælleskommandoen.
Hvis det dansk-vesttyske samarbejde virkelig havde været det centrale problem, kunne man desuden næppe forklare den noget venligere tone i demarchen til Danmark fra august 1961. Selv om noten spillede på de skandinaviskvesttyske militære bindinger, syntes der „ikke grund til at formode, at Sovjetregeringen nærer illusioner om at kunne øve afgørende indflydelse på Danmarks og Norges forhold til NATO.“72 Andre embedsmænd argumenterede
derimod for, at Sovjetunionen måske netop håbede på at kunne få Danmark
til at opgive fælleskommandoen.73 Under et uformelt NATO-rådsmøde den
30. november 1961 var det også den almindelige opfattelse, at Kreml formentlig regnede med at kunne influere på Danmarks og Norges forsvarspolitik via
Finland.74 Selv efter, at præsident Kekkonen havde redet stormen af i slutningen af november, vurderede ambassadør Chr. Holten Eggert, at Sovjetunionen
var fast besluttet på at bremse Vesttysklands indflydelse i Norden og Østersøområdet, og at Khrusjtjov formentlig ville „lægge hårdt og direkte pres på
Danmark og Norge, hvis han skulle finde det opportunt.“75
Medens vandene skiltes i de udenrigsministerielle embedsmænds vurdering af, hvorvidt noten havde til formål at påvirke beslutningen om oprettelsen af en fælleskommando, var der enighed om, at noten som sådan ikke
havde særlig brod mod Danmark, men at den i lige så høj grad var rettet mod
alle de nordiske landes stramninger af deres politik mod Sovjetunionen. Ud
over Danmark og Norge blev også Sverige anklaget for at være for beredvillig
til at samarbejde med Vesttyskland. Svenskerne blev endvidere betegnet som
værende i færd med at knytte sig tættere til NATO.76 I tråd med det amerikanske udenrigsministeriums vurdering af noten blev det i en tidlig dansk analyse
af noten faktisk vurderet, at den i hovedsagen var møntet på Skandinavien i
almindelighed og Sverige i særdeleshed. Med Skandinavien tænkte udenrigsministeriet ikke på Danmarks og Norges aktuelle militære samarbejde med
vesttyskerne, men henviste til den traditionelle sovjetiske modstand mod det
nordiske samarbejde, som man i Moskva ofte havde „tillagt større betydning
72

„Sovjetunionens note til Finland vedrørende krigstrussel“, referat af 3. november 1961, UM
ad.5.G.41.
73
„Sovjetunionens note til Finland vedrørende krigstrussel“, kontinuation til ovennævnte referat af
3. november 1961, UM ad.5.G.41.
74
Indberetning af 30. november 1961, udfærdiget af den danske NATO-ambassadør E. SchramNielsen, UM 105.I.19.b/1.
75
Indberetning af 26. november 1961 fra den danske ambassadør i Moskva, Chr. Holten Eggert;
Jensen, Bjørnen og haren, s. 583.
76
Ulkopoliittisia ja asiakirjoja, 1961: 210-13. Udenrigsminister Krag skrev i sin dagbog den 20. november 1961, at Sovjetunionen ville lægge pres på Danmark, Norge og Sverige via pres på Finland. Se
Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 710.
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end reelt begrundet.“ Intimideringen af Sverige skulle være motiveret af, at
svenskerne på dette tidspunkt overvejede associering med det europæiske
fællesmarked, hvilket med sovjetiske øjne kunne betragtes som en mulig langsom ændring af den neutralistiske kurs.77
Uagtet at dette skandinaviske perspektiv var væsentligt, burde man ifølge
chefen for den politisk-juridiske afdeling, Gunnar Seidenfaden, sige til amerikanerne, at man i København ikke troede, at sagen for russerne var skandinavisk – den var tysk.78
Tilsyneladende var den vesttyske genoprustning en ikke uvæsentlig drivkraft bag noten til finnerne. Dette synspunkt blev udtrykt af en sovjetisk diplomat under en middag sidst i december 1961, hvor krisen var drevet over.79
Også udenrigsminister Gromyko havde over for sin finske kollega i midten af
november givet udtryk for stærk uro over den vesttyske militære genoprustning, særligt på grund af sovjetiske militære kredses krav om militære forholdsregler.80 Khrusjtjov understregede da også i en tale under en frokost med den
finske præsident Urho Kekkonen den 24. november 1961, at han var bekymret for den destabilisering af det nordiske område, som var følgen af den danske og den norske politik, der „bragte tysk militarisme og revanchisme tættere
på de sovjetiske og finske kyster.“81
Finnerne selv havde over for de danske myndigheder givet udtryk for, at noten måtte forstås som et politisk tryk til støtte for meget aktive sovjetiske militære planer for hele Østersøområdet, hvori også Danmark var dybt involveret,
hvilket ifølge det danske udenrigsministerium var et „utvivlsomt realistisk og
alvorligt aspekt.“ Det sovjetiske skridt over for Finland blev desuden fra finsk
side set som tegn på, at Sovjetunionen nu i højere grad ville rette opmærksomheden mod Danmark.82 Også i det danske udenrigsministerium vurderede man, at sagen kunne være begyndelsen på en større sovjetisk politisk offensiv i Norden med øget spænding til følge. Desuden blev notens nordiske
sigte sat ind i et Øst-Vest-perspektiv som led i en dynamisk sovjetisk politik

77
„Sovjetunionens note til Finland vedrørende krigstrussel“, referat af 3. november 1961, UM
ad.5.G.41. Sverige modtog da også – modsat Danmark og Norge – en officiel kopi af noten til den
finske regering. Hertil kommer, at Sverige var det nordiske land, der reagerede mest alarmistisk på
noten. Jensen, Bjørnen og haren, s. 582; Örjan Berner, Sovjet og Norden. Samarbete, säkerhet och konflikter
under femtio år, 1985, s. 87, samt Hanhimäki, Scandinavia and the United States, s. 110.
78
Referat af 2. november 1961, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne med kommentar af
chef for politisk-juridisk afdeling, udenrigsråd G. Seidenfaden, UM ad.5.G.41.
79
Telegram af 22. december 1961 fra den danske ambassadør i Moskva Chr. Holten Eggert, UM
105.I.19.b/3. Udtalelsen blev fremsat af en af Lunjkovs nærmeste medarbejdere, Lokinov, i nærværelse af Lunjkov selv. Lokinov erklærede videre, at Sovjetunionen jo også i tidligere noter til bl.a.
USA og Storbritannien havde advaret mod vesttysk oprustning.
80
Notits 13. november 1961, udfærdiget af direktør i udenrigsministeriet P. Fischer, UM ad 5.G.41.
81
Tale af Nikita S. Khrusjtjov den 24. november 1961, se Neuvostoliitto ja Pohjola, s. 150-51.
82
Jensen, Bjørnen og haren, s. 582.
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over en bred front, kendetegnet ved den af Khrusjtjov fremprovokerede
Berlinkrise og atomprøvesprængninger i atmosfæren.83
Det er dog muligt, at det sovjetiske tilbagetog i netop Berlin-spørgsmålet
fordrede anlæggelsen af en demonstrativ magtpolitik som kompensation over
for Kremls militære og politiske høge.84 Også i det danske udenrigsministerium var man opmærksom på det sovjetiske indenrigspolitiske aspekt og henviste til den forestående 22. partikongres, hvor Khrusjtjov kan have haft brug
for at tage et initiativ, der uden at være for risikabelt kunne demonstrere
styrke.85
Selv om de sovjetiske ledere var optaget af den stigende kommandomæssige integration af NATO’s nordeuropæiske lande, som efter sovjetisk vurdering var underordnet Vesttyskland, gav forøgelsen af NATO’s indflydelse i
Nordeuropa og Østersøregionen formentlig også anledning til sovjetisk bekymring over, hvorvidt Finland til stadighed ville fastholde sin internationale
neutralistiske stilling.86 I midten af november 1961 erklærede Kekkonen over
for sine nordiske kolleger, at han – efter indledningsvis at have ment, at noten var rettet mod Danmark, Norge og Vesttyskland – nu var blevet klar over,
at Finland var notens virkelige hovedadressat.87 Pointen var, at de sovjetiske
beslutningstagere op til det forestående finske præsidentvalg ville sikre sig, at
Paasikivi-linjen blev fastholdt. Allerede få dage efter noten havde den danske
ambassadør i Moskva, Chr. Holten Eggert, ligefrem skønnet, at hensigten
med den i øvrigt uventede sovjetiske note til Finland formentlig mere end
noget andet var at øve indflydelse på finsk indenrigspolitik. Helt konkret at
sikre, at Kekkonen blev genvalgt som præsident.88 Under alle omstændigheder havde Sovjetunionen en interesse i at søge det finske militære tomrum
udfyldt, så Finland ikke blev brugt som trædesten for et vestligt angreb. Dette
var ifølge Viggo Kampmanns oplysninger en mulighed, der gennem forudsætningen om sovjetiske våbenleverancer ville øge Finlands politiske afhængighed.89 Selv om det danske udenrigsministerium ikke var blindt for det fin-

83
„Sovjetunionens note til Finland vedrørende krigstrussel“, referat af 3. november 1961, UM
ad.5.G.41.
84
Roy Allison, Finland’s Relations with the Soviet Union, 1944-84, 1985, s. 50f; Max Jakobson, Veteen
Piirretty Viiva: Havaintoja ja Merkintöjä Vuosilta, [oversættelse] 1980, s. 263f.
85
„Sovjetunionens note til Finland vedrørende krigstrussel“, referat af 3. november 1961, UM
ad.5.G.41.
86
Allison, Finland’s Relations with the Soviet Union, s. 45.
87
Notits af 13. november 1961, udfærdiget af direktør i udenrigsministeriet P. Fischer, UM ad.5.G.41.
88
Jensen, Bjørnen og haren, s. 580f. Sagen er set som bevidst fremprovokeret af Kekkonen selv. Han
skulle på denne måde sikre sig genvalg. Risto E.J. Penttilä, Finlands Search for Security through Defence,
1944-89, 1991, s. 94.
89
Dette var ifølge Viggo Kampmanns oplysninger en mulighed, der gennem forudsætningen om sovjetiske våbenleverancer ville øge Finlands politiske afhængighed. Notits af 13. november 1961, udfærdiget af direktør i udenrigsministeriet P. Fischer, UM ad.5.G.41.
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ske aspekt, fandt man dog tidligt, at dette ikke kunne være tilstrækkelig motivering for noten.90
På et møde i Novosibirsk i slutningen af november 1961 fik Kekkonen
Khrusjtjov til at opgive – eller udsætte – kravene om militære konsultationer.
Kreml fastholdt dog stadig sagens forbindelse til den øgede vesttyske indflydelse i Nordregionen, da Khrustjov i sin tale i Novosibirsk angreb Danmark
og Norge og henviste til „den tyske fare“. Khrusjtjov understregede, at sovjetregeringen forgæves havde forsøgt at advare dem om, at Tysklands indflydelse
ikke ville gøre dem gavn, men de to landes regeringer var blot „kommet med
tomme udflugter.“ Således opretholdt man fra sovjetisk side opmærksomheden om den nye militære situation i Østersøområdet. En mulig forklaring er,
at Kremls fokus nu – efter at det indenrigspolitiske finske problem var løst –
i højere grad var rettet mod spørgsmålet om enhedskommandoens oprettelse.91
I ugerne op til den endelige danske accept af kommandoen blev den danske regering i en serie artikler i sovjetisk presse anklaget skarpt for at ville påtvinge det danske folk sin militærpolitik og tilsidesætte andre nordiske landes
interesser. Danmark påtog sig et stort ansvar ved „krigsforberedelser“. Den
sovjetiske ambassadør opsøgte statsministeren den 30. november 1961 for at
få oplysninger om den danske stilling i kommandospørgsmålet og den 6. december blev direktør i udenrigsministeriet Paul Fischer opsøgt af den polske
ambassadør, der udtalte sig ret aggressivt og temperamentsfuldt imod kommandoen.92 Dagen efter redegjorde Krag i folketinget for sagen og rettede en
hård indirekte kritik mod sovjetregeringen og dens håndtering af Berlinspørgsmålet. De sovjetiske påstande om kommandoen blev karakteriseret
som absurde og urimelige, og efter en daglang debat godkendte folketinget
oprettelsen af kommandoen under navnet ’enhedskommandoen’.93

Sagen afgøres – den danske stilling og pressets indflydelse
Selv om udenrigsministeriet overordnet skønnede, at Danmark i det mindste
ikke var notens hovedadressat, er der ikke tvivl om, at den sovjetiske henvendelse blev taget alvorligt. Langt mere alvorligt end demarchen direkte til
Danmark i august 1961, der som nævnt ovenfor blev opfattet som relativ mild.
Som udenrigsminister Krag skønnede i sine dagbogsoptegnelser: „Største indtryk har vel nok de russiske noter til Finland gjort.“ Ikke desto mindre stod
90

„Sovjetunionens note til Finland vedrørende krigstrussel“, 3. november 1961, UM ad.5.G.41.
Grønland under den kolde krig, s. 416; Jensen, Bjørnen og haren, s. 583.
92
Notits af 6. december 1961, udfærdiget af direktør i udenrigsministeriet P. Fischer, UM
105.I.19.b/1. Ambassadøren handlede efter eget udsagn uden instrukser, men vidste, at hans regering så med bekymring på sagen.
93
Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1961-62, 7. december 1961, sp. 1462f., 1619.
91
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det klart, at det sovjetiske pres ikke måtte komme til at stå i vejen for en uafvendelig proces. Krag fortsatte: „Der kan ingen tvivl være om, at vi skal holde
fast. Eftergivenhed vil blot føre til nye krav indtil vi er endt i neutraliteten og
vil stå forsvarsløse [...] Vi må modstå presset og fortsætte vor NATO- og
Fællesmarkedslinie og styrke forsvaret (det er tiltrængt). Men selvfølgelig volder det hele dyb bekymring.“94 Krag havde tilsyneladende allerede få dage efter noten fortalt Kekkonen, at Danmark ikke ville lade sig påvirke af Sovjetunionens handlinger over for Finland i sin beslutning om fælleskommandoen. Et udsagn, som finnerne ville kunne henvise til i forhandlinger med Sovjetunionen. Moskva ville ikke gennem tryk på Finland påvirke Danmark i sagen.95
Få dage senere anførte statsminister Viggo Kampmann i en tale, at man
ikke vidste, hvor man var henne, hvis et land ændrede udenrigspolitik efter
en truende note fra en stormagt. Da ambassadør Levytjkin den 30. november
1961 opsøgte Kampmann for at høre, hvordan sagen lå med fælleskommandoen, erklærede statsministeren, at NATO’s forslag nu blev drøftet internt i
regeringen, og at Socialdemokratiet var for forslagets gennemførelse.
Kampmann afviste i øvrigt ambassadørens sammenkædning med Finland, og
forholdt sig uforstående over for de sovjetiske påstande om den øgede spænding i Nordeuropa. Det sovjetiske syn på Forbundsrepublikken var ifølge
Kampmann ensidigt. Statsministeren bad ambassadøren om at overgive sin
regering en forsikring om, at Danmark ikke vil støtte aggression mod Sovjet.
Kampmann håbede, at den danske regering fik ret i, at vi fik en fredelig udvikling i verden. Hertil svarede Levytjkin, at tiden nu måtte dømme om, hvem
der havde ret – Sovjetunionen eller Danmark.96
Krag havde få dage forinden på den finske ambassadørs spørgsmål om,
hvorvidt man fra dansk side nu ville søge sagen afgjort hurtigt, erklæret, at
spørgsmålet i virkeligheden var blevet afgjort i sommeren 1961. Nu afventede
man blot de tekniske forhandlinger, og det var regeringens mål at få disse
gennemført inden midten af december 1961. Ambassadøren fandt, at det nok
havde været bedst, om det var blevet afgjort allerede i sommer. Det næstbedste var, at det skete allerede samme dag, selv om det måske alligevel ville være
lidt udfordrende.97 I tråd med den finske ambassadørs oplysninger underrettede NATO-ambassadør Schram-Nielsen kort efter NATO’s permanente råd
om, at en snarlig løsning var Finland mindre uvelkommen end en senere, og
anførte, at den danske regering ville tage videst muligt hensyn hertil. Netop

94

Her citeret fra Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 710.
Krag erklærede siden, at han fortalte dette til Kekkonen, da denne mellemlandede på vej til
Novosibirsk for at tale med Khrusjtjov. Erling Bjøl, Hvem bestemmer? Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces, 1983, s. 77; Villaume, Allieret med forbehold, s. 262.
96
Referat af 30. november 1961, udfærdiget af H. Hjortdal, UM 105.I.19.b/1; Jensen, Bjørnen og
haren, s. 584).
97
„Referat af samtale med Finlands ambassadør, hr. Tarjannne“, 27. november 1961, udfærdiget af
J. O. Krag, UM 105.I.19.b/1.
95
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dette spørgsmål krævede i øvrigt, at der i Danmark ikke blev skabt uro om
atompolitikken, hvilket formentlig især gjaldt de samtidige drøftelser om
etablering af en NATO-atomslagstyrke, men muligvis også knyttede sig til det
stadige diskrete amerikanske tryk for en ændret dansk atomvåbenpolitik (se
kapitel 13 og 36). En opblussen af den følsomme debat ville – set i relation til
den samtidige debat om eventuelt vesttysk atombevæbning – kunne føre til et
uheldigt udfald i forhandlingerne om enhedskommandoen.98
Selv om det sovjetiske tryk fyldte meget i de danske beslutningstageres bevidsthed, var der ikke tale om, at den danske regering overvejede at standse
den fortsatte kommandomæssige integration i Nordregionen. Hensynet til
Sovjetunionen udmøntede sig dog i en vis tilpasning af integrationen, ikke
mindst i lyset af det afsluttende sovjetiske pres, der satte ind fra midten af november 1961. Den danske regering kompenserede diskret for den sovjetiske
utilfredshed ved at ændre navnet på kommandoen fra ’fælleskommando’ til
’enhedskommando’, der ikke havde samme bilaterale dansk-vesttyske klang.
Navnet ’Østersøkommandoen’ havde uheldige undertoner i sovjetisk perspektiv, vurderede udenrigsministeriet.99 I forbindelse med forhandlingerne
om oprettelse af kommandoen som NATO-institution blev det fra dansk side
pointeret, at det var vigtigt at undgå en amerikansk chef for ikke at skærpe
Sovjetunionens mistænksomhed.100 Ligeledes erklærede chefen for forsvarsministeriets 11. kontor, Svend Hansen, over for forsvarsstaben, at man fra politisk side ville foretrække en brite frem for en amerikaner.101 I sidste ende
blev resultatet, at chefen for enhedskommandoen til stadighed skulle være
dansk, medens stedfortræderen skulle være vesttysk.102
98

På linje med den norske ambassadør advarede Schram-Nielsen i øvrigt NATO-partnerne mod at
tage skridt, der kunne vanskeliggøre finnernes situation. De vidste selv bedst, hvordan spillet skulle
spilles. Allerede den 3. november havde Schram-Nielsen indtrængende frarådet, at NATO (som foreslået af USA) udsendte en erklæring om noten til Finland, da dette ville vanskeliggøre sagen for
Finland. Tilsvarende havde Krag på et ministermøde i oktober givet udtryk for, at det ville være „ulykkeligt“, hvis man udstedte en sådan erklæring. Det kan i øvrigt bemærkes, at såvel Norges som
Sveriges statsminister under den finske præsidents orientering af de nordiske statsministre under notekrisen gav udtryk for, at „den internationale situation“ kunne blive faretruende, såfremt
Vesttyskland blev udstyret med atomvåben. Telegram af 30. november 1961 fra den danske NATOambassadør E. Schram-Nielsen, UM 105.I.19.b/1; Notits af 13. november 1961, udfærdiget af direktør i udenrigsministeriet P. Fischer, UM ad. 5.G.41; Krag under ministermøde 30. oktober 1961, her
citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 262.
99
„Den officielle betegnelse for NATO-enhedskommandoen for Danmark og Østersøområdet“, 29.
november 1961, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne, UM 105.I.19.b/1.
100
Villaume, Allieret med forbehold, s. 253; Bertel Dahlgaards arkiv, læg K.4.d., pk. 10. Referat af 28.
marts 1961; Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 1, s. 106.
101
I forsvarsstaben foretrak man – såfremt det blev nødvendigt at vælge en udlænding og ikke en
dansk chef – netop en amerikansk chef, bl.a. for at forbedre muligheden for våbenhjælp.
Kommandoorganisationen i Østersøen“, referat af møde i Forsvarsstaben 10. april 1958, FM 2627/55-69, kasse 9.
102
Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 1, s. 105f. I krigstid skulle det dog være en brite, der var chef.
Udkast til notat, 30. august 1961, udfærdiget af chef for den politisk-juridiske afdeling E. SchramNielsen, UM 105.I.19.b/1.
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Uagtet at Torben Rønne havde fortalt den amerikanske ambassadør, at
stemningen omkring det danske svar til Sovjetunionen og den sovjetiske note
til Finland beklageligvis ikke gav anledning til større optimisme angående
tidspunktet for, hvornår en offentlig accept af kommandoen ville være klar,
førte det afsluttende sovjetiske pres ikke til, at integrationen for alvor mistede
momentum.103 Presset virkede måske snarere befordrende for accepten af
kommandoens oprettelse. De fem uger fra den finske notekrises begyndelse
til den officielle vedtagelse af kommandoen blev præget af en stadigt hårdere
socialdemokratisk kamp for at få vedtaget kommandoens oprettelse.
Når den socialdemokratiske ledelse i 1961 forberedte sig på en danske
accept, skyldtes det blandt andet det øgede allierede tryk. I april 1961 bemærkede general Norstad, at beslutningen, der nu havde været udskudt i syv år,
ikke kunne vente meget længere. Ifølge chefen for Nordregionen, general
Murray, var Norstad meget „upset“ over den fortsatte danske udskydning og
indstillet på at flytte regionsgrænsen fra Elben til den danske sydgrænse, hvis
han blev presset fra tysk side. Murray vidste ikke, hvad der lå i denne trussel.104
I forsommeren 1961 erklærede general Norstad over for danskerne, at han
var under pres fra Centralregionen for at få styrkerne i Slesvig-Holsten lagt
under denne region i stedet for Nordregionen, således at den omtalte flytning af regionsgrænsen blev gennemført. På linje med Norstad erklærede
general Murray nu, at en flytning af regionsgrænserne var et „indlysende alternativ“, hvis ikke enhedskommandoen blev oprettet.105 Det ville svække de
danske forsvarsmuligheder betydeligt, da de vesttyske styrker ikke længere
ville være bundet til forsvaret af Danmark.106
Ikke mindst under påvirkning af den samtidige Berlin-krise og deraf følgende allierede beredskabsplanlægning øgede general Norstad i sommeren
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Brev af 30. oktober 1961, UM 105.I.19.b/1. Kontorchef Rønnes vurdering faldt, da den danske
ambassadør i Washington forespurgte hos udenrigsministeriet, om man under forhandlingerne om
Annual Review, kunne sige noget om tidspunktet for en dansk accept.
104
Allerede i 1958-59 havde man vesttysk side argumenteret for en flytning af regionsgrænsen, således at kommandoen blev underlagt samme region – nemlig Centralregionen, som Danmark dermed
ville blive underlagt, i stedet for Nordregionen. „Notits om Fælleskommandoen“, 5. april 1961, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne, UM 105.I.19.b/1; „Notat om kommandoorganisationen i Østersøområdet“, 16. juni 1961, udarbejdet af forsvarsministeriet, UM 105.I.19.b/1; Dansk
sikkerhedspolitik 1948-1966, Fremstilling, Udenrigsministeriet, 1968, bd.1, s. 101-102 og 106-107.
105
Her citeret fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 256.
106
Allerede i februar 1961 havde den danske forsvarschef anbefalet, at man accepterede enhedskommandoen, da alternativet ville være overflytning af de vesttyske styrker i Slesvig-Holsten til Centralregionen, hvilket set under en dansk synsvinkel ville være uacceptabelt. Forsvaret af Jylland måtte føres så sydligt som muligt og af styrker under samme kommando. Ud over de forsvarsmæssige problemer henviste forsvarsministeriet i juni 1961 til risikoen for, at en flytning af regionsgrænsen ville
svække moralen i det danske forsvar, ligesom det blev understreget, at der lå en fordel i, at Vesttyskland blev indbundet i multilaterale NATO-strukturer. Kommentar af 25. februar 1961, udfærdiget
af Forsvarschef admiral E.J.C. Qvistgaard, UM 105.I.19.b/1; „Notat om kommandoorganisationen i
Østersøområdet“, 16. juni 1961, udfærdiget af forsvarsministeriet, UM 105.I.19.b/1.
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1961 presset på den danske regering og fremlagde offentligt forslaget om oprettelse af en Østersøkommando.107
Selv om socialdemokraterne havde været skeptiske over for accept af kommandoen og gennem de sidste par år i nogen udstrækning var gået i læ af den
radikale modstand, pressede den socialdemokratiske ledelse nu på for en
hurtig accept. Et af argumenterne blev nu den norske interesse i oprettelsen,
der ikke mindst var kommet til udtryk i forbindelse med udsigten til den alternative flytning af regionsgrænserne. Svækkelsen af Danmarks sydgrænse
ville nemlig også vanskeliggøre forsvaret af Norge. På dansk foranledning udfærdigede den norske forsvarsstab en vurdering af enhedskommandoens betydning, som udenrigsministeriet efterfølgende betegnede som „et vægtigt
papir i den danske argumentation for at oprette en enhedskommando.“
Ligeledes blev den stærke norske interesse nu indføjet i det forsvarsministerielle notat, som skulle anvendes under et møde i regeringens forsvarsudvalg i
august 1961.108
Socialdemokratiet lagde pres på den radikale regeringspartner både i direkte forhandlinger, hvor man fra socialdemokratisk side truede med at
sprænge regeringssamarbejdet, og gennem den socialdemokratiske presse,
hvor der blev rettet kritik mod de radikale standpunkter. Det socialdemokratiske dagblad „Aktuelt“ anlagde en redaktionel linje, der bar præg af skarp
kritik af Moskvas aggressive kurs over for særligt Finland, hvilket måtte fremskynde oprettelsen af fælleskommandoen. Også Berlin-krisen blev fremhævet
som argument for kommandoens oprettelse. Når fordelene ved enhedskommandoen blev forklaret særdeles udførligt i pressen, var det ikke mindst af
hensyn til det socialdemokratiske vælgerkorps’ formodede uvilje mod det militære samarbejde med den tidligere besættelsesmagt.109 Dette til trods for, at
modstanden mod kommandoen tilsyneladende var aftaget i den senere tid.
Det bundede dels i – som forventet – at den folkelige modstand mod samarbejde med vesttyskerne var gradvist aftagende, efterhånden som besættelsen
kom på afstand. Og dels i at der under indtryk af Berlin-krisen opstod en
større folkelig bevidsthed om behovet for beskyttelse.
Det sovjetiske pres kom dermed på sin vis til at fungere som løftestang for
accepten af dén militære integration, som det i vid udstrækning var møntet
på at forhindre.

107

Villaume, Allieret med forbehold, s. 255f.
„Østersøkommandoen“, notat af 1. august 1961, udfærdiget af chef for NATO-kontoret T. Rønne,
UM 105.I.19.b/1; „Notat om kommandoorganisationen i Østersøområdet“, 15. august 1961, udfærdiget af forsvarsministeriet, UM 105.I.19.b/1.
109
Villaume, Allieret med forbehold, s. 262.
108
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Efterspil
Den 7. december 1961 indberettede den danske ambassadør i Moskva, Chr.
Holten Eggert, at de stedlige vestlige ambassadører regnede med, at Danmark ville modtage en note, men at der ikke ville ske mere med Finland. Den
britiske ambassadør, Sir Frank Roberts, havde givet udtryk for, at dansk eftergivenhed ville skade finnerne mere, da det eneste russerne forstod, var fasthed. Holten Eggert anbefalede, at regeringen kom en sovjetisk reaktion i forkøbet ved at tage kontakt til Kreml. Det skete ikke. Samme dag blev enhedskommandoens oprettelse vedtaget under en folketingsdebat, hvor udenrigsminister Krag samtidig kritiserede den sovjetiske politik.110 Det gik ikke upåagtet hen. Den 11. oktober karakteriserede ambassadør Levytjkin under en
samtale med udenrigsministeriets direktør Paul Fischer den danske folketingsdebat som antisovjetisk, og han erklærede, at enhedskommandoen var et
skridt, der ville kunne belaste de dansk-sovjetiske relationer.111 Dagen efter fik
den danske ambassadør i Moskva overrakt en meget skarpt formuleret note
angående vedtagelsen af enhedskommandoen. Den sovjetiske regering lagde
hele ansvaret for undergravning af freden i Norden og Østersøen på den danske regering og påpegede, at Danmarks politik vanskeliggjorde de „neutrale
naboers stilling“. Sovjetunionen forbeholdt sig ret til at træffe forholdsregler
til at betrygge sin egen og allieredes sikkerhed. Forespurgt direkte af den
svenske chargé d’affaires fortalte chefen for MID’s skandinaviske afdeling,
Nikolaj Lunjkov, at arten af disse modforanstaltninger dog ikke havde været
overvejet.112
Ifølge Krag skulle meningen med den nye sovjetiske advarsel være at gøre
Danmark så forskrækket, at „vi trak os baglæns ud af Fælleskommandoen og
dermed også ud af NATO.“113 Ifølge erfarne amerikanske og nordiske diplomater i Moskva var noten nok isoleret betragtet særdeles stærk, men Sovjetunionen kunne ikke undlade at reagere på vedtagelsen. Det stærke ordvalg
var formodentlig udsprunget af ønsket om at skabe „klimaks“ i forhold til noten til Finland. Det var nødvendigt med en ekstra skarp tone og en truende

110
„Fælleskommandoen og Sovjetunionen“, underhåndsbrev af 3. december 1961 til direktøren, udfærdiget den 7. december 1961, UM 105.I.19.b/1. Folketingstidende, folketingets forhandlinger, 1961-62,
7. december 1961, sp. 1489-1619. Kort efter indberettede den danske ambassadør i London, Nils
Svenningsen, at det britiske udenrigsministerium ikke forventede sovjetiske modforanstaltninger,
men at det, såfremt sådanne alligevel måtte komme, ville det være Finland, der kom til at undgælde.
Indberetning af 14. december 1961 fra den danske ambassade i London, udfærdiget af N. Svenningsen, UM 105.I.19.b/3.
111
Notits af 11. december 1961, udfærdiget af direktør P. Fischer, UM 105.I.19.b/1.
112
„Sovjetisk regeringserklæring afgivet den 12. december 1961 til Danmarks ambassadør i Moskva“,
Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 149; Telegram af 13. december 1961 fra den danske ambassade i Moskva, UM 105.I.19.b/3.
113
Her citeret fra Grønland under den kolde krig, s. 416.
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konklusion, muligvis også med det formål igen at skabe spænding i
Østersøområdet og forberede et nyt tryk på Finland, lød vurderingen.114
Den danske regering reagerede måske stærkest på, at Kreml – som det også
havde været tilfældet under stationeringsspørgsmålet i 1952-53, jf. kapitel 12
– henviste til Danmarks erklæring fra 1946 om Bornholm. I den særlige sovjetiske udlægning af den danske regerings erklæring fra 1946 var den danske
ordlyd etablering udvidet til opretholdelse af en ren dansk administration uden
fremmede tropper på øen. Og ifølge den nye sovjetiske note stred den „påtænkte inddragelse af Bornholm i enhedskommandoens område“ mod ånd
og bogstav i 1946-erklæringen.115
Bornholm spillede til stadighed en central rolle for de danske beslutningstagere. I forbindelse med Bulganins brev fra december 1958 havde SchramNielsen pointeret, at Sovjetunionen syntes interesseret i at skabe en kontinuerlig række af „krisecentre“, og så snart en kritisk situation „indkapslede
sig“ ville søgelyset blive rettet mod et nyt sted. Man kunne derfor ikke se bort
fra, „at Bornholm kunne blive objekt for Sovjets eller en anden Østblok-magts
side, hvis den internationale situation tog en uheldig drejning. Danmark
burde hele tiden være forberedt på denne eventualitet.“116 Med Berlin-krisen
og den finske notekrise i frisk erindring måtte den aggressive sovjetiske henvendelse med hentydninger til Bornholm få et dystert skær. Bekymringen
over Sovjetunionens eventuelle reaktioner førte til en blanding af forsvarsforberedelser og ikke-provokation. Der skulle holdes styrker parate i Karup og
på Bornholm, men de skulle ikke foretage sig noget. Og over for NATO’s militære ledelse anførte den danske forsvarschef admiral E.J.C. Qvistgaard, at
han ikke ønskede allierede flådedemonstrationer i nærheden af Bornholm,
men hvis angrebet kom, ville han sætte pris på hurtig forstærkning. Alliancepartnerne beroligede Danmark ved på den ene side at afvise, at et sovjetisk
angreb skulle være forestående og på den anden side garantere intervention,
hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt.117

114

Telegram af 13. december 1961 fra den danske ambassade i Moskva, UM 105.I.19.b/3.
„Sovjetisk regeringserklæring afgivet den 12. december 1961 til Danmarks ambassadør i Moskva“,
Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd. 2, bilag 149; Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 711f.
116
„Østersøspørgsmålet m.v.“, 13. januar 1959, udfærdiget af chef for politisk-juridisk afdeling E.
Schram-Nielsen, UM 105.Dan.1/2.
117
SACEUR mente ikke, at Sovjetunionen ville foretage sig noget, men satte sin stab i gang med at
forberede en „mobile force“ til støtte for Bornholm. Tilsvarende tilkendegav den amerikanske udenrigsminister, Dean Rusk, over for Krag, at der ikke var grund til bekymring, og at der ville blive interveneret ved Bornholm, hvis det skulle blive nødvendigt. Fra London indberettede Nils Svenningsen,
at det britiske udenrigsministerium ikke så nogen overhængende risiko for sovjetiske modforanstaltninger. Hvis sådanne skulle komme, skønnede briterne, ville det blive finnerne, der kom til at undgælde. Telegram af 14. december 1961 fra den danske repræsentation i NATO, udfærdiget af udenrigsminister J. O. Krag og NATO-ambassadør E. Schram-Nielsen, UM 105.I.19.b/3; Telegram af 14.
december 1961 fra London, udfærdiget af ambassadør i London, N. Svenningsen, UM 105.I.19.b/3.
Desuden Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 711.
115
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Selv om den sovjetiske note gav anledning til nervøsitet, fik den aldrig Danmark til at vakle i sin tilslutning til enhedskommandoen. Udenrigsministeriet
skønnede, at hensynet til Bornholm ikke stod i vejen for dansk tiltrædelse af
kommandoen. Det danske svar til Sovjetunionen blev – efter mange udkast –
at „gennemførelsen af enhedskommandoen betyder ingen ændring af den
bestående tilstand, hvorefter der kun er danske styrker på Bornholm under
dansk kommando.“118 Ligesom det havde været tilfældet med Ole Bjørn
Krafts Rønne-tale i 1953 (jf. kapitel 12), lå der ingen formelle forpligtelser i
denne nøje valgte formulering. Ikke desto mindre var der i praksis tale om, at
den danske regering gav tilsagn om – indtil videre – at fortsætte den hidtidige
selvpålagte restriktion med hensyn til fremmede tropper på Bornholm. At
man fra dansk side var indstillet på, at denne bestående tilstand i realiteten
betød uden for krise eller krig, fremgår af et udkast fra udenrigsministeriet,
hvor den „bestående tilstand“ blev uddybet som fredstid.119
At man fra dansk side heller ikke anså de danske erklæringer for bindende,
for så vidt angår fremmede styrkers tilstedeværelse på Bornholm, fremgår af,
at man i 1980’erne regelmæssigt lod vesttyske minestrygere anløbe bornholmske havne. For ikke at risikere anklager om en militær optrapning foregik anløbene med skiftende intensitet gennem disse år.
Det danske svarbrev af 14. december var i øvrigt holdt ganske kort og køligt. Ud over den nævnte passus om fremmede tropper på Bornholm blev det
understreget, at det måtte være Danmarks sag at vurdere, hvordan landets sikkerhed og forsvar bedst kunne varetages. Enhedskommandoens defensive
formål blev fremhævet og risikoen for vesttysk dominans afvist, idet kommandoen var en NATO-institution, der til stadighed ville have en dansk chef. De
afsluttende og noget rutineprægede venskabsforsikringer og erklæringer om
godt naboskab var de eneste linjer af brevet, som Kampmann dagen efter
læste op under afleveringen til Levytjkin, der ifølge det danske referat blev behørigt rørt. Sagen var i første omgang afsluttet.120 USA og Storbritannien og
til dels Frankrig udtrykte da også tilfredshed med Norges og Danmarks modige og faste holdning i forbindelse med det sovjetiske notepres.121
118

Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 712; „Erklæring afgivet den 14. december 1961 af statsminister Viggo Kampmann over for Sovjetunionens ambassadør“, Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bd.
2., bilag 151.
119
Grønland under den kolde krig, s. 417; Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 712f.
120
Notits af 15. december 1961, udfærdiget af den danske ambassadør i Moskva G. Seidenfaden, UM
105.I.19.b/3. Krisen fik et dansk-sovjetisk efterspil, da det under diplomatiske kontakter mellem
Danmark og Sovjetunionen i januar 1962 kom frem, at den sovjetiske ambassade i København havde
indberettet, at danske styrker var underlagt tysk kontrol, og at Danmark var ved at træffe foranstaltninger til at stille dansk territorium til rådighed for Vesttyskland, der havde aggressive hensigter mod
Sovjetunionen. Få måneder efter blev sagen afsluttet, da Moskva – efter grundige undersøgelse af de
tidligere indberetninger – var blevet overbevist om, at der havde foreligget en række misforståelser.
Grønland under den kolde krig, s. 417-18.
121
Særligt USA var tilfreds med Danmarks holdning til fælleskommandoen. Indberetning af 30. november 1961, udfærdiget af den danske NATO-ambassadør E. Schram-Nielsen, UM 105.I.19.b/1.
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Krag betragtede selv det afmålte danske svar som historisk. „Saadan har
Danmark ikke svaret en stormagt i 150 aar – eller mere“. Men han fandt,
at svaret til russerne var rigtigt, og havde ikke lange „after thoughts“ over
det.122
I kølvandet på den danske accept af enhedskommandoen bevarede de danske myndigheder opmærksomheden omkring Sovjetunionens syn på sagen.
Da enhedskommandoen i juli 1962 skulle blive operativ, blev de danske myndigheder enige om, at man af hensyn til Sovjetunionen ikke gjorde noget ud
af dette, men i stedet fastholdt, at kommandoens etablering lå tilbage i december 1961.123
Selv efter etableringen af enhedskommandoen og med det øgede samarbejde mellem danske og vesttyske instanser på andre militære områder var
der stigende irritation og utålmodighed på vesttysk hold. Bortset fra
øvelsernes militære værdi spillede det psykologiske moment, dvs. den tyske
soldats anerkendelse som ligeberettiget i det vestlige forsvarssamarbejde, efter alt at dømme en rolle for vesttyskerne. I 1962 rejste den vesttyske presse
for første gang kritik af den noget nølende danske holdning. Således havde
der hverken været fællesøvelser med hærstyrker eller deltagelse af vesttyske
soldater på dansk jord. Forsvarsminister Victor Gram henviste til fortsatte „befolkningspolitiske problemer“.124
I 1963 slog udenrigsministeriet fast, at Moskva syntes at have affundet sig
med det militære samarbejde. Med hensyn til det landmilitære samarbejde
blev det fra dansk side vurderet, at det – som en naturlig udbygning af enhedskommandoen – ikke var så provokerende som øvelsessamarbejdet mellem danske og vesttyske styrker, der som nævnt ovenfor var taget til fra slutningen af 1950’erne. Fællesøvelser på dansk grund med vesttyske soldater vurderedes således næppe at ville afføde sovjetiske reaktioner. Medens øvelsessamarbejdet i sig selv ikke burde søges reduceret eller standset, burde det til
gengæld begrænses i geografisk henseende, hvilket i praksis betød, at man
skulle undgå at lade vesttyske tropper anløbe Bornholm. En tilbageholdenhed, der for så vidt gjaldt fremmede tropper på øen i almindelighed. Ligeledes var udenrigsministeriet påpasselig med, at selv rent vesttyske flådeøvelser foregik vest for 17. længdegrad. Samlet set pegede dette ifølge chefen for
den politisk-juridiske afdeling, Gunnar Seidenfaden, på, at sagen dermed
snævrede sig ind til indenrigspolitiske problemer. Man kunne dog efter
Seidenfadens opfattelse ikke blive ved med at henvise til besættelsen, og man

122

Krags dagbog 11. januar 1961, her citeret fra Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1962-1978, 2002, s. 10.
Udateret notits udfærdiget af chef for udenrigsministeriets NATO-kontor Torben Rønne, UM
105.I.19.b/1.
124
„Dansk-tysk øvelsessamarbejde på det landmilitære område“, 11. juli 1963 med kontinuation ved
chef for den politisk-juridiske afdeling G. Seidenfaden, 12. juli 1963, UM 105.K.25.
123
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måtte nok „tage fat om nælden“. Efter mere end 10 års tovtrækkeri var en
„mere konkret og positiv“ holdning nu ved at slå rod.125

Dansk-vesttysk militært samarbejde – en vurdering
Det overordnede formål med den sovjetiske kampagne mod det dansk-vesttyske militære samarbejde var at forsinke eller om muligt forhindre dette samarbejde i videst mulig udstrækning. Det var særligt oprettelsen af en fælles
dansk-vesttysk militærkommando, der havde Kremls opmærksomhed. Hoveddrivkraften bag den sovjetiske kampagne mod det dansk-vesttyske militærsamarbejde var bekymring over øget vestlig militarisering af Østersøområdet, hvilket kunne resultere i en ændring af magtstrukturen i området og mindskelse
af den sovjetiske indflydelse og handlefrihed. Ved vestlig militarisering forstod Kreml formentlig for det første vesttysk militarisme i almindelighed, for
det andet vesttysk indflydelse i Østersøregionen, særligt på dansk (og norsk)
forsvarspolitik og for det tredje øget amerikansk indflydelse i Østersøen.
Den danske kurs i spørgsmålet om det militære samarbejde mellem
Vesttyskland og Danmark var fra først til sidst præget af tøven og forhaling.
Denne tilbageholdenhed skyldtes både indenrigs- og udenrigspolitiske hensyn. De indenrigspolitiske hensyn talte både Det Radikale Venstres modvilje mod
den militære integration og den folkelige modstand mod et samarbejde med
den tidligere besættelsesmagt. Udenrigsministeriet forventede, at dette hensyn ville begynde at aftage i 1960’erne, men vedblive at stå centralt i de danske overvejelser – også som et mere taktisk betonet aspekt.
De udenrigspolitiske hensyn omfattede en vis reservation over for at binde sig
for kraftigt til en usikker vesttysk militærpolitik, da der bl.a. kunne bestå en
vis risiko for øget inddragelse i konflikter, og – ikke uden tilknytning hertil –
hensynet til Sovjetunionen. For så vidt angik hensynet til de sovjetiske reaktioner
på den dansk-vesttyske militære integration, medvirkede det især til, at der
blev udvist tilbageholdenhed i vesttyske styrkers øvelsesaktiviteter, ikke mindst
omkring Bornholm, hvor de danske myndigheder for at undgå at provokere
Sovjetunionen pålagde sig selv en række restriktioner for den tyske deltagelse
og for øvelsernes geografiske udstrækning – helt i tråd med de allerede fastlagte danske retningslinjer for øvelsesaktivitet i farvandet omkring Bornholm.
Desuden fandt der en række ændringer sted, primært af kosmetisk karakter,
f.eks. ændring af kommandoens navn og fravalg af amerikanske officerer i
kommandoen. Den samlede sovjetiske modvilje mod selve integrationen
burde dog efter de danske myndigheders opfattelse ikke stå i vejen for en for125

„Oversigt over fællesøvelser med dansk deltagelse“, 7. juni 1963, UM 105.I.5.a/2; „Dansk-tysk øvelsessamarbejde på det landmilitære område“, 11. juli 1963 med kontinuation ved chef for den politisk-juridiske afdeling G. Seidenfaden, 12. juli 1963, UM 105.K.25.
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svarsmæssigt nødvendig integration, som især enhedskommandoen, men også oprettelse af de vesttyske depoter var udtryk for. Dertil kom en række
andre forhold, der pegede i retning af etablering
af et gradvist tættere militært samarbejde med
Forbundsrepublikken. For det første var der hensynet til USA og Storbritannien, som ikke så positivt på en stadig dansk vægring, og for det det andet hensynet til Vesttyskland, der både af handelsmæssige og politiske årsager pegede i retning af en
stadigt større militær integration.
Poul Hansen, forsvarsminister 1956-1962,
finans- og økonomiminister
1962-1965. (Folketinget).

*

Det kan tillige bemærkes, at de økonomiske hensyn spillede en rolle ud over blot at være et argument for en mere imødekommende dansk stilling til det militære samarbejde
med de vesttyske forsvarsstyrker. De danske beslutningstagere forsøgte at anvende især den kommandomæssige integration som løftestang for forbedrede
handelsforhold med Forbundsrepublikken. Under de dansk-vesttyske forhandlinger i begyndelsen af februar 1961 om fælles kommandostruktur erklærede forsvarsminister Poul Hansen således, at økonomiske problemer – såsom det danske landbrugs afsætningsmuligheder i Vesttyskland – kunne have
indflydelse på samarbejdet om de militærpolitiske forhold.126 Det var ikke noget tilfælde, at Poul Hansen hentydede til, at vesttysk forøgelse af import af
landbrugsvarer fra Danmark – trods vesttysk medlemskab af Fællesmarkedet
– kunne give danske indrømmelser i forhandlingerne om enhedskommandoen. Få dage forinden var han blevet instrueret af udenrigsminister Krag om
under forhandlingerne med forsvarsminister Strauss at oplyse, at det tillige
var klart, at „en handelspolitisk udvikling, der ville indebære en voksende diskriminering mod danske eksportvarer til Tyskland, ikke vil lette gennemførligheden af et nært forsvarsmæssigt samarbejde.“127 På trods af, at den fælles
landbrugspolitik først kom til i 1963, fokuserede Danmark allerede på de stigende problemer for den danske landbrugseksport. Krag tog selv tråden op i
foråret 1961, da han under et møde hos den vesttyske kansler, Konrad
Adenauer, erklærede, at Danmark ville stille sig mere positivt over for enhedskommandoen, „hvis der kunne findes en løsning på den opståede skævhed i
den dansk-tyske handelsbalance i forbindelse med EF’s dannelse.“128

126

Villaume, Allieret med forbehold, s. 252f. Desuden mødereferat af 2. februar 1961, ABA, Bertel
Dahlgaards arkiv, læg K.4.d, pk. 10.
127
„Telegram af 25. januar 1961 fra udenrigsministeren til forsvarsministeren, p.t. den Kgl. ambassade i Bonn“, UM 105.I.19.b/1.
128
Referat af møde i forbundskanslerens hus i Bonn den 24. maj 1961, UM 105.I.19.b/1.
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Østlige aktiviteter rettet mod Danmark
1945-1962
15 · Apparat for østlig påvirkning

Påvirkningspolitikken
Østblokkens forsøg på at øve indflydelse på beslutningsprocesserne og den
offentlige mening i det ikke-kommunistiske udland og i det hele taget på at
præge den internationale situation med ikke-militære midler blev sat i værk
på to planer. Påvirkningspolitikken var et led i østblokkens traditionelle udenrigspolitiske aktivitet udført af de offentlige instanser (regeringen, herunder
udenrigsministeriet og øvrige relevante ministerier og de med dem samarbejdende organer i ud- og indland) i form af internationale forhandlinger og regeringserklæringer. Dette forhold var især karakteristisk i 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne, hvor eksempelvis et antal sovjetiske protestnoter indløb til den danske regering. Fra 1960’erne blev det en vigtigere opgave for
Sovjetunionen at pleje de højt prioriterede „venskabelige forbindelser“ til udlandet, under hvilke aftaler inden for kultur, økonomi og delegationsudvekslinger kunne indgås og normalitet understreges. Dette var udgangspunktet
for, at det andet spor i udenrigspolitikken, påvirkningspolitikken rettet mod
udlandets befolkninger, kunne realiseres. Østblokken udfoldede sideløbende, med Sovjetunionen i spidsen og i reglen som koordinerende eller ledende part, en uofficiel politisk aktivitet, der tjente til at fremme de socialistiske staters udenrigspolitiske og ideologiske mål og bekæmpe modstanden
herimod. På dette plan bekæmpede østblokkens ledelse også de politiske og
ideologiske angreb, som dens modstandere satte ind mod denne virksomhed
eller mod den kommunistiske „lejr“ – for at bruge et af kommunisterne ofte
anvendt udtryk.
Påvirkningspolitikken udsprang af, at klassekampen mellem socialismen og
kapitalismen ifølge den kommunistiske ideologi skulle føres på internationalt
plan, og af at doktrinen om fredelig sameksistens tilsagde, at klassekampen
skulle videreføres uden krig. Undergravende virksomhed mod udlandet, oftest koordineret lokalt af ambassaderne, og propaganda var en fast bestanddel heraf. Dette omfattede en mængde redskaber, der tjente til at påvirke den
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internationale situation, og som ofte men ikke nødvendigvis var del af hemmelige operationer.1
Den Store Sovjetiske Encyklopædi beskrev propaganda som et middel til at
forbedre billedet af Sovjetunionen i verden ved at søge at fremme opbakningen bag det sovjetiske samfundssystem og den sovjetiske politik. Det
var disse samlede informationsopgaver, som blev udført både i statsapparatet
og i de organisationer, der gav sig ud for at udgå fra samfundet, men som var
under kontrol af de kommunistiske partier. De vigtigste institutioner, der på
både det officielle og uofficielle niveau fastlagde og udførte Sovjetunionens
propaganda over for udlandet under den kolde krig, var centralkomité-apparatet, udenrigsministeriet og ambassaderne i udlandet samt de østlige civile
efterretningtjenester.
De civile efterretningstjenesters virke lå ofte i en gråzone mellem en egentlig funktion i påvirkningspolitikken og de rent efterretningsmæssige opgaver.
Eksempelvis var en del af de ansatte på de østlige ambassader i Vesten KGB
officerer i dækstillinger, hvor de varetog flere forskellige opgaver som „forberedende indsatser“, støtte til femte-kolonnevirksomhed og føring af hvervede
agenter. KGB og de øvrige østlandes efterretningstjenesters apparat og metoder behandles særskilt i kapitel 19.

Centralkomité-apparatet
Ved centralkomité-apparatet forstås de afdelinger, som centralkomitéens sekretariat bestod af. Centralkomitéens sekretariat var efter politbureauet det
vigtigste organ inden for det kommunistiske parti. Sekretariatet havde 10-12
sekretærer, der hver var leder af to eller flere afdelinger. I begyndelsen af
1970’erne var der 23 afdelinger med i alt ca. 3.300 ansatte.2 De vigtigste afdelinger, der beskæftigede sig med propaganda, var den internationale afdeling
og afdelingen for agitation og propaganda.

Den internationale afdeling
Den internationale afdeling var arvtager til organer, der gik tilbage til Komintern, som var et instrument for Sovjetunionens udenrigspolitik. Komintern
blev formelt opløst i maj 1943. Dens funktioner blev dog videreført af andre
organer, i først række af „Afdelingen for international information under
VKP (b)s Centralkomité“, der blev oprettet i juni 1943. At der var tale om en

1
Raymond L. Garthoff, „The KGB Reports to Gorbachev“, Intelligence and National Security, Vol. 11,
no. 2 April 1996, s. 224-244.
2
A. Pravdin, „Inside the CSPU Central Committee“, Survey. A Journal of East & West Studies, Vol. 93,
1974, s. 95. Heraf var ca. 900 „ansvarlige medarbejdere“, mens de øvrige var teknisk personale o.a.

368

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

kap. 15 rettet P

09/06/05

15:09

Side 369

videreførelse af Komintern fremgår af, at lederne af den nye afdeling straks
efter oprettelsen fastlagde, hvordan den skulle arbejde „for at undgå at modstanderen kunne hævde, at Komintern fortsatte med at eksistere under en anden form“.3 I Afdelingen for international information blev Kominterns tidligere afdeling for presse og radioudsendelser omdøbt til „Videnskabeligt
forskningsinstitut nr. 205“, og Kominterns 1. afdeling blev til „Videnskabeligt
forskningsinstitut nr. 100“.
Afdelingen for international information hørte i centralkomitéen under afdelingen for udenrigspolitik. Denne gennemgik forskellige navneforandringer, indtil den i 1957 fik betegnelsen „den internationale afdeling“. I en
meget lang periode (1957-1986) blev den internationale afdeling ledet af
B.N. Ponomarjov. Efter ham blev lederskabet overtaget af A.F. Dobrynin
(1986-1988), der blev efterfulgt af V.M. Falin (1988-1991).
Den internationale afdelings opgave var i samarbejde med udenrigsministeriet at sørge for, at den hovedlinje i Sovjetunionens udenrigspolitik, der var
fastlagt af de ledende partiorganer politbureauet og centralkomitéen, blev
ført ud i livet. Da propagandaen over for udlandet var en del af udenrigspolitikken, sorterede den også under den internationale afdeling. Det fremgår af adskillige dokumenter fra de russiske arkiver, at påbud om pressekampagner o.l. er udgået fra den internationale afdeling. Det gælder fx en række
propagandatiltag i forbindelse med Khrusjtjovs planlagte besøg i Skandinavien i 1959.4
Den internationale afdeling varetog også forbindelserne til de kommunistiske partier i udlandet. Strukturen bestod af sektorer, der var geografisk bestemt. SUKP’s forbindelser til DKP blev efter 1957 varetaget af sektoren for
Finland og de skandinaviske lande. Endvidere stod den internationale afdeling for kontakter til udvalgte liberale og venstreorienterede partier, samt til
revolutionære grupper og nationale befrielsesbevægelser.
Også de sovjetiske organer, der varetog forbindelserne til venskabsforeningerne i udlandet og til de såkaldte frontorganisationer, var underlagt den
internationale afdeling.

Afdelingen for propaganda og agitation
Ligesom den internationale afdeling havde denne afdeling propaganda over
for udlandet blandt sine arbejdsområder. Afdelingen for propaganda og agitation havde nyhedstjenesterne under sig. Under den kolde krig indhentede
disse tjenester informationer i over 100 lande. Det sovjetiske nyhedsbureau
3

G.M. Adibekov m.fl., Organisatsionnaja struktura Kominterna 1919-1943 [Kominterns organisationsstruktur 1919-1943], 1997, s. 232.
4
Skrivelse fra Ponomarjov og Iljitjov til SUKP’s CK, 9. juni 1959, RGANI f. 11, op. 1, d. 394, ll. 140141. Listen over propagandatiltag er udarbejdet af den internationale afdeling og afdelingen for
propaganda og agitation.
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TASS havde siden sin grundlæggelse i 1925 medvirket til indsamling af data
til de centrale analyseenheder i Moskva. I Danmark knyttedes den første lovlige TASS-korrespondent efter besættelsen, Boris Jelsukov, til gesandtskabet i
København i 1947. Jelsukov var et eksempel på en journalist, der leverede
efterretningsrapporter til TASS’ hemmelige afdeling – rapporter som gik videre til kredsen omkring Stalin.5 TASS leverede også stof til både radio, fjernsyn og skreven presse. I 1961 etablerede Moskva presseagenturet APN, der
ligesom TASS havde afdelinger i over 100 lande.
Afdelingen for propaganda og agitation stod også for nyhedsformidlingen.
Det var hovedsagelig erklæringer fra Sovjetunionens partiledelse, fra embedsmænd, fra officielle delegationer og fra diplomater, som nyhedsbureaerne
videreformidlede i aviser, tidsskrifter, radio og tv. Pravda var det kommunistiske partis avis, og Isvestija var regeringens officielle organ. Fra 1954 udkom
tidsskriftet „Mesjdunarodnaja Sjisn“ også på engelsk med titlen „International
Affairs“, og fra 1959 udgav Sovjetunionen i Prag tidsskriftet „Problemy mira i
sotsialisma“ i en engelsksproget udgave „Problems of Peace and Socialism“,
der ligesom „International Affarirs“ var møntet på den vestlige offentlighed.
De vestlige kommunistpartier oversatte artikler fra disse tidsskrifter. DKP gengav adskillige artikler i skriftet Tiden. En uddybende beskrivelse af den
skrevne og æterbårne propaganda findes i kapitel 44.
Sovinformbureau (Sovjetisk Informationsbureau) spillede en vigtig rolle i
formidlingen af den sovjetiske propaganda i udlandet. I 1957 blev der oprettet et kontor for Sovinformbureau i København. Det skulle overtage udgivelsen af tidsskriftet „Fakta om Sovjetunionen“, der indtil da var blevet udgivet som en ugentlig bulletin af den sovjetiske ambassade. Endvidere skulle
Sovinformkontoret udsende en daglig informationsbulletin om USSR „med
det formål at bringe sandfærdig information om USSR til den danske borgerlige og socialdemokratiske presse“.6
Kominform (Kommunistiske Informationbureau), der blev grundlagt i
1947, var også en del af det udenrigspolitiske apparat. Kominform bestod af
de kommunistiske partier i Sovjetunionen og Østeuropa samt kommunistpartierne i Frankrig og Italien. Dets betydning som propagandainstrument bestod mest i at forsøge at skabe et ideologisk sammenhold mellem de nyoprettede kommunistiske regimer i Østeuropa og at levere modpropaganda til
Marshallplanen. Kominform svækkedes af striden mellem Sovjetunionen og
Jugoslavien, der blev ekskluderet i 1948. Kominform mistede efterhånden sin
betydning og blev opløst i 1956.

5

Bent Jensen, Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, 1999, s. 65, 127-130.
“Ob utjresjdenii predstavitelstva Sovinformbjuro v Danii“ [Om oprettelsen af et Sovinformbureau
i Danmark] Vedtagelse af KPSU’s CK, afdeling for propaganda og agitation på grundlag af opfordring fra Sovjetunionens kulturministerium og Slavin, 12. februar 1957, RGANI f. 4, op. 16, d. 202,
ll. 14-15, 17-18.
6
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Hovedet på det sovjetiske kommunistpartis avis Pravda. „Pravda“ betyder „sandhed“.

Samfundsorganisationerne
Den internationale afdeling indeholdt en sektion, der varetog forbindelserne
til et netværk af internationale foreninger og organisationer, hvis formål det
var at øve indflydelse på ikke-kommunistiske landes kultur- og foreningsliv.
SUKP’s CK havde med dette formål etableret 18 samfundsorganisationer (på
russisk: obsjtjestvennyje organisatsii), der fungerede som partiets øverste
kontrolinstanser over for både en tilsvarende sovjetisk „samfundsorganisation“ og over for en række internationalt tilknyttede organisationer. Hvert af
disse statsligt etablerede organer stod for forbindelsen til en faglig eller kulturel gruppe, fx fagforeninger, kvindebevægelsen, ungdommen, krigsveteraner, organiserede journalister, jurister, naturvidenskabsfolk, osv.7 Formålet
med hele dette netværk var – ligesom det var med kontakterne til politiske
partier i udlandet – at „analysere processer og stemninger i samfundet og at
øve den for os nødvendige indflydelse på begivenhedernes gang gennem den
offentlige mening“.8
Det var under Komintern, at Sovjetunionen udviklede metoden med samfundsorganisationerne, der under upolitisk dække skulle skabe lydhørhed for
den socialistiske tanke i bredere kredse end i fagbevægelsen. Strategien blev
udtænkt af den tysk-russiske Komintern-agent Willi Münzenberg. Den gik ud
på at give prominente personer og meningsdannere uden for kommunisternes rækker ledende status inden for en række organisationer med humanistiske temaer såsom „fred“, „kvindesag“ „kultur“ og „ungdomspolitik“, vinde

7

Clive Rose, The Soviet Propaganda Network, 1988, s. 57-175.
„Polosjenije o Mesjdunarodnom otdele TsK KPSS“ [Vedtægt for SUKP’s CK’s internationale afdeling], 6. maj 1986, RGANI f. 89, op. 18, d. 98, ll. 1-7, i Ulunjan, Ar.A., Kommunistitjeskaja partija Gretsii.
Istorija i politika [Grækenlands kommunistiske parti. Historie og politik], Moskva 1996, s. 240-244.
8
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politisk forståelse hos borgerlige grupperinger og dermed skabe brede fora
for en kritisk indstilling til Sovjetunionens modstandere. Selv tog
Münzenberg plads i ledelsen af Workers International Relief, WIR, hvis vestlige
forgreninger rakte vidt ind i hjælpeorganisationer og andre humanitære foreninger. Parallelt oprettede Münzenberg i Berlin et informationsnetværk af
dagblade, radiokanaler, filmselskaber, bogklubber m.v. som dels var rettet mod
at udbrede „sagen“, dels tjente som dække for Kominterns agentnetværk.9
I årene 1945-1946 videreførte Sovjetunionen dette påvirkningsarbejde gennem organisationerne Women’s International Democratic Federation (WIDF)
World Federation of Democratic Youth (WFDY), International Union of Students
(IUS) og World Federation of Trade Unions (WFTU).10 Organisationer på basis af
faggrupper blev etableret i starten af 1950’erne.
Den britiske efterretningstjeneste gav i midten af 1950’erne dette organisationsnetværk med forbindelse til SUKP’s CKs internationale afdeling betegnelsen „frontorganisationer“. PET og FE overtog betegnelsen og kaldte dem
undertiden også „facadeorganisationer“ – begge udtryk for „kommunistisk
dækvirksomhed.“
Sovjetunionen havde søgt at placere disse organisationers generalsekretariater i Vesteuropa, men havde i 1950’erne måttet vælge østeuropæiske hovedsæder efter at være kommet under anklage for „femte-kolonnevirksomhed“ af
Vestmagterne. WFDY havde hovedsæde i Budapest. WFDY var tæt knyttet til
International Union of Students (IUS) med hovedsæde i Prag. Women’s
International Democratic Federation (WIDF) havde i 1945 haft hovedsæde i
Paris, men havde fra 1951 sit sekretariat i Østberlin.
Den internationale afdeling organiserede også den politiske påvirkning
gennem venskabsforeningers arbejde i de vestlige lande. Det foregik gennem
VOKS, Vsesojusnoje Obsjtjestvo Kulturnykh Svjasej s Sagranitsej [det alunionske selskab for kulturelle forbindelser med udlandet]. VOKS blev oprettet i
1925 og varetog dels Udenrigsministeriets kulturaftaler, dels kontakten til
venskabsforeninger i udlandet.
I 1957 blev VOKS nedlagt og dets funktioner blev overtaget af SSOD, Sojus
Sovetskikh Obsjstestv Drusjby i Kulturnoj Svjasi s Sarubesjnymi Stranami [forbundet af sovjetiske foreninger for venskab og kulturelle forbindelser med
udlandet]. SSOD havde i 1991 forbindelser med 98 organisationer i 48
lande.11 Ifølge en artikel fra 1979 i et tidsskrift udgivet af SUKP’s CK udførte
SSOD sine aktiviteter i tæt kontakt med de sovjetiske ministerielle departementer, Videnskabsakademiet, Komsomol m.fl. De mangesidige aktiviteter
betegnedes i artiklen som en form for „folkediplomati, der går ud på at udføre partiets og statens internationale opgaver. De sovjetiske venskabsforbund
9

Stephen Koch, The End of Innocence, 1994.
R. Aldrich, The Hidden Hand, 2001, s. 122-125.
11
S.V. Mironenko (red.), Putevoditel, tom 3, fondy GARFa po istorii SSSR, [Vejviser, bind 3, GARF’s
fonde over USSR’s historie], 1997, s. 644, 653.
10
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udfører samtidig den ærefulde mission at styrke det socialistiske verdenssamfund, udviklingen af fremskridtet og arbejdet for fred på jorden“.12 I Danmark blev der i 1924 oprettet en dansk-sovjetisk venskabsforening med det
udtrykkelige formål at fremme forståelsen for det sovjetrussiske folks kultur,
historie og samfundssystem. Foreningen blev i 1950 af den sovjetiske gesandt
betegnet som „den vigtigste kanal for vores propaganda i Danmark“.13
De sovjetisk baserede foreninger fik instrukser fra den internationale afdeling om fremgangsmåder i kontakterne med de vestlige organisationer og
venskabsforeninger og kunne tilbyde de vestlige grupper finansiel støtte til at
gennemføre arrangementer med formål, som stemte overens med overordnede officielle sovjetiske udenrigspolitiske mål. Støtten gik som oftest til et
konkret møde eller arrangement i Vesten og kunne dække transport af demonstranter eller talere, udarbejdelse og trykning pamfletter og skrivelser,
leje af lokaler o.l. Støtten blev også direkte tilført organisationerne. Ifølge et
amerikansk skøn over beløbenes størrelse modtog WFDY i 1979 1.575.000 US
dollars. Verdensfredsrådet modtog 49.380.000, WFTU 8.575.000 og WIDF
390.000 US dollars.14
Når der skulle skabes kontakt til udlandet, henvendte den enkelte sovjetiske venskabsforening sig ad kommandovejen i det sovjetiske system, eksempelvis via SSOD, der kontaktede den internationale afdeling, som i sidste
ende styrede og koordinerede de sovjetiske samfundsorganisationers virke.
Den internationale afdeling bragte anmodningen videre til SUKP’s CK, hvor
det blev afgjort, om anmodningen skulle godkendes.15
Centralkomiteen bestemte hvilken fond eller afdeling der skulle dække udgifter forbundet med arrangementer i Vesten. Det kunne være Den sovjetiske
fredsfond, Den internationale fond til støtte for venstreorienterede arbejderorganisationer, Sovjetunionens ministerråds reservefond eller andre. Den sovjetiske statsbank,
Gosbank, overførte pengebeløb til en konto, hvorfra lederen af den internationale afdeling overførte pengene til fonden.16 Den sovjetiske fredsfond var i

12

Clive Rose, The Soviet Propaganda Network, 1988, s. 274.
„Ottjot missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året
1949], marts 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 129, l. 80.
14
Clive Rose, The Soviet Propaganda Network, 1988, s. 282. Tallene stammer fra en rapport udgivet af
Repræsentanternes Hus 1980.
15
Det fremgår eksempelvis af „Polosjenije o Mesjdunarodnom otdele TsK KPSS“ [Vedtægt for
SUKP’s CK’s internationale afdeling] 6. maj 1986, RGANI f. 89, op.18, d. 98, ll.1-7, i Ulunjan,
Kommunistitjeskaja partija Gretsii, 1996; „O dopolnitelnykh meroprijatijakh po rasvitiju kulturnykh
svjasej mesjdu SSSR i Danijej“ [Om yderligere forholdsregler til at udvikle de kulturelle forbindelser
mellem Sovjetunionen og Danmark] Terjosjkin, vicechef for Centralkomiteens internationale afdeling til SUKP’s CK, 28. maj 1962, RGANI f. 4, op.18, d.144, ll.1-9. Her fremgår det, at SSOD’s præsidium efter pålæg fra SUKP’s CK førte forhandlinger med Landsforeningen, og fremlagde resultat
og plan, som efterfølgende blev sanktioneret af SUKP’s CK.
16
Politbureauets postanovlenije [forordning] af 4. februar 1987, RGANI f. 89, op. 38, d. 53, ll. 1-4, i
A. Ulunjan, Kommunistitjeskaja partija Gretsii. Istorija i Politika [Grækenlands kommunistiske parti.
Historie og politik], 1996, s. 245-249.
13
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modsætning til de andre fonde et „åbent“ foretagende, der fremstod som folkeindsamling til støtte for humanitære sager, eksempelvis til Verdensfredsrådets
aktiviteter. Rådet havde hovedsæde skiftende steder i Vesteuropa og organiserede bl.a. i Danmark kampagner som underskriftindsamling mod atomvåben.
DKP iværksatte i maj 1955 en indsamling af underskrifter på en henvendelse
fra Verdensfredsrådets kongres i Wien om forbud mod atomvåben.17
Typisk for den i Sovjetunionen udbredte „dobbeltadministration“ – der bestod i at flere organer havde fælles eller overlappende arbejdsopgaver – var
det, at der ud over de ovennævnte organisationer også eksisterede en „Komité
for kulturelle forbindelser med udlandet under USSR’s ministerråd“. Den
fungerede i årene 1957-1967. Dens opgave var at koordinere samarbejdet
mellem ministerierne og de organisationer, herunder samfundsorganisationerne, der beskæftigede sig med kulturelle forbindelser med udlandet i videste forstand (uddannelse, litteratur, kunst, sport, sundhedsvæsen).18

Udenrigsministeriet og ambassaderne
Det sovjetiske udenrigsministerium tog sig af de almindelige diplomatiske relationer, men varetog også opgaver inden for informationspolitik og propaganda i udlandet. MID stod for den løbende udførelse af politikken med instruktioner til ambassaderne på baggrund af overordnede instrukser fra
SUKP’s CK’s internationale afdeling.
De diplomatiske missioner hørte som i vestlige stater under udenrigsministeriet, men kun delvist. Det var karakteristisk for østblokkens system, at ambassaderne ikke havde integrerede administrationer, men at de enkelte afdelinger, den militære, økonomiske, kulturelle, politiske, osv. refererede direkte
til egne hovedafdelinger i Moskva. Ingen policy-beslutninger blev truffet lokalt, men skulle godkendes i centralkomitéen og MID. Ambassadeindberetninger til Moskva har generelt høj oplysningsværdi dels for hovedlinjerne i påvirkningsoperationerne, dels for den lokale administrations forslag
til den konkrete udformning af kampagnerne, der blev fremsendt til MID,
centralkomitéen og KGB. Ambassadeindberetningerne vidner også om de
stedlige kommunistpartiers rolle. DKP fik jævnligt instrukser om påvirkningsoperationer fra SUKP og fra MID. DKP, hvis ledere i indberetningerne
konsekvent omtales som „vennerne“, indhentede på sin side informationer
om dansk politik, som ambassaden videresendte til Moskva. Således skrev den
sovjetiske gesandt Vetrov i sine indberetninger juli 1951 om Marshall-hjæl-

17

Referat af samtale med Ib Nørlund 11. maj 1955, indberetning 12. maj 1955 af den sovjetiske gesandt Sysojev, RGANI, f. 5, op. 28, d. 332, l. 107.
18
S.V. Mironenko (red.), Putevoditel, tom 3, fondy GARFa po istorii SSSR, [Vejviser, bind 3, GARF’s
fonde over USSR’s historie], 1997, s. 221.
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pens indvirkning på Danmarks økonomi og om Danmarks deltagelse i NATO,
at „vennerne har ydet os hjælp med at indsamle materialerne, eftersom en så
systematisk indsamling ikke er blevet udført i gesandtskabet“.19
Blandt medarbejderne på de østlige ambassader var et stort antal efterretningsfolk i diplomatiske dækstillinger. Antallet af tilknyttede funktionærer varierede meget, dog med en klar tendens til at stige gennem årene. Det sovjetiske gesandtskab, som det kaldtes i Danmark indtil 1954, hvor det fik status
som ambassade, havde i 1945 et meget lille antal ansatte, langt færre end den
tilsvarende britiske og amerikanske.20 Gennem 1950’erne voksede staben, og
den talte i 1961 73 personer, hvoraf et stort antal var KGB-officerer.21 Ifølge
indberetningerne havde gesandtskabet i Danmark et stramt budget i forhold
til opgavernes ambitionsniveau. I en skrivelse fra 1954 beklagede den sovjetiske gesandt sig over udgifterne til analyserne af dansk politik og foreslog
med henblik på kontaktpleje i Danmark, at der skulle ansættes en ny kok, som
også vil kunne operere som agent og derved tjene et dobbelt formål.22
De diplomatiske repræsentationer i udlandet refererede også til centralkomitéens propagandaafdeling. De rummede hver især organisatoriske enheder for samtlige ovenstående aktiviteter, dvs. hele spektret af aktive foranstaltninger, som op gennem 1950’erne blev udbygget og professionaliseret under
de lokale KGB-residenturer.23 Med henblik på at opnå politisk indflydelse
plejede ambassaderne desuden forbindelserne til de lokale venskabsforeninger, til de kommunistiske partier og til andre politiske grupper.
Ambassaderne stod også for kulturfremstød i Vesten, organiseret gennem
VOKS og senere SSOD. Aktiviteterne var filmforevisninger, opvisning af
sportspræstationer, kunstudstillinger m.v. Det hørte med til imageplejen at
fremvise Sovjetunionens og østblokkens kulturelle, økonomiske, tekniske og
videnskabelige formåen. Det skete bl.a. ved hjælp af store udstillinger i
Vesten. I 1956 indledte den sovjetiske ambassade forberedelserne til en udstilling i Forum om Sovjetunionens landvindinger inden for atomenergien.24 I
årene 1959-1961 organiserede ambassaden en række erhvervs,- industri-, og
eksportudstillinger i Danmark.25 Chefen for den skandinaviske afdeling i
MID, Lunkov, vurderede i 1961, at trods fordomme, der skyldtes anti-sovjetisk

19

Indberetning fra Vetrov til chef for MID’s 5. europæiske afdeling, P. Orlov, 11. juli 1951, RGANI,
f. 085, op. 35, p. 140, d. 31, ll. 31, 36.
20
Bent Jensen, Bjørnen og haren, 1999, s. 141.
21
Brian Crozier, The Peace Time Strategy of the Soviet Union, 1973, s. 44.
22
I. Sysojev, gesandt i Danmark, til udenrigsminister V.M. Molotov, 11. april 1954, AVP RF f. 085, op.
38, p. 151, d.10, ll. 35, 42-43.
23
V. Tjebrikov, Istorija sovetskikh organov gosudarstvennoj besopasnosti [Historien om de sovjetiske statssikkerhedsorganer] Moskva 1977, s. 490 ff., Online Document Archive, www.fas.harvard.edu/hpcws/documents.htm (set 11. april 2005).
24
A.Kaplin, chargé d’affaires ved den sovjetiske ambassade i Danmark, til I.I. Ilitjov, chef for MID’s
skandinaviske afdeling, 13. september 1956, AVP RF f. 085, op. 40, p. 158, d. 10, ll. 54-56.
25
Land og Folk, kasse 419, „handels-, industri- og videnskabeligt samarbejde“, ABA. 32.26
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propaganda i Danmark, var danskere generelt imponerede over
Sovjetunionens enorme resultater inden for økonomi, videnskab, teknik og
kultur. Det var inden for det videnskabelige område, at der havde været mest
kontakt i det forløbne årti.26 Et par måneder forinden, den 21. marts 1961,
skrev Land og Folk „Selvom der endnu lever mange fordomme om forholdene i Sovjetunionen ... er der også her i Vest en mærkbar erkendelse af, at
man bl.a. inden for videnskab og forskning må holde sig ajour med, hvad der
sker derovre, hvis ikke man vil risikere at sakke agterud...“.

26

„Sovetsko-datskije otnosjenija (kratkaja spravka)“ [Sovjetisk-danske relationer. Kort notat] af chefen for skandinavisk afdeling i MID, N. Lunkov, 14. september 1961, AVP RF f. 85, op. 46, p. 169, d.
6, ll. 39-42.
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Strategi og kampagner 1945-1962

16. · Påvirkningsarbejde i 1950’erne
Danmarks rolle i østblokkens kampagner
For Sovjetunionen og de øvrige lande i Warszawapagten var Tysklandsspørgsmålet det vigtigste problem i Europa. Men også Danmark havde med sin strategisk vigtige beliggenhed stor betydning for østblokken. Det var derfor et oplagt mål for Sovjetunionen og de andre Warszawapagtlande at påvirke Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik i en for dem gunstig retning. Hvis det
kunne lykkes at få Danmark til at fravige krav om fortsat integration i NATO,
ville det slå skår i NATO-solidariteten. Danmark fik jævnligt i denne periode
betegnelsen ”det svage led i kæden”, og det sovjetiske udenrigsministerium så
det som opgaven ”at bruge Danmark i kampen mod den atlantiske blok og
skabe betingelser for Danmarks udtræden af denne blok.”1
Som det uddybes i kapitel 26, gjorde Sovjetunionen sig ingen illusioner om
et neutralt Danmark efter 1945. Det var vurderingen i Moskva, at Danmark i
tilfælde af en væbnet konflikt ville tilslutte sig vestmagterne. Denne vurdering
af Danmarks stillingtagen blev bekræftet med landets tilslutning til Atlantpagten i 1949 og integrationen i den vestlige alliance gennem 1950’erne med
enhedskommandoen i 1961 som et foreløbigt højdepunkt.
Efter Danmarks indtræden i NATO søgte østblokken i sine påvirkningsstrategier at isolere Danmark i alliancen ved f.eks. at arbejde for ordninger, hvor
vestlige sikkerhedsgarantier blev afskåret fra området. Den ene hovedlinje i
idéen om en delvis neutralisering af Danmark angik Østersøen og gik ud på
at bevæge Danmark til at udelukke vestlige flådestyrker fra Østersøen. I 1950
søgte Moskva at ændre internationalt vedtagne regler for gennemsejlingen af
de danske stræder. Målet var at lukke hele Østersøområdet for vestmagterne
og sikre sovjetisk kontrol i både freds- og krigstid.2 På det folkeretlige plan
iværksatte Moskva en kampagne for at afskære Østersøen for fartøjer der til-

1
For eksempel „O nasjikh otnosjenijakh s Danijej“ [Om vore forbindelser med Danmark] Notat af
10. august 1953, AVP RF, f. 085, op. 37, p. 147, d. 11, ll. 7-29.
2
„Ottjot missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året 1949,]
marts 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 129, ll. 79, 87.
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hørte ikke-kyststater ved at henvise til fortilfælde fra de væbnede neutralitetsforbund af 1780 og 1800.3
En anden hovedlinje i forsøget på en delvis neutralisering var Sovjetunionens opfordringer i årene 1953-55 til deltagelse i et såkaldt ”kollektivt sikkerhedssystem”. De første noter herom til Danmark indgik fra Polen i 1953 og
fra Tjekkoslovakiet i september 1954 og siden i et telegram fra Moskva af 13.
november 1954.4 Sovjetledelsens spekulationer om dansk indlemmelse i et sådant sikkerhedsfællesskab øgedes efter at statsminister H.C. Hansen i en tale
på et NATO-møde i Paris 25. oktober 1955 havde nævnt det sovjetiske forslag.5
En tredje hovedlinje var at gøre Danmark til del af en fredszone. Denne
kampagne blev udtænkt i optakten til de nordiske statsministres besøg i
Moskva i 1956.6 Ministerpræsident Bulganin opfordrede i et brev til den danske regering i 1957 til dansk deltagelse i en nordisk fredszone.
Sovjetunionen fulgte Danmarks og også Norges sikkerhedspolitik på tæt
hold og overvejede mulighederne for påvirkning direkte eller indirekte.
Østblokken lagde for det første pres på Danmarks sikkerhedspolitik gennem
diplomatiske henvendelser. Typisk opsøgte østblokkens diplomater danske
ambassadører i udlandet eller danske regeringsrepræsentanter i København
med henvendelser og noter.7 Dette direkte pres på det danske medlemskab af
NATO kom bl.a. til udtryk i Bulganins brev fra 1957 og de sovjetiske protester mod enhedskommandoen 1961, se kapitel 13 og 14. I spørgsmålet om en
nordisk forsvarspagt kom det til forholdsvis heftige pressekampagner allerede
fra 1946, men ingen officielle sovjetiske henvendelser, heller ikke i 1948, hvor
der førtes forhandlinger om pagten.8 Moskvas officielle protest mod
Danmarks tiltrædelse af Atlantpagten april 1949 var holdt i en formel tone. I
sit indhold var den ikke møntet specielt på Danmark, men enslydende med
lignende noter til andre europæiske lande, der tiltrådte pagten i april.
Et mere indirekte pres blev lagt via forsøg på påvirkning af den offentlige
mening. Den danske politik i spørgsmålet om fremmede baser, om atomvåben og om aktiviteter omkring Bornholm gav anledning til nogen opti3

Det Udenrigspolitiske Selskab, Østersøen; geografi, historie, havret, forsvar, sikkerhed, 1979, s. 41. Jf. kapitel 11.
4
”Den sovjetiske note af 13. november 1954”, indberetning fra den danske ambassade i Moskva, 23.
november 1954., UM 105.M.28.a.
5
I et notat af 27. februar 1956 hæftede chefen for MID’s skandinaviske afdeling, M. Gribanov, sig
ved Slavins indberetning af 18. november 1955, der vurderede H.C. Hansens omtale som udtryk for
”reelle og måske berettigede sikkerhedsinteresser”, der kunne tænkes af få ”livsvigtig betydning for
Danmark især på grund af den geografiske beliggenhed”, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, ll. 47-49.
6
Bent Jensen ”Danmark-Sovjet: Sikkerhedspolitiske problemer”, i Svend Aage Christensen og
Henning Gottlieb (red.) Danmark og Rusland i 500 år, 1993, s. 332-362.
7
Plakhin til viceudenrigsminister G.M. Pusjkin, MID, 12. juli 1952, AVP RF f. 085, op. 36, p. 144, d.
34, ll. 35-37; indberetning fra viceudenrigsminister G.M. Pusjkin vedrørende den danske ambassadør Hergels besøg 1. oktober, hvor han modtog en besked til den danske regering, 3. oktober 1952,
AVP RF f. 085, op. 36, p. 141, d. 5, ll. 6-8.
8
Bent Jensen, Bjørnen og haren. Danmark og Sovjetunionen 1945-1965, 1999, s. 304-306.
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misme.9 Fra midten af 1950’erne søgte østblokken med Sovjetunionen i front
at fremme en stemning i befolkningen imod militær integration i NATO. Det
skete gennem temaet Østersøen som ”Fredens Hav”10 og gennem idéen om
en atomfri zone i Europa og Skandinavien, se kapitel 13. I påvirkningen af
dansk politik satsede Sovjetunionen på at give næring til det ønske om neutralitet, som ifølge de sovjetiske analytikere traditionelt rådede i Danmark og
den dybe frygt for et genoprustet Tyskland, som Sovjetunionen mente, at
Danmark burde nære.11
I de sovjetiske analyser blev det betragtet som frugtbart, at danske regeringer ønskede et godt forhold til Sovjetunionen. Det åbnede muligheder for
at indgå de af Sovjetunionen stærkt eftertragtede bilaterale aftaler om handel, kultur, videnskab og teknik, udveksling af forskere og studenter o.l. og
dermed høste den politiske gevinst, at et NATO-land i det store og hele interagerede med Sovjetunionen ligesom med ethvert andet fredeligt indstillet
land.12
Den sovjetiske udlandspropaganda blev udført af en række organisationer,
der blev oprettet til formålet. I 1956 oprettedes under MID den vigtige
”Komité for kulturelle forbindelser med udlandet”,13 se kapitel 15. Gennem
denne komité og VOKS indledte Sovjetunionen fra 1956 forhandlinger med
samtlige vestlige lande med henblik på statslige samarbejdsaftaler,14 og i 1960
havde Sovjetunionen gennem denne komité etableret kulturel udveksling

9
”Vnejsnjaja politika Danii i sovetsko-datskije otnosjenija” [Danmarks udenrigspolitik og sovjetiskdanske forbindelser] 26. december 1958, AVP RF f. 085, op. 42, p. 162, d. 6, ll. 100-101.
10
Jf. kapitlerne 11 og 40. MID arbejdede med tanken om at danne en interparlamentarisk gruppe
Sovjetunionen-Norden til fordel for Østersøen som fredens hav, og ambassadørerne i Norden skulle
undersøge stemningen herfor, Rodionov til ambassadørerne i Sverige, Finland, Norge, Danmark og
Island, 10. februar 1958, AVP RF f. 085, op. 42, p. 162, d. 6, l.1; om fredens hav, se eksempelvis
Michael F. Scholz, Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein, Dissertation,1990, s. 7 ff.
11
„O nasjikh otnosjenijakh s Danijej“ [Om vore forbindelser med Danmark] Notat af 10. august
1953, AVP RF f. 085, op. 37, p. 147, d. 11, ll. 7-29; N. Slavin til chefen for MID’s skandinaviske afdeling, I.I. Iljitjov, 31. juli 1956, AVP RF f. 085, op. 40, p. 158, d. 10, l. 27; Notat af 3. sekretær i MID’s
skandinaviske afdeling V. Morosov, 6. januar 1960, AVP RF f. 085, op. 45, p. 167, d. 8, ll. 1-5; „O nasjikh sadatjakh v rasvitii sovetsko-datskikh otnosjenij na blisjajsjije gody“, orientirovotjnyj perspektivnyj plan [Om vore opgaver med henblik på udviklingen af de sovjetisk-danske forbindelser i de kommende år, orienterende perspektivplan] af K. Levytjkin, 5. august 1963, AVP RF f. 085, op. 48, p. 173,
d. 8, ll. 41-56.
12
”O meroprijatijakh po kulturnym svjasjam so skandinavskimi stranami” [Om forholdsregler for udvikling af kulturelle forbindelser med de skandinaviske lande], 18. april 1956, RGANI f. 4, op. 16, d.
44, ll. 108-11, 114-15, 117-22; “O nekotorykh osobennostjakh vnesjnej politiki Danii”. Spravka. [Om
nogle særegenheder ved Danmarks udenrigspolitik”. Notat] indberetning af 2. sekretær på ambassaden i København N. Sjtjeklein, USSR’s ambassade i Danmark, 19. april 1963, AVP RF f. 085, op. 48,
p. 173, d. 8, l. 5; „O nasjikh sadatjakh v rasvitii sovetsko-datskikh otnosjenij na blisjajsjije gody“, orientirovotjnyj perspektivnyj plan [Om vore opgaver med henblik på udviklingen af de sovjetisk-danske forbindelser i de kommende år. Orienterende perspektivplan] af K. Levytjkin. 5. august 1963,
AVP RF f. 085, op. 48, p. 173, d. 8, l. 48;
13
Putevoditel, Tom 3, Fondy GARFa po istorii SSSR, bd. III, (red.) S. Mironenko, 1997, s. 644, 653.
14
David Caute, The Dancer defects. The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War, 2003, s. 30.
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Den første kulturaftale mellem Danmark og Sovjetunionen blev underskrevet af Julius Bomholt
og S. Romanovskij.
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med 67 lande.15 I 1958 planlagde ambassaden en mere omfattende dansk-sovjetisk kulturaftale, som ifølge et brev til MID skulle ”få Danmark til at reagere
lidt mere ansvarligt på de konkrete sovjetiske initiativer.”16
Mens Sovjetunionen i årene 1945-1948 nærede det håb, at danske regeringer ønskede at undgå en for stærk økonomisk og politisk afhængighed af
vestmagterne, ændrede ledelsen opfattelse, da Danmark sammen med det øvrige Vesteuropa i 1948 blev modtager af Marshallhjælpen og i 1949 tilsluttede
sig den vestlige militæralliance. Herefter beskrev de sovjetiske repræsentanter
jævnligt de danske regeringer som bundet til ”reaktionære kræfter”17 og vurderede, at østblokken måtte lægge øget vægt på det indirekte pres, hvor målgrupperne var den brede danske befolkning, det danske forenings- og kulturliv og danskernes politiske repræsentanter i partierne.18 I disse fora søgte østblokken at øve en fortsat langsigtet påvirkning, der gik ud over den snævre
sikkerhedspolitik og omfattede propaganda for socialismen og for Sovjetunionen og de øvrige østbloklande som tiltrækkende og fredselskende stater.
Økonomiske forbindelser udgjorde for Sovjetunionen, på samme måde
som interessefællesskab og kulturelle forbindelser, et middel til at binde de
vestlige lande bilateralt til Sovjetunionen. Da en underskrevet plan om foranstaltninger til kulturelle forbindelser mellem Danmark og Sovjetunionen
ifølge formanden for landsforeningen Jørgen Jørgensen i 1956 blev ”saboteret af tidligere kulturminister Bomholt”, forsøgte man efterfølgende at satse
på handelsområdet som kanal, blandt andet ved at lancere ideen om at placere personer, som ville støtte handelsøkonomiske forbindelser, i bestyrelsen
for landsforeningen Danmark-Sovjetunionen.19
Fra den sovjetiske ambassade hed det i anbefalingerne til Moskva i 1963:
„For at svække Danmarks forbindelser til NATO og dreje Danmarks udenrigspolitik til gavn for os er det nødvendigt at knytte i hvert fald en del af den danske økonomi til Sovjetunionen ved at udnytte den danske økonomis svage sider (…) Hvis USSR fik en større andel af handelen med Danmark, ville det
15

Abdurakhman Avtorkhanov, The Communist Party Apparatus, 1966, s. 348.
”Predlosjenija posolstva po rasvitiju svjasej mesjdu SSSR i Danijej” [Ambassadens forslag til udvikling af forbindelserne mellem Sovjetunionen og Danmark], 9. juni 1958, AVP RF f. 085, op. 42, p.
162, d. 6, l. 36.
17
„Ottjot Missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året 1949]
marts 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 129, ll. 31-47.
18
Ottjot Missii SSSR v Danii sa 1945 god” [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året 1945]
Indberetning af Plakhin, udateret, AVP RF f. 06, op. 8, p. 33, d. 512, l. 133; Uddrag af samtaler om
danske forhold mellem Vetrov på den sovjetiske ambassade og en lang række danskere fra alle sider
af det politiske spektrum, 21. januar 1951, AVP RF f. 07, op. 26, p. 45, d. 100 , ll. 3-4, 36-38, 52-54,
57-59; „O nasjikh otnosjenijakh s Danijej“ [Om vore forbindelser med Danmark] notat, MID, 10. august 1953, AVP RF, f. 085, op. 37, p. 147, d. 11, ll. 13-14; ”Osnovnyje kulturno-prosvetitelnyje organisatsii Danii. Spravka.” [De vigtigste kultur- og oplysningsforbund i Danmark], ambassadeindberetning, 6. september 1962, GARF f. 9518, op. 1, d. 207, ll. 1-11.
19
Referat af samtale med leder af landsforeningen Danmark-Sovjetunionen, professor Jørgen
Jørgensen 12. marts 1958, indberetning af A.I. Nikitin 25. marts 1958, GARF f. 9576, op. 11, d. 6, ll.
86-87.
16
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binde en betydelig del af de danske forretningskredse til USSR og skabe en
bedre løftestang for vores påvirkning af dansk politik“. Man ville ”styrke arbejdet med at propagandere for den kommunistiske ideologi i Danmark”, og til
det formål var det ”nødvendigt udnytte kulturaftalen mellem Sovjetunionen
og Danmark, underskrevet 11. september 1962.”20 I 1980 blev ”den aftaleretlige basis” for udvikling af det bilaterale forhold til Danmark opgjort af
Sovjetunionen til ca. 30 aftaler inden for økonomi, teknik og videnskab, anlæg, transport, tv og radio og sport.21 Det kan tilføjes, at handelssamkvemmet
mellem Sovjetunionen og Danmark gennem hele den kolde krig var asymmetrisk, idet Sovjetunionen eksporterede meget mere til Danmark end man importerede, og derved lykkedes det aldrig med økonomien som middel at
skabe det ønskede afhængighedsforhold. Danmarks handel med Sovjetunionen var eksempelvis i 1958 1,5 %, og i 1976 kun 1,4 % af Danmarks udenrigshandel. Tallet nåede således aldrig op på de 10-12%, som Levytjkin havde haft
som målsætning i 1963.22
I det følgende præsenteres østblokkens påvirkningsarbejde i Danmark med
særlig vægt på kommunisternes forsøg på at få indflydelse på den traditionelle fredsbevægelse, østblokkens arbejde i organisationerne, kontakter til
politikere og fagbevægelsen samt påvirkningsarbejdet fra østtysk side specifikt. Disse indsatsområder var de fremtrædende i den her behandlede periode. En nærmere redegørelse for DKP’s virksomhed og påvirkningsarbejdet
gennem venskabsforeninger mellem østlande og Danmark findes i kapitel 43.
For østblokkens påvirkning af dansk sikkerhedspolitik via diplomatiske kanaler, se kapitel 11-14.

Kommunisterne og 1950’ernes fredssag
I det sovjetiske kildemateriale gentages det igennem 1950’erne, at de sikkerhedspolitiske kampagner skulle formidles ad flere kanaler end blot DKP for
20

„O nasjikh sadatjakh v rasvitii sovetsko-datskikh otnosjenij na blisjajsjije gody“. Orientirovotjnyj
perspektivnyj plan [Om vore opgaver med henblik på udviklingen af de sovjetisk-danske forbindelser i de kommende år. Orienterende perspektivplan] af K. Levytjkin. 5. august 1963, AVP RF f.
085, op. 48, p. 173, d. 8, l. 48, 50.
21
”Sovetsko-datskije otnosjenija”, spravka [Sovjetisk-danske forbindelser, notat.] MID, 21. august
1980, AVP RF f. 85, op. 70, p. 93, d. 12, l.15. Se også dansk opgørelse over indledningen til forbindelserne i ”Retablering af Øst-Vest-kontakter”, notits af 12. juni 1957 og Svenningsens cirkularskrivelse af 13. marts 1959, begge i UM 105.T.1.f/1.
22
„Vypiska is polititjeskogo ottjota posolstva SSSR v Danii sa 1976 god. Vnesjnjaja politika Danii.“
[Sammendrag af politisk indberetning fra Sovjetunionens ambassade i Danmark for året 1976.
Danmarks udenrigspolitik] 28. marts 1977, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f. R-1019, ap. 4, b.
207, l. 22-25; „O nasjikh sadatjakh v rasvitii sovetsko-datskikh otnosjenij na blisjajsjije gody“.
Orientirovotjnyj perspektivnyj plan [Om vore opgaver med henblik på udviklingen af de sovjetiskdanske forbindelser i de kommende år. Orienterende perspektivplan] af K. Levytjkin, 5.august 1963,
AVP RF f. 085, op. 48, p. 173, d. 8, ll. 41-56.
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at nå ud til et bredere publikum.23 Også ambassadens danske samtalepartnere
var opmærksomme på, at fredssagen kunne opnå større appel, hvis den blev
ført gennem andre kanaler.24 Ligesom i det øvrige Vesteuropa mistede kommunisterne i Danmark den brede opslutning, som de havde haft i de første
efterkrigsår. På verdensplan var antallet af organiserede kommunister fra
1939 steget fra 1 million til 14 millioner i 1945, og i Danmark øgedes antallet
af medlemmer af DKP fra 9.000 til 75.000. I 1947 var medlemsskaren reduceret til omtrent 48.000 og Moskva tvivlede på, at DKP ville kunne komme til
magten gennem det ”folkefrontsamarbejde”, som partiet havde arbejdet på siden 1945 og som det havde foreslået Socialdemokratiet.25 Det sovjetiske kommunistparti synes i stedet at have søgt politisk indflydelse i Danmark ved at
forsøge at infiltrere det danske kultur- og foreningsliv.26 I DKP’s nedgangsperiode 1947-48 fastlagde Moskva linjerne for ”fredskampen” i Danmark, der
skulle formidles af DKP, men drives af kræfter uden for kommunisternes rækker.27 En betydelig økonomisk støtte til DKP satte først ind i årene 1950-5128
og kan have haft en sammenhæng med midler afsat til fredsarbejdet.
På et møde i DKP’s centralkomité 18.-19. september 1948 antog de danske
kommunister det sovjetiske kommunistpartis ”to-lejr-teori”, der indebar en
23

„Ottjot missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året 1949]
Ambassadeindberetning, marts 1950, RGASPI f.17, op. 137, d. 129, ll. 47-88, særligt kap. V og VII;
Referat af samtale 16. juli 1954 med Alvilda Larsen, medlem af DKP’s CK, indberetning af Sysojev,
sovjetisk gesandt i Danmark, 29. januar 1955, RGANI f. 5, op. 28, d. 336, ll. 78-83; indberetning om
spredningen i Danmark af de fem principper for fredelig sameksistens, fra ambassadør Slavin til
Ilitjov, MID, 12. juli 1956, AVP f. 085, op. 40, p. 158, d. 10, ll. 24-26; forslag fra MID til SUKP’s CK
om foranstaltninger til at „aktivere kampen i de skandinaviske lande for at få Norge og Danmark ud
af NATO“, 11. juni 1959, AVP RF f. 0116, op. 49, p. 191, d. 16, ll. 34-35.
24
Referat af samtale med Politiken-journalisten Anker Kirkeby 15. maj 1951, indberetning af Vetrov
21. maj 1951, AVP RF, f. 07, op. 26, p. 45, d. 100, ll. 21-24; Referat af samtale med Mogens Fog og
Elin Appel 18. december 1951, indberetning af Vetrov 21. december 1951, AVP RF f. 07, op. 26, p.
45, d. 100, ll. 57-59.
25
Bent Jensen, ”Magten og æren. DKP´s forestillinger om en folkedemokratisk magtovertagelse efter 1945”, i Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.) Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s. 501-524.
26
“Sily demokratitjeskogo lagerja v Danii” Spravka. [Den demokratiske lejrs styrke i Danmark.
Indberetning] af A. Kaplin, 24. oktober 1949. Videresendt af P. Orlov, fungerende chef for MID’s 5.
afdeling til SUKP’s CK, 9. januar 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 388, ll. 8-14; referat af samtale med
Knud Jespersen og Ib Nørlund 28. september 1959, indberettet af Levytjkin 6. oktober 1959, RGANI
f.5, op. 50, d. 160, l. 240; „Osnovnyje kulturno-prosvetitelnyje organisatsii Danii. Spravka“ [De vigtigste kultur-oplysningsforbund i Danmark.] Indberetning af 3.sekretær I.Vinnitjenko, 6. september
1962, GARF f. 9518, op. 1, d. 207, ll. 1-11.
27
“Sily demokratitjeskogo lagerja v Danii” Spravka. [Den demokratiske lejrs styrke i Danmark.
Indberetning] indberetning af A. Kaplin, 24. oktober 1949. Videresendt af P. Orlov, fungerende chef
for MID’s 5. afdeling til SUKP’s CK, 9. januar 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 388, ll. 8-14; ”K voprosu
o podtjinenii datskikh voorysjonnykh sil jedinomu /Amerikanskomu/komandovaniju [Om spørgsmålet om danske væbnede styrkers underordning i en /amerikansk/ enhedskommando] ambassadeindberetning, herunder også forslag til DKP’s fredsarbejde i Norden, af M. Vetrov til MID og
SUKP’s CK, 2. november 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 387, l. 83; Om mulighederne for omdannelse af danske fredsbevægelser til massebevægelser, ”O vnutrennej i vnesjnej politike Danii” [Om
Danmarks indenrigs- og udenrigspolitik] Notat fra MID 14. januar 1953, RGANI f. 5, op. 28, d. 72,
l. 10.
28
Morten Thing, ”Danmark – Kommunisternes kapital”, i Guldet fra Moskva, 2001, s.165-186.
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skærpet kamp mellem krigens og fredens kræfter. På den 16. kongres i 1949
vedtog DKP at gøre fredsprogrammet fra verdensfredskongressen i Paris til
partiets nye enhedspolitik. Ved den lejlighed skrev Ib Nørlund under overskriften ”Forudsætninger for en forstærket fredsbevægelse i Danmark”:
”Gennem et tålmodigt og krævende overbevisningsarbejde må kommunisterne gøre alt hvad de formår for at føre fredens kræfter i Danmark frem til
samling og handling. Det betyder, at et samarbejde må i stand mellem folk,
som kan nære forskellige opfattelser af mangt og meget, men som kan samles i kamp mod krigspolitikken”.29
Fredsstoffet blev ikke kun forsidestof i DKP’s udgivelser i perioden 19491954. I partiets interne blad Orientering fyldte det i årene 1949-1954 godt 50
%, og i tidsskriftet Tiden helt op til 80%, idet det resterende indenlandske stof
omhandlende dansk erhvervs- og kulturliv oftest blev relateret til den sikkerhedspolitiske situation. I organiseringen af fredsarbejdet i Danmark informerede DKP ambassaden om påvirkningsmuligheder i det danske politiske liv,
herunder om stemningen i den danske vælgerbefolkning, om de traditionelle
danske fredsbevægelser og om fredsspørgsmålet i de øvrige skandinaviske
kommunistpartier.30
I Danmark interesserede man sig ligesom i de øvrige NATO-lande for den
internationale kommunistiske organisering af fredsbevægelsen og så den som
led i den ny sovjetiske mobiliseringsstrategi, der havde slægtskab med
Kominterns folkefrontstanke fra 1936. På et internationalt kommunistisk
møde i Polen i august 1948 havde det sovjetiske kommunistparti på vegne af
Kvindernes Demokratiske Verdensforbund i forening med en ”international forbindelseskomité” nedsat en ”national komité af intellektuelle” med blandt andet
DKP-deltagere, som i 1949 grundlagde Fredens Tilhængere i Danmark. De intellektuelles komité blev i løbet af 1950 omdannet til det permanente Verdensfredsrådet.
Det var ganske vist det franske kommunistparti, der i 1948 stiftede Les partisans de la Paix, som i årene 1949-1950 blev lagt ind under Verdensfredsrådet.
Men dette råd var i hovedsagen underlagt en komité under det sovjetiske
kommunistparti, Komitéen for fredens forsvar. Komitéen eksisterede fra 1949 til
1992, var styret af CK’s internationale afdeling og havde til opgave at udvikle
og styrke forbindelserne med udenlandske organisationer. Den spillede sammen med Kominform en vigtig rolle i Kremls forsøg på at udvikle en omfat-

29

Ib Nørlund, ”Et vundet slag i kampen for freden”, Tiden, April 1949, s. 216-227.
Referat af samtale med Aksel Larsen 4. maj 1950, indberetning af A. Plakhin 22. maj 1950, RGASPI
f.17, op. 137, d. 387, ll. 26-30; Referat af samtale med Aksel Larsen 22. december 1952, indberetning
af M. Vetrov 24. december 1952, RGANI f. 5, op. 28, d.72, ll 1-7; Referat af samtale med Ib Nørlund
6. september 1956, indberetning fra A.S. Kaplin 12. september 1956, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, ll.
233-39; Referat af samtale med Alvilda Larsen 28. januar 1955, indberetning af Sysojev 29. januar
1955, RGANI f. 5, op. 28, d. 336, ll. 78-83.
30
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tende fredsbevægelse.31 En dansk afdeling af fredspartisanerne så dagens lys
i efteråret 1949 på initiativ af Agnete Olsen, Martin Andersen Nexø og Edvard
Heiberg, som i april 1949 var trådt ind i den internationale fredskomité.32
Foreningen var i sit første ”opråb for fred” af 18. september 1949 utvetydigt
kritisk over for NATO og USA’s militære rolle. Fredens Tilhængeres formål var
”at samle alle fredskræfter i landet til kamp mod krigspropagandaen, mod militariseringen”.33
Det var DKP’s mål at Fredens tilhængere skulle opnå status som paraplyorganisation for alle oprindelige danske fredsbevægelser.34 Metoden var at få
kendte personligheder, der i kraft af deres faglige status og ikke partitilhørsforhold havde en aura af uafhængighed, til at tegne bevægelsen udadtil.
Kommunisterne besad så de vigtige nøgleposter i ledelsen. Denne model virkede i Verdensfredsrådet, hvor den franske atomfysiker Frédéric Joliot-Curie
var præsident indtil 1958, hvorefter den britiske atomfysiker J.D. Bernal overtog. Den løbende politik varetog Verdensfredsrådets styrende komités bureau. Dette bureau afholdt møder op til fire gange årligt skiftende steder i de
vesteuropæiske lande. Ifølge PET’s oplysninger afholdt bureauet gennem
1951 en række møder i Danmark i forbindelse med organiseringen af en konference om global økonomisk ulighed. I december 1951 oprettede bureauet
et sekretariat i Danmark, som ifølge en PET-rapport ”intet selvstændigt måtte
foretage, blot implementere aktiviteter og fremsende al aktionsmateriale til
Moskva i kopi.”35
I den danske afdeling af Fredens Tilhængere var det ligeledes hensigten, at
danskere uden formel tilknytning til DKP tegnede ledelsen udadtil, mens
DKP’ere besad nøgleposterne i sekretariatet. Således var DKP’eren Edvard
Heiberg formand for Fredens Tilhængere i 1949, og neurologen Mogens Fog
overtog ledelsen fra 1950. Fog var én af DKP’s topfolk og stod i perioden som
en karismatisk skikkelse fra modstandsbevægelsen med en ”aura af integritet
og hæderlighed”.36 Fog var ikke formelt medlem af DKP efter 1942, men deltog igennem 1950’erne i møderne i DKP’s centralkomité og agerede som en
31
Sovetskij komitet sasjtjity mira [Den sovjetiske komité for fredens forsvar], fond 9539, GARF.
Putevoditel, Tom 3, Fondy GARFa po istorii SSSR, bd. III, (red.) S. Mironenko, 1997, s. 616-17; N.I.
Jegorova: “Jevropejskaja besopasnost i “ugrosa“ NATO v otsentkakh Stalinskogo rukovodstva” [Den
europæiske sikkerhed og ”truslen” fra NATO i Stalinledelsens vurderinger] i I.V.Gajduk m.fl. (red.):
Stalinskoje desjatiletjie kholodnoj vojny. Fakty i gipotesy (Det stalinske årti af den kolde krig. Fakta og hypoteser), 1999, s. 67; „Polosjenije o Mesjdunarodnom otdele TsK KPSS“ [Vedtægter for SUKP’s CK’s
internationale afdeling] 6. maj 1986, RGANI f. 89, op. 18, d. 98, ll.1-7, gengivet i A. Ulunjan.:
Kommunistitjeskaja partija Gretsii. Istorija i politika, 1996, s. 240-244.
32
Sune Pedersen, Kampen for fred. Den liberale fredsbevægelse i Danmark 1919-1960, 2000, s. 80.
33
Citeret fra Morten Thing, Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, bd II, 1993, s.
843.
34
Referat af samtale med Knud Jespersen og Ib Nørlund 28. september 1959, indberettet af Levytjkin
6. oktober 1959, RGANI f. 5, op. 50, d. 160, ll. 239-242.
35
”Ang. afholdelse af kommunistisk inspirerede ”fredskongresser” i Danmark”, referat 6. november
1953, UM 5.E.95.
36
Hein Rasmussen, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 22-23.
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af partiets chefideologer, om end med konflikter med mange af de andre ledende skikkelser i DKP.37 Under hele sit virke som fredspartisan var det afgørende for Mogens Fog, at offentligheden ikke stemplede ham som DKP’er,
men at han fremstod som ”fritænker”. Han søgte f.eks. forgæves i 1958 at anlægge injuriesag mod Studenterbladets redaktion, der i artiklen ”Kriserne
gjorde mig til kommunist”, omtalte Fogs tilknytning til DKP.38 Fog havde sin
organisatoriske erfaring fra skoling under Komintern i 1928, hvor han som
organisationssekretær i DKP blev instrueret af Richard Sorge, også kaldet
”Johann”, der i Danmark havde som opgave at tilrette det danske parti efter
sovjetisk model. Målet var at uddanne DKP’s vælgerforeninger til kadrer med
henblik på fraktionsarbejde.39
I efterkrigstidens fredsarbejde henviste Fog selv til sin organisationserfaring og sin personlige gennemslagskraft fra besættelsestiden, hvor han havde
stået for oprettelsen af lokale modstandsgrupper. Fog fremhævede Fredens
Tilhængere som en forlængelse af den ”folkebevægelse” socialt, økonomisk og
politisk, som modstandsbevægelsen var, og som efter NATO’s oprettelse blot
fortsatte nationalt og tværpolitisk at samle kritiske danskere mod tyskerne.40
En sammenstilling af Fogs breve til Christmas Møller i London og hans interne notater til partifæller fra 1943 viser, at Fog over for Londonkredsen opbyggede et image som den uafhængige intellektuelle uden politiske aspirationer, mens han over for inderkredsen i DKP ikke lagde skjul på, at modstandsaktiviteterne skulle tjene DKP’s formål.41
Fredens Tilhængere forgrenede sig i Danmark i forbindelse med
Stockholmappellen. På Verdensfredsrådets møde i Stockholm, 16.-19. marts
1950 blev de nationalt organiserede fredspartisaner opfordret til at deltage i
en verdensomspændende underskriftsindsamling for et forbud mod anvendelse af atomvåben og for oprettelsen af international kontrol for at sikre forbudets virkeliggørelse. Det var i forbindelse med denne underskriftindsamling i Danmark, at Fredens Tilhængere oprettede 15 lokalafdelinger. I 1950
rapporterede Aksel Larsen til Moskva om tilstedeværelsen af ”56 fredskomitéer” i Danmark.42 Ifølge Mogens Fog samlede Fredens Tilhængere idealistiske
danske fredsfolk, som gik ind for forhandling med østmagterne i stedet for
oprustning. Linjen i Fredens Tilhængere adskilte sig fra DKP ved f.eks. ikke at
37

Morten Thing, Kommunismens kultur, 1993, bd. II, s. 773-789.
Interview af daværende redaktør ved Studenterbladet, advokat Asger Thylstrup, 3. november 2003
vedrørende Studenterbladet, 4. årgang, 5. november 1958.
39
Morten Thing, Kommunismens kultur, bd. II, 1993, s. 904.
40
Mogens Fog, Efterskrift, 1946- og resten, bd. I, 1977, s. 114-115.
41
Hans Hertel, Voltaire, Brandes, PH og Co. To forelæsninger om den kulturradikale tradition 1760-2000,
printet hæfte 2001, s. 280.
42
“Materialy sovesjtjanija predstavitelej kompartii v Kopengagene 5-8 janvarja 1952 goda”
[Materialer fra møde mellem repræsentanter fra kommunistpartierne i København 5.-8. januar
1952] oversat fra finsk, indberetning fra den sovjetiske mission i Finland, 9. februar 1952, RGASPI f.
17, op. 137, d. 935, ll. 2-35.
38
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give USA ”skylden” for den kolde krig. Samtidig lagde Fog ikke skjul på, at
idéen bag Stockholmkampagnen fra marts 1950 og Verdensfredsrådets ”fredskrav” fra februar 1951 var, at den magt, der afslog forhandlinger, måtte udpeges som den aggressive, som måtte være USA på grund af supermagtens atomforspring og engagement i Koreakrigen.43
Udbredelsen af fredspartisanernes foreninger skete samtidigt i de øvrige
vesteuropæiske lande. F.eks. indeholdt det svenske kommunistpartis programerklæring i 1949 oprettelsen af Svenske Fredskomitéen, SFK, som i kølvandet på
Stockholmappellen gennem 1950 oprettede 100 lokalkomitéer. Som det var
tilfældet med DKP og fredssagen i Danmark, var der også snæver koordination mellem SKP og den svenske udgave af Fredens Tilhængere, herunder udlevering af materiale m.m. på den sovjetiske ambassade.44 I Norge oprettede
kommunisterne Fredens Forkjempere i 1950.
Det lykkedes langt fra DKP at få Fredens tilhængere til at fremstå som tværpolitisk. Den blev i danske fredskredse i samtiden anset som kommunistisk
styret. DKP skulle på et landsmøde i 1953 først have foreslået at sætte stærkere
kommunistiske kræfter ind i Fredens Tilhængere, men havde i stedet vedtaget at
tilsløre den kommunistiske drivkraft i en ny organisation. Generelt var opfattelsen, at der var international, kommunistisk koordinering bag en ny type af
fredsforeninger oprettet i vesteuropæiske lande efter Stalins død. Det kinesiske nyhedsbureau i december 1953 og Kominforms nyhedsorgan fra ugen
11. - 17. juni 1954 omtalte en ny ”enhedsfront” i den internationale fredssag
samt tværpolitiske fredskonferencer i en række vesteuropæiske lande.
I april 1954 aflagde en repræsentant for Verdensfredsrådet besøg i den danske afdeling for ”Lægernes sammenslutning for fred”, hvilket i maj førte til
dansk deltagelse i et fredsmøde i Berlin om en nylancering af fredsbevægelsen. Et fremtrædende DKP-medlem skal i foråret 1954 have forelagt det
danske arbejdsudvalgs aktiviteter for den sovjetiske ambassade, blandt andet
om oprettelsen af sekretariatet og om omfanget af tryksagerne til den danske
offentlighed (343.000 stk.) i forbindelse med konferencen. Ambassaden skal
efterfølgende have givet instrukser om resolutioner, der skulle vedtages på
den planlagte konference i Odense.
Af det sovjetiske kommunistpartis akter fremgår det, at DKP og den sovjetiske ambassade havde en rolle i lanceringen af Dansk Fredskonference.45
DKP’eren Alvilda Larsen berettede at ”denne konference blev gennemført på
grundlag af Verdensfredsrådets beslutninger, selv om det ikke blev sagt direkte”.46 Efter stormødet i Odense 1954 stod DKP bag oprettelsen af et sekre43

Mogens Fog, Efterskrift, 1977, bd. II, s. 76-81.
SOU 2002, s. 20-32, 45, 90.
45
Bent Jensen, Bjørnen og haren, 1999, s. 397, note 24. Centralkomitéens arkiv, Aksel Larsen, 3. marts
1955.
46
Referat af samtale med Alvilda Larsen 28. januar 1955, indberetning af Sysojev 29. januar 1955,
RGANI f. 5, op. 28, d. 336, l. 79.
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Bagsiden af DKP-pjece, formentlig fra slutningen 1950’erne/starten af 1960’erne. (ABA).
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tariat i København og lod Dansk Fredskonference indgå som en underafdeling af
Verdensfredsrådet.
DKP betragtede efterfølgende Dansk Fredskonference som en integreret
del af partiets virksomhed.47
Dansk Fredskonference forgrenede sig ligesom Fredens Tilhængere efter 1954
med oprettelse af lokalkomitéer helt ned til mindste lokale bibliotek og tømrerlaug. Kampagnemetoderne bestod fortsat i brug af intellektuelle og kunstnere som anbefalere.48 Mogens Fog fremhævede den faglige brede blandt deltagerne ved det stiftende møde i Odense: trykkeriarbejdere, smede, typografer, bryggeriarbejdere fra Carlsberg, maskinarbejdere, Specialarbejderforbundet Helsingør, værftsarbejdere Frederikshavn, fagorganiserede børnehaveledere, forfattere, skuespillere, præster, journalister og arkitekter.49
De vestlige efterretningstjenester hævdede, at Verdensfredsrådet havde til
hensigt at udfordre FN, som kommunisterne antog tjente USA’s interesser.50
Verdensfredsrådets erklærede mål var at søge folkeretligt bindende resolutioner
som støttede fredssagen. Fra 1950 afholdtes to åbne kongresser forskellige steder på kloden. Typiske offentlige manifestationer fra disse internationale
kongresser var nedsættelse af kommissioner, vedtagelse af resolutioner og
fremsendelse af forslag til FN.
I de tidlige 1950’ere formulerede de franske kommunister propagandatemaerne og rundsendte dem til de øvrige lande i skriftet Les Partisans de la
Paix. De danske fredspartisaner fremførte en række kampagnetemaer om
dansk sikkerhedspolitik, som samtidigt optrådte i østblokkens medier. Her var
hovedbudskaberne i perioden, at USA fra 1947 havde overtaget rollen som
den militærimperialistiske magt efter Tyskland og havde planer om at anvende Danmark som krigsbase vendt mod Øst. Et hyppigt anvendt udtrykt var
de danske regeringers ”kollaboration med krigsmagerne”. Et eksempel er en
artikel fra det sovjetiske New Times, der med titlen ”dansk koldkrigsmentalitet”
beskrev, hvorledes danske myndigheder oppiskede til krigsrædsel i Danmark
ved at lade sirener hyle i København og ved at omtale evakueringsplaner i
pressen.51 TASS-meddelelser beskrev det tab af selvbestemmelse, som NATOmedlemskabet havde medført, eksempelvis 5. januar 1952: ”Dansk økonomi,
politik og hær er nu helt underlagt amerikansk regering – et krav fra
Eisenhower”. Gennem 1953 omtalte Pravda og Radio Moskva den danske
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Skrivelse til distriktsledelserne, 25. januar 1963, ABA, DKP (921), Kasse 145, 1963.
Dansk Fredskonferences nyhedstjeneste, 22. april 1954. Land og Folk, ”1000 delegerede mødte til Dansk
Fredskonference”, 13. november 1955.
49
Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, 1997, s. 34 samt Dansk Fredskonferences nyhedstjeneste, 20. april
1954 og 6. maj 1954.
50
Lars Rowe, Nyttige idioter. Fredsfronten i Norge, 1949-1956, 2002, s. 41-42.
51
Indberetning fra den danske ambassade i Moskva, 28. april 1952, UM 105.M.28.a. ”Sovjetiske massemediers presseangreb på Danmark”, januar 1953, UM 105.M.28.b.
48
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grundlovsændring, som med § 20 gjorde ”Danmark til én af USA’s vasalstater”
og inddrog landet i ”USA’s imperialistiske eventyr.”52
Østblokkens presse vidner også om en betydelig kampagneindsats for en
miskreditering af Vesttyskland. Argumentet i de antityske kampagner var, at
Vesttyskland ikke havde frigjort sig fra sin nazistiske fortid. Adenauer blev
f.eks. sammen med Sydkoreas leder Syngmann Rhee benævnt som ”Führer”.
Det vesttyske forsvar fremstilledes som tidligere Hitlergeneraler, der trængte
frem i NATO’s ledelse. TASS advarede også mod en omsiggribende fascination af Hitler i visse dele af den danske befolkning og kunne meddele, at Mein
Kampf var set til salg i flere danske antikvariater. Pressen anbefalede læsning
af kommunisten Hans Kirks romaner, der beskrev den risiko, der var for militaristiske tendenser i det danske samfund, hvis Danmark indgik i samarbejde
med Vesttyskland i NATO.53 Artikler erindrede om den danske regerings afstandtagen til tysk militarisme i et memorandum fra de allieredes
Tysklandskonference i London 1947. Det blev omtalt som det danske
”memo”, blandt andet i Isvestija, 18. august 1954.54 Det tyske spørgsmål som
propagandatema havde til formål at så splid mellem NATO-landenes regeringer og befolkninger. Kampagnerne advarede mod vesttyske tropper i en
Europahær som del af NATO-forsvaret, og Danmark opfordredes til at slutte
op bag den sovjetiske Tysklandspolitik.55
I november 1954 omtalte den sovjetiske hærs avis Røde Stjerne ”de progressive danskere”, der ønsker konference om kollektiv sikkerhed som alternativ
til NATO og nævnte DKP’s rundskrivelse om den sovjetiske note til rigsdagsmedlemmerne.56 Da den sovjetisk styrede internationale fagforening, WFTU,
15. februar 1955 vedtog at gøre 10. marts 1955 til ”International dag for kamp
mod Pariseraftalerne og den tyske militarismes genfødsel” skrev Isvestija
samme dag: ”I det lille Danmark har Folketinget modtaget 20.000 fællesbreve
og enkeltbreve, hvor der stilles krav om Pariseraftalernes tilbagevisning. Disse
breve indeholder over 200.000 underskrifter”.57
Pressekampagnerne opfordrede også efter tilslutningen til Atlantpagten i
april 1949 Danmark til at lægge et lavt militært niveau i det vestlige forsvar. I
1950 kritiserede den sovjetiske presse regeringens beslutning fra 1950 om for-

52

Citaterne er fra udenrigsministeriets statistik over russiske presseangreb, TASS-meddelelse 5. januar 1952, referat af 27. marts 1953 og 7. august 1953, alle fra UM 105.M.28.b.
53
”Sovjetiske massemediers presseangreb på Danmark”, referat af 17. januar og 27. marts 1953, UM
105.M.28.b.
54
Indberetning fra Moskva, 18. august 1954, UM 105.M.28.a.
55
”K voprosu o podtjinenii datskikh voorysjonnykh sil jedinomu /amerikanskomu/ komandovaniju”
[Om spørgsmålet om danske væbnede styrkers underordning i en /amerikansk/ enhedskommando] ambassadeindberetning af M. Vetrov til MID og SUKP’s CK, 2. november 1950, RGASPI f.
17, op. 137, d. 387, ll. 67-84.
56
”Den sovjetiske note af 13. november 1954”, indberetning fra den danske ambassade i Moskva, d.
23. november 1954., UM 105.M.28.a.
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Indberetning fra ambassaden i Moskva, 19. marts 1955, UM 105.M.28.a.
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svarets nyindretning og NATO’s krav om forlænget tjenestetid. Samme år
havde de konservative, Venstre og Socialdemokratiet villet forlænge værnepligten til 12 måneder, mens USA ønskede en forlængelse til 18 måneder.58
Fra 1952 rettede kampagnerne sig mod dansk modtagelse af amerikanske
fly og mod oprettelse af baser på dansk jord.59 Presseanalysegruppen i det
danske udenrigsministerium opererede med ”karakter” fra 1-4 afhængigt af
presseangrebenes skarphed. F.eks. fik en udtalelse karakter 4, hvis den indeholdt en trussel i stil med ”Sovjet kan ikke undlade at tage hensyn til sådanne
uvenlige handlinger”. Ud fra denne karakteristik var angreb i forbindelse
med stationeringen fra januar langt mildere end sommer og efterår 1952,
mens heftigheden tog til gennem sommeren 1953. Fokus i denne periode var
rettet mod den danske ambassadør Steensen-Leths tale i Paris, hvor han frarådede stationering, mens fokus 9. maj var indlemmelse af Skrydstrup flyveplads i NATO-militæret.60 Danmarks modtagelse af amerikanske ”fjernstyrede
våben, Nike og Honest John”, optrådte i sovjetiske medier fra foråret 1957.
Pressekampagnerne inddrog Finland ved at fremhæve VSB-pagtens resultater
og ved at tilråde Danmark en lignende ordning, hvis landet skulle slippe for
at blive drevet ind i amerikansk styrede krigshandlinger. Pressen angreb statsog udenrigsministeren for at have brudt tilsagnet om ikke-etablering af fremmede baser på dansk jord fra besøget i Moskva, hvor den danske regering
også havde udvist vilje til ”at fremme international afspænding og virke for et
godt forhold til Sovjetunionen”.61 Sovetskij Flot, der blev udgivet af det sovjetiske forsvarsministerium, bragte 31. maj 1958 en artikel med overskriften
”Sømilitært pres på Danmark”. Den advarede mod USA’s og Vesttysklands
pres på Danmark for at etablere flådebaser. Artiklen beskrev USA’s placering
af atomubåde i danske farvande og den direkte forbindelse fra flådebasen i
Korsør til Bornholm, hvor – hævdede artiklen – USA var i færd med at indrette raketinstallationer. Artiklen henviste i den forbindelse til den sovjetiske
note af 1946 og den danske regerings ”løfte om ikke at tillade fremmede styrker på øen”.62
Kampagnerne mod at svække det danske forsvars integration i NATO anvendte økonomiske argumenter over for befolkningen. I TASS-meddelelser
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Kilden omtaler “et amerikansk ultimatum om, at de danske væbnede styrker skal underlægges
NATO’s integrerede kommandostruktur: ”K voprosy o podtjinenii Datskihk voorysjonnykh sil jedinomu /Amerikanskomu/komandovaniju” [Om spørgsmålet om danske væbnede styrkers underordning i en /amerikansk/ enhedskommando] ambassadeindberetning af M. Vetrov til MID og SUKP’s
CK, 2. november 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 387, l. 68.
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TASS-meddelelse 14. august 1952, UM 105.M.28.b.
60
”Russiske presseangreb på Danmark primo januar – ultimo februar 1953”, referat af 27. marts
1953; ”Russiske presseangreb på Danmark maj-juni 1953”, referat af 7. august 1953, begge i UM
105.M.28.b
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Afskrift fra radioudsendelser i Radio Moskva, 5. april 1957 og 19. juni 1957, UM 105.M.28.a.
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”Sømilitært pres på Danmark”, sovjetisk artikel af 31. maj 1958, UM 105.M.28.a.
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forekom typisk påstande om, at den danske velfærd var i fare pga. rustningsbyrden. Eksempelvis ”den stigende militarisering af det danske samfund
igangsætter gennemsnitligt 3 bygninger dagligt til brug for forsvaret på bekostning af almennyttigt boligbyggeri”.63 Ambassaden vurderede fra midten
af 1950’erne på baggrund af oplysninger fra DKP, at kampagner indrettet på
at svække Danmarks forsvar med udgangspunkt i nedbringelse af forsvarsudgifterne var mere effektfulde i den danske offentlighed end kampagner, der
direkte pressede på for Danmarks udmeldelse af NATO.64
Fredens Tilhængere og siden Dansk Fredskonference formidlede disse temaer i
deres skrifter Kæmp for Freden (1950-51) og Tænk i Tide (1952-54) og Dansk
Fredskonferences nyhedstjeneste (1954-1967). Hertil kom Frihed og Fællesskab samt
det tidligere modstandsbevægelsesblad Frit Danmark, i det omfang disse blade
blev redigeret af folk fra kredsen omkring Fredens Tilhængere.65 TASS-meddelelserne, der kritiserede planerne om den amerikanske flystationering fandt
vej til Tænk i Tide, august 1952, december 1952 og marts 1953.66 Fredspartisanerne bakkede op om de sovjetiske protestnoter til regeringen af 1. oktober
1952 og 29. januar 1953 vedrørende NATO’s flådeøvelse Main Brace67 og formidlede de russiske mediers advarsler mod USA’s inddragelse af Danmark i
krigshandlinger med omtale af grundlovsændringen i juni 1953, der blev betegnet som et angreb på dansk selvbestemmelse. Fælleskommandoen (1950)
krævede danske soldaters tjeneste i udlandet (under NATO): ”Man søger gennem en grundlovsændring at få det danske folk til at nedbryde det sidste
spinkle værn, som Danmarks riges grundlov har rejst mod politikernes svaghed og evneløshed til at sige nej! Til trinvis at lade sig lokke ind i de militære
stormagters spil”. Tænk i Tide, maj 1953, opfordrede til at stemme mod ”§ 20,
”der er den farlige nøgle, der kan åbne landet for fremmed magt og overgive
al myndighed i dennes hænder”. I marts udmundede fredsfrontens kampagne i et krav om folkeafstemning om NATO-medlemskabet, ”i et frit land
der er blevet ”besat af USA” – ”Vi bliver blot en ”stjerne i USA’s flag”.68 I sit
martsnummer 1953 omtalte Tænk i Tide på 4-årsdagen for dansk NATO-medlemskab tiltrædelsen i april 1949 som ”det ny 9. april”. Temaet om den danske velfærd der blev ofret for at tilgodese forsvarsudgifterne fandt vej i et særtryk af en læges foredrag i studentersamfundet i 1953, der beskrev de men-

63

”Russiske presseangreb på DK nov-dec.1953”, referat af 25. januar 1954, UM 105.M.28.b
Referat af samtale med Ib Nørlund 6. september 1956, Indberetning fra A.S. Kaplin, 12. september 1956, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, l. 236.
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Ifølge Niels Barfoed, I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen, 2001, s. 93 var Frit Danmark
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Se f.eks. også ”Brugt krigsmateriel hertil”, Land og Folk, 14. november 1952. Teksten til artiklens
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neskelige og sociale forhold, særligt de københavnske boliger, der burde prioriteres over forsvaret.69
Fra midten af 1950’erne søgte Sovjetunionen gennem ambassaden og den
DKP-dominerede fredsbevægelse at opnå indflydelse på den gryende danske
atommodstandsbevægelse. Fredspartisanernes udgivelser viderebragte
Verdensfredsrådets kampagner mod NATO’s levering af taktiske atomvåben
til europæiske medlemslande og for en koordineret nordisk indsats for
Rapacki-planen og for en atomfri zone i Norden. Aktivisterne krævede en
fastholdelse af baseforbeholdet, protesterede mod oplagring af masseødelæggelsesmidler på dansk jord, og advarede mod Danmarks omdannelse til
”hovedland for atombaser”.70
I 1956 indberettede den sovjetiske ambassade, at naturvidenskabsmænd
inden for den danske forskningsverden med autoritet kunne præge stemningen mod USA og for Sovjetunionens ”fredelige udnyttelse af atomkraft”.
Blandt andet blev biokemikeren Holter omtalt i det sovjetiske materiale som
toneangivende inden for de kredse, som anser Sovjetunionen for at være på
forkant med udviklingen i anvendelsen af atomenergi. Holter rådgav Land og
Folk om udformning af anti-atomkampagner, f.eks. hvordan strålings indvirken på den levende organisme kunne fremhæves og anskueliggøres. Også
professor Sven Werner fra Århus, som sad i den danske atomenergikommission, vurderedes at kunne bruges. Niels Bohr derimod, som Fredens Tilhængere
havde søgt at tage til indtægt for fredsfrontens synspunkter, blev i sovjetiske
analyser fra 1956 antaget for at være tilknyttet amerikanerne.71 Sovjetiske sonderinger af mulighederne for kontakter på de danske universiteter og højere
læreanstalter i det hele taget viste, at konkurrencen fra USA, som donerede
midler til disse og betalte udlandsophold for forskere, var for stor. Det ville
være svært at vende sympatien til Sovjetunionens fordel her. Sovjetunionen
lagde sig i selen for at ændre forholdene, og allerede to år efter så de sovjetiske vurderinger mere positive ud. Det fremgik af en ambassadeindberetning
fra 1960, at de teknisk-videnskabelige forbindelser var vokset betragteligt. I
1960 var 20 ud af 32 teknisk-videnskabelige delegationsbesøg i Danmark sovjetiske mod 10 i 1959, f.eks. på Risø, ingeniøruddannelserne og Institut for
teoretisk fysik. Det havde ”virket befordrende for Sovjetunionens autoritet på
den internationale arena, og givet hæder til den sovjetiske forskning og
tekniske niveau”.72
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H.C.A. Lassen: ”Oprustningen, Folkesundheden og Lægerne.” Foredrag holdt i studentersamfundet den 10. marts 1953. Udsendt af Tænk i Tide, 1953.
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Dansk Fredskonferences Nyhedstjeneste, juli 1956 samt Mogens Fog, Efterskrift, 1977, bd. II, s. 83-84.
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Referat af samtale med næstformand i DKP A. Jensen 4. februar 1956, indberetning af A. Kaplin,
20. februar 1956, RGANI, f. 5, op. 28, d. 435, ll. 94-96; Tænk i Tide, april 1954.
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“Spravka o nautjno-tekhnitjeskikh svjasjakh mesjdu SSSR i Danijej” [Information om teknisk-videnskabelige forbindelser mellem USSR og Danmark] indberetning af N. Golub 21. november 1960,
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Men relativ succes i kontakter og kampagner viste sig tidligt at blive et tveægget sværd for Sovjetunionen. Kampagner kunne nok sættes i gang eller anspore visse grupper, men til gengæld være vanskelige at styre. Østblokken som
sådan stod rådvild over for bevægelsen Kampagnen mod Atomvåben, som var
del af en større vesteuropæisk atommodstand, det britiske Campaign for
Nuclear Disarmament og det tyske Kampf dem Atomtod. Den sovjetiske
presse beskrev bevægelsernes påskemarcher i Danmark mod atomvåben og
man modtog repræsentanter til samtaler på den sovjetiske ambassade i
København,73 i Moskva og i DDR’s fredsråd.74 Kommunisternes problem var,
at bevægelserne ville vende deres protest mod både Øst og Vest. Blandt andet
ønskede aktivisterne at lade en fredskæde gå til Moskva.
Ingmar Wagner meddelte i 1960 den sovjetiske ambassade, at DKP havde
afslået en anmodning fra organisatorerne af atommarchen HolbækKøbenhavn om adresserne på de østeuropæiske kommunistpartier i forbindelse med planerne om en atommarch London-Moskva. DKP begrundede afslaget med, at det var formålsløst at arrangere en atommarch i de socialistiske
lande, da disse lande jo i forvejen „beslutsomt går ind for en standsning af
atomvåbenforsøg“.75 Chefen for Sovinformbureau L.A. Malov meddelte ved
en samtale med Wagner godt to uger senere, at Moskva delte de danske venners opfattelse af, at det ikke var ”hensigtsmæssigt at arrangere en protestmarch mod atomvåben i Sovjetunionen eller i de andre socialistiske lande“,
og viderebragte, at Den sovjetiske komite for fredens forsvar nu havde kontaktet formanden for den svenske komite for protestmarchen, og havde opfordret ham til i stedet at søge kontakt med Verdensfredsrådet og nationale
fredsbevægelser i Europa.76 Da Sovjetunionen godt otte måneder efter, den
31. august 1961, ophævede moratoriet på atomprøvesprængninger fra 1958
med verdenshistoriens hidtil største testserier målt på sprængkraft, så DKP tilsyneladende ikke noget misforhold mellem dette og den kommunistiske
fremhævelse af Sovjetunionens fredelige anvendelse af atomenergi. DKP’s ledelse udtrykte tværtimod stor forståelse for beslutningen ”rettet mod en sikring af Sovjetunionens sikkerhed og styrkelse af fredens sag”, men forudså
dog, ”at højrekræfterne i Danmark ville forstærke den antisovjetiske kampagne” og dermed ”vanskeliggøre DKP’s arbejde” efter Sovjetunionens erklæring om genoptagelsen af sprængningerne.77
73

„Ottjot o prijome v posolstve dlja predstavitelej molodjosjnykh organisatsij Danii 23 aprelja 1965
goda“ [Rapport om modtagelse af repræsentanter fra danske ungdomsorganisationer på den sovjetiske ambassade 23. april 1965] Indberetning af attaché S. Sjuravljov, 21. maj 1965, GARF f. 9518, op.
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Referat af samtale med I. Wagner 10. december 1960, indberettet af L.A. Malov, chef for sovinformbureau i Danmark, 26.december 1960, RGANI f. 5, op. 50, d. 326, ll. 3-4.
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Referat af samtale med I. Wagner 23. december 1960, indberettet af L.A. Malov 28. december
1960, RGANI f. 5, op. 50, d. 326, ll. 1-2.
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Referat af samtale med Ib Nørlund 29. august 1961, indberettet af Levytjkin, sovjetisk ambassadør
i København, 2. september 1961, RGANI 5 50 326, 142-143.
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Det ideologiske arbejde i organisationerne
For at forhindre, at de øvrige danske fredsgrupper- og foreninger betragtede
eksempelvis Fredens Tilhængere, Dansk Fredskonference og Dansk komite for fredens
forsvar som østblokkens ideologiske redskab,78 drog DKP og landsforeningen
omsorg for at nedtone danske fredsgruppers ideologiske og/eller materielle
afhængighedsforhold til Moskva, således at fredssagen fremstod som en samlende sag for hele det politiske og ideologiske spektrum.
Sovjetunionen skelnede typisk ikke mellem et ideologisk arbejde og fredsarbejdet. Den langsigtede propaganda, der havde rødder i klassekampen og
kapitalismekritikken, hægtede SUKP’s propagandaordførere direkte på den
kolde krigs sikkerhedspolitiske spørgsmål. I billedet af en kamp mellem ”de
to lejre” indføjede sig en omfattende stigmatiseringskampagne rettet mod
USA, Storbritannien og Vesttyskland. Antiamerikanismen var en gammel
Kominternkampagne. Allerede i 1920’erne havde det generet Sovjetunionen,
at USA kunne fascinere de store masser også på det europæiske kontinent
med ideerne om den amerikanske nation som smeltedigel for alle tilrejsende
folk og som mulighedernes land. Kominterns mål var at beskrive landet som
”kontrarevolutionens kilde.”79 I Kominforms bulletin, der refererede fra kommunistmødet i Wroc¢aw, august 1948, findes eksempler på kampagnetemaerne i den kolde krig: USA’s destruktion af den fri kulturudfoldelse og supermagtens umenneskelige og grundlæggende aggressive samfundsmodel, der
fulgte af den kapitalistiske styreform.80
Det var her netværket omkring ”samfundsorganisationerne”, omtalt i kapitel 15, ifølge SUKP var et velegnet mobiliseringsinstrument i de skandinaviske
lande og Storbritannien, idet disse lande havde tradition for et rigt og aktivt
foreningsliv, men samtidig kun få lokale kommunister. Kampagnerne måtte
derfor formidles i andre fora end parti og fagbevægelse.81
Foreningsaktive danskere engagerede sig i KDV, DUV og IUS i årene 19451946. Engagementet bestod i kollektive medlemskaber og dansk repræsentation i studenter- og ungdomsbevægelser i ledelsen i Paris og London. I Norge
oprettede kommunisterne i 1950 Fredens Forkjempere, der havde nær organisatorisk tilknytning til Kvinnernes Demokratiske Verdensforbund, Verdenssambandet
for Demokratisk Ungdom og den Faglige Landssammenslutning – alle kollektive
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Referat af samtale med Alvilda Larsen 28. januar 1955, indberetning af Sysojev 29. januar 1955,
RGANI f. 5, op. 28, d. 336, ll. 78-83; referat af samtale med Landsforeningens næstformand Alfred
Jensen og generalsekretær Ifrim Jensen, indberetning af V. Aleksandrov 31. juli 1958, GARF f. 9576,
op.11, d. 6, ll. 171-173.
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Stephen Koch, ”Lying for the truth: Münzenberg, the Comintern”, artikel af 12. november 1993
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Joel Kotek, La jeune garde. La jeunesse entre KGB et CIA 1917-1989, 1998, s. 11.
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medlemmer af Verdensfredsrådet.82 Det
skal erindres, at USA og Storbritannien i samme årrække etablerede tilsvarende organisationer, som modarbejdede de sovjetisk styrede, hvilket
uddybes senere i dette kapitel.
Heller ikke den sovjetiske ambassade i Danmark skelnede mellem påvirkningsindsatsen udført gennem
fredsarbejderne og de ideologiske
arbejdere, der blev benævnt ”de progressive”. I en indberetning fra 1949
omtalte Kaplin fra den sovjetiske ambassade et ”udviklingspotentiale” af
grupper uden for kommunisternes
rækker, der kunne overbevise de danskere, som endnu ikke havde taget
standpunkt i efterkrigstidens udenLand og Folks forside fra 13. november 1955.
rigspolitiske orientering. Det var
kredse på de højere læreanstalter og i kulturlivet.83 Tvivlerne var ifølge Kaplin
også at finde i den danske ungdom, i kvindebevægelsen og i fagforeningerne.
Vedtagelser i det sovjetiske politbureau vidner om propagandaindsatser i
disse kredse.84
DKP’s rolle i Østblokkens påvirkningspolitik uddybes i kapitel 43. Her skal
blot nævnes, at partiets ledelse efter krigen systematiserede en politisk tilnærmelse til ”tvivlerne” blandt andet gennem en ny kulturpolitik. DKP havde efter krigen oplevet en tilstrømning af intellektuelle og konkurrerede med Det
Radikale Venstre om de såkaldte ”åndsarbejdere”. Under inspiration fra det
franske PCF, det største kommunistparti i Vesten og blandt de første til at
modtage instrukser fra Moskva, herunder om kulturkampens kampagner,85
organiserede Ib Nørlund ”intellektuelgrupperne”. De optræder i partiets programmer fra årene 1947-1950 og indeholdt fagkategorierne arkitekter, bibliotekarer, forfattere, ingeniører, læger, malere og billedhuggere, jurister, skuespillere og musikere, børnehavelærerinder, fritidshjemslærere, kommunelærere, cand.psych’er og cand.mag’er, videnskabsmænd, økonomer, journalis-
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Trond Bergh og Knuth Einar Eriksen, Den hemmelige krigen: overvåkning i Norge 1914-1997, 1998, bd.
I, s. 230.
83
“Sily demokratitjeskogo lagerja v Danii” Spravka. [Den demokratiske lejrs styrke i Danmark.
Indberetning] af Kaplin 24. oktober 1949, via P. Orlov, MID, til SUKP’s CK, 9. januar 1950, RGASPI
f. 17, op. 137, d. 388, ll. 14.
84
Politbjuro CK RKP (b) VKP (b) Povestki dlja sasedanij 1919-1952 [Politbureauets dagsordner 19191952] bd. III. (1941-1952), Moskva 2001, bl.a. s. 710, 723, 756, 762, 764.
85
David Caute, The Dancer defects, 2003, s. 7.
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ter og studerende.86 DKP førte herefter fredskampen gennem kampagner
specifikt rettet mod disse faggrupper.
Kommunisterne kunne i perioden støtte sig til en række kulturpersoner og
intellektuelle, som havde sympati for østblokkens politik, og som ofte var repræsenteret i Verdensfredsrådets fredskomitéer i danske forgreninger af de østblokinfluerede foreninger og reproducerede formuleringerne fra Verdensfredsrådets fredsappeller. Professor i epidemiologi H.C.A. Lassen, der i perioden 1952-1960 varetog formandskabet i ”Danske lægers sammenslutning mod
krig”, fremførte eksempelvis den blanding af kulturkritik og stigmatisering af
USA, der kendetegnede østblokkens kampagner. Ved et foredrag i Studenterforeningen 10. marts 1953 gennemgik Lassen ”overforenklingens og uniformitetens tid”, der skyldtes ”USA’s propaganda og massekultur”, ”politiets
grove metoder” og ”den autoritære personlighedstype”, som blev ”stadig
mere fremherskende”. Han beskrev det amerikanske samfund som ”ufrit
trods formelt frit”, hvor ”videnskaben helt styres af magteliten”, og hvor folket er offer for skæv samfundsøkonomi og racisme. Lassen fremhævede også
pligten til at ”afsløre” USA’s politiske og militære imperialisme i udviklingslandene”. Det gjaldt også ”Englands imperialisme i Afrika”, mens Rusland og
Kina fremstilles som velstående lande, der som blok ”påtager sig ansvaret for
en retfærdig omfordeling af goderne”, og hvor ”Rusland tilbyder de underudviklede lande verdensrevolutionen og planøkonomi”.87
Lassen stod i 1952 sammen med 12 andre læger bag en appel til kolleger
om at slutte op bag en fordømmelse af „Krigens konsekvenser på befolkningens fysiske velvære“. Kritikken rettede sig mod, at ”det kulturelle og sociale
opbygningsarbejde, der var i gang verden over og ikke mindst her i landet,
kæmper med større og større vanskeligheder og fortrænges fra folkets bevidsthed.” Årsagerne var ifølge lægerne ”det grænseløst voksende, med eksplosion
truende rustningskapløb”.88 Det skal have været Verdensfredsrådet, der på et
møde i Berlin 21.-24. februar 1951 havde vedtaget appellens formuleringer,
men appellen blev ikke støttet af „Den almindelige danske lægeforening“.
Andre eksempler på faggrupper organiseret i østblokkens fredssag var
International Association of Democratic Lawyers (IADL), grundlagt i Paris oktober
1946 med det erklærede mål at arbejde for FN’s principper, antifascisme og
styrkelse af de internationale domstole. En dansk kreds under navnet Den
Internationale Forening af Demokratiske Jurister (IFDJ) trådte for første
gang frem på Fredens Tilhængeres møde i Grundtvigs Hus den 11. juni 1950.
Sammen med World Federation of Scientific Workers (WFSW) som også søgte at
vinde indpas i naturvidenskabelige kredse i Danmark stod IADL på NATO’s
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Morten Thing, Kommunismens kultur, bd. II, 1993, s. 773-798.
H.C.A. Lassen, ”Oprustningen, Folkesundheden og lægerne”, Tænk i Tide, 10. marts 1953.
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Berlingske Tidende 19. januar 1952.
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liste over ”parakommunistiske organisationer”, hvilket pålagde danske myndigheder at forbyde deres virke i Danmark.89
Et eksempel på, at spørgsmålet om påvirkningspolitik og sovjetisk imagepleje optog brede kredse i samfundet var det i 1947 nedsatte ”Ruslandsudvalget” eller ”Koestlerudvalget”. Det blev etableret på baggrund af hede debatter om sovjetsamfundet i Københavns Universitets Studenterforening.
Hovedformålet var at undersøge sandfærdigheden i den fra 1946 udgivne litteratur og erindringer om forholdene i Sovjetunionen. Af en analyse vedrørende
udvalgets arbejde fremgår det, at en række danske venstreintellektuelle forsøgte at blokere og overtage udvalgets arbejde med henblik på at skjule de forhold i Sovjetunionen, som man ikke ønskede skulle komme til befolkningens
kendskab. Det lykkedes i vidt omfang, og arbejdet blev til sidst så kompromitteret, at det ikke kunne udgives. Dertil var splittelsen i udvalget for stor. De venstreintellektuelle, anført af professor Adolf Stender-Petersen fra Århus Universitet,
som stort set alle på et senere tidspunkt skulle bryde med kommunismen, medgav i forbindelse med bruddet, at de havde arbejdet for at fremstille Sovjetunionen positivt og fredselskende og tiet om de reelle forhold ”for sagens
skyld”. Andre fastholdt, at de havde tiet, fordi det ”tjente fredens formål”.90
Forsøgene på at promovere fredsbudskabet via organisationerne blev tydeligere i perioden. At østblokkens ”samfundsorganisationer” holdt en skarpere
ideologisk kurs end fredsbevægelserne var den af Sovjetunionen dannede
Women’s International Democratic Federation, WIDF, et eksempel på. WIDF
fik i december 1948 en dansk afdeling i ”Danmarks Demokratiske Kvinder”
(DDK), som ”deltager aktivt i kampen for fred”, ”organiserer protester mod
regeringens politik rettet mod en militarisering af landet og omdannelse til
brohoved for anglo-amerikansk aggression” og ”kræver Danmarks udtræden
af NATO og forbud mod atomvåben”.91 DDK udgav ”Vi Kvinder” og havde til
formål at påvirke et bredt spektrum af danske kvindepolitiske kredse, blandt
andet i 1950’erne International Liga for Fred og Frihed og dertil kvindelige
arbejdere, bønder, lærerinder, sygeplejersker, akademikere og kulturmedarbejdere.92
89

”Kommunistiske frontorganisationer”, indberetning af d. 7. juni 1956, fra den danske repræsentation i NATO, Paris, ved Sandager-Jeppesen; ”World Federation of Scientific Workers’ planlagte møde
i Kbh.”, referat af 25. Juli 1956, begge i UM.5.E.95.
90
På samme side i debatten stod professorerne Stender-Petersen og Albert Olsen, sidstnævnte formand i Dansk-Russisk Samvirke, professor Mogens Fog, journalist Edvard Heiberg og forfatterne
H.C. Branner og Halldór Laxness. Ingeborg Philipsen, ”Koestler og kommissærerne. Udvalget til
undersøgelse af almindelig litteratur om Sovjet 1947-49”, i Kritik 166, Gyldendal 2003, s. 1-11.
91
“Sily demokratitjeskogo lagerja v Danii” Spravka. [Den demokratiske lejrs styrke i Danmark.
Rapport] af Kaplin 24. oktober 1949, via P. Orlov, MID, til SUKP’s CK, 9. januar 1950, RGASPI f. 17,
op. 137, d. 388, ll. 10-11.
92
“Dokladnaja sapiska ob itogakh sovesjtjanija rabotjej gruppy po podgotovke Vsemirnogo
Kongressa sjensjtjin” [Resultater fra arbejdsgruppens møde om forberedelse til Verdenskongressen
for kvinder], N. Popova, formand for de sovjetiske kvinders anti-fascistiske komité, til Khrusjtjov, 11.
april 1953, RGANI f. 5 op. 28, d. 122, ll. 30, 33.
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Det var WIDF, der i sommeren 1953 havde mobiliseret det danske DDK til
at afholde en kvindekonference i København med kvindedelegationer fra 70
lande. En sovjetisk organisationsgruppe var stablet på benene i København og
havde som opgave ”at påvirke de danske mediers indtryk”, hvor udfordringerne var, ”at nogle danske aviser beskyldte kongressen for at være kommunistisk”. Disse skulle senere have ”ændret holdning”. ”Ledende kredse i Danmark interesserede sig dog ikke for kongressen.” Den sovjetiske delegation
angav at have deltaget aktivt i alle kongressens møder og ”bestræbt sig på til
fulde at udføre det givne direktiv”.93 I Danmark noterede man sig den sovjetiske presses kommentarer til konferencen: ”Østblokkens kvinder havde i
København fået lejlighed til at indigneres over kvinders dårlige forhold og
manglende rettigheder i Vesten, hvor leveomkostningerne og velfærden
svandt som følge af oprustningskravene fra USA”.
Det lykkedes WIDF og DDK at drive en lille kile ind i den dansk udenrigsog sikkerhedspolitik, da regeringen i 1959 forsøgte at aflyse en ny planlagt
international kvindekonference på baggrund af et løfte til NATO om ikke at
huse ”kommunistiske frontorganisationer”. Det var en mediestorm i Danmark, der fik regeringen til at omstøde sin beslutning.94 Men afholdelsen af
konferencen førte til en strid inden for den danske regering, eftersom daværende kirkeminister Bodil Koch mod den øvrige regerings vilje ønskede at invitere østblokkens kvindedelegationer på officielle middage med henblik på
at debattere Øst-Vest-forholdet.95 Det endte med et middagsselskab uden for
kirkeministeriets regi uden repræsentanter fra DDR og Nordkorea, som
Danmark ikke anerkendte på daværende tidspunkt. Ved den lejlighed noterede en embedsmand fra udenrigsministeriet sig, at de russiske tolke opfandt
begreber som ”fred” og ”sameksistens”, som kirkeminister Bodil Koch ikke
havde anvendt selv i sine taler under festmiddagen med deltagelse af kvindelige ministre og topembedsmænd fra Kina, Irak, Usbekistan, Polen og
Indien.96 Kvindekonferencen i 1960 fik stor omtale i østblokkens presse.97
Demokratisk Ungdoms Verdensforbund (DUV) var i Danmark organisatorisk forbundet med DKU. DUV havde hovedsæde i London og virkede efter krigen
for ”Unges kamp mod kolonialisme”.98 Det var DUV’s målsætning at etablere
sig som et ”Ungdommens FN”. I kraft af indflydelse i den britiske administra93

”Ottjot ob itogakh Vsemirnogo Kongressa sjensjtjin” [Rapport over den Internationale kvindekongres’ resultater] N. Popova, formand for de sovjetiske kvinders anti-fascistiske komité, til G.M.
Malenkov, 25. juni 1953, RGANI f. 5, op. 28, d. 122, ll. 80-82.
94
J.O. Krags skrivelse til justitsminister Hans Hækkerup, 20. oktober 1959, UM.5.E.95.a.
95
Udenrigsministeriets referat af 20. april 1960, UM 5.E.95.a
96
”Kirkeministerens frokost 23. april for visse deltagere i det internationale kvindemøde”, referat af
28. april 1960. UM 5.E.95.a.
97
Indberetning fra Moskva, d. 4. maj 1960, udarbejdet af Gunnar Seidenfaden, UM 5.E.95.a.
98
Richard J. Aldrich, “Putting Culture into the Cold War. The Cultural relations Department (CRD)
and British Covert Information Warfare”, The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960, 2003, s.
109-133.
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tion lykkedes det DUV i 1947 at blive anerkendt af FN’s Økonomiske og
Sociale Råd, ECOSOC. Samme år nedsatte DUV en række kommissioner vedrørende udviklingsspørgsmål og udsendte delegationer med blandt andet
danske deltagere til Indien, Cuba, Malaysia, Indonesien, Burma og Vietnam.
Målet, som ikke blev virkeliggjort, var afholdelse i Danmark af den første antikolonialistiske ungdomskonference i 1947.99
I 1950’erne påtog DUV sig med DKU’ere som praktiske medhjælpere den
hovedopgave at bringe et så højt dansk deltagerantal som muligt til de store
ungdomsfestivaler, der fra 1951 løb af stablen på den anden side af jerntæppet.
Festivalernes formål var dels at fremvise det bedste og mest attraktive ved
de socialistiske samfund gennem sports-, kunst- og kulturarrangementer, dels
at agitere mod Atlantpagten. DKU virkede for deltagelse gennem dannelse af
festivalkomitéer på landsplan, som under sig havde lokale komitéer styret af
de stedlige DKU’ere og gennem Festivalbladet, som blev afsat ved kræfter
uden for partiets rækker, men trykt af DKP.100
Interessen skulle vækkes ved anvendelse af alment humanistiske slogans,
inddragelse af ledere i ikke-kommunistiske bevægelser som anbefalere af arrangementer, udsendelse af materiale på ”skandinavisk” med henblik på at
sætte foretagendet ind i en nordisk ramme samt brug af danske sportsfolk,
kunstnere og andre kendte unge, som med og mod deres vidende reklamerede for de internationale festivaler. Målet var at inddrage allerede eksisterende danske ungdomsorganisationer i festivalarbejdet. Den sovjetiske ambassade betragtede DKU’s og DUV’s festivalarbejde som en integreret del af
påvirkningsarbejdet i Danmark.101
I 1957 roste ambassaden DKU’s PR-arbejde for dansk deltagelse i Moskvafestivalen, sommeren 1957, idet ungdomsafdelingen havde ”udført et stort
propagandaarbejde” og samlet interesserede, som kunne se film om den. I Århus, Odense og andre byer var der blevet holdt udstillinger med souvenirs fra
Moskva og der ”arrangeres aftener, hvor også unge, som ikke var med i
Moskva inviteres (...) I København blev arrangeret mere end 30 af disse møder.” Ambassaden gjorde opmærksom på, at festivalen således ”vitaliserer
DKU”, der havde vanskeligheder, idet der formelt var 6.000 medlemmer, men
reelt kun 2-3.000, der betalte kontingent og deltog i DKU’s aktiviteter.102
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Joel Kotek, La jeune garde. La jeunesse entre KGB et CIA 1917-1989, 1998, s. 157-161.
Jf. Orientering, juni 1951, nr. 3. s. 73-74.
101
Slavin til Romanovskij, formand for den sovjetiske komité til forberedelse af den 6. ungdomsfestival, kopi til MID og VOKS, 25. april 1957, GARF f. 5283, op. 20, d. 55, ll. 79-80; Orientering, juni
1951, nr. 3. s. 73-74; “O mesjatjnike sovetsko-datskikh kulturnykh svjasej” [Om månedskampagne for
sovjetisk-danske kulturelle forbindelser], indberetning fra Slavin, 3. februar 1958, GARF f. 9576, op.
11, d. 6, ll. 42-45.
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Referat af samtale med I. Wagner, formand for DKU I. Grot og sekretær i DKU P . Emmanuel,
Indberetning fra N. Slavin, 25. oktober 1957, RGANI f. 5, op. 50, d. 20, ll. 215-218.
100

PÅVI R K N I N G S A R B E J D E I 1 9 5 0 ’ E R N E

401

kap. 16 rettet P

09/06/05

15:10

Side 402

En anden hovedopgave, som DUV stod for i samarbejde med DKU, var soldaterpolitikken. Gennem efteråret 1950 lancerede Dansk Kommunistisk
Ungdom en kampagne mod forlænget tjenestetid, som NATO indirekte
havde foranlediget efter ministerrådets beslutning fra september 1950 om oprettelsen af en fælles forsvarsstyrke. DKU’s kampagne kritiserede forholdene
på de danske kaserner og opfordrede værnepligtige til demonstrationer, lydighedsnægtelse, mytteri og ikke mindst til at protestere mod de 18 måneders
tjenestetid.
Ifølge PET stod DKU, der koordinerede sine aktiviteter med organisationerne World Federation of Trade Unions, WFTU og TUI, Organisationen for sømænd, dok- og havnearbejdere, bag aktioner mod amerikanske våbenleverancer
fra 1950.103 I 1952-1953 mente danske myndigheder, at DKU havde indledt et
samarbejde med andre ungdomsforeninger, arbejdspladskomitéer og enkeltpersoner i kampagner mod ”militariseringen” og mod forlængelse af tjenestetiden, og at DKU hægtede denne kampagne på kampen imod Vesttysklands genoprustning. FE fulgte af oplagte årsager soldaterpolitikken på nært
hold. Blandt andet registrerede FE den illegale uddeling af soldaterbladet
Bassen på en række danske kaserner og tjenestesteder. Bladets agitation førte
til en domfældelse januar 1953 af den ansvarshavende redaktør for overtrædelse af straffelovens § 127.104
I atombevægelsen opstod i 1961 en udbrydergruppe fra SF under navnet
”gruppe 61”. Den var mere militant end SF, og der var personsammenfald
med ledelsen for Socialistisk Ungdoms Forbund, SUF. Gruppens aktionsformer
var protestbreve mod Fællesmarkedet, dansk-tysk enhedskommando, våbenfabrikation, tvungen værnepligt og racediskrimination.105 Gruppen blev arresteret 7. december 1961 efter at have kastet løbesedler i Folketinget mod
enhedskommandoen.
Fremgangmåden med at hægte sig på bevægelser i Vesten, som spontant
ville kunne slutte op om østblokkens mange enkeltsager var tydelig da
Verdensfredsrådets bureau i 1951 dannede den Internationale Modstands- og
Fangeorganisation, FIR.
FIR fik sekretariat i Wien og var tilsluttet ”Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes”, som blev forbudt i Vesttyskland.106 I Danmark søgte DKP’s ledelse at organisere tidligere modstandsfolk i den kampagne, som Verdensfredsrådet 5.-7. maj 1951 vedtog mod tysk militarisme som ”udtryk for indstil-
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”Kommunisme i Danmark 1. januar - 1. april 1950”. Rapport fra Rigspolitiets efterretningsafdeling, ABA, Hedtofts arkiv, kasse 50,10.
104
Ifølge FE ugeoversigt 50/62 ophørte Bassen med at udkomme i 1953, men blev atter runddelt på
kaserner i årene 1960-76.
105
FE’s arkiv, Bilag 3 til Fst/E’s ugeoversigt, nr. 46/62.
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”Krypto-kommunistisk gæstfrihed”, indberetning fra den danske ambassade i Bonn ved Frans
Hvass, 24. august 1960, UM.5.E.95.a.
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lingen hos de kvinder og mænd, der afviser militarismen og nazismen”.107 Det
lykkedes ikke i 1950’erne at oprette en egentlig organisation i Danmark eller
det skandinaviske sekretariat, som Verdensfredsrådet ønskede det.108 FIR forblev en snæver DKP-styret kreds, der fra 1954 i samarbejde med Dansk
Fredskonference udgav bladet Mod tysk genoprustning.109 Bladets hovedtema var
protester mod integrationen af danske og vesttyske flådestyrker i NATO.110

Østblokken og fagbevægelsen
De kommunistiske partiers langsigtede ideologiske påvirkning gennem fagbevægelsen havde traditionelt været fokuseret på at øge afstanden mellem folk
og politikere i de kapitalistiske lande – eller mellem et parti, først og fremmest socialdemokratiet og dets vælgere. Med den kolde krig fik indflydelsesforsøg i fagbevægelsen tilføjet et taktisk motiv: at finde fælles fodslag i sager,
som stod i modsætning til det borgerlige Danmarks ønsker. Øst arbejdede
gennem hele den kolde krig for, at fagbevægelser og arbejderbevægelser
skulle danne fælles front med fredsbevægelsen,111 som DKP skulle kontrollere
uden at det blev bemærket. Offentligheden skulle gerne få indtryk af en enhed. Et eksempel er kommunisternes ønske om at holde manifestationer som
1. maj eller ”sejren over fascismen” sammen med arbejderbevægelsen og politiske partier, ikke kun lokalt, men også i form af delegationer, som blev inviteret til Moskva for at deltage i festlighederne.112 Samtidig var det imidlertid
presserende at holde DKP’s forbindelser til SUKP skjult,113 formentlig for
ikke at ødelægge DKP’s muligheder for at nå dybere ind i arbejderbevægelsen. Enheden skulle ikke fremstå som et pres fra DKP, men et frivilligt ønske fra fagbevægelsens side. Det blev forsøgt manifesteret, da DKP i november 1959 forberedte en national arbejderkonference. Konferencen skulle mo107

DKP’s interne blad, Orientering, maj 1951, s. 30.
Notits af Alex Mørch d. 18. maj 1954, UM 5.E.95.; ”Møde af verdensfredsrådets forretningsudvalg
i København”, referat af 23. december 1957; Skrivelse i udenrigsministeriet af 20. oktober 1959,
begge i UM.5E.95.a.
109
Mod tysk genoprustning, numrene december 1953-januar 1955.
110
Mod tysk genoprustning, februar 1954 med advarsler om ” tyske søstridskræfter som forsvar af de
vestlige udgangsveje fra Østersøen”, juli 1954 med advarsel om ”vesttysk integration i NATO efter
kuldsejlet Europahær” og i september 1954 med omtale af ”en national tysk hær af ukendt omfang”
111
Aksel Vladimir Karlsen: Danija: Etapy borby miroljubivykh sil (Konets 70-kh – seredina 80-kh godov)[Danmark: Faser i de fredselskende kræfters kamp (Fra slutningen af 70’erne til midten af
80’erne)], i Novaja i Novejsjaja Istorija, 1988 (1), s.16-32.
112
Forsøg på at få LO til at deltage i 1. maj i Moskva diskuteres i referat af samtale med Aksel Larsen
28. marts 1956, indberetning af N.V. Slavin 11. april 1956, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, ll. 105-106;
Socialdemokratiet blev i 1984 inviteret til at deltage i 40 års-jubilæet for sejren over fascismen i
Moskva, men ”afstod af taktiske årsager fra at sende en delegation”: ”Sotsial-demokratitjeskaja partija Danii (kratkaja spravka)” [Det danske Socialdemokrati, notat] 13. juli 1989, GARF f. 10026, op.
4, d. 2787, ll. 16-19.
113
Referat af samtale med Aksel Larsen 16. april 1956, indberetning af N. V. Slavin, RGANI f. 5, op.
28, d. 435, ll. 114-116.
108
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bilisere modstand mod atomvåben i Danmark. Ifølge Nørlund forsøgte socialdemokraterne at hindre afholdelsen af en sådan konference.114
Fra sovjetisk side interesserede man sig derfor også for muligheden for en
”venstreudbrydergruppe” i Socialdemokratiet, og i særdeleshed for, hvorvidt
socialdemokraterne mistede terræn i fagbevægelsen.115 Under storstrejkerne
i foråret 1956 udtalte DKP’s ledelse sig til den sovjetiske ambassade om prognoser for strejker og om parternes interesser, ligesom DKP rådgav den sovjetiske ambassade om, hvem med tilknytning til den danske fagbevægelse man
burde invitere på rejse til Sovjetunionen, og hvornår det ville være formålstjenligt at gøre det.116 Besøgsudvekslinger med alle personer, som kunne tænkes at knytte positive bånd til Sovjetunionen som politikere, erhvervsfolk,
journalister, videnskabsmænd osv., var en vigtig del af påvirkningspolitikken
og beskrives nærmere i kapitlerne 17 og 74.
Det udenomsparlamentariske arbejde blev af DKP anset for at være af stadig stigende betydning. I 1958 påpegede DKP’s ny formand, Knud Jespersen,
over for de sovjetiske repræsentanter, at DKP hidtil efter hans mening havde
ført en helt forkert politik, især i København. Der var blevet lagt for stor vægt
på arbejdet i Folketinget, og for lidt vægt på arbejdet blandt masserne, i fagforeningerne og blandt akademikerne.117

114

Referat af samtale 9. oktober 1959 med Ib Nørlund, indberetning af ambassaderåd F. A. Mikhajlov
14. oktober 1959, RGANI f. 5, op. 50, d. 160, ll. 237-238; Referat af samtale med Ib Nørlund 17. september 1959, indberetning af ambassaderåd F.A. Mikhajlov i København 26. september 1959, RGANI
f. 5, op. 50, d. 160, ll. 220-221. Nørlund meddelte, at DKP planlagde en konference i november med
deltagelse af socialdemokrater, kommunister og partiløse med det formål at protestere mod atomvåben og vesttyske depoter på dansk jord.
115
Referat af samtale med Alfred Jensen 11. april 1956, indberetning af ambassaderåd i København
A.S. Kaplin, 29. april 1956, RGANI f. 5 op. 28, d. 435, ll. 111-113.
116
Referat af samtale med Aksel Larsen 28. marts 1956, indberetning af N.V. Slavin 11. april 1956,
RGANI f. 5, op. 28, d. 435, ll. 104- 107; Om ”i højeste grad formålstjenlig” invitation til formand for
Dansk Arbejdsmands Forbund, Christian Larsen, se referat af samtale med næstformand i DKP A.
Jensen 19. december 1955, indberetning af ambassaderåd A.S. Kaplin, 30. december 1955, RGANI
f. 5, op. 28, d. 435, l. 9.
117
Referat af samtale med Knud Jespersen og Ingmar Wagner 28. november 1958, indberetning af
A.I. Nikitin, 1. sekr. ved ambassaden i København, 21. december 1958, RGANI f. 5, op. 50, d. 160, ll.
20-21; Referat af samtale med Knud Jespersen, Ib Nørlund og Alfred Jensen 11. april 1959, indberetning fra ambassadør K.D. Levytjkin, 21. april 1959, RGANI f. 5, op. 50, d. 160, ll. 156-160.
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17 · Kontaktarbejde
Kontakter til danske politikere og andre meningsdannere
Ud over de faste kontakter til DKP var det af betydning for den sovjetiske ambassade i København at etablere kontakter til politikere fra andre partier og
også til journalister og andre meningsdannere i det danske samfund med
henblik på at finde personer, der kunne fungere som talsmænd for sovjetiske
mærkesager. Sådanne personer kunne også have virkning uden for den parlamentariske scene, i partiernes vælgergrupper og i offentligheden i øvrigt.1
Politikerkontakter gav mulighed for at indhente informationer om det politiske liv, der supplerede DKP’ernes løbende beretninger. Efter Danmarks indtræden i NATO var det vigtigt for Sovjetunionen at vide, hvilke politikere der
bakkede op om den linje, og hvem der tvivlede eller var imod NATO-medlemskabet.
I 1956 kom den første folketingsdelegation til Sovjetunionen, og i 1958 bad
lederen af den skandinaviske afdeling i MID, K. Rodionov de sovjetiske ambassadører i de nordiske lande undersøge muligheden for oprettelse af interparlamentariske grupper mellem Sovjetunionen og de nordiske lande med
henblik på kampagnen for ”Østersøen Fredens Hav”.2 Samme år tog østtyskerne temaet op i form af ”Østersøugerne” og fik i 1967 samlet så mange vestlige parlamentarikere, at man fremover kunne holde årlige konferencer om
spørgsmålet. De østtyske initiativer bliver behandlet nedenfor.
Et hovedtema for de mange politikersamtaler, den sovjetiske ambassade
førte, var i 1950’erne neutralitetsspørgsmålet. Det gjaldt især dialogen med
socialdemokrater, hvor ambassaden var optaget af at finde meningsforskelle
inden for partiet.3 Således omtaltes i de tidlige 1950’ere jævnligt Århus-socialdemokraten, professor i økonomi og socialvidenskab Jørgen Dich, som ”den
kendte neutralist”. Dich kom i 1951 ind i Komitéen for fremme af en uafhængig
udenrigspolitik, dannet af kredsen omkring Fredens Tilhængere. I 1954 trådte
Dich ind i ledelsen for Dansk Fredskonference, og ambassaden citerede ham for
at virke for Danmark som neutralitetszone og en neutralisering af Tyskland
som det første skridt mod en udtræden af Atlantpagten. En analyse hæftede
1

Reference til samtale med Hermod Lannung, I. Sysojev, det sovjetiske gesandtskab i Danmark til
udenrigsminister V.M. Molotov, 30. august 1954, AVP RF f. 085, op. 38, p. 151, d.10, ll. 35, 42-43; Om
en uddybning af formuleringen om ”muligheden af en fredelig overgang til socialismen under udnyttelse af parlamentet”, Aksel Larsen til SUKP’s CK, udateret, formentlig februar 1956, RGANI f. 5,
op. 28, d. 435, l. 88.
2
K. Rodionov til de sovjetiske ambassadører i Sverige, Norge, Danmark og Island, 4. februar 1958,
AVP RF f. 085, op. 42, p. 162, d. 6, l. 1.
3
Referat af samtale med sekretær i DKP’s CK Svend Nielsen 5. februar 1952, indberetning fra ambassaderåd F.M. Malgin 25. februar 1952, RGASPI f. 17, op. 137, d. 935, ll. 71-74.
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sig ved, at Dich mente, at statsministeren ville kunne fremsætte et forslag om
neutralitet og udtræden af Atlantpagten med stor støtte. Dich skulle også have
sagt, at en handelsaftale med østblokken ville fratage partiet Venstre dets bekymringer om tab af markeder i forbindelse med en udtræden af pagten.
Desuden pegede Dich ifølge den sovjetiske analyse på kirkeminister Bodil Koch
som værende blandt de enkelte ”fra ledelsen, der støtter en neutralitetskurs”.4
Ambassaden havde siden begyndelsen af 1950’erne interesseret sig for Bodil Koch. Hun blev citeret for at fremhæve en bred dansk folkelig opslutning
bag neutralitetstanken og dermed også bag den finske præsident Kekkonens
opfordring i 1952 til Norge og Danmark om at forlade NATO.5 En socialdemokrat, der ikke befandt sig i toppen af partiet, men som ambassaden tilsyneladende jævnligt havde samtaler med, var Grethe Forchhammer. Hun var fra
1950 med i Fredens tilhængere og fra 1952 medlem af den ”Danske initiativkomité for en fredelig løsning af det tyske spørgsmål” under Verdensfredsrådet.
Forchhammer stod ifølge de sovjetiske repræsentanter for det forberedende
arbejde med personer, ”som det vil være formålstjenligt at invitere til
Sovjetunionen”.6
Kontakten til Socialdemokratiet forblev i perioden begrænset til enkeltpersoner. I 1956 søgte det sovjetiske kommunistparti i forbindelse med H.C.
Hansens besøg i Moskva forgæves at få et samarbejde i stand med
Socialdemokratiet. H.C. Hansen afviste ved at sige, at han var i Moskva som
statsmand, ikke som politiker.7 I oktober 1957 henvendte Khrusjtjov sig på
vegne af Sovjetunionens kommunistiske parti til ledelsen af Socialdemokratiet med henblik på at finde fælles fodslag i internationale spørgsmål, men
fik atter et afvisende svar.8
Sovjetunionen havde siden 1948 i diplomatiske kontakter til Danmark
jævnligt refereret til den eksportkontrol af vestlig udenrigshandel, som USA i
forberedelserne til det vestlige sikkerhedspolitiske samarbejde havde indført
i forbindelse med Marshallplanen. Den såkaldte Coordinating Committee
(COCOM) opstillede lister over varer, der kunne anvendes militærstrategisk,
og som det derfor var forbudt at eksportere til østblokken. Moskva havde udfordret COCOM, der indtil 1953 var et hemmeligt, vestligt tiltag, ved i 1951 at

4
Presseklip og referat af samtaler med danskere, sammendrag af M. Gribanov, leder af MID’s skandinaviske afdeling, 28. januar 1956, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, ll. 79-80.
5
Referat af samtale med Bodil Koch 9. februar 1952, indberetning af ambassadør Vetrov 25. februar
1952, RGASPI f. 17, op. 137, d. 935, ll. 66-68.
6
Samtale med Oluf og Grethe Forchhammer 14. december 1951, indberetning af Vetrov 21. december 1951, AVP RF f. 07, op. 26, p. 45, d. 100, ll. 52-54.
7
Bent Jensen, Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-65, 1999, s. 488.
8
”Otkliki v Danii na obrasjtjenije CK KPSS k rukovodstvu datskoj sotsijal-demokratitjeskoj partii po
voprosu o polosjenii na Blisjnem Vostoke” [Danske reaktioner i forbindelse med SUKP’s CK’s henvendelse til det danske socialdemokrati i spørgsmålet om situationen i Mellemøsten] Indberetning
fra V. Judintsev 2. sekretær ved ambassaden i København, 18. oktober 1957, AVP RF f. 85, op. 47, p.
45, d. 10, ll. 66-72.
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Bodil Koch, MF for S 1947-1971. Kirkeminister 1950 og
1953-1966, kulturminister 1966-1968. (Folketinget).

oprette en organisation, der havde til opgave at
skabe opinionsopbakning i Vesten til øget ØstVesthandel.
Desuden havde Moskva noteret sig, at almindelig samhandel med østblokken havde opbakning i
de danske regeringer, og man vurderede at kunne
udnytte, at Danmark umiddelbart efter krigen
havde et betydeligt underskud på handelsbalancen
og i det hele taget led af mangel på råstoffer til industrien og på foderstoffer til landbruget.9
Handelsaftaler mellem Danmark og landene i østblokken ville bidrage til at så splid mellem den danske regering og ”højrekredse i England og USA”, vurderede de sovjetiske repræsentanter i
Danmark.10
Endelig mente de sovjetiske ambassademedarbejdere, at fremhævelse af
den økonomiske byrde i forbindelse med Danmarks integration i NATO’s forsvar var noget, venstrepolitikere var følsomme over for. Gennem kontakter i
Venstres presse håbede ambassaden, at kampagnerne kunne nå landområderne, ikke mindst med argumentet om de høje skatter, som oprustningen
medførte. Ambassadens samtalepartnere foreslog også at arbejde med
Venstre-folk i danske erhvervskredse og i Landbrugsrådet.11
For en påvirkning af Venstres bagland i spørgsmålet om neutralitet refererede ambassaden til venstrepolitikeren Elin Appel. Appel var medlem af folketinget 1945-1950 og sad i Verdensfredsrådet og Fredens Tilhængere i 1951.
Appel var kendt for at optræde stærkt kritisk over for politikken i østblokken,
men også for at være fortaler for dansk neutralitet.12 Appels arbejde blev
fremhævet i Land og Folk og af Mogens Fog som et udtryk for fredsbevægelsens politiske bredde i Danmark.
Et alternativ til NATO i form af neutralitet eller nordisk forbund var ifølge
ambassaden det primære tema i kontakterne til Det Radikale Venstre.13 På
9

”Sovjetpressen om dansk koldkrigsmentalitet”, 28. april 1952, indberetning fra Moskva, UM
105.M.28.a.; Pravda, 23. juli 1952.
10
Vetrovs indberetning til G. Pusjkin, MID’s kollegium, 4. januar 1954, AVP RF f. 085, op. 38, p. 151,
d. 10, l. 4.
11
Referat af samtale med Kai Moltke, 12. december 1955, indberetning af attaché ved ambassaden i
København Ja. A. Khudolij, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, l. 6; Jørgen Dichs samtale med Sysojev 17. maj
1955 gengivet af M. Gribanov, leder af MID’s skandinaviske afdeling, 28. januar 1956, RGANI f. 5,
op. 28, d. 435, ll. 80. Jf. i øvrigt DIIS-interview med Arne Christiansen, 11. november 2004.
12
Referat af samtale med Elin Appel 6. januar 1951, indberetning af Vetrov, sovjetisk gesandt i
Danmark, 21. januar 1951, AVP RF f. 07, op. 26, p. 45, d. 100, ll. 3-4.
13
M. Gribanov, leder af MID’s skandinaviske afdeling til Semjonov 1. februar 1956, AVP RF f. 085,
op. 40, p. 158, d. 10, ll. 1-3.
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ambassaden betragtede man den radikale presse som generelt forsigtig; mulighederne for påvirkning lå i den radikale provinspresse, som blev anset for
at være ”progressiv”, f.eks. Holbæk Amts Tidende og Skive Folkeblad.14 Efter trepartiregeringens dannelse i 1957 noterede ambassaden sig, at de radikale var
rykket til højre, men stadig var utilfredse med Danmarks deltagelse i NATO,
og det kunne fra sovjetisk side derfor være formålstjenligt at støtte tanken om
et skandinavisk forsvarsforbund efter de radikales ønske.15 Efter en samtale
med DKP’eren Kai Moltke bemærkede ambassaden i sin indberetning, at Det
Radikale Venstre ikke havde et veludviklet bureaukratisk apparat, og at selv
fremtrædende medlemmer var uafhængige af partiet. Disse forhold burde
ifølge Moltke udnyttes af kommunisterne. Man hæftede sig ved Moltkes idé
om at invitere radikale til Sovjetunionen i højere grad end ”dem, som blot giver penge til Land og Folk”. Efter Moltkes mening blev der ikke satset nok på
dem, ”som er nødvendige at vinde for sin side og evner at holde foredrag og
fortælle om deres rejse”.16 I årene umiddelbart efter Danmarks tiltrædelse af
Atlantpagten antog ambassaden, at de radikale kunne være indgangen til
dansk opslutning bag Sovjetunionens FN-politik og globale politik i det hele
taget, og dermed en genvej til at fremme en NATO-skeptisk linje. Ambassaden var optaget af den danske afdeling af føderalistgruppen Een Verden, som
i 1950 havde over 50 medlemmer i Rigsdagen. Til Moskva indberettede ambassaden om radikale kontakter til ”Mellemfolkeligt Samvirke” og ”Unges
anti-fascistiske komité”.17
Det generelle indtryk af ambassadens henvendelser til danske borgerlige
politikere i perioden er imidlertid, at langt hovedparten af danskerne var varsomme med deres udtalelser og bekymrede for at blive taget til indtægt for
sovjetiske standpunkter. Desuden udviklede samtalerne sig ind imellem i en
advarende retning, som må antages at have gjort danske politikere forsigtige
i deres udmeldinger.18
Selv vurderede ambassaden i sidste halvdel af 1950’rne, at det var vanskeligt at præge den parlamentariske situation i NATO-politikken. Der var ikke
de store meningsforskelle mellem regering og opposition i forbindelse med
14
Referat af samtale med Kai Moltke, 12. december 1955, indberetning af attaché ved ambassaden i
København Ja. A. Khudolij, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, l. 4.
15
Referat af samtale med næstformand for DKP og i dansk-sovjetisk forening Alfred Jensen 27. november 1957, indberetttet af Nikitin, 1. sekretær ved den sovjetiske ambassade i København, 3. december 1957, GARF f. 5283, op. 20, d. 55, ll. 138-141; “O positsii Danii po otnosjeniju k sosdaniju
“Severnogo Oboronitelnogo Sojusa” [Om Danmarks holdning til dannelsen af et “Skandinavisk
Forsvarsforbund”] udateret 1957, AVP RF f. 85, op. 48, p. 48, d. 14, ll. 23-28.
16
Referat af samtale med Kai Moltke, 12. december 1955, indberetning af attaché ved ambassaden i
København Ja. A. Khudolij, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, l. 5-6.
17
Samtale med Mogens Fog og Elin Appel 18. december 1951, indberetning af Vetrov, det sovjetiske
gesandtskab i København, 21. december 1951, AVP RF f. 07, op. 26, p. 45, d. 100, ll. 57-59.
18
Vetrovs samtaler med en række danskere i 1951, AVP RF f. 07, op. 26, p. 45, d. 100, ll.1-63;
Presseklip og referat af samtaler med danskere, sammendrag af M. Gribanov, leder af MID’s skandinaviske afdeling, 28. januar 1956, RGANI f. 5, op. 28, d. 435, ll. 72-86.
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NATO’s daværende tiltag, atombevæbning, dansk-tysk militært samarbejde,
NATO depoter i Jylland og oprettelse af dækningsstyrker.19 Danmark var, som
det blev beskrevet, underlagt USA og frygtede fremgang for ”progressive
kræfter”, som i sovjetisk terminologi var en samlet betegnelse for grupperinger, hvis holdninger Sovjetunionen kunne identificere sig med eller håbede at kunne påvirke – fra arbejderbevægelse over fredsbevægelse til kommunister. Desuden hæftede indberetningerne sig ved, at dansk presse førte
regeringernes antisovjetiske kampagner igennem. Ambassaden håbede i stedet på at præge danskerne i ikke-parlamentarisk sammenhæng. Det var eksempelvis vurderingen, at forslaget om atomfri zone havde gjort et ”gunstigt
indtryk på brede kredse af befolkningen.”20 I 1960 fastsatte ambassaden med
henvisning til forordningen af 19. januar 1956 som sit mål fortsat at bidrage
til, at ”dette land i praksis overgår til neutral status”.21
Der er uklart, hvorvidt Moskva fik kontakter til og satte sit præg på Socialistisk Folkeparti efter 1959. Den splittelse, som opstod i DKP i 1958, og som
førte til dannelsen af SF, så Moskva i første omgang som katastrofal for den
kommunistiske bevægelse. Sovjetunionens repræsentanter søgte gennem 1958
at neutralisere Larsens indflydelse i DKP, mest markant ved et møde i København i efteråret 1958.22 Den 15. november 1958 blev Aksel Larsen ekskluderet
af DKP, anklaget for ”revisionisme”.
Det sovjetiske kildemateriale viser en stigende sovjetisk interesse for Thomas Christensen, som fra 1954 sad i ledelsen for Dansk fredskonference. I foråret 1961 brød han med Det Radikale Venstre og gik til SF, da hans ”pacifistiske indstilling var uforenelig med de radikales skridt mod højre”, som han
opfattede de radikales accept af oprettelsen af enhedskommandoen.
Den sovjetiske ambassade var fordømmende over for Christensens overgang til SF, ”Larsen-revisionisternes” side, og var bekymret for, at hans virke
som formand i Dansk fredskonference ville blive påvirket af ”revisionismen”,
ligesom Kampagnen mod Atomvåben ansås for at være under indflydelse fra SF

19

Spravka [notat] fra MID’s skandinaviske afdeling, 6. januar 1960, AVP RF f. 085, op. 45, p. 167, d.
8, ll. 1-5; “K voprosu o prinjatii novogo vojennogo sakona v Danii, osnasjtjenija voorusjonnykh sil
strany atomnym orusjijem i stroitelstva innostranykh vojennykh skladov” [Om vedtagelse af en ny militærlov i Danmark, levering af atomvåben til landets væbnede styrker og etablering af udenlandske
militære depoter] indberetning fra ambassadør i København, Levytjkin, til chef for skandinavisk afdeling i MID, Lunkov, 11. november 1959, AVP RF f. 85, op. 49, p. 52, d. 15, ll. 29-36.
20
”O sovetsko-datskikh otnosjenijakh v pervoj polovine 1958 goda” [Om de sovjetisk-danske forbindelser i første halvdel af 1958] indberetning fra chargé d’affaires på den sovjetiske ambassade i
København F. Mikhajlov til USSR’s viceudenrigsminister A.V. Sakharov, 11. august 1958, AVP RF f.
085, op. 42, p. 162, d. 6, l. 53
21
”Sovetsko-datskije otnosjenija v 1956-1959. Spravka” [De sovjetisk-danske relationer 1956-1959.
Notat] 2. sekretær i MID’s skandinaviske afdeling V. Morosov, 17. februar 1960, AVP RF f. 85, op. 45,
p. 167, d. 8, l. 6.
22
Jf. Aksel Larsen-referaterne i udredningens bilag. Se endvidere Kurt Jacobsen, Aksel Larsen – en politisk biografi, 1993, s. 544.
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og blev anset for at være rettet mod Sovjetunionen, fordi den ”tog skridt mod
at paralysere andre pacifistiske og neutralistiske organisationers virke”.
En planlagt invitation fra Den sovjetiske komite til forsvar for freden til Thomas
Christensen blev af samme grund aflyst af Levytjkin. Kommunisterne Ib Nørlund, Willy Fuglsang og Knud Jespersen prøvede imidlertid at overbevise
Levytjkin om, at det ville være hensigtsmæssigt at fortsætte kontakten til Thomas Christensen. DKP’erne ville selv ”fortsætte arbejdet med ham” og mente
at have kontrol med, at revisionismen ikke bredte sig til Konferencen.
Selv forklarede Christensen ifølge referatet sit skift fra de radikale til SF
med, at det var ”et skridt fremad”, og ”ikke mod kommunistpartiet, men tværtimod til den side, som støtter det.” Som ”overbevist pacifist” kunne han imidlertid ikke gå til DKP. Han forklarede, at der i SF var mange sande venner af
Sovjetunionen, som ikke ville tillade, at Aksel Larsen og andre af hans kolleger i ledelsen gjorde partiet antisovjetisk. Ligeledes kunne SF’s brede platform i det danske samfund efter Christensens mening give mulighed for at
”støtte nogle af Sovjetunionens udenrigspolitiske kerneforslag”, og i den sammenhæng havde ”SF en stor fremtid i Danmark”, mente han. Christensen bemærkede ifølge Levytjkins referat i oktober 1961, at han ville ”gøre alt hvad
der var nødvendigt for at udvikle forståelsen og forbedre de politiske forhold
mellem Sovjetunionen og Danmark”.23
Af østtysk materiale fremgår det ligeledes, at SF’s revisionisme i første omgang blev fordømt, men efter 1964 udviste SED interesse for samarbejde med
nordiske SF-partier i en ”aktionsenhed”. I 1966 kritiserede SED DKP for ikke
at udnytte et samarbejde med SF.24 Inden disse tanker tog form i østblokken,
var der sket en kobling mellem Dansk Fredskonference og SF, som sikrede kontinuitet fra de tidlige 1950’eres kommunistiske fredsaktiviteter. SF vedtog på
sin første kongres i juni 1959 et sikkerhedspolitisk program, der stort set var
enslydende med Dansk Fredskonference, og et stort personsammenfald var at
finde i ledelserne.
SF stod i høj grad bag organiseringen af Kampagnen mod Atomvåben, der
havde mange fællestræk med kampagnemetoderne fra de tidlige 1950’ere.25
Her søgte DKP indflydelse gennem poster i ledelsen. DKP’eren Villum Han-

23

Referat af samtale med Knud Jespersen og Willy Fuglsang 3. maj 1961, indberetning af ambassadør K. Levytjkin 10. maj 1961, RGANI, f. 5, op. 50, d. 326, l. 77; Referat af samtale med Ib Nørlund
4. juli 1961, indberettet af ambassaderåd Sjuravljov 11. juli 1961, RGANI f. 5, op. 50, d. 326, l. 127;
Referat af samtale med Ib Nørlund 18. juli 1961, indberettet af ambassadør K. Levytjkin 19. juli 1961,
RGANI f. 5, op. 50, d. 326, ll. 135-136; Referat af samtale med Ib Nørlund 4. august 1961, indberetning af ambassaderåd N. F. Poseljanov 12. oktober 1961, RGANI f. 5, op. 50, d. 326, l. 152; Referat
af samtale med Thomas Christensen 1. oktober 1961, indberetning af ambassadør K. Levytjkin 3. oktober 1961, RGANI f. 5, op. 50, d. 326, ll. 154-155.
24
Redegørelse, oktober 1965, SAPMO-Barch Rapport, 15. juni 1966, SAPMO-Barch, DY 30/IV A
2/20.
25
Hein Rasmussen, Sære alliancer, 1997, s. 48-51.
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sen blev næstformand i Komitéen for oplysning om Atomfaren fra 1957 og varetog
også posten i det internationale samarbejdsorgan The European Federation
Against Nuclear Arms, oprettet på et møde i London 17. - 18. januar 1959.
Føderationen sammenbandt den vesttyske Kampf dem Atomtod, oprettet i 1958
efter den tyske forbundsdags vedtagelse af atombevæbning og det britiske
Campaign for Nuclear Disarmament (CND) fra samme år. I 1960 udgav Villum
Hansen på vegne af Komitéen for oplysning om atomfaren pjecen ”En by som
København et år efter atombombeangreb” med minutiøse skildringer af de
ødelæggelser man forestillede sig i Danmark fortalt af en læge og en husmor.
Det sovjetiske kildemateriale viser, at medarbejderne ved den sovjetiske ambassade også forsøgte at etablere forbindelser til Nordisk Råd. I 1956 havde
ambassaden kontakt med Nordisk Råds formand, Erik Eriksen, og med andre
fremtrædende medlemmer af Rådet såsom Bertel Dahlgaard, G. Pedersen og
Franz Wendt. Man forsøgte gennem Bertel Dahlgaard at undersøge mulighederne for at skabe kontakter mellem Nordisk Råds organer og sovjetiske organisationer, men ”mødte i dette spørgsmål åben modstand”. Dahlgaard erklærede, at Nordisk Råd ikke havde nogen forbindelser med lande uden for
Skandinavien. Erik Eriksen gik i princippet ind for etablering af personlige
kontakter mellem skandinaviske politikere og repræsentanter for Sovjetunionen, men afviste forbindelser mellem Nordisk Råds kommissioner og sovjetiske organisationer.26
Henvendelsen til Nordisk Råd var et led i ambassadens bestræbelser på at
udføre anvisningerne i Instansens (dvs. politbureauets) beslutning af 19. januar 1956 med titlen ”Om de kommende forholdsregler vedr. relationerne til
Finland og de skandinaviske lande” (se kapitel 26). Ud fra disse anvisninger
havde ambassaden ”stillet sig selv den opgave samtidig med en forbedring af
de dansk-sovjetiske relationer at opnå en svækkelse af Danmarks forbindelser
med NATO og at bidrage til en styrkelse af de neutralistiske stemninger i den
danske offentlighed”.27 Som et eksempel på, hvordan man søgte at løse denne
opgave, kan anføres ambassadens bestræbelser på at promovere den fredelige
sameksistens’ principper i Danmark. Ambassadør Slavin foreslog i en indberetning til chefen for MID’s skandinaviske afdeling, Iljitjov, at man skulle anmode en gruppe kendte danskere om at sende et åbent brev til Indiens statsminister, Nehru, ”og bede ham fortælle, hvilke positive resultater der var opnået i relationerne mellem stater, der byggede deres udenrigspolitik på den
fredelige sameksistens’ fem principper”. Ambassadøren nævnte navnene på
de personer, han havde i tankerne til udførelsen af denne opgave:
Chefredaktørerne af venstreavisen ”Fyns Tidende” S.P. Qvist og Knud Madsen

26

Indberetning fra ambassadør Slavin til chefen for MID’s skandinaviske afdeling, Iljitjov, 31. juli
1956, AVP RF f. 85, op. 40, p. 158, d. 10, ll. 27-28.
27
Sst. l. 27.
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Dansk delegation i maj 1950 foran Hotel Astoria i Leningrad. Kirkeby er nr. 8 fra højre. Med
er bl.a. også Mogens Fog (nr. 5 fra højre) og Hans Scherfig (bagerst, med briller). (Landsforeningens arkiv).

samt den radikale Ellen Hansen, der var chefredaktør af den radikale avis
”Skive Folkeblad”.28
Et andet forslag fra ambassadøren gik ud på, at man skulle få en gruppe
danskere til at skrive et åbent brev til pressen om nødvendigheden af, at
Danmark byggede sin udenrigspolitik på den fredelige sameksistens. Til løsning af denne opgave forestillede ambassadøren sig bl.a. den radikale professor Milters, socialdemokrat og generaldirektør i skatteministeriet Knud Korst,
fabrikant S. Madsen og journalisterne Kate Fleron og Anker Kirkeby.29
Kirkeby havde allerede i 1951 tilbudt sin hjælp til den sovjetiske ambassade.
Han ville forsøge via sin stilling på Politiken at nå ud til en bredere læserskare
med de sovjetiske budskaber, da han anså det for vigtigt at komme ud over
Land og Folks snævre kreds. Kirkeby foreslog ligeledes et møde med medlem-

28

Indberetning fra ambassadør Slavin til chefen for MID’s skandinaviske afdeling, Iljitjov, 12. juli
1956, AVP RF f. 85, op. 40, p. 158, d. 10, l. 25. Jf. i øvrigt DIIS-interview med Arne Christiansen, 11.
november 2004, hvor Arne Christiansen beretter om den udenrigspolitiske holdning på Fyns
Tidende og generelt i Venstrepressen.
29
Sst., l. 25.
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mer fra Det Radikale Venstre, som gik ind for neutralitet.30 Det vides ikke, om
disse forslag er blevet godkendt i MID, og heller ikke, om de er blevet ført ud
i livet. Men ambassadørens indberetning med henvisning til en række navngivne danskere viser i sig selv noget om den detaljerede planlægning af påvirkningspolitikken. De fleste af kontakterne var kendt fra Landsforeningen
og kom dermed fra en forholdsvis snæver kreds. At forsøgene ikke altid gik
glat ses af, at Politikens redaktion ifølge Landsforeningen forsøgte at nægte
Kirkeby deltagelse i en rejse til Sovjetunionen i maj 1950. Kirkeby mente, at i
så fald skulle bladet ”ophøre med at tale om Sovjetunionen som et lukket
land”. Det udløste rejsegodkendelsen, men Kirkebys rejsebeskrivelser blev angiveligt ikke optaget i bladet.31

Indsatsen fra DDR: Kampen for anerkendelse
Det tyske spørgsmål fremstod som en af de helt centrale anstødssten mellem
Øst og Vest i den tidlige kolde krig. Med oprettelsen af først Forbundsrepublikken Tyskland og dernæst den Tyske Demokratiske Republik (DDR)
deltes resterne af det slagne Tyskland, som anden verdenskrigs sejrsmagter ellers havde forudset skulle behandles som en enhed. Fra vesttysk side nægtede
Adenauer-regeringen med rygdækning fra USA og de andre vestmagter at acceptere delingen af den tyske nation. Adenauer bestred legitimiteten af SEDstyret i DDR, idet det i modsætning til den vesttyske regering ikke havde et folkeligt mandat. Den vesttyske regering iværksatte derfor en international politisk blokade af DDR, idet den forbeholdt sig retten til såkaldt „Alleinvertretung“, altså retten til at være den eneste stat, der kunne repræsentere
Tyskland internationalt. Denne politik blev bakket op af den såkaldte Hallstein-doktrin opkaldt efter forbundsrepublikkens viceudenrigsminister
Walter Hallstein. Den tilsagde vesttyske sanktioner mod lande, der anerkendte DDR, og som følge heraf afbrød Forbundsrepublikken sine diplomatiske relationer med Jugoslavien, da Tito i 1957 valgte at anerkende DDR. De
øvrige NATO-lande støttede den vesttyske politik, hvorved kun de socialistiske
lande samt enkelte stater i den tredje verden anerkendte den østtyske stat.32
I de første år af den kolde krig tog DDR-regeringen ikke væsentlige skridt
for at ændre landets internationale stilling. Det skyldtes, at den sovjetiske ledelse endnu ikke havde opgivet håbet om et forenet, neutralt Tyskland.
Således var det tyske spørgsmål endnu ikke fuldstændig lukket, i hvert fald
ikke fra sovjetisk side et godt stykke op gennem 1950’erne. Det fandt en vis

30

Referat af samtale med journalist A. Kirkeby 15. maj 1951, indberetning af Vetrov 21. maj 1951,
AVP RF f. 07, op. 26, p. 45, d. 100, ll. 21-24.
31
Alfred Jensen, Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen 60 år, 1984, s.13.
32
Danmarks forhold til DDR findes omfattende beskrevet hos: Karl Christian Lammers, Hvad skal vi
gøre med Tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 1945, 2005, s. 171ff.
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afklaring, da Sovjetunionen i 1954 officielt overdrog østtyskerne suveræniteten over udenrigspolitikken.33 Det betød naturligvis ikke, at DDR dermed fik
frit slag på den internationale scene, men dog at landet inden for de overordnede rammer af den sovjetiske politik kunne tage udenrigspolitiske initiativer.
SED-styret iværksatte en årelang kampagne for at opnå anerkendelse. De
nordiske lande var i denne sammenhæng tidligt en spydspids i den østtyske
kampagne. Allerede i 1955 gav generalsekretær Walter Ulbricht startskuddet
til en mere aktiv politik over for Norden under sloganet „Østersøen skal være
et fredens hav“.34
Østtyskernes bestræbelser var indpasset i de socialistiske landes samlede
indsats over for Skandinavien og Danmark. Kampagnen betjente sig af det
østlige propagandafællesskab med udgangspunkt i den fredelige sameksistens.
Derved fik den østtyske kampagne en generelt underbyggende funktion i forhold til den samlede østlige påvirkningsindsats. Derudover søgte Øst at anvende anerkendelsesspørgsmålet som en kile, der kunne skydes ind mellem
de NATO-allierede.
Østtyskerne manglede en platform, hvorfra de kunne udbrede deres budskab. Da den danske regering fulgte den fælles vestlige linje i sin håndtering,
afviste Danmark at tage imod henvendelser fra DDR-regeringen, ligesom man
fra dansk side undgik at tage skridt, der kunne tolkes som en de jure eller en
de facto anerkendelse af DDR.35 Det efterlod østtyskerne i en situation, hvor
fundamentet for deres arbejde var SED’s formaliserede forhold til DKP samt
de private kontakter, som de tidligere tyske kommunistiske flygtninge havde
opbygget i mellemkrigstiden og under krigen. DKP stillede sig loyalt på
DDR’s side og talte blandt andet den østtyske stats sag i Land og Folk samt på
Folketingets talerstol. Østtyskerne måtte imidlertid sande, at deres danske
kammeraters indflydelse ikke blot var begrænset, men også svindende.36
Derfor var behovet for bredere politiske kontakter og for selv at være til stede
i Danmark stort.
En ambassade i København var naturligvis udelukket for den officielt ikkeeksisterende østtyske stat. Som kompensation for denne mangel udnyttede
DDR de kontakter, der naturligt eksisterede mellem Danmark og DDR.
Østtyskerne satsede i den sammenhæng bevidst på handel, trafik og turisme.37 Handelsområdet var umiddelbart det mest tilgængelige, idet den øst33

Joachim Schlotyseck, Die Aussenpolitik der DDR, 2003, s. 14.
Michael F. Scholz, „Die Nordeuropapolitik der DDR (bis 1963)“. Robert Bohn, Jürgen Elvert, Karl
Christian Lammers (red.), Deutsch-skandinavische Beziehungen nach 1945, 2000, s. 21-43.
35
Karl Christian Lammers, „Danmarks forhold til DDR 1950 til 1973. DDR i dansk Tysklandspolitik“.
Andreas Linderoth, Thomas Wegener Friis (red). DDR og Norden, 2005, s. 115.
36
Thomas Wegener Friis, Den nye nabo. DDR’s forhold til Danmark 1949-1960, 2000, s. 142.
37
Ibid. s. 41. Sovjetunionen benyttede sig også af disse områder i sin udenrigspolitik. Det særlige ved
tilfældet DDR var imidlertid, at østtyskerne ikke blot kunne bruge områderne som udenrigspolitisk
løftestang. De kunne skabe konkrete resultater, der udvidede deres udenrigspolitiske spillerum samt
som symbolske markeringer af Vestens voksende accept af DDR.
34
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tysk-danske handel foregik mellem DDR’s udenrigshandelsorganisation på
den ene side og de ledende danske erhvervsorganisationer Industrirådet,
Landbrugsrådet, Grosserer-Societetet og provinshandelskammeret på den anden.38 Selvom disse toneangivende organisationer naturligvis holdt kontakt
til de danske myndigheder, så drejede det sig formelt om rent private forbindelser, som den danske stat ikke havde lod og del i. Det forhold muliggjorde, at DDR i samarbejde med organisationerne i 1956 kunne oprette en
handelsrepræsentation i København. Repræsentationen, der varetog interesserne for DDR’s Kammer für Aussenhandel under ministeriet for udenrigshandel, var principielt et privat foretagende og ikke en statslig repræsentation, hvorfor den ikke officielt kunne udlægges som en anerkendelse ad bagvejen.
Løsningen af trafik- og rejsespørgsmål var vanskeligere. Der eksisterede fra
gammel tid en færgeforbindelse mellem Gedser og Warnemünde, der blandt
andet befordrede den direkte togforbindelse København-Berlin. I arbejdet
hermed var danske myndigheder i form af DSB under ministeriet for offentlige arbejder og DDR’s Deutsche Reichsbahn nødt til at komme overens om
en praktisk måde at håndtere disse spørgsmål på. Løsningen blev fra dansk
side, at man varetog forbindelserne til DDR på embedsmandsniveau for at
undgå at komme i karambolage med de vesttyske håndhævere af Hallsteindoktrinen.39 Ligesom på handelsområdet udnyttede østtyskerne deres samarbejde med danskerne om praktiske problemer til at etablere et brohoved i
København gennem oprettelsen af en trafikrepræsentation i Danmark i 1960.
Med de to repræsentationer i København fik DDR mulighed for at etablere
sig i Danmark med egne folk. Foruden at løse de opgaver, der var forbundet
med de praktiske handels- og trafikproblemer, havde de også en klar politisk
funktion og en politisk symbolværdi.40 Den politiske funktion var at fungere
som det østtyske udenrigsministeriums forlængede arm i Danmark ved dels at
udvikle politiske kontakter, dels at udfærdige rapporter om den politiske situation i Danmark.41 På det symbolske plan tilstræbte de østtyske repræsentatio-

38
Carel Horstmeier, „Særlige forbindelser? Danmark og DDR 1949-1973“. Andreas Linderoth,
Thomas Wegener Friis (red.), DDR og Norden, 2005, s. 129.
Carel Horstmeier beskriver desuden forholdet mellem Danmark og DDR i en forestående doktorafhandling ved universitetet i Groningen „Mit einer Anerkennung ist vorläufig nicht zu rechnen. Die
Anerkennung der DDR und die Beziehungen zu den Niederlanden, Belgien und Dänemark 19491973“; Janus König Sørensen, „Fremlæggelse ved Erhvervshistorisk seminar 1.11.2002. F.S.D. –
Foreningen til formidling af samhandel mellem Danmark og DDR, 1957-1975“, 2002. (Upubliceret
manuskript)
39
Karl Christian Lammers, „Danmarks forhold til DDR 1950 til 1973. DDR i dansk Tysklandspolitik“.
Andreas Linderoth, Thomas Wegener Friis (red.) DDR og Norden, 2005, s. 118.
40
Hvorledes symbolske markeringer af DDR’s suverænitet virkede på andre områder, er for sportens
vedkommende beskrevet af Karl Christian Lammers, „Da DBU var på nippet til at anerkende DDR“.
Klaus Petersen, Niels Arne Sørensen, Den kolde krig på hjemmefronten, 2004, s. 183-190.
41
Thomas Wegener Friis, Den nye nabo. DDR’s forhold til Danmark 1949-1960, 2000, s. 43.
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ner at fremstå som en skyggeambassade. Alene navnet på trafikrepræsentationen „Verkehrsvertretung der Deutschen Demokratischen Republik“ signalerede officiel repræsentation, et forhold der i Norge havde ført til, at det norske postvæsen nægtede at udbringe post.42 Repræsentationerne anvendte østtyske mærkedage som DDR-grundlæggelsen til symbolske markeringer og afholdt officielle festligheder med indbydelser til danske politikere og embedsmænd. En særlig fjer i hatten var i denne forbindelse afholdelsen af DDR’s 11
års statsjubilæum i 1960, hvor østtyskerne blandt andet kunne tælle Folketingets formand på gæstelisten.43 De øvrige østlandes ambassader understøttede DDR’s bestræbelser på at afstive deres repræsentationers status ved at behandle de østtyske kolleger, som var de en del af det diplomatiske korps.44
Vesttyskerne holdt vågent øje med deres østlige modparters aktiviteter i
Danmark og var ikke sene til at beklage både de symbolske og de mere reelle
gevinster, som DDR indkasserede. Således klagede den vesttyske ambassade
over østtyskernes åbenlyse skiltning med deres officielt klingende repræsentationsnavn på trafikrepræsentationen, hvilket førte til, at de danske myndigheder måtte gå i rette med de østtyske repræsentanter.45 Vesttyskerne beklagede også størrelsen af den østtyske repræsentation og dens klart politiske
kontaktopgaver over for deres danske allierede.46 Vesttyskerne benyttede sig
også af andre metoder for at modarbejde østtyskernes forsøg på at vinde accept i Danmark. Således kunne læsere af Berlingske Aftenavis blandt andet
læse følgende, som stammer fra en artikelserie af journalisten Finn Borberg,
der var inspireret hertil af den vesttyske ambassade: ”Der foregår i det skjulte
en storpolitisk offensiv i Danmark netop nu. Den går uden om regeringen,
uden om udenrigsministeriet, uden om Folketinget. Men den trænger ind i
mange hjem, og kun få ved, hvad formålet er. For denne offensiv dækker sig
under tilsyneladende upolitiske former. Men hvad det drejer sig om er, at
Østtyskland vil have Danmarks anerkendelse”.47

42

Gro Henriksen, „Mellom allianselojalitet og markedsinteresser“, Arbeiderhistorie, 1995, s. 168.
Karl Christian Lammers, „Nachbarschaft und Nichtanerkennung. Probleme der Beziehungen
zwischen Dänemark und der DDR (1949-1973)“. Ulrich Pheil (red.), Die DDR und der Westen.
Transnationale Beziehungen 1949-1989“, 2001, s. 119.
44
SAPMO-Barch: „Rechenschaftbericht der Parteileitung der Grundorganisation KV/VV
Kopenhagen zur Wahlberichtsversammlung am 20.2.1968“.
45
Thomas Wegener Friis, Den nye nabo. DDR’s forhold til Danmark 1949-1960, 2000, s. 47.
46
Carel Horstmeier, „Særlige forbindelser? Danmark og DDR 1949-1973“. Andreas Linderoth,
Thomas Wegener Friis (Red.), DDR og Norden, 2005, s. 129.
At vesttyskerne nøje overvågede og kommenterede, de østtyske politiske fredstød i Norden kendes
også fra de øvrige nordiske lande.
47
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA/AA): „Bestand Auswärtiges Amt der
Bundesrepublik Deutschland 700/115: „Dänische Pressestimme zu den Infiltrationsversuchen der
SBZ in Dänemark“. 8.6.1960. Artiklerne var trykt i Berlingske Aftenavis den 28., 30., 31. maj og 1. juni
1960. Citeret efter Carel Horstmeier.
43
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Kampagnen over for politikere og organisationer
Handels- og trafikrepræsentationen var den mest synlige del af de beskrevne
forsøg på at bane vejen for anerkendelse. Men ud over dem kunne DDR
trække på et stort organisationsapparat. Da SED havde kontrollen med alle
myndigheder og organisationer i DDR dog med undtagelse af kirken kunne
styret betjene sig af forskellige metoder og tilgangsvinkler for at fremme en
stemning for anerkendelse, dels bredt i den danske befolkning, dels mere
målrettet blandt politikere og andre meningsdannere. Ved hjælp af partier,
fagforeningen FDGB, ungdomsorganisationer FDJ eller andre organisationer
eller institutioner på centralt eller lokalt plan kunne det østtyske styre målrette sin indsats over for danskerne.48 Hele dette apparat var mobiliseret i
DDR’s bestræbelser på at formå danskerne til en anerkendelse. Østtyskernes
fremgangsmåde svarede til den måde, også Sovjetunionen spredte propaganda på. Dog var østtyskerne i langt højre grad end Sovjet henvist til at anvende denne fremgangsmåde. Den østtyske anerkendelseskampagne blev
derved ikke blot et lokalt DDR-fænomen, men et af de mest markante eksempler på de socialistiske landes brede påvirkningspolitik.
I anerkendelseskampagnen tilrettelagde det østtyske apparat et kontaktarbejde, der fortrinsvis rettede sig mod socialdemokratiske, folkesocialistiske,
radikale og i mindre grad venstrepolitikere på kommunalt og landspolitisk niveau. Derudover satsede østtyskerne på ungdomsorganisationer, fredsforkæmpere, undervisere, journalister og ikke mindst fagforeningsfolk. Det blev
naturligvis fra østtysk side tilstræbt, at disse kontakter havde den størst mulige
politiske, formidlingsmæssige og symbolske betydning. Spektret af kontakter
spændte meget vidt fra tillidsmænd på enkelte virksomheder til fremtrædende politikere. Derved havde kampagnen en meget bred karakter, der er
søgt beskrevet som „public diplomacy“ eller „paradiplomati“.49 Begge betegnelser viser, at der var tale om forbindelser, der ikke uden videre lader sig
tolke inden for rammerne af klassisk diplomati. Til gengæld var indsatsen i
udmærket samklang med konceptet om fredelig sameksistens, der omfattede
bredere kontakter til forskellige grupper i de kapitalistiske samfund for derved at fremme de socialistiske landes udenrigspolitiske målsætninger.
I praksis forløb anerkendelsesarbejdet ad tre spor. For det første gennem
et aktivt opsøgende kontaktarbejde, der primært udgik fra repræsentationerne i Danmark. For det andet ved et omfattende arbejde med besøgsdelegationer. Det var ofte knyttet til kontaktarbejde, hvor politiske samtaler skulle
søges uddybet ved en efterfølgende invitation til besøg i DDR. Den optimale
videreudvikling af en sådan kontakt var at den blev institutionaliseret gennem
48

Ingrid Muth, Die DDR-Aussenpolitik 1979-1972. Inhalte, Strukturen, Mechanismen, 2000, s. 55.
Andreas Linderoth, Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-1972, 2002, s.
302ff.; Sven Holtsmark, Avmaktens diplomati. DDR i Norge 1959-1973, 1999, s. 24.
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en formel aftale om videre delegations- og vidensudvekslinger. For det tredje
ved hjælp af de såkaldte Østersøuger, der blev afholdt i Rostock årligt fra 1958
til 1975. Da Østersøugerne gennem flere år var et centralt propagandainstrument over for de nordiske lande, vil det efterfølgende blive behandlet selvstændigt.
Sigtet med den østtyske kampagne var at forbedre DDR’s image og derved
skabe velvilje over for den østtyske stat. Denne positive indstilling skulle herefter omsættes i den eftertragtede anerkendelse. Argumenterne, der understøttede DDR’s krav om anerkendelse, samlede sig igennem den næsten tyveårige anerkendelsespropaganda i følgende kategorier:
– DDR som ny og antifascistisk stat
– DDR som en fredselskende stat
– DDR som en moderne stat
Præsentationen af DDR som en nyskabelse på tysk grund var tæt forbundet
med SED-regimets egen selvforståelse og dets interne legitimeringsgrundlag.
Hvor vesttyskerne begrundede deres legitimitet med folkeligt mandat og valg,
betragtede DDR-styret sig legitimeret ved at udgøre et alternativ til
Forbundsrepublikken. Det så sig selv i et skarpt moralsk modsætningsforhold
til det vesttyske styre. Den overlegne moralske position bestod i, at Vesttyskland blev udstillet – og i nogen grad selv udstillede sig – som kontinuiteten i
den tyske nation. Med i denne konstruktion fulgte også koopteringen af dele
af den gamle elite, der havde indtaget ledende funktioner i nazitiden. I DDR
derimod fremstillede styret sig som en ny type tysk stat, der for alvor havde
gjort op med fortiden. Det blev markeret ved at fremhæve kommunistpartiet
og derved de ledende østtyske personligheders modstand mod Hitler. De
fleste ældre funktionærer havde enten tilbragt tid i nazistiske KZ-lejre eller
tugthuse eller havde befundet sig i eksil, en del af dem i Danmark og andre
skandinaviske lande. Den østtyske skabelseshistorie var, at her havde man draget læren af de mørkeste sider af Tysklands historie og derfor grundlagt det
antifascistiske DDR. Om end styret reelt var blevet påført udefra af en besættelsesmagt og mere brutalt, end skabelseshistorien tilsagde, så fik antifascismen stor betydning som en slags statsreligion med egne højtider og mindesteder. Antifascismen blev markedsført kraftigt over for de nordiske lande,
hvor der herskede en betydelig skepsis over for Tyskland, naturligvis særlig i
de tidligere besatte lande Norge og Danmark.50
Det virkelige kunststykke i den antifascistiske propaganda var ikke så meget
at distancere sig fra den tyske tradition, som at den som resultat skulle udvirke
en fordømmelse af vesttyskerne. I det skarpe modsætningsforhold DDR/BRD
50

Sven Holtsmark, Avmaktens diplomati.DDR i Norge 1959-1973,1999, s. 297.
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lå i slutningen, at hvis østtyskerne repræsenterede den korrekte og antifascistiske stat, så var Forbundsrepublikken det modsatte – fascistiske arvtagere og
revanchister.51 Det var sådan SED-styret søgte at præsentere vesttyskerne –
særlig i takt med Vesttysklands remilitarisering, optagelse i NATO og fra 1961
i den fælles dansk-vesttyske enhedskommando BALTAP.52 Østtyskerne pustede her bevidst til den antityske følelse i Danmark, som man ikke helt resultatløst forsøgte at overføre på vesttyskerne.53
Et eksempel på, hvordan DDR brugte denne form for propaganda var kampagnen i 1964 mod Bundeswehrs nyudnævnte generalinspektør Heinz
Trettner. I den forbindelse udgav man fra østtysk side en hvidbog, der anklagede Trettner for krigsforbrydelser under anden verdenskrig.54 På topplan
fastlagde man i SED en 20-punkts plan for, hvordan denne kampagne kunne
holdes i live i Vesteuropa med eksempelvis indkaldelse af vidner samt forsøg
på at vinde vestlige politikere til fordømmelse af Trettner. Kampagnen mod
Trettner skulle tilrettelægges således, at den koblede anklagerne om hans fortid med hans virke i Bundeswehr.55 I angrebene på Trettner aktiverede østtyskerne de vesteuropæiske kommunistpartier – heriblandt det danske.56
Derudover skulle de nordiske besøgende præsenteres for dokumentation for
anklagerne mod Trettner og andre førende vesttyske personligheder.57
Udfaldene mod Vesttyskland fandt i nogen grad en klangbund i Danmark.
Således var mange danskere skeptiske over for det militære samarbejde med
vesttyskerne, og regeringen var tilbageholdende mod at invitere vesttyske
tropper til landet af frygt for den offentlige mening.58 Dog magtede DDR
næppe at nå målet om at vende danskernes eventuelle frygt for vesttyskerne
til en stemme for østtysk anerkendelse.
Ved at opstille modsætningen DDR/BRD som det gode og onde Tyskland
opnåede østtyskerne mere end blot anglen efter anerkendelse. Med denne
indsats underbyggede de også i vidt omfang de socialistiske landes kampagne
mod NATO og mod Tyskland som et kerneland i NATO. Derved bidrog den
østtyske propaganda til forsøgene på at skabe splid i NATO-kredsen.
51
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s. 226.
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Weissbuch über die Kriegsverbrechen des Generalinspekteur der Bundeswehr General Heinz Trettner, 1964.
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At de ovenstående kategorier i nogen grad overlappede hinanden kommer
til udtryk i markedsføringen af DDR som antifascistisk stat kontrasteret med
et semifascistisk Vesttyskland. Oven på denne modsætning opstillede man fra
østtysk side endnu en modsætning, nemlig mellem et fredselskende DDR og
et militaristisk Vesttyskland. Forbundsrepublikken blev fremstillet som en revanchistisk stat, der nægtede at anerkende de europæiske grænser, og som en
stat, der pustede til konflikter i Europa. Denne skelnen var en del af østblokkens overordnede forsøg på at sætte lighedstegn mellem fred og socialisme.
Koblingen havde sine rødder i en ideologisk forestilling om, at de kapitalistiske/imperialistiske samfund befandt sig i konstant strid med deres omverden, mens socialismen, som et bedre system, udelukkede krig.
Sammensmeltningen af fred og socialisme var et væsentligt systemargument i det omfang, det lykkedes at foretage koblingen.59 Denne argumentationslinje var ikke noget specifikt DDR-fænomen. Ved at anvende den i anerkendelseskampagnen underbyggede DDR ikke blot sin egen legitimitet, men
bidrog også til den overordnede propaganda for det socialistiske system. DDR
skulle på østlig side virke som et udstillingsvindue over for Vesten, ligesom
Vestberlin gjorde det den modsatte vej.60
Hvor centralt fredsretorikken stod i billedet, kom til udtryk i det slogan om
Østersøen som et fredens hav, som DDR førte sin Nordeuropa-politik under.
DDR blev lanceret som en garant for fred i Europa og som en stabiliserende
faktor.61 Inddragelsen af fred gik massivt igen i forskellige afskygninger, men
tilsat rationalet om, at er man for fred, er man for anerkendelse af DDR.
Samtidig trængte dette modstandere eller skeptikere op i en krog, hvor de
automatisk kom til at fremstå som fredsfjendtlige.62
Den sidste komponent til anerkendelsen, nemlig DDR som en moderne
stat, kom typisk frem under besøg af danske delegationer i DDR, hvor de tilrejsende blev præsenteret for eksempler på den socialistiske stats resultater.
Besøg på kollektivbrug, virksomheder samt kendskab til sygesikring eller arbejdsvilkår og kultur i det socialistiske DDR skulle medvirke til at overbevise
gæsterne om systemets omsorg for sine borgere. Det gjaldt også samtaler med
udvalgte „repræsentative“ DDR-borgere, der kunne fortælle om lave fødevarepriser, boliger eller ungdomsarbejde på virksomhederne. Samlet skulle det
indgå i den buket af positive indtryk, som en delegation skulle forevises og betages af. Det sidstnævnte blev i afrapporteringen efter delegationsbesøget fast-
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holdt i positive ytringer om gæsternes gode indtryk og gerne forbavselse over,
at forholdene ikke svarede til det indtryk de havde fra pressen i Danmark.63
Sådanne indtryk skulle omsættes til, at de besøgende rejste hjem og berettede
om DDR og „socialismens lyksaligheder“. Ligeledes på dette punkt erkendes
en klar kobling mellem spørgsmålet om DDR-anerkendelse og styrkelse af socialismebilledet i det kapitalistiske udland, hvorved DDR med sin nationale
kamp bidrog til den overordnede sjælekamp i systemkonflikten.64

Østersøugen
Østersøugen var en stor årligt tilbagevendende politisk festival, der i en uges
stærkt koncentrat forenede alle elementer af den østtyske anerkendelse.
Ideen udsprang af en kobling af den sovjetiske fredspropaganda med hensyn
til Østersøen – et tema, der i forskellige afskygninger var en klassiker gennem
den kolde krig.65 Samtidig var Østersøugen en institutionel udbygning af
modsætningsforholdet DDR/BRD. Ugen blev lanceret som et fredens modspil til Kielerwoche, som DDR anklagede for at være udtryk for vesttysk militarisme.66 Ugen havde sin baggrund i de rent praktiske problemer, DDR
havde med at føre anerkendelsespropaganda i Danmark. Østtyskerne havde
ganske svært ved at rejse uhindret til Danmark, særligt når besøgene havde et
klart påvirkningsformål. Østersøugen muliggjorde, at man som modtræk simpelthen hentede danskerne til DDR for, at de kunne modtage budskabet.
Det politiske udgangspunkt for ugen var en åbningstale, der blev leveret af
repræsentanter fra toppen af stats- og partiapparatet. Således holdt generalsekretær Walter Ulbricht selv åbningstalerne de første år. Den stramme centrale koordination af den politiske påvirkning af de besøgende kom til udtryk
i argumentationskataloger, hvor de mange deltagere fra de østtyske organisationer og institutioner kunne læse, hvilke emner de skulle diskutere og ikke
mindst, hvordan det skulle gøres.67
Ugerne kombinerede sportslige og kulturelle oplevelser med en række politiske fora. De førstnævnte arrangementer havde naturligvis en betydning
som trækplaster, men samtidig skulle de i handling underbygge billedet af
DDR’s antifascisme, fredsvilje og modernitet. Det indtryk blev også formidlet
gennem besøg på virksomheder i stil med den metode, der blev anvendt i forbindelse med „almindelige“ delegationsrejser.
63
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Mere politisk klart markerede var de forskellige fora, der blev arrangeret i
løbet af Østersøugerne. Det drejede sig om arbejderkonferencer, kvindekonferencer, ungdomslejre samt konferencer for henholdsvis kommunalpolitikere (fra 1965) og parlamentarikere (fra 1966).68 De politiske fora behandlede emner, der relaterede sig til DDR’s og Sovjetunionens udenrigspolitik.
Herefter afsluttedes de med proklamationer, der bekræftede den politiske
linje og opfordrede til anerkendelse af DDR og til fredelig sameksistens. Af
særlig betydning var arbejderkonferencerne, hvor helt overvejende kommunistiske fagforeningsfolk fra de nordiske lande, DDR, Polen og Sovjetunionen
diskuterede ikke blot fagpolitiske spørgsmål, men i høj grad også overordnede systemspørgsmål og sikkerhedspolitik.69 Arbejderkonferencerne fortsatte, i modsætning til de øvrige aktiviteter, helt frem til DDR’s sammenbrud.
Østersøugerne var kendetegnet ved en betydelig grad af forudsigelighed.
Den politiske linje var allerede lagt, og rollerne som „de gode og de onde“ var
fordelt efter hovedlinjen i den østtyske propaganda. Ugerne udgjorde derved
ikke blot et koncentrat af indholdet, men også formen i det østtyske udlandsarbejde. Det var kendetegnet ved en meget begrænset fleksibilitet. Den
marxistisk-leninistiske ideologi havde allerede foreskrevet, at freden og socialismen hang uløseligt sammen. På den måde var rummet for politisk diskussion defineret.
Det generelle østlige monologprincip blev understreget af, at tjenestemænd i østblokken blev skolet i at håndtere kritiske spørgsmål fra besøgende
fra kapitalistiske lande, hvoraf ”35,75% omhandlede politik og ideologi”,
hvorfor videnskabsmænd, ideologer og sociologer skulle udarbejde svarene
på de aktuelle spørgsmål. Ved delegationsbesøg blev der ofte udarbejdet et
kommuniké mellem delegationen og østbloklandet. Strittede delegationen
imod formuleringerne, gjorde man et stort arbejde for at få den til at acceptere de sovjetiske vendinger, eksempelvis om ”den venskabelige atmosfære og
den fælles forståelse” hvilket ofte lykkedes. Det fremhævedes derfor også som
et succeskriterium, når en dansk delegation hverken stillede ”provokerende
eller kritiske spørgsmål“.70
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På Østersøugerne skulle der ikke debatteres for eller imod den politiske
linje, men blot diskuteres, hvordan den skulle gennemføres. Skeptikere var i
det store og hele uønskede.71 Hvordan de faste rammer virkede i praksis fremgår eksempelvis i oplægget til parlamentarikerkonferencen ved Østersøugen
i 1968. Emnet var det sædvanlige, nemlig hvordan Østersøområdet kunne gøres til en fredszone. Udgangspunktet var, at DDR og dets allierede allerede
befandt sig på fredens sti. Herefter skulle NATO’s og særligt Vesttysklands
nederdrægtighed „afsløres“. Deltagerne kunne herefter diskutere, hvad de
nordiske lande kunne gøre for at fremme freden. Hvad DDR og østblokken
kunne gøre for at bevæge sig fremad, stod således ikke til debat. Det var deltagerne fra de kapitalistiske lande, der kunne tilnærme sig den østlige linje.
Følgelig lå det ønskelige slutresultat også fast – en resolution „om fred og sikkerhed i Nordeuropa og Østersøområdet“ under Østersøugens slogan
„Østersøen skal være et fredens hav“. Den skulle indeholde:
– Opfordringer til anerkendelse den territoriale status quo i Europa
– Oprettelse af en atomvåbenfri zone
– Krav om, at vesttyskerne skulle give afkald både på alene at kunne repræsentere Tyskland og på deres „revanchisme“
– Normalisering af forholdet til DDR
– En præsentation af den fare, Vesttysklands „renazificering“ udgjorde for Europa, Norden og Østersøområdet.72
Både udgangspunktet og de konkrete forslag var entydigt af østlig oprindelse.
Dette udgangspunkt var symptomatisk for ugerne og havde allerede været et
stridspunkt mellem DDR og DKP’s daværende leder Aksel Larsen, der kritiserede ugernes slogan for at være et østligt diktat, der ville blive gennemskuet i
Danmark som propaganda.73 Den opsætsige holdning var umiddelbart efter
blevet rapporteret af SED’s generalsekretær Walter Ulbricht til verdenskommunismens daværende førstemand Nikita Khrusjtjov.74
Aksel Larsens kritik demonstrerede et grundlæggende problem for Østersøugerne – og i et bredere perspektiv for den østlige påvirkningspolitik. For
på den ene side satsede man fra østlig side på at få et så bredt politisk spektrum i tale som overhovedet muligt, på den anden side ville man have ret.
Hvad der kunne se ud som Øst-Vest-dialog var tænkt som en østlig monolog.
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Den metode virkede naturligvis hæmmende på udviklingen af kontakter,75
ligesom østtyskernes fastholden i floskler og slagord gjorde det. Der blev således talt meget og længe om vilje til fred – der var et elastisk og taknemmeligt
begreb – og i mindre grad om holdbare, praktiske initiativer. Det kom for eksempel frem i den radikale folketingspolitiker Svend Haugaards kritik af
Østersøugen i 1966. Han beklagede, at der i rigeligt omfang blev behandlet
teoretiske spørgsmål og i mindre grad taget initiativer, der kunne bringe de
to blokke tættere på hinanden.76
Den politiske bredde i såvel det almindelige publikum som blandt de særligt indbudte politikere og kendisser udviklede sig kun langsomt. I det nordiske publikum var kommunisterne uforholdsmæssigt højt repræsenteret.
Således udgjorde DKP’ere i 1963 40 % af de danske deltagere.77 Derudover
rejste en del danskere til ugen som en mulighed for billig sommerferie ved
Østersøen. Begge forhold beklagede de østtyske værter, der ønskede sig større
politisk bredde og substans.78 Antallet af nordiske deltagere, hvoraf danskere
og svenskere udgjorde langt flertallet, forblev konstant på nogle tusinde årligt.79
De indbudte gæster var helt overvejende kommunistiske eller prokommunistiske personligheder eller funktionærer. Frem til DDR’s anerkendelse i
1973 skete der en vis forskydning, således at gruppen også omfattede enkelte
SF’ere, socialdemokrater, radikale, samt nogle få fra Venstre og de konservative.80 Politikerne optrådte imidlertid som enkeltpersoner og ikke som officielle repræsentanter for deres partier. Desuden var de ikke fra partiernes første geled, og der var i vidt omfang tale om gengangere. Ikke desto mindre forlenede de Østersøugen med et skær af en bredere nordisk politisk opbakning.
De tilrejsende danskere og øvrige skandinaver gav ugerne et internationalt
anstrøg. Men det var dyrekøbt, for der var tale om et kraftopbud, der kostede
DDR millioner af mark. Men så længe anerkendelseskampen fortsatte, var staten parat til at betale, fordi Østersøugerne var et vigtigt element i DDR’s
75
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DA1/ 12348: „ Teilnehmer am Diskussionstreffen am 15. und 16. Juli in Rostock Südstadt
Krankenhaus 1966“.
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udenrigspolitiske imagepleje.81 Ugerne havde desuden en mobiliserende
funktion i forhold til befolkningen i distriktet Rostock. Først da DDR i
1972/73 havde opnået anerkendelsen, begyndte man at betragte ugerne med
stigende modvilje fra den politiske ledelses side. Partitoppen enedes derfor i
1975 om, at ugernes mål ”fred i Østersøen” var opnået med Helsinki-aftalen,
hvorefter de blev indstillet.82

Resultater
Umiddelbart kunne man godt bedømme den østtyske anerkendelseskampagne som fejlslagen. Ganske vist opnåede DDR nogle konkrete resultater
som eksempelvis repræsentationerne i Danmark, der kunne tolkes som en
vilje til en vis accept af de herskende forhold i Tyskland og DDR. Det ønskede
mål – den politiske de jure anerkendelse – blev dog reelt ikke opnået som et
resultat af bestræbelserne på at forbedre DDR’s image i Danmark. Da anerkendelsen endelig kom i stand, skete det som følge af det ændrede internationale klima. De tilsyneladende resultatløse anstrengelser er af den norske
historiker Sven Holtsmark blevet betegnet som et „afmagtens diplomati“.83
Spørgsmålet om succes eller fiasko afhænger imidlertid af kriterierne. Det
lykkedes DDR at etablere repræsentationer i Danmark, der medvirkede til en
delvis normalisering af relationerne i en anormal situation. Ved hjælp af organisationer og institutioner i DDR etableredes dertil en række politiske kontakter, som østtyskerne kunne præsentere deres politik overfor. Udviklingen
af forbindelser til politikere og organisationer gik imidlertid relativt trægt.
Det var naturligvis dels en følge af den generelle vestlige ikke-anerkendelsespolitik, dels var det selvforskyldt på grund af SED-regimets ofte meget ensidige tilgangsvinkel.
Større bredde og politisk tyngde fik de østtyske kontakter først i slutningen
af 1960’erne, se kapitel 42. Det er væsentligt for bedømmelsen af effekten af
den østtyske anerkendelseskampagne, at den såvel tematisk som metodisk bidrog til de socialistiske landes samlede arbejde for at opnå et godt image og
dermed tiltrækningskraft. I denne sammenhæng var den bredt anlagte samfundsmæssige tilgangsvinkel vigtig. Østtyskerne bearbejdede ikke blot målrettet de politiske beslutningstagere på spørgsmålet om anerkendelse. Deres
kontakter nåede ud til en bred kreds af meningsdannere på alle niveauer. I
denne proces søgte man generelt at skabe eller korrigere modtagerens perception ikke blot af DDR, men generelt af de socialistiske landes politik og system.

81

Peter Florin, Zur Aussenpolitik der souveränen sozialistischen DDR, 1967, s. 87.
Werner Hänisch, o.a., Geschichte der Aussenpolitik der DDR, 1984, s. 139.
82
Eksempelvis: SAPMO-Barch; DY60/4626: „Anlagen zur Argunmentation 15. Ostseewoche 1972“
83
Sven Holtsmark, Avmaktens diplomati. Oslo 1999. Side 291.
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18 · Vurderinger og sammenfatning
Datidige vurderinger af påvirkningens gennemslagskraft og
vestlige modtræk
Danske myndigheder anså omkring 1952 ikke østblokkens indsats i den kolde
krigs kulturkamp for effektiv. Man noterede sig, at de kommunistiske frontorganisationer ganske vist var skudt op i Danmark som paddehatte efter 1945
og var blevet en væsentlig faktor i den kolde krig med tillokkende tidsskrifter,
rundskrivelser, foredrag, film og ofte kontingentfri mulighed for deltagelse i
forskellige arrangementer og aktiviteter. Men samtidig vurderede man, at
kommunisternes bestræbelser på at skabe en fælles fredsfront mod Vestalliancen var mislykkedes, da deres forskellige tiltag blev opfattet som sekteriske af den øvrige befolkning. Ikke-kommunistiske medlemmer fandt ret
hurtigt ud af, at de handlede på andres direktiver. Det var myndighedernes
indtryk, at den rent ideologiske kamp i kultur- og foreningslivet reelt var blevet afgjort i løbet af 1947, hvor mange danske ungdomsforeninger f.eks.
havde udmeldt sig af DUV.1 Det var også vurderingen, at hvis man kunne tale
om succes for kommunistiske sports- og kulturarrangementer, var det mere
underholdningsværdien end ideologien, der tiltrak. I 1953 havde man opgjort antallet af danske deltagere på den anden store ungdomsfestival i
Bukarest til 1.340, hvoraf 60% var kommunister. I 1957 var tallet 900, og i
1959 og 1962 var det faldet til 300.
PET’s vurdering er blevet bekræftet fra mange sider i den senere historieskrivning. Den ideologiske kamp blev for danskernes vedkommende afgjort i
årene 1947-48. Kommunisterne fik et effektivt modspil på det ideologiske
plan. Forklaringerne herpå er mange. De vestlige socialdemokratiske bevægelser havde tidligt oplevet truslen fra kommunisterne i deres vælgergrundlag. Fra 1944 var det den socialdemokratiske bevægelse, der først var ude i en
frontkamp på arbejdspladser og i foreningslivet. Desuden øvede danske og
norske socialdemokrater fra 1945 en indsats i de vestlige parallelorganisationer inden for studenter-, kvinde- og ungdomsbevægelsen, som den britiske
Labour-udenrigsminister Ernest Bevin forankrede i det britiske statsbudget.2
CIA stødte til med midler fra 1949. Støtten gik blandt andet til World
Assembly of Youth (WAY), Coordinating Secretariat (COSEC) og National
Union of Students (NUS). Daværende formand for the International

1

Udateret kilde, formentlig fra 1952.
Richard J. Aldrich, „Putting Culture into the Cold War: The Cultural relations Department (CRD)
and British Covert Information Warfare“, The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960, 2003,
s.109-133.
2
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Commission of the Swedish Federation of Students, socialdemokraten Olof Palme,
var aktiv i en britisk-amerikansk indsats for kulturelle modforanstaltninger i
den vesttyske zone i årene 1948-1949.3 Fra dansk side deltog blandt andet Per
Hækkerup, formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom, DSU, 1946-1952,
i arbejdet for at udskille den kommunistiske indflydelse i ungdomsbevægelsen. Den engelske labourregering skal også have aftalt med den danske bevægelse, at DSU skulle være igangsætter for et socialdemokratisk samarbejde
med tyskerne med henblik på at dæmme op for den østtyske ungdomsbevægelse, Freie Deutsche Jugends indflydelse i europæiske venstreorienterede bevægelser.4
I 1947 foretog Moskva af frygt for politisk underminering en række ekskluderinger af ikke-kommunister i det sovjetisk forankrede foreningsnetværk. I
december 1947 ekskluderede Moskva en dansker fra studenterorganisationens ledelse, og i februar 1948 fulgte en sovjetisk beslutning om eksklusion af
fire skandinaviske foreninger fra DUV.5 Under disse indtryk udmeldte en
mængde danske foreninger sig kollektivt fra de internationale foreninger.6
Danskernes skepsis over for organisationsarbejde på tværs af jerntæppet
havde også rod i en stadig mere kritisk holdning til østblokkens politik. F.eks.
rettede danske ungdomsforeninger stærke protester mod østblokkens politiske system efter henrettelsen af den bulgarske oppositionsleder Petkov i
1947.7 Den sovjetiske magtovertagelse i Prag, det diplomatiske pres på
Finland og påskekrisen i februar-marts 1948 forårsagede en almindelig splittelse i dansk foreningsliv med de gamle partier på den ene side og DKP på
den anden. Splittelsen ramte blandt andet i modstandsbevægelsen Frit
Danmark, i Studentersamfundet og i Dansk Ungdoms Fællesråd.8
Endnu en forklaring på østblokkens svage position i kulturkampen lå i
Marshallhjælpens propagandaværdi. Politisk lykkedes planen godt i Danmark. Der var ganske vist skepsis over for den moderne, industrialiserede
amerikanske nation, der i sin politiske kultur og tradition befandt sig langt fra
den skandinaviske. Men mens eliten var draget af sikkerhedsgarantier og dollarhjælp (liberaliseringen af handelen måtte man tage med i købet), blev befolkningen gennem massekultur og forbrugsgoder draget mod USA – et land,

3

Karen Paget, „From Stockholm to Leiden: The CIA’s Role in the Formation of the International
Student Conference“, The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960, 2003, s. 134-167.
4
Henning Kjeldgård, I skyggen af den kolde krig, Internationalt ungdomsarbejde 1957-1966 og derefter,
2002, s. 126-128; Robert Pedersen, „Et klart mål og en nøgtern forståelse. Per Hækkerup og dansk
udenrigspolitik“, Vandkunsten, 9/10, juni 1994, s. 171-178.
5
Joel Kotek, La jeune garde. La jeunesse entre KGB et CIA 1917-1989, 1998, s. 193-195.
6
Udtalelser fra formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Chr. Kelm-Hansen, oktober 1956.
7
Jordan Baev, „The Two Poles of the Cold War Confrontation in Europe: Bulgaria and the Nordic
Countries“, paper fra CWIHP-konferencen Between Solidarity and Neutrality: The Nordic Countries and
the Cold War 1945-1991, Reykjavik 24.-27. juni 1998.
8
Morten Thing, Kommunismens kultur, bd. II, 1993, s. 789, 801; Poul Dam, „Efterkrigstiden og ungdomskommissionen“, DUF. Dansk Ungdoms Fællesråd 1940-1980, 1981, s. 21-25.
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man ellers ikke var så godt kendt med.9 USA-fascinationen var medvirkende
årsag til en bredt forankret accept af regeringernes vestorientering i udenrigspolitikken.
Desuden førte USA systematisk propaganda for amerikansk politik og kultur på europæisk plan. Marshallplanens strategier for værn mod kommunistisk agitation i de europæiske befolkninger hvilede på antagelsen om, at „produktivitetspolitikken“ ville dæmpe befolkningernes trang til klassekamp.
Informationsstrømme skulle overbevise om – og erfaringerne gerne følge efter, at bekæmpelse af arbejdsløshed, lønstigninger og øget velfærd var en
følge af produktionsudvidelser baseret på det markedsøkonomiske princip.10
Denne propaganda indgik i NATO’s politiske strategi. I Udenrigsministeriets
akter findes en tilkendegivelse fra Danmark lydende: „Med henblik på at forberede den offentlige mening på øgede forsvarsanstrengelser bifalder Danmark OEEC’s forslag, at vedtage en deklaration om produktionsudvidelse for
at tilkendegive, at der sideløbende med oprustningen sker en videreførelse af
det økonomiske fremskridt“.11 Den danske regering tilføjede internt, at den
accepterede en fremhævelse af den danske sociallovgivning og høje levestandard, blot det ikke kunne anvendes mod Danmark i Annual Review.12 Et samarbejde mellem den amerikanske administration og proamerikanske kredse i
fagforeningstoppen bidrog også til bestræbelserne på at neutralisere den
kommunistiske propaganda. I 1949 oprettedes International Confederation of
Free Trade Unions (ICFTU), som kort efter opnåede den danske fagbevægelses
tilslutning.13
USA førte propaganda for Marshallhjælpen i samarbejde med den danske
regering. Publicityarbejdet var en del af „aftalen“ fra 1947 og indledtes i 1948.
En amerikansk medarbejder tilknyttedes ECA-missionen i Danmark. OEECkontoret på den danske ambassade i Paris deltog, ligesom den amerikanske
ambassade i Danmark, i pr-arbejdet. Informationsstrategien bestod på den
ene side i systematisk udbredelse af kendskab til amerikanske varer og livsstil
og på den anden side i positiv omtale af den borgerlige, markedsøkonomiske
samfundsmodel.14
Myndighederne havde dog til stadighed blik for risikoen for kommunistisk
påvirkning og infiltration og fulgte af den grund organisationer som International Forening af Demokratiske Jurister, IFDJ, og deres protester over det dan9
Jussi Hanhimäki, „A Culture Clash? The United States and Scandinavia during the Cold War“, konferencepaper ved The Nordic Countries and the Cold war, Reykjavik, 24.-27. juni 1998.
10
Anthony Carew, „The Politics of productivity and the Politics of Anti-Communism: American and
European Labour in the Cold War“, The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960, 2003, s. 73-91.
11
„Udkast til instruks til Steensen-Leth angående NATO’s målsætning“, d. 9. oktober 1952, vedtaget
i Det interministerielle Koordinationsudvalg for NATO-sagerm, UM 105.G.9.
12
Møde i Det interministerielle Koordinationsudvalg for NATO-sager, d. 22. juni 1953, UM 105.G.9.
13
K. Petersen og R. Schmidt, „Gemensam nordisk front“, Arbetarhistoria 4/2001, s. 42-46.
14
Marianne Rostgaard, „Kampen om sjælene – dansk Marshallplan publicity 1948-1950“, Historie,
2002, 2.
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ske forsvars tilpasning til vestmagternes forsvar i 1950, Verdensrådets Føderation
af Lærereforeninger, FISE, der fordømte „nedskæringer af bevillingerne i skolerne som følge af krigsforberedelserne“, præster med kontakter til Verdensfredsrådet, der oprettede „kristelige fredsforeninger“, videnskabsmænd under WFSW og deres protester mod masseødelæggelsesvåben i årene 1953-54
og dansk-tysk forsvarssamarbejde, samt lærernes sammenslutning mod krig.
Myndighederne havde konstateret, at et dansk KVD-medlem gennem sin post
som sekretær i Verdensfredsrådet afdeling i Wien gennem 1950’erne koordinerede faggrupperne i Danmark.15

Regeringernes reaktioner
Også i tøbrudsperioden var vurderingen, at faren i afspændingen ikke lå i
propagandaens appel, men i infiltration, spionage og anden undergravende
virksomhed, som blev mulig via trafikken gennem jerntæppet.16
I forbindelse med konferencer organiseret af Verdensfredsrådet i Danmark
begyndte de danske regeringer fra 1952 med visumkrav og ad hoc-vurderinger af, hvorvidt arrangementet som det officielt hed „var i dansk interesse“, at nægte besøgende fra østblokken indrejse. „Interessen“ var reelt afhængig af, om den pågældende frontorganisation stod på NATO’s liste over
„parakommunistiske organisationer“.17 Denne visummetode førte i de fleste
tilfælde til, at arrangementerne blev aflyst eller flyttet over på den anden side
af jerntæppet. Dette fremgår af en liste tilsendt NATO i 1956, efter at NATO’s
Informations- og Kulturkomité over for Danmark havde bemærket, at det ved
en sammenligning af mødereferater havde vist sig, at Verdensfredsrådet havde
udvist en særlig interesse for at afholde arrangementer i Danmark.18
Over for medlemslandene omtalte generalsekretær i NATO Lord Ismay i
1952 den risiko for NATO’s sammenhold, som østblokkens „psykologiske
krigsførelse“ udgjorde, og opfordrede de enkelte medlemslande til aktivt at
neutralisere østblokkens kampagner for at sprede defaitisme i befolkningerne. NATO lagde i trusselsvurderingerne af østblokkens kampagner ikke
mindst vægt på den samlede rolle, som medlemsstaterne indtog i Sovjetunionens vestpolitik og understregede, at en østlig påvirkningssucces øgede
faren for en svækkelse af Vestens politiske sammenhængskraft. I 1955 kom

15

Diverse rapporter 1952-1961; „Medlemsförslag om upprättande af atomvåpenfri zone i Norden“,
17. december 1960, sidstnævnte i UM 119.k.4.b.
16
Rapport udarbejdet af afd.chef Hesselund Jensen, afd.chef Erling Christiansen og legationsråd
Sigvald Kristensen, 13. december 1955, 105.T.1.f/1;“Angående Sovjetunionens afspændingspolitik“,
rapport af 15. oktober 1955, UM.5.a.5; „Eventuel vestlig deltagelse i verdensungdomsfestivalen i
Moskva 1957“, referat af 3. september 1956, UM. 105.T.1.f/1.
17
Bl.a. „International medicinsk „fredsduekongres“ i København“, 28. januar 1953; Notat af Ole
Bjørn Krafts d. 4. september 1953; Notits Oldenburg d. 10. maj 1954, alle i UM 5.E.95.
18
Dansk indberetning fra juni 1956.
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endnu en opfordring fra Lord Ismay, denne gang om koordinering af medlemslandenes politik i forhold til østblokkens påvirkningsstrategier.19
Det fremgår af både den interne beslutningsgang og af korrespondancen
til NATO, at de danske regeringer mente, at man af hensyn til ytringsfriheden
i landet ikke kunne være restriktiv over for østblokkens propaganda. Det ville
skabe indenrigspolitiske problemer. At dømme efter de danske indberetninger om østblokkens folkelige kampagner, som jævnligt blev sendt til alliancen, havde østblokkens propaganda kun ubetydelig indflydelse i den danske
offentlighed.20 Propagandaens ringe grobund var de danske regeringers argument for ikke at iværksætte modpropaganda fra centralt hold. Sådanne tiltag ville, fremhævede regeringen, være kontraproduktive. De ville kunne udnyttes propagandamæssigt fra kommunistisk side som tegn på politisk (amerikansk) kontrol og NATO-inspirerede restriktioner. Det ville virke stødende
på den danske offentlighed.21
En skrivelse til NATO fra 1956 gav dækkende udtryk for den danske politik for modforholdsregler i perioden – en politik, som kortvarigt blev stillet i
bero i 1956 efter Ungarnsopstanden, men som blev genoptaget allerede fra
1957. Skrivelsen er en reaktion på et britisk papir af 3. juli 1956 om foranstaltninger mod østlig propaganda. Briterne talte på den ene side om, at vestmagterne ud fra et afspændingsmotiv skulle øge kontakterne over jerntæppet „for
at få Sovjetunionen ud af sin isolation“, men på den anden side samtidig føre
en restriktiv politik for aktiviteter i hjemlandet. Danmark accepterede hovedlinjerne i briternes forslag, men indvendte, „at det ikke syntes rimeligt at
binde de øvrige til en koordineret, restriktiv udvekslingspolitik“, „at sådanne
forholdsregler ikke var mulige i Danmark – og næppe heller ønskelige“. Man
kunne nok overvåge delegationerne ved tekniske rundvisninger. „Men det var
ikke et godt billede af demokratiets væsen, hvis sportsfolk og kulturfolk blev
holdt i kort snor.“22

Kampagnerne rettet mod det militære spørgsmål
Vurderingerne af, hvorvidt østblokkens mere snævert sikkerhedspolitiske
kampagner havde en indvirkning på danskernes holdninger, var svingende. I
1954 konkluderede man, at påvirkningen var uden den store betydning. Det
19

UM’s kommentar af 25. marts 1952 til brev 13. marts 1952 fra Det Nordatlantiske
Stedfortræderråd til UM angående ekspertudvalg til kamp mod kommunistisk ideologi,
UM.105.M.2.g; „Virkningerne af Sovjets afspændingspolitik på den offentlige mening i Vesten“, referat af 11. oktober 1955 vedrørende PO/55/800, 22. september 1955, UM. 105.T.1.f/1.
20
Erik Schram-Nielsens kommentar i forbindelse med møde i det Nordatlantiske Stedfortræderråd
25. marts 1952. E. Schram-Nielsens bemærkninger til H.H. Mathiesens referat af 27. maj 1952 om
fastlæggelse af dansk politik i NATO-propaganda, UM.105.M.2.g. Møde i Det interministrerielle
Koordinationsudvalg for NATO-sager, 22. juni 1953, UM.105.G.9.
21
Memo af 13. december 1953, UM. 105.T.1.f/1.
22
Øst-vest kontakter. Informations- og kulturkomitéens rapport, referat af 2. juli 1956. 105.T.1.f/1.
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skyldtes de samme forhold, som hæmmede kommunisterne i den almindelige
samfundskritik og kulturkamp, nemlig at fredspartisanerne og Dansk
Fredskonference blev betragtet som sekteriske i den danske offentlighed.
Appellerne fik kun få underskrifter, og selvom organisatorerne fra 1954 koncentrerede sig om mere snævre sikkerhedspolitiske og militære kampagner
for neutralitet, nåede fredsfronten ikke så bredt ud som ambitionerne lagde
op til.23 Efter 1956 bekymrede myndighederne sig for infiltration af de danske uafhængige fredsbevægelser gennem enkeltpersoners indflydelse. Man
opfattede eksempelvis Dansk Fredskonference som en kommunistisk frontorganisation.24 Dansk Fredskonference var udsprunget af Fredens tilhængere og satte
den politiske dagsorden i danske ungdoms- og fredsforeninger. I ledelsen sad
blandt andet den radikale folketingskandidat Thomas Christensen. Thomas
Christensen havde i øvrigt, som det fremgår af kapitel 17, kontakter til DKP
og den sovjetiske ambassade og blev anbefalet som en potentielt god forbindelse af Ib Nørlund, Knud Jespersen og Willy Fuglsang.25
Et eksempel på strømninger, som ikke adskilte sig fra sovjetiske forhåbninger til udviklingen i Danmark, var vedtagelser ved et Ungdommens fredsstævne angående nedsættelse af tjenestetiden, krav om nedsættelse af militærudgifterne og protester mod atomvåben på dansk jord. Ved samme lejlighed
skulle Thomas Christensen have krævet „Danmark ud af NATO“.26 Gennem
SF’ere (tidligere DKP’ere) øvede Verdensfredsrådet også fra 1960’erne indflydelse på Aldrig mere Krig og Kampagnen mod Atomvåben. Myndighederne konstaterede i 1963, at der var kontakt mellem KMA’s ledelse og den sovjetiske
ambassade.
Fra slutningen af 1950’erne vurderede PET, at østblokken havde stigende
succes i kampen om danskernes sindelag. Ideologien om de to lejre appellerede kun snævert inden for kommunisternes egne rækker, mens risikoen for
en atomkrig i Skandinavien var et tema, som PET antog bedre kunne vinde
stor folkelig bevågenhed. Østblokken blev bedre til at tilpasse kampagnerne
til lokale forhold og formulere dem på en måde, som afspejlede generelt pacifistiske eller antimilitaristiske strømninger. At den folkelige kritik mod oprustning havde en slagside, fordi den ofte rettede sig mod vestlige forhold, og
sjældnere mod østblokken, var også et gunstigt udgangspunkt for regimerne
i øst.

23

Rapporter fra. februar 1954 og oktober 1956.
Kilde fra. juni 1958, der henviser til skrivelse fra Dansk Fredskonference vedr. farerne ved radioaktivt nedfald af 14. maj 1958, underskrevet af Thomas Christensen.
25
Eksempelvis referat af samtale med Knud Jespersen og Willy Fuglsang 3. maj 1961, indberetning
af ambassadør K. Levytjkin 10. maj 1961, RGANI, f. 5, op. 50, d. 326, l. 77; Referat af samtale med Ib
Nørlund 18. juli 1961, indberettet af ambassadør K. Levytjkin 19. juli 1961, RGANI f.5, op. 50, d. 326,
ll. 135-136; Referat af samtale med Thomas Christensen 1. oktober 1961, indberetning af ambassadør K. Levytjkin 3. oktober 1961, RGANI f. 5, op. 50, d. 326, ll. 154-155.
26
Udateret rapport, formentlig fra 1956.
24
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Myndighederne noterede sig i 1960 fremkomsten af to nye dækorganisationer, som afspejlede tendenserne: „Komitéen for Oplysning om Atomfaren“
og „Komitéen til fremme af en uafhængig dansk forsvarspolitik“. Efter 1959
fulgte myndighederne også SF, der betegnedes som en „mæglende“ faktor i
dansk arbejderbevægelse, og som „udnyttes i den kommunistiske verdensstrategi – hvad enten denne udnyttelse sker med eller imod de danske revisionisters viden og samtykke.“27 Atombevægelsens og SF’s udbrydergruppe
„Gruppe 61“ blev ligeledes holdt under observation. Også FE holdt øje med
denne såkaldt „antimilitaristiske front“.

Regeringens foranstaltninger
De danske myndigheders tilbageholdenhed med fra regeringshold at modvirke kampagner rettet mod Danmarks NATO-medlemskab blev gentaget
gennem 1950’erne, navnlig når NATO foreslog medlemslandene en informationspolitik for at stimulere den offentlige forståelse for NATO-medlemskabets og forsvarsudgifternes nødvendighed.28 Den danske repræsentant havde
dog i 1951 fremført, at regeringen var opmærksom på „tilnærmelse og dermed politisk påvirkning mellem kommunister og visse ikke-kommunistiske
kredse hvad angår radikal pacifistisk indstilling“.29 Men det fremgår også, at
regeringerne var forbeholdne. På et internt møde foreslog den danske repræsentant i NATO, Erik Schram-Nielsen at forsvare den danske liberale politik,
f.eks. for afholdelse af fredskongresser, ud fra argumentet, at det i dansk perspektiv tjente Atlantpagtinteresser at være tolerant og åben.30 Det fremgår
ikke, om regeringen anvendte denne argumentation. I skrivelsen til NATO
fra juli 1953 meddelte regeringen, at Danmark ikke „befattede sig med
NATO-propaganda“, men gjorde en række indsatser på andre planer. Således
fremgik det at „I danske gymnasier var der f.eks. undervisning i P. Munchs
bog Samfundskundskab, hvori NATO omtales som en defensiv regional pagt
mellem demokratier“ og at „Forsvaret underviste i NATO“, at „Hjemmeværnet havde 50-60.000 medlemmer og var folkeligt funderet“. og at „Den
danske presse og radio udførte et positivt oplysningsarbejde“. Udenrigsministeriets pressebureau holdt nær kontakt med lederskribenter og udenrigspolitiske medarbejdere, „som trak på NATO’s informationshåndbog“.
Private initiativer såsom sammenslutningen til oplysning om Atlantpagten udgav et månedligt nyhedsbrev i et oplag på 10.000 eksemplarer, som distribueredes i politiske partier, fagbevægelse, studentergrupper og andre organisa27

Rapport fra maj 1960.
„Virkningerne af Sovjets afspændingspolitik på den offentlige mening i Vesten“, referat af 11. oktober 1955 vedrørende PO/55/800, 22. september 1955, UM. 105.T.1.f/1..
29
Referat af drøftelser i Atlantrådet, 25. april 1951, UM 105.K.2.a.
30
Møde i Det interministerielle Koordinationsudvalg for NATO-sager, referat af 22. juni 1953,
UM.105.G.9.
28
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tioner. Det defensive formål blev understreget ved at „Foreningen brugte
pindsvinet som symbol og holdt foredrag o.l.“ Endelig fremhævede regeringen, at civilforsvaret „som institution“ repræsenterede „det defensive i alliancen“.31
I 1955 understregede regeringen over for NATO det arbejde, der lå i det
private initiativ „Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og demokrati“. Fra 1955 havde Sammenslutningen reorganiseret sig og udvidet sin
virksomhed under et nyt navn: Atlantsammenslutningen. Regeringen bemærkede at rådets næstformand og sekretær „ved udtalelser til presse og radio har
ydet et meget værdifuldt bidrag til vejledning af den danske offentlighed på
linje med regeringens bestræbelser i denne henseende“.32
Meget tyder på, at regeringerne lagde en indsats i diskrete aftaler med den
borgerlige presse. Berlingske Aftenavis kørte i juli 1950 en kampagne mod
Fredens Tilhængere og Stockholmkampagnen. Avisen trykte en annonce med følgende ordlyd: „Da jeg har skrevet mit Navn under „Stockholmappellen“
under falske Forudsætninger, tilbagekalder jeg herved min Underskrift
Navn…….
Adresse……
Jeg anmoder Berlingske Tidende om at viderebefordre denne Del af Kuponen som Bevis for, at jeg har trukket min Underskrift tilbage“.
Ifølge avisens udgave 19.juli 1950 havde omkring 10.000 danskere benyttet
sig af tilbagekaldelsesmuligheden. Kampagnen mod Stockholmappellen var i
øvrigt et eksempel på den borgerlige presses metoder, der bestod i dels at
bruge kulturpersonligheder til at tale for Atlantpagten og det vestlige samarbejde, dels at kompromittere fredspartisanerne med kontrollen fra Moskva.33
Efter 1950 var politikken at bagatellisere eller ignorere fredsfrontens offentlige aktiviteter. F.eks. afviste Statsradiofonien, der fra 1953 kom til at hedde
Danmarks Radio, at transmittere fra fredsfrontens kongresser.34 Ifølge Dansk
Fredskonferences nyhedstjeneste bragte den etablerede presse ikke Fredens
Tilhængeres og Dansk Fredskonferences appeller. De blev kun trykt fredsoffensivens egne aviser og blade.35
Blandt de forslag til modforanstaltninger, som medlemslandene diskuterede i NATO, afviste danske myndigheder f.eks. at forhindre, at Verdensfredsrådet etablerede sig i Finland, efter at organisationen var blevet tvunget til at
opgive Wien som hovedsæde i 1956. Det danske svar var, at „Danmark principielt ikke blandede sig i politiske forhold, særligt ikke i finske forhold for at
bevare et godt forhold til Sovjetunionen“.36 Skønt tøvende gik Danmark dog
31

Memorandum, 4. juli 1953, UM.105.G.9.
Angående Sovjetunionens afspændingspolitik, 15. oktober 1955. UM.5.a.5.
33
Maleren Harald Leth samt forfatteren Kai Friis Møller i Berlingske Aftenavis 4. Juli 1950.
34
Kilde fra august 1953.
35
Dansk Fredskonferences Nyhedstjeneste, november 1957.
36
Kilde fra juni 1957.
32
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Annoncen hvormed man kunne tilbagetrække sin underskrift på Stockholm-appellen, bragt i
Berlingske Tidende 10. juli 1950, ledsaget af artiklen øverst.
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ind i nogle af de såkaldt „positive“ foranstaltninger mod anti-NATO kampagner på festivaler og ved andre af østblokkens arrangementer, som var blevet
drøftet i NATO. Danskerne skulle selv i 1956 have foreslået at afholde en
modfestival i Danmark i NATO-regi, hvilket dog ikke blev realiseret.37 I 195960 koordinerede regeringen med danske ungdomsorganisationer, herunder
Dansk Ungdoms Fællesråd, at boykotte ungdomsfestivalen i Moskva.
Danmark rapporterede til NATO, at man fulgte den britiske linje, der bestod
i „ikke selv at iværksætte propaganda“, men at “udfylde huller, der findes i oplysningsarbejdet“ ved “diskrete råd og lejlighedsvis økonomisk bistand til nationale ungdomsorganisationer“. Rapporten omtalte Union of Socialist
Youth’s sommerskole i København 11.-23. september 1960, et DUF-seminar i
Espergærde 25. september 1960 og et arrangement for Fagforeningsungdom
for ulandsarbejde i oktober 1960. Alle samarbejdede med WAY og COSEC.38

Sammenfatning
I den tidlige kolde krigs periode var det østblokkens mål med Sovjetunionen
i front at ændre den sikkerhedspolitiske orientering, som Danmark havde lagt
sig fast på ved medlemskabet af NATO i 1949. Østblokken gjorde sig ikke illusioner om dansk udtræden. Men den søgte at skabe grundlag for en isolering
af Danmark i alliancen. Påvirkningsarbejdet manifesterede sig i østblokkens
pressekampagner, der nedfældede sig i kommunistisk støttede medier i
Danmark og det fandt udtryk i aktioner udført af de sovjetisk-, østtysk- og
DKP-støttede organisationer, der afholdt demonstrationer og konferencer og
udformede resolutioner, appeller og flyveblade med adresse til de danske regeringer. Kampagnernes hensigt var at bremse Danmarks militære integration i NATO og at opnå dansk støtte til deltagelse i et kollektivt sikkerhedssystem uden om USA, til oprettelse af freds- og atomfri zoner i Nordeuropa og
til udelukkelse af NATO’s styrker fra Østersøen.
Samtidig søgte østblokken gennem samme kanaler og med samme midler
at øve en langsigtet, ideologisk påvirkning. Den kolde krigs „kulturkamp“ stod
mellem det socialistiske og det liberalt-borgerlige livssyn. Disse kampagner
gik ud på at få befolkningen til at nære uvilje mod den kapitalistiske samfundsmodel og mod amerikansk livsstil. Denne ideologiske påvirkning blev
gennem 1950’erne koblet til de sikkerhedspolitiske kampagner, idet østblok-

37

Referat af 3. september 1956, „Eventuel vestlig deltagelse i verdensungdomsfestivalen i Moskva
1957“ UM 105.T.1.f/1. Skrivelse fra den danske repræsentation i NATO, 15. september 1960, UM
5.E.95.
38
Skrivelse fra Undervisningsministeriet af 10. oktober 1960, UM 5.E.95.a.; „Foranstaltninger til
modvirkning af kommunistisk propagandavirksomhed blandt ungdommen i de uforpligtede lande“,
indberetning fra DANATO, 21. december 1960, UM.5.E.95.a.
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ken her søgte at skabe afstand mellem Danmark og dets to store NATO-allierede, Vesttyskland og USA.
Effekten af østblokkens kampagner i den tidlige kolde krigs periode var begrænset på grund af et relativt stærkt bloksammenhold i vestblokken.
Sammenholdet havde flere årsager. I Danmark såvel som i det øvrige Vesteuropa var den socialdemokratiske bevægelse truet af kommunisterne på sit
vælgergrundlag og var tidligt fremme med antikommunistiske kampagner i
fagbevægelsen. Marshallhjælpen i 1948 med dens udsigt til forbrugsgoder
skabte en positiv indstilling til USA i den brede befolkning, mens det sovjetiske kup i Prag samme år tegnede et billede af undertrykkelse i øst. Koreakrigen gødede jorden for en bred accept af tysk genoprustning.
Mens de ideologiske kampagner stort set ikke fik indvirkning i Danmark,
fandt østblokkens kampagner for svækkelse af NATO-samarbejdet en lidt bedre klangbund. Det hang sammen med en tradition for neutralitet i Danmark, antimilitaristiske strømninger i den socialdemokratiske og radikale bevægelse og endelig, at kampen mod Tyskland stod i frisk erindring. Presset på
Danmarks militære orientering rykkede dog ikke på dansk NATO-politik i perioden.

V U R D E R I N G E R O G S A M M E N FAT N I N G E R

437

kap. 18 rettet P

09/06/05

15:12

Side 438

Kap. 19 rettet V

09/06/05

14:42

Side 439

Efterretningsvirksomhed 1945-1962

19 · Apparat og metode
De første år af den kolde krig var på efterretningsområdet præget af opbygning både i Øst og Vest. På begge sider tilpassede man sig den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa. Oplysninger i PET’s arkiv giver indtryk af, hvordan NATO-landene betragtede de efterretningsmæssige udfordringer. Den
dominerende trussel var i vestligt perspektiv Sovjetunionen og den kommunistiske verdensbevægelse, der blev anset som et instrument, der stod til de
sovjetiske magthaveres fulde disposition. Særligt i stater med stærke kommunistiske partier blev kommunisterne og sympatisører betragtet som en risiko.
Blandt de østlige efterretningstjenester var det primært de sovjetiske, der
tiltrak sig kontraefterretningstjenesternes opmærksomhed. Store spionafsløringer i USA, Canada og Storbritannien gav erfaringer til imødegåelse af den
østlige efterretningstrussel. Satellit-staternes tjenester, der i flere år blev holdt
i kort snor af russerne, voksede imidlertid langsomt frem af skyggen. Danmark oplevede i 1957 afsløringen af en diplomat, der havde været hvervet af
Polen. Også DDR trådte i slutningen af 1950’erne tydeligere frem på efterretningsscenen, hvilket i 1959 fik Vesttyskland til at advare de allierede om, at
østtyskerne var begyndt at udvise en bekymrende professionel kompetence.

Apparat
Et vigtig element i den politiske og militære beslutningsproces er de oplysninger, som efterretningstjenesterne fremskaffer om potentielle modstandere og allierede. Efterretningstjenesterne indgår som en del af statsadministrationen og har overordnet en systembevarende funktion. Bredt formuleret
har efterretningstjenesterne til opgave at hindre ydre og indre kræfter i at
omstyrte det eksisterende samfund. Efterretningstjenesterne skal identificere
og imødegå såvel eksterne som interne trusler mod samfundet samt indhente
informationer, der kan danne grundlag for beslutninger i den politiske og militære ledelse, som løbende holdes orienteret.1

1

Lars R. Møller, Operation Hurricane – Efterretningsvirksomhed før og nu, København, 2000, s. 29-41.
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Ansvaret for indhentningen af sådanne informationer påhviler henholdsvis
de civile og de militære efterretningstjenester.2 De civile efterretningstjenester er som oftest underlagt enten indenrigsministeriet eller justitsministeriet,
men kan også, som det var tilfældet i visse østeuropæiske lande under den
kolde krig, være tilknyttet et ministerium for statssikkerhed.3 De civile efterretningstjenester er inddelt i forskellige afdelinger med hver sit specielle arbejdsområde. Disse afdelinger har eksempelvis at gøre med sikkerhedstjeneste, kontraefterretningstjeneste eller efterretningsvirksomhed rettet mod
udlandet, grænsebevogtning, terrorbekæmpelse, samt kontrol af import og
eksport. Civile efterretningstjenester har blandt andet til opgave at håndhæve
den indre sikkerhed, og til dette anvendes sikkerhedstjeneste og kontraefterretningstjeneste. Sikkerhedstjeneste har til formål at beskytte personer, informationer og dokumenter, som er af betydning for nationens sikkerhed. Dette
indebærer dels overholdelse af en forsvarlig omgang med fortrolige oplysninger og dels kontrol samt godkendelse af det personale, som skal have med
fortrolige oplysninger at gøre. Det overordnede mål er så vidt muligt at undgå
at blive udsat for spionage. I forlængelse af dette udføres kontraefterretningstjeneste til imødegåelse og forhindring af ulovlig virksomhed udført af fremmede efterretningstjenester samt grupper eller personer i befolkningen.4
Efterretningstjenesten skal så vidt muligt skride ind, før en eventuel forbrydelse sker.5
Ud over håndhævelsen af den indre sikkerhed udfører civile efterretningstjenester som oftest også efterretningsarbejde i udlandet. Dette sker dels som
et led i gennemførelsen af sikkerheds- og kontraefterretningstjeneste og dels
som en selvstændig opgave. Civile efterretningstjenester skal holde de politiske beslutningstagere informeret om emner af politisk, økonomisk, tekniskvidenskabelig samt i visse tilfælde militær karakter vedrørende udlandet.6
Hvert af disse områder varetages af særlige afdelinger, og der indhentes informationer om såvel potentielle modstandere som allierede.
Påvirkningsoperationer, propaganda og psykologisk krigsførelse har også
været en del af civile efterretningstjenesters arbejdsopgaver, og for alle tre
områder gælder det, at de kan have haft såvel indenrigs- som udenrigspolitiske mål. I særlige tilfælde kan de civile tjenester forberede en „forebyggende
indsats“. Betegnelsen „forebyggende indsats“ dækker over de forskellige akti2

Skelnen mellem civile og militære tjenester retter sig mod deres organisatoriske tilhørsforhold.
Lars R. Møller påpeger, at de forskellige efterretningsorganisationers opbygning varierer fra land til
land, og at det derfor „ikke er muligt at give en generel beskrivelse af disse.“ Operation Hurricane, s. 39.
3
Den vestlige betegnelse civile efterretningstjenester, er i denne sammenhæng i nogen grad misvisende, og anvendes fortrinsvis som analytisk begreb. De østeuropæiske organer for statssikkerhed betragtede sig selv som del af landenes væbnede styrker. Som følge heraf havde medarbejderne militær rang, helt overvejende officersgrader.
4
Jeffrey T. Richelson, The U.S. Intelligence Community, 2. udg., 1989, s. 2.
5
Møller, Operation Hurricane, s. 449.
6
Jeffrey T. Richelson, Sword and Shield – Soviet Intelligence and Security Apparatus, 1986, s. 89.
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viteter, som efterretningstjenesterne i yderste konsekvens kan have fundet
nødvendige i tilfælde af en konflikt eller krig, såsom likvideringer, forberedelse af sabotage i fremmede lande samt støtte til femtekolonne aktiviteter.7
Militære efterretningstjenester er underlagt enten et forsvarsministerium
eller en forsvarsstab og har på mange områder sammenfaldende opgaver
med den civile tjeneste. Det påhviler eksempelvis den militære efterretningstjeneste at varetage sikkerhedstjenesten inden for forsvarets egne rækker og
sørge for, at fortrolige oplysninger samt militære installationer og områder er
forsvarligt sikret. Militære efterretningstjenester indhenter også efterretninger af politisk, økonomisk og teknisk-videnskabelig karakter med militær betydning.
En stor del af den militære efterretningstjenestes arbejde retter sig mod udlandet. Løbende indhentning af efterretninger er ikke kun af betydning i den
politiske beslutningsproces. Også i den militære operationsplanlægning er
det nødvendigt at kende en potentiel modstanders nøjagtige styrke og svagheder, intentioner og kapabilitet. Ved en inddragelse i en krig er det nødvendigt at have indhentet efterretninger, som giver den politiske og militære ledelse det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Civile tjenester

Indenlandske opgaver

Udenlandske opgaver

Sikkerhedstjeneste
Kontraefterretningstjeneste
Personkontrol
Evt. grænsekontrol
Påvirkningsoperationer

Politisk indhentning
Økonomisk indhentning
Teknisk-videnskabelig
indhentning
Evt. militær indhentning
Påvirkningsoperationer
Forebyggende indsats

Militære tjenester Sikkerhedstjeneste
Personkontrol
Evt. grænsekontrol

Militær indhentning
Økonomisk indhentning
Teknisk-videnskabelig
indhentning
Evt. politisk indhentning
Forebyggende indsats

7

Det er yderst tvivlsomt, at danske efterretningstjenester skulle have været involveret i sådanne tiltag andet end forberedelsen af okkupationsberedskab. De større østlige og vestlige efterretningstjenester planlagde en række sabotage-aktioner, som skulle iværksættes forud for eller i tilfælde af krig.
KGB havde eksempelvis et særligt departement til planlægning af sådanne operationer. Christopher
Andrew and Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive – The KGB in Europe and The West, London, 1999,
s. 498-500.
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Arbejdsformer
Indhentningen af efterretninger kan foretages ved hjælp af gennemgang af
åbne kilder, anvendelse af meddelere, agenter eller elektronisk aflytning. En
af efterretningstjenesternes vigtigste indhentningsmetoder har igennem århundreder været brugen af agenter.8 De såkaldte Human Intelligence operationer (HUMINT) udføres både af uddannede efterretningsofficerer i dækstillinger, af hvervede personer fra de lande, som den pågældende efterretningstjeneste opererer i, samt af efterretningsofficerer, som er kommet til det pågældende land under falsk identitet, de såkaldt illegale.9 Særligt lande med
ressourcestærke efterretningstjenester placerer efterretningsofficerer på repræsentationer i udlandet. Herfra vil de med diplomatisk immunitet og en
dækstilling som eksempelvis presseattaché kunne udføre forskellige efterretningsoperationer. Sådanne operationer kan både bestå i indhentning af efterretninger på egen hånd, føring af hvervede agenter, forsøg på påvirkning
samt kontraefterretningstjeneste i det pågældende land. Under den kolde
krig var der en vis gensidig accept af denne agent- og efterretningsvirksomhed inden for de to blokke. Derfor blev det ofte hemmeligholdt, når man
havde grebet modstanderens efterretningsofficerer eller agenter i ulovlig efterretningsvirksomhed. Som oftest blev efterretningsofficerer med diplomatisk immunitet udvist med en kort besked om, at de som følge af aktiviteter
uforenelige med deres diplomatiske status blev erklæret persona non grata og
derfor måtte forlade landet. Såfremt en udvisning fandt sted i fuld offentlighed, kunne man forvente, at modparten ville gribe til gengældelse og udvise
et tilsvarende antal af ens egne statsborgere, hvad enten årsagen til den gengældende udvisning var reel eller fiktiv. Dette undgik man som oftest, hvis sagen blev ført i det skjulte og uden offentlige udmeldinger om den ulovlige
virksomhed. Dette indebar, at myndighederne ikke altid gav offentlig meddelelse om udvisningerne.
Med hensyn til hvervede agenter er målet at få hvervet personer, som allerede er eller på sigt vil blive placeret på vitale poster for derigennem at få adgang til klassificeret materiale, som kan give efterretningstjenesterne indsigt i
det pågældende lands strategiske planlægning, ideerne bag en given politik
eller de seneste forskningsresultater inden for et område som for eksempel
militærteknologi. Et vigtigt element i hvervninger er det mulige perspektiv,
som en sådan hvervning kan få. I mere langsigtede operationer skete hvervningen på et meget tidligt tidspunkt, eksempelvis under den hvervedes stu8
Netop efterretningsvirksomhedens betydning gennem årtusinder og de anvendte metoder illustreres ganske godt i de mange artikler i Wolfgang Krieger (red.), Geheimdienste in der Weltgeschichte –
Spionage und verdeckte Aktionen von der Antike bis zur Gegenwart, München, 2003.
9
Viktor Suvorov, Inside Soviet Military Intelligence, New York, 1984, s. 75-83. Se også David Murphy,
Sergei Kondrashev & George Bailey, Battleground Berlin – CIA vs. KGB in the Cold War, New Haven, CT,
1997, s. 267.
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dier, i håb om, at den hvervede senere hen i kraft af sin uddannelse ville
komme til at arbejde med klassificeret materiale. Hvervningsoperationer målrettedes eksempelvis efter studentermedhjælpere i Udenrigsministeriet.
Nødvendigheden af at hverve agenter blev generelt mindsket op gennem den
kolde krig, fordi efterretningstjenesterne via den teknologiske udvikling fik
adgang til en række af de vigtige oplysninger, som agenterne tidligere skulle
fremskaffe. For de østeuropæiske efterretningstjenester var hvervning af
agenter dog af stor betydning gennem hele den kolde krig, fordi de oplysninger, som eksempelvis KGB ønskede at få indsigt i, ikke kunne indhentes
ved hjælp af aflytnings- og overvågningsoperationer. Det klassiske eksempel
på hvervning af værdifulde agenter var De Fantastiske Fem i Storbritannien
(Kim Philby, Guy Burgess, Anthony Blunt, Donald Maclean og John Cairncross). Alle var de blevet hvervet som unge studerende på baggrund af politiske motiver og blev allerede under anden verdenskrig tildelt opgaver af deres sovjetiske opdragsgiver. De avancerede op gennem de britiske ministerier
og efterretningstjenester, mens de gav Sovjetunionen fortrolige oplysninger
fra tjenesterne, militæret og den politiske ledelse i Storbritannien.10
De såkaldte Signal Intelligence operationer (SIGINT), hvor man ved hjælp af
aflytningsudstyr kan få indsigt i fremmed radio- og telekommunikation, har i
perioden efter anden verdenskrig fået stadig større betydning i den samlede
indhentning af efterretninger. SIGINT-operationer bliver gennemført af stort
set alle efterretningstjenester og er vigtige, fordi disse operationer giver tjenesterne indsigt i en potentiel modstanders kommunikation om sager vedrørende militære, økonomiske, politiske samt teknisk-videnskabelige spørgsmål.11 Den forbedrede teknologi på SIGINT-området har forøget og forbedret efterretningstjenesternes muligheder for at tegne et mere dækkende
helhedsbillede af en potentiel modstander.12 SIGINT-operationer gennemføres fra såvel landbaserede lyttestationer som fra specialbyggede skibe og fly.
Som et vigtigt supplement til signal-indhentningen anvendes fly til at indhente fotografiske efterretninger. Under den kolde krigs første år var det særligt USA og Storbritannien, som gjorde brug af overflyvninger af fjendtligt territorium med spionfly. Disse flyvninger blev fra 1960’erne i vidt omfang afløst
af spionsatellitter.13 Via fly og spionsatellitter vil efterretningstjenesten kunne
be- eller afkræfte oplysninger om eksempelvis troppeforskydninger og militære øvelser hos en potentiel modstander, som man gennem signalindhent10

Christopher Andrew & Oleg Gordievsky, KGB: The Inside Story, 1990. Nigel West & Oleg Tsarev, The
Crown Jewels – The British Secrets at the Heart of the KGB Archives, 1998.
11
Et af de vigtigste nyere bidrag til forståelse af sigint-operationernes vigtighed under den kolde krig
er Matthew M. Aid & Cees Wiebes (red.), Secrets of Signals Intelligence during the Cold War and Beyond,
2001. Flere af bidragene til dette værk viser, at sigint-operationer rettes både mod allierede og mod
potentielle modstandere. Se også Richelson, Sword and Shield, s. 97.
12
Netop den tekniske udvikling og dens betydning berøres i Jeffrey T. Richelson, A Century of Spies –
Intelligence in The Twentieth Century, 1995, s. 293-309.
13
Richelson, A Century of Spies, s. 293-309.
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ning har fået indsigt i. Fly og spionsatellitter vil også kunne anvendes til fotografisk at udpege forskellige mål af betydning i tilfælde af konflikt eller krig.14
En særlig del af efterretningstjenesternes arbejde er de såkaldte aktive tiltag. Dette begreb bliver ofte omskrevet som påvirkningsoperationer, propaganda, desinformation eller psykologisk krigsførelse. I den situation træder
tjenesten ud af rollen som passiv indsamler af informationer og bliver en aktiv politisk aktør. Dette arbejde fortages oftest af en specialiseret afdeling og
eventuelt under dække af en eksisterende eller fiktiv organisation. Afsløres
det, at en organisation arbejder for en fremmed tjeneste, mister organisationen sine muligheder for at fungere optimalt for tjenesten.15

De østeuropæiske tjenester under den kolde krig
De østeuropæiske efterretningstjenester var på en række områder identiske
under den kolde krig. Organisatorisk var tjenesterne i Østeuropa alle opbygget efter samme model som de sovjetiske efterretningstjenester og var således
organiseret i en hierarkisk inddeling i hoveddirektorater, direktorater, tjenestegrene, departementer og afdelinger, som hver især havde deres særlige arbejdsområde.
Ét hoveddirektorat havde eksempelvis med udlandsoperationer at gøre, et
andet stod for den indre sikkerhed, mens et tredje havde til opgave at håndtere grænsebevogtningen. Hvert af disse hoveddirektorater var inddelt i specialiserede afdelinger – de såkaldte direktorater og tjenestegrene – med hvert
deres arbejdsområde og med underliggende kontorer. Disse direktorater og
tjenestegrene kunne have med kontraspionage, illegale, teknisk-videnskabelig indhentning eller desinformation at gøre. Ved siden af disse emneinddelte
direktorater og tjenestegrene havde efterretningstjenesterne en række geografisk inddelte departementer, som fokuserede på operationer i forskellige
lande. Operationer vedrørende eksempelvis desinformation i Danmark kunne
for KGB’s vedkommende blive til i samarbejde mellem 3. Departement, som
havde med Skandinavien at gøre, og Tjenestegren A, der håndterede de såkaldt aktive foranstaltninger, som desinformation var en del af.
Fælles for alle de østeuropæiske efterretningstjenester var deres organisatoriske tilknytning. Ud over at være tilknyttet et ministerium eller generalstaben var alle tjenesterne underlagt en vis styring og kontrol fra det kommunistiske partis ledelses side. Også målene for de østeuropæiske efterretningstjenester var for en stor dels vedkommende sammenfaldende. På den indenrigspolitiske scene havde tjenesterne til opgave at forhindre vestlige efterretnings-

14
15

Richelson, Sword and Shield, s. 90 og 98.
Richelson, A Century of Spies, s. 251-252.
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tjenester i at operere, at pacificere eventuelle oppositionsgrupper samt at beskytte og bevare kommunistpartiernes magtmonopol. I forhold til udlandet fokuserede de østeuropæiske efterretningstjenester naturligt nok primært på supermagten
USA, men dog også på NATO og landene i alliancer med vestlige lande.16 Fra begyndelsen af den
kolde krig spillede de sovjetiske tjenester en afgørende rolle i oprettelsen af søstertjenester i de
østeuropæiske lande.17 Vedrørende Danmark var
de sovjetiske, polske og til dels de østtyske tjenester langt de mest aktive af de østlige tjenester.
Sovjetiske efterretningsofficerer styrede i de første efterkrigsår efterretningsarbejdet i de øvrige
østeuropæiske lande, men efter en årrække
mindskedes den sovjetiske kontrol med de østeuropæiske tjenester, dog uden at dette førte til
autonomi for de øvrige tjenester. De sovjetiske
tjenester fortsatte med at udpege særområder, inUdmærkelsestegn for KGBmedarbejdere. (Privateje).
den for hvilke de øvrige tjenester skulle udføre
efterretningsoperationer af forskellig karakter.18
Den civile sovjetiske efterretningstjeneste spillede en altoverskyggende
rolle for efterretningsarbejdet i de østeuropæiske lande. KGB19, Kommissionen for Statssikkerhed, havde i 1954 fået tildelt opgaven at bedrive civil efterretningsvirksomhed, men allerede i 1917 var KGB’s forgænger, Tjeka’en, blevet oprettet som det kommunistiske styres første efterretningstjeneste. Inden
1954 havde den civile sovjetiske efterretningstjeneste haft skiftende status, former og funktioner samt været kendt under forkortelserne GPU, OGPU,
NKVD, NKGB, MGB og MVD.20 Som for de fleste andre civile efterretningstjenester udgjorde udlandsarbejdet kun en begrænset del af KGB’s samlede
16

Christopher Andrew & Oleg Gordievsky, More Instructions from the Centre – Top Secret Files on KGB
Global Operations 1975-85, 1992, s. 25.
17
Ud over de sovjetiske efterretningstjenester er det i realiteten kun de østtyske tjenester, som langsomt er ved at blive behandlet af forskningen. Hvor det meste af litteraturen om KGB og GRU enten er skrevet af sovjetiske afhoppere eller på baggrund af oplysninger fra afhoppere, så baserer den
ny forskning omkring de østtyske tjenester sig på tilbageværende kildemateriale fra DDR-tiden. Selv
om meget er destrueret, vil det tilbageværende kildemateriale sammen med den voksende erindringslitteratur fra tidligere efterretningsofficerer formentlig med tiden kunne give et dækkende billede af de østtyske efterretningsaktiviteter såvel i DDR som i udlandet. Langt værre står det til omkring de polske efterretningstjenester. Her er den internationale litteratur vedrørende de polske
tjenester nærmest ikke-eksisterende.
18
Richelson, Sword and Shield, s. 212-213.
19
Komitet Gosudarstvennoj Besopasnosti (KGB).
20
Roger Engelmann, „Schild und Schwert als Exportartikel: die Sowjets und der Aufbau der DDRGeheimdienste“ i Krieger (red.), Geheimdienste in der Weltgeschichte.
A P PA R AT O G M E T O D E R

445

Kap. 19 rettet V

09/06/05

14:42

Side 446

aktiviteter.21 Ud over at bevogte de sovjetiske grænser havde KGB og dets forgængere siden den russiske revolution haft til opgave at garantere, at det sovjetiske kommunistpartis politik kunne føres ud i livet, ved at imødegå og bekæmpe sabotage og regimets faktiske og indbildte modstandere.22 KGB havde
således til opgave at drive kontraefterretnings- og sikkerhedstjeneste inden
for Sovjetunionens grænser og sikre sovjetborgere i udlandet. I forhold til
Vesten skulle KGB gøre sin indflydelse gældende og støtte den sovjetiske
udenrigspolitik, ligesom det havde ansvaret for at indhente efterretninger af
alle typer om andre lande.23
Nøjagtig som KGB havde den sovjetiske militære efterretningstjeneste
GRU24 en vis systembevarende funktion.25 Den militære sikkerhedstjeneste
var delvist pålagt GRU, og GRU skulle desuden forhindre, at det sovjetiske system brød sammen som følge af et udefrakommende angreb.26 GRU havde
også til opgave at indhente materiale og oplysninger om de vestlige lande
med henblik på at finde sabotagemål og områder, som eksempelvis egnede
sig til landsætning af styrker, og i fredstid foretog man desuden udvælgelse af
militære mål. Arbejdsmetoderne for KGB og GRU var meget ofte ens.27 Ligesom for KGB’s vedkommende blev mange af GRU’s opgaver udført i et snævert samarbejde med efterretningstjenesterne i de andre østlige lande.
Særligt i DDR havde både KGB og GRU stor indflydelse. I februar 1950 oprettedes det østtyske Ministerium for Statssikkerhed (MfS)28, som skulle stå
for den civile efterretningsvirksomhed i DDR, og som senere almindeligvis
blev kaldt „Stasi“. Efter nogle år oprettede ministeriet for statssikkerhed en
særlig udlandsafdeling ved navn Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), og
denne fik Vesttyskland som sit hovedområde, men udførte også efterretningsvirksomhed rettet mod Danmark.29 Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvor stor
betydning Danmark havde i MfS’s efterretningsarbejde, men for perioden
1945-62 synes MfS’s interesse for Danmark, som det vil fremgå nedenfor, at
have været begrænset. DDR’s militære efterretningstjeneste derimod, også
kendt under betegnelsen Verwaltung Aufklärung, havde Danmark som et af
sine særlige arbejdsområder.30 Det var Sovjetunionen, der stod fadder til tjenesten og dermed tildelte Verwaltung Aufklärung opgaven at rette sine op-

21

Andrew & Mitrokhin, The Mitrokhin Archive, s. 713.
Peter Deriabin & T.H. Bagley, The KGB – Masters of the Soviet Union, 1990.
23
Rapport af 24. april 1969, s. 184-190. NATO-arkiverne, IMS. MC 161/69.
24
Glavnoje Rasvedyvatelnoje Upravlenije (GRU).
25
Suvorov, Inside Soviet Military Intelligence.
26
Rapport af 24. april 1969, s. 184-190. NATO-arkiverne, IMS. MC 161/69.
27
Suvorov, Inside Soviet Military Intelligence, s. 45.
28
Ministerium für Staatssicherheit (MfS).
29
Hubertus Knabe, West-Arbeit des MfS – Das Zusammenspiel von „Aufklärung“ und „Abwehr“, 1999, s. 67.
30
Thomas Wegener Friis, Den Nye Nabo – DDR’s forhold til Danmark 1949-1960, 2001.
Thomas Wegener Friis, Den usynlige front. DDR’s militære spionage i Danmark under den Kolde Krig,
København, 2005.
22
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erationer mod Danmark, Vesttyskland, Vestberlin og Benelux-landene.31
Dette indebar blandt andet, at Verwaltung Aufklärung skulle aflytte den militære radiotrafik i Vesttyskland og andre NATO-lande samt sikre en uafbrudt
aflytning af de vigtigste radioforbindelser, som havde at gøre med nationale
og NATO-styrker på dansk territorium.32
Begge de polske efterretningstjenester var yderst aktive i deres arbejde mod
Danmark. KGB havde allerede under anden verdenskrig oprettet Polens civile efterretningstjeneste UB33, og nøjagtig som i DDR spillede KGB en stor
rolle i efterretningsarbejdet helt frem til 1956, hvor den sovjetiske dominans
blev gjort mindre tydelig.34 Organisatorisk lignede UB de øvrige østeuropæiske efterretningstjenester, men havde også sine særpræg. UB var fra starten
underlagt det polske ministerium for offentlig sikkerhed, og det var UB’s 1.
Departement som stod for efterretningsoperationerne mod udlandet.35 I forlængelse af Poznań-urolighederne gennemgik UB i 1956-57 en reorganisering
og blev i den forbindelse underlagt det polske indenrigsministerium.36 Ved
samme lejlighed ændredes navnet på den civile efterretningstjeneste fra UB
til SB.37 SB havde de skandinaviske lande som et af sine vigtigste arbejdsområder, og tjenesten kom til at spille en central rolle i de polske forsøg på at
drive efterretningsvirksomhed mod Danmark.38 Den polske efterretningsaktivitet i de nordiske lande indebar blandt andet en målrettet indsats mod emigrantforeningerne samt opbygning af illegale netværk.39 Netop emigrantfor-

31

Bernd Schäfer, „Stasi Files and GDR Espionage Against the West“, IFS Info (2), 2002, s. 10.
http://www.isn.ethz.ch/php/research/MutualPerceptions/ifs2_02_schaefer.pdf’, set 10. maj 2005.
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 48ff.
32
Walter Richter, Der militärische Nachrichtendienst der Nationalen Volksarmee der DDR und seine Kontrolle
durch das Ministerium für Staatssicherheit, 2002, s. 255-257 og 320. Wegener Friis, Den usynlige front,
2005, s. 135ff.
33
Urz a˛ d Bezpiecze ństwa (UB).
34
Andrew & Gordievsky, KGB: The Inside Story, s. 346. Bruce E. Henderson, C. C. Cyr & Mr. X, Double
Eagle. Bag navnet Mr. X gemmer sig den afhoppede polske efterretningsofficer Janusz K, som giver
et unikt indblik i den polske efterretningstjenestes arbejde under den kolde krig. De polske efterretningstjenester har dog i langt højere grad end eksempelvis de sovjetiske og østtyske tjenester formået
at holde sig fri af forskningens opmærksomhed. Derfor er den eksakte viden om de polske tjenester
yderst begrænset.
35
Nigel West, The Third Secret. The CIA, Solidarity and the KGB’s plot to kill the pope, 2001, s. 86-87. Ifølge
Nigel West gennemgik ministeriet for offentlig sikkerhed og derved også UB en række omstruktureringer i midten af 1950’erne. Dette bekræfter Janusz K dog kun delvis. Henderson, Cyr & Mr. X,
Double Eagle. I 1956 ændres den polske efterretningstjenestes forhold til KGB, som indtil da havde
haft en styrende funktion. Nu blev KGB forvist fra det polske hovedkvarter, men fortsatte i det skjulte
med at lede og styre dele af det polske efterretningsarbejde.
36
Richelson, Sword and Shield, s. 208-209. Se også Henderson, Cyr & Mr. X, Double Eagle.
37
S¢użba Bezpiecze ństwa (SB).
38
Henderson, Cyr & Mr. X, Double Eagle, s. 67-93. Se også Richelson, Sword and Shield, s. 208-209.
39
Bruce E. Henderson, C.C. Cyr og Mr. X, Double Eagle, s. 80-83. Ifølge den afhoppede UB-officer
Janusz K var netop emigrantforeningerne yderst vigtige for de polske tjenester, fordi man blandt foreningernes medlemmer havde en række potentielle agenter. Vedrørende de illegale netværk se side
72-74.
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eningerne blev i en række vestlige lande, formentlig også i Danmark, anvendt
af SB som base for efterretningsoperationer i landene.40
Polens militære efterretningstjeneste Z-II41 var det polske sidestykke til
GRU og underlagt generalstaben. Z-II’s historie er kun i ringe omfang belyst
i den eksisterende, tilgængelige litteratur.42 Dog er det kendt, at også Z-II
havde Danmark som sit særlige operationsområde. Det skyldes den centrale
rolle, som polske styrker havde fået tildelt i forhold til Danmark i krigstilfælde. Derfor måtte Z-II i fredstid indsamle så mange oplysninger om den potentielle modstander som overhovedet muligt.
Den direkte sovjetiske kontrol med de østeuropæiske civile og militære
efterretningstjenester dalede i løbet af 1950’erne.43 Warszawapagten fik et koordineringsudvalg for de militære efterretningstjenester, hvori man fastlagde
og afstemte opgaverne for tjenesterne fra Sovjetunionen, DDR, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn og Bulgarien.44 Indhentede oplysninger blev ofte delt
med de andre tjenester.45 Med hensyn til at give andre østlige tjenester indsigt i det indhentede materiale var der dog tale om en vis uligevægt. Mens
HVA eksempelvis sendte en strøm af informationer til KGB i Moskva, var det
kun ubetydelige mængder af begrænset interesse, som blev sendt til den østtyske tjeneste fra KGB.46 Ud over de enkelte tjenesters særområder med hensyn til efterretningsoperationer blev de øvrige østlige efterretningstjenester af
de sovjetiske tjenester tildelt forskellige opgaver vedrørende indhentning af
efterretninger.47 I krisesituationer som ved den sovjetiske intervention i
Ungarn i 1956 blev samarbejdet mellem de østeuropæiske efterretningstjenester blandt andet brugt til at vurdere den vestlige reaktion på den sovjetiske
besættelse.48
Et gnidningsfrit samarbejde var imidlertid ikke nogen given sag inden for
Warszawapagten. Rumænerne, der inden for pagten indtog en særstilling og
outsiderposition, blev eksempelvis holdt ude af samarbejdet mellem de østlige tjenester. Det inddrog til gengæld socialistiske lande som Cuba og Vietnam, endskønt de ikke var medlemmer af Warszawapagten.49 Desuden eksi40

Bruce E. Henderson, C.C. Cyr og Mr. X, Double Eagle, s. 82.
Zarzad-II
˛
(Z-II).
42
Bruce E. Henderson, C.C. Cyr og Mr. X, Double Eagle, s. 67. Se også Richelson, Sword and Shield, s.
209.
43
Richelson, Sword and Shield, s. 212.
44
Richter, Der militärische Nachrichtendienst der Nationalen Volksarmee der DDR und seine Kontrolle durch
das Ministerium für Staatssicherheit, s. 319-320. Richter omtaler udvalget som „Apparat der
Koordinierung“. Rumænien var ikke repræsenteret.
45
Richter, Der militärische Nachrichtendienst der Nationalen Volksarmee der DDR und seine Kontrolle durch
das Ministerium für Staatssicherheit, s. 320. Bodo Wegmann & Monika Tantzscher, SOUD. Das geheimdienstliche Datennetz des östlichen Bündnissystems, 1996. Wegener Friis, Den usynlige front, 2005, s. 45ff.
46
Markus Wolf, Manden uden ansigt, s. 270.
47
Richelson, Sword and Shield, s. 213.
48
Wolf, Manden uden ansigt, s. 111-112.
49
Werner Grossmann, Den sidste spionchef, 2004, s. 119.
41

448

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

Kap. 19 rettet V

09/06/05

14:42

Side 449

sterede der mellem de forskellige tjenester også en vis rivalisering, og nogle
tjenester såsom den polske og den østtyske kunne eksempelvis af historiske
årsager kun vanskeligt samarbejde.50 Selv om GRU gerne samarbejdede med
det lang større og mere magtfulde KGB, så tillod GRU under ingen omstændigheder, at KGB fik indsigt i GRU’s efterretningsarbejde.51
I deres arbejde med Vesten var de østlige efterretningstjenester begunstiget
af flere forhold. Heriblandt bør nævnes, at de kunne bygge på erfaringer fra
den Kommunistiske Internationale (Komintern), samt at en hel del informationer var let tilgængelige i de åbne vestlige samfund. Dette lettede vejen til
et fundament af nyttig basisviden, som de østlige tjenester blot skulle systematisere. Grundpiller i demokratiske samfund som kritisk journalistik og en aktiv opposition kunne bore i spørgsmål, der også havde de socialistiske landes
efterretningstjenesters interesse. Brudfladen mellem national sikkerhed og
fri debat stillede de vestlige lande over for et grundlæggende og vanskeligt dilemma.
Kominternfortiden spillede særligt i de første år af den kolde krig en rolle.
Den Kommunistiske Internationale, oprettet i 1919 og bedre kendt som
Komintern, var ganske vist blevet opløst i 1943, men var alligevel funktionsdygtig flere år efter. Komintern spillede en meget stor rolle i Sovjetunionens
indsamling af politiske og militære efterretninger. Komintern var under sovjetisk kontrol og havde i mellemkrigsårene arbejdet for at hjælpe de forskellige kommunistpartier i blandt andet Europa med propaganda og revolutionære formål. Ud over det legale propagandaarbejde stod Komintern også for
overførsel af store pengebeløb til de vesteuropæiske kommunistpartier, planlægning og udførelse af sabotage, uddannelse og udsendelse af hemmelige
agenter og anden efterretningsvirksomhed. Meget af dette arbejde havde
Komintern allerede i 1930’erne uddannet spioner til. De revolutionære elever lærte, hvordan man anvendte radiosendere, maskinpistoler, pistoler og
rifler, ligesom de blev uddannet i brug af sprængstof, håndgranater og konspirative arbejdsmetoder.52 Sovjetunionen havde gennem en årrække haft et
tæt samarbejde med det tyske kommunistparti, som både via sit eget militærapparat og gennem Komintern havde gode erfaringer med konspirativt arbejde.53 Det tyske kommunistparti havde således mange års erfaring bag sig
med hensyn til efterretningsarbejde og havde været særdeles aktivt i mellemkrigsårene, hvor man allerede da havde forbindelse til de sovjetiske efterretningstjenester.54
I de lande, hvor kommunistpartiet stod stærkt, var der god grobund for
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Wolf, Manden uden ansigt, s. 214.
Murphy, Kondrashev & Bailey, Battleground Berlin, s. 321.
52
Wolf, Manden uden ansigt, s. 51.
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Knabe, West-Arbeit des MfS, s. 60.
54
Wolf, Manden uden ansigt, s. 74.
51

A P PA R AT O G M E T O D E R

449

Kap. 19 rettet V

09/06/05

14:42

Side 450

hvervning af agenter.55 Særligt den franske centraladministration og den franske efterretningstjeneste SDECE blev hurtigt penetreret af agenter, nøjagtig
som det var tilfældet i Italien og Vesttyskland. Også NATO-administrationen
led under infiltrering af agenter, som videregav en række fortrolige oplysninger til de østeuropæiske efterretningstjenester.56
Efter krigen blev Komintern i nogen grad afløst af Kommunistisk Informationsbureau, Kominform, der blev oprettet 1947.57 Det kunne i et vist omfang overtage de gamle Komintern-strukturer med agenter og sympatisører i
Europa og Asien. De kunne blandt andet anvendes til at forberede væbnede
grupper med våben- og ammunitionslagre.58 Under den officielle overflade
samarbejdede Kominform formentlig også med vestlige kommunistpartier
om gennemførelsen af efterretningsoperationer på lige fod med KGB og
GRU’s arbejde.

De danske tjenester under den kolde krig
Bekæmpelse af fremmede efterretningstjenesters aktiviteter i Danmark var
den danske kontraefterretningstjenestes opgave. Indtil efteråret 1950 var der
uklarhed om, hvorvidt politiets eller forsvarets efterretningstjeneste skulle varetage denne funktion. Det samarbejde mellem politiets og forsvarets efterretningstjenester, som før besættelsen havde fungeret næsten upåklageligt,
blev nu sat på en hård prøve på grund af konkurrencen mellem tjenesterne.
Konkurrencen mellem dem blev så hård, at Justitsministeriet i 1950 betegnede situationen som „ganske uholdbar“. Forud for dette var gået fem år,
hvor splid og intriger havde stået i vejen for et samarbejde mellem politiets og
militærets efterretningsafdelinger – et samarbejde som kunne og skulle have
været frugtbart, men som viste sig at være næsten ødelæggende i forholdet
mellem de rivaliserende tjenester.59 De militære efterretningsfolk synes ikke
at have haft tillid til, at politiets efterretningsfolk samtidig havde mulighed for
at følge de danske kommunister og deres aktiviteter. Mens flere af de ledende
skikkelser inden for de militære efterretningstjenester havde deltaget aktivt i
modstandsarbejdet og fået gode kontakter inden for den danske modstandsbevægelse – også den kommunistiske del – havde politiet under besættelsen
været tæt på den tyske besættelsesmagt og var efter befrielsen travlt beskæftiget med det efterfølgende retsopgør.
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I forsvaret havde man efter Danmarks indtræden i NATO samlet efterretningsarbejdet, der hidtil havde sorteret under henholdsvis generalstaben og
marinestaben, under den fælles forsvarsstab. Derved opstod Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). På dette tidspunkt beskæftigede både forsvarets og politiets efterretningstjenester sig med at imødegå såvel indre som ydre trusler.
Det stod imidlertid hurtigt klart, at man med de østeuropæiske og særligt de
sovjetiske efterretningstjenester stod over for erfarne og stærke modstandere,
som i høj grad satte PET og FE under pres.60
For at få skabt et tåleligt arbejdsklima for efterretningstjenesterne mødtes
repræsentanter for tjenesterne og diverse ministerier med henblik på en afklaring af arbejdsopgaver og kompetenceområder. Efterretningstjenesterne
skulle reorganiseres og have klart definerede arbejdsområder. Den 1. oktober
1950 var nyordningen af efterretningstjenesterne en realitet. PET fik som civil efterretningstjeneste til opgave blandt andet at imødegå fremmed efterretningsaktivitet på dansk jord samt kommunistisk femtekolonnevirksomhed.
Udførelse af efterretningsvirksomhed rettet mod udlandet og militær efterretningstjeneste blev pålagt FE.61

Dannelsen af Special Committee
PET’s størrelse og begrænsede erfaring samt den indbyrdes konkurrence med
FE om kvalificeret personale forringede den danske kontraefterretningstjenestes muligheder for at kontrollere sine østeuropæiske modstandere. Dette
var i de første år af den kolde krig medvirkende til, at PET kun kunne give et
ufuldstændigt billede af de østeuropæiske aktiviteter i Danmark. De danske
muligheder for at bekæmpe fremmed efterretningsvirksomhed blev dog styrket med virkeliggørelsen af et dansk initiativ – oprettelsen af NATO’s Special
Committee.62 I marts 1953 mødtes repræsentanter fra de vestlige efterretningstjenester for første gang i komiteen for at drøfte den østlige efterretningsvirksomhed og de stadigt voksende sovjetiske repræsentationer i de vestlige
lande.63 Gennem NATO Special Committee fik de nationale efterretningstjenester nu mulighed for at supplere deres bilaterale aftaler med informationer
fra lande, som man ellers ikke samarbejdede med.

60
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Det har ganske givet været i erkendelse af de begrænsede muligheder for
at drive kontraefterretningstjeneste, at man fra dansk side gav sig til at forberede udkast til det, som senere blev til NATO Special Committee.64 Danmark
havde naturligvis ikke ressourcer til at udstationere efterretningsofficerer i en
række lande, sådan som eksempelvis CIA og KGB havde det, og man var fra
dansk side ikke i stand til at drive den samme indsamlingsvirksomhed som de
store tjenester.65 De danske tanker bag komitéen var at skabe et forum, hvor
NATO-landenes kontraefterretningstjenester kunne mødes og udveksle oplysninger og erfaringer. Det var særligt omkring bekæmpelse af spionage og
undergravende virksomhed, at komitéen var tiltænkt en rolle. Forud for komitéens dannelse havde man fra dansk side gjort sig tanker om, hvordan et
sikkerheds- og efterretningsmæssigt samarbejde inden for NATO kunne
styrke landene over for østblokken. Regeringen foreslog derfor, at et samarbejde kom til at dreje sig om analyser af kommunismens udvikling, kommunismens forsøg på infiltration af faglige og ikke-faglige organisationer og måden, hvorpå denne infiltration fandt sted, samt en kortlægning af de kommunistiske muligheder for skjult kommunikation og netværk. Det var nødvendigt at koordinere NATO-landenes indsats for bedst muligt at kunne forsvare
sig mod østblokkens undergravende virksomhed. Fra dansk side foreslog man
derfor, at NATO-landene sikrede sig mod disse kræfter, ligesom man burde
udveksle informationer om erfaringer og arbejdsmetoder i de enkelte
lande.66

Østlige efterretningstjenester i Danmark
Den efterretningsmæssige trussel kom hovedsagelig fra Sovjetunionen, Polen
og DDR, mens andre kommunistiske lande også havde efterretningsmæssige
interesser i Danmark. Målet med den østlige efterretningsaktivitet var at indhente oplysninger vedrørende forhold i Danmark og NATO af politisk, økonomisk, teknologisk og militær karakter.67 De østeuropæiske efterretningstjenester opererede fra repræsentationerne i de enkelte vestlige lande. Dette
gjaldt også i Danmark. Den sovjetiske repræsentation havde i mellemkrigsårene spillet en vis rolle, da den sovjetiske efterretningstjeneste ihærdigt arbejdede på at hverve Kim Philby og Donald Maclean.68 Under anden verdenskrig blev eksempelvis den sovjetiske repræsentation i Sverige brugt som base
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for efterretningsoperationer mod tyske og svenske mål.69 Men som påpeget af
den britiske forsker Nigel West havde de vestlige efterretningstjenester problemer med at skaffe sikre oplysninger om deres østlige modstandere.70 En
væsentlig del af den vestlige viden om østlige aktiviteter kom fra afhoppere.71
For PET blev de sovjetiske repræsentanter i Danmark hovedopgaven i det
kontraefterretningsmæssige arbejde. Alligevel giver kun meget få kilder i
PET’s arkiv et indblik i den danske indsats mod KGB og GRU i de første år.
Det er i hvert fald svært at danne sig et samlet billede af PET’s aktiviteter i forhold til de sovjetiske tjenester. Senere hen begynder periodiske rapporter at
vise en løbende og fast indsats mod den sovjetiske og den polske repræsentation. Ifølge disse periodiske rapporter holdt PET nøje øje med indrejsende og
udrejsende repræsentanter fra de socialistiske lande. Det blev standardprocedure at forsøge at få fastslået de nytilkomne diplomaters eventuelle tilhørsforhold til de østeuropæiske efterretningstjenester. Hvis man kendte til de forskellige personers indbyrdes forhold og bekendtskabskreds, kunne man også
bedre vurdere, hvilke personer der var tilknyttet den ene eller anden sovjetiske efterretningstjeneste. I arbejdet med på forhånd at identificere efterretningsfolk, der søgte om akkreditering ved Øst-ambassaderne, var samarbejde
med andre lande selvsagt meget værdifuldt.
De sovjetiske efterretningstjenester havde på ambassaden i København en
struktur, som lignede den, der var kendt i udlandet. Det drejede sig om et såkaldt legalt residentur – det, der i vestlig terminologi kaldes en station. Det
betød selvsagt ikke en lovliggørelse af spionage, men derimod at udstationerede efterretningsfolk arbejdede under beskyttelse af diplomatisk immunitet.
Medarbejderne ved denne form for residenturer, benævnes også legalister.
Det legale residentur var overordnet delt mellem tjenesterne KGB og GRU.
Kendskabet til førstnævnte er i denne henseende størst. KGB-delen var inddelt i afdelinger, som beskæftigede sig med særlige områder såsom politiske
efterretninger, teknisk-videnskabelig indhentning, støttefunktioner for illegale samt kontraefterretnings-arbejde.72 Forsvarets Efterretningstjeneste beskrev de legale residenturer således: „De kommunistiske efterretningstjenester benytter ofte kultur-, presse- og handelsrepræsentationer i deres ambassader m.v. til dække for deres agenter, som arbejder med spionage og nedbrydende virksomhed. Grunden hertil er, at disse stillinger frembyder udmærkede påskud for rejser og kontakter.“73
De østeuropæiske efterretningsofficerer kunne indtage to forskellige positioner. De kunne enten optræde relativt åbent inden for ambassadernes mili69
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tærattachéapparat eller sidde i en civil dækstilling. Af de tre lande, der måtte
forventes at tage del i en invasion af Danmark i krigstilfælde – altså
Sovjetunionen, Polen og DDR – havde Sovjet seks og Polen to mand, der officielt repræsenterede disse Warszawapagt-landes militære apparat. Militærattacheerne – og deres medarbejdere – havde en legitim grund til at søge informationer vedrørende det danske forsvar – så længe de holdt sig inden for
lovens ramme. Det lettede deres indsamling af åbne kilder – såkaldt Open
Source Intelligence. På den anden siden var det mere risikabelt for militærattacheerne at give sig i kast med konspirativt anlagte efterretningsaktiviteter.
De måtte naturligvis regne med, at PET gik ud fra, at militærattacheer som en
selvfølge var repræsentanter for det pågældende lands militære efterretningstjeneste. Fælles for de østeuropæiske efterretningstjenester var, at de opererede inden for politiske, militære, økonomiske og de såkaldte teknisk-videnskabelige områder. Emigrantforeningerne blev i de vestlige lande overvåget af
de østeuropæiske efterretningstjenester, fordi man mente, at det var her, de
vestlige tjenester hvervede agenter til udførelse af efterretningsoperationer i
de østeuropæiske lande.74
Efterretningsfolk i civile dækstillinger havde andre muligheder end militærattacheerne. Civile dækstillinger betød, at efterretningsofficererne i stedet
for at tone rent flag eksempelvis optrådte som presseattacheer, kulturattacheer, 2. sekretærer eller andre normale funktioner på ambassaden. Det
havde den fordel, at kontraefterretningstjenesten havde vanskeligere ved at
skelne dem fra „de rene diplomater“, men til gengæld kunne de ikke som militærattacheerne så åbenlyst beskæftige sig med militære spørgsmål.75 KGBfolk kunne være vanskelige at skelne fra „rene diplomater“, fordi deres arbejdsområder på mange måder var sammenfaldende med diplomaternes.
At de østlige ambassader foruden de „rene diplomater“ også skulle huse
efterretningstjenesternes residenturer medførte, at ambassaderne bemanding var ret omfattende. Den sovjetiske repræsentation var ofte udstyret med
flere diplomater og medarbejdere, end der rent faktisk var behov for til at opretholde de diplomatiske forbindelser i de enkelte lande.76 De sovjetiske tjenester – og særligt KGB – gjorde, hvad de kunne, for at sikre sig stillinger
inden for eksempelvis udlandstjenesten som dække for deres aktive efterretningsofficerer, og i deres søgen efter dækstillinger var praktisk taget ingen stilling af nogen art i udlandet uden for efterretningstjenesternes interesse. Det
kunne eksempelvis være stillinger i rejsebureauer, rederier, handelsorganisationer og luftfartsselskaber.77 En stor del af de sovjetiske diplomater var efter-
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retningsofficerer i dækstillinger.78 Når en KGB- eller GRU-officer blev sendt
hjem, var det nærliggende at forestille sig, at hans afløser også havde tilknytning til de sovjetiske efterretningstjenester. Dette var dog langt fra sikkert, og
det var i be- eller afkræftelse af disse formodninger, at de interne forhold
mellem de sovjetiske diplomater var så vigtige.
Danske ministerier og andre offentlige institutioner blev af de østlige efterretningstjenester anset som vigtige mål. Ud over at fremskaffe oplysninger fra
danske embedsmænd og diplomater var hensigten også at få enten hvervet eller placeret agenter i disse institutioner.79 Sådanne agenter ville ikke bare
kunne udlevere fortrolige oplysninger, men også kunne påvirke de enkelte institutioner i en for efterretningstjenesterne ønskelig retning. Et yndet mål for
de østlige efterretningstjenesters hvervningsforsøg var det kvindelige kontorpersonale på offentlige kontorer, hvor man beskæftigede sig med anliggender
af hemmelig eller fortrolig art.

Etablering af kontakter og hvervning af agenter
Hvervning af kontakter, meddelere og agenter var af stor betydning for KGB’s
og de øvrige østlige efterretningstjenesters arbejde.80 Det sovjetiske efterretningsarbejde var lagt an på netop anvendelse af meddelere, informanter og
agenter, som indgik i et netværk – agentura’en – som skulle forsyne de sovjetiske tjenester med de oplysninger, de måtte have brug for.81 De fremmede
efterretningstjenester søgte emner til hvervning i alle kredse: i politiske partier, i offentlige institutioner, på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, samt i forsvaret.
Efterretningstjenesternes interesse for de danske politikere hang blandt
andet sammen med et ønske om at „kunne forudsige beslutningstagernes
holdning til et givet problem (for eksempel i forsvarspolitik) og eventuelt påvirke denne holdning på forskellig vis“.82 „KGB’s opgave er at have efterretningskilder inden for samtlige danske partier,“ lød en sen vurdering fra
PET.83 Journalister var af stor betydning, fordi de både kunne skaffe værdifulde oplysninger og påvirke den offentlige mening.84
KGB inddelte sine kontakter og agenter i forskellige kategorier:
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a) Objekt rasrabotki: lovende kontakt, der studeredes intensivt ud fra en
hvervningsvinkel.
b) Fortrolig kontakt: kontakt, der var villig til at samarbejde, det vil sige
efterkomme anmodninger om møder, modtage gaver og andre ydelser
samt udlevere ikke offentligt tilgængelige oplysninger eller materialer.
c) Agent: person, der samarbejdede hemmeligt, konspirativt og disciplineret, det vil sige efterkom ordrer fra KGB.85
De østtyske efterretningstjenester HVA og Verwaltung Aufklärung arbejdede
desuden med begrebet „Abschöpfung“ og „Abschöpfungskontakt“. Dette begreb dækkede systematisk aftapning, udfritning eller pumpning af en person
for viden. Der var i disse tilfælde ikke tale om agenter, men derimod om personer i Vesten, som man eksempelvis gennem smiger, opbygget tillid eller alkohol kunne fralokke informationer.86
Det handlede i første omgang om at etablere forbindelser med danskere,
som enten formodedes at kunne give informationer, der var af interesse for
Warszawapagten, eller som kunne videreformidle Warszawapagtens politiske
synspunkter i Danmark. Diplomater og efterretningsofficerer, som arbejdede
med det politiske område, havde til opgave ved hjælp af kontakter, kilder – og
for efterretningsofficerernes vedkommende ligeledes gennem agenter – at
påvirke den offentlige meningsdannelse i et forsøg på at fremme sovjetiske
politiske synspunkter samt at indhente oplysninger om de vestlige landes politiske holdninger.87
Den hvervede agent var typisk borger i det land, som de østeuropæiske
efterretningstjenester havde rettet deres operation imod. Den pågældende
person blev af de fremmede tjenester udpeget som et muligt emne enten på
grund af dennes adgang til fortroligt materiale eller på grund af personkredsen omkring den pågældende. Ofte var agent-emnet slet ikke klar over, at han
eller hun var genstand for et studium.
Hvervninger kunne finde sted på forskelligt grundlag. Enten kunne målpersonen sympatisere med Sovjetunionen, socialismen eller andet og derved
have et ideologisk fællesskab med de hvervende efterretningsofficerer, eller
også kunne de være økonomisk motiverede og indlede et samarbejde med
KGB med det mål at tjene penge på deres forehavende. Således ræsonnerede
PET: „Som bekendt er det umuligt at overtale noget menneske til at gøre noget, der ikke enten tjener til hans egen fordel eller gavner en sag, han støtter.
Det gælder derfor om at finde frem til de motiver hos målpersonerne, der
bedst kan udnyttes.“88 En anden måde at hverve agenter på var at forsøge at
85
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kompromittere den person, som man ønskede at hverve. Afpresning, bestikkelse og trusler anvendtes til at få den pågældende til at indgå i et samarbejde. På sigt var denne hvervningsmetode langt fra optimal.89 Derfor fokuserede man overvejende på personer, som på den ene eller anden måde sympatiserede med „den sovjetiske sag“.90 I andre tilfælde kunne personlige forhold – et ønske om hævn over en tidligere arbejdsplads, frustration over en
given situation eller lignende – være udslagsgivende for, at personer af egen
fri vilje henvendte sig til KGB og tilbød deres hjælp på forskellig vis.91
Sådanne personer blev betegnet som „walk-ins“ og blev som oftest afvist af
frygt for, at det var den lokale kontraefterretningstjeneste, som forsøgte at
fremprovokere en spionagesag mod KGB-residenturet.

Forberedelse af en hvervning
De sovjetiske efterretningstjenester synes at have fulgt faste mønstre for deres
efterretningsmæssige arbejde. Et af disse mønstre rettede sig mod kontakten
til samtalepartnere, en kontakt som måske på sigt kunne udvikle sig konspirativt. Særligt for de første år er PET’s kildemateriale sparsomt vedrørende østlige kontakter med danskere. I første halvdel af 1960’erne synes PET’s arbejde at være blevet mere systematiseret og i højere grad end tidligere rettet
mod de østlige repræsentationer og de dertil knyttede efterretningstjenester.
Fælles for de sovjetiske forsøg på kontakter til eksempelvis danske politikere, embedsmænd og journalister er, at man har haft en overordentlig god
evne til at udse sig personer, som på det pågældende tidspunkt endnu ikke
besad fremtrædende poster på deres respektive felt, men som senere skulle
vise sig at få betydningsfulde poster. Forløbet bestod i først at tage kontakt til
sådanne danskere og derpå afholde samtalemøder.
For at finde frem til egnede personer, som kunne skaffe de oplysninger,
som efterretningstjenesten søgte, uddannede KGB officerer til „talentspejdning“. Disse talentspejdere var uddannet til at finde og udpege egnede emner, som på sigt og efter den rette kultivering fra efterretningstjenestens side
kunne fungere som fortrolige kontakter eller hvervede agenter. Forud for en
hvervning skulle en række detaljerede informationer og oplysninger om den
pågældende indhentes. Personens styrker og svagheder, familiære forhold,
personlige økonomi, seksuelle præferencer, vennekreds og andre personlige
oplysninger indsamledes for at skabe en profil af den pågældende. Tilsammen skulle disse oplysninger gøre efterretningstjenesten i stand til at vurdere,
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hvordan man kunne hverve den pågældende.92 Forud for et hvervningsforsøg
måtte efterretningstjenesten således have et indgående kendskab til den person, som man havde i sinde at forsøge at hverve. KGB udsendte derfor en
række spørgeskemaer og retningslinjer, som skulle følges i indhentningen af
oplysninger om personen. Sådanne retningslinjer blev også sendt til KGBresidenturet i København med henblik på hvervninger.93
Når detaljerne om den pågældende var kendt af KGB, kunne man forberede det første møde. Kontakter opstod således ikke spontant, men var nøje
forberedt fra KGB’s side. Mødet skulle dog gerne fremstå, som om det var blevet til ved en tilfældighed.94
Receptioner, middage og filmaftener hos de østlige repræsentationer blev
brugt til at finde egnede emner med henblik på hvervning og til at skabe kontakt til personer, som man fandt af efterretningsmæssig interesse. Der var tale
om en bred kreds af indbudte. Personer fra folketinget, politiske partier, pressen, diverse ministerier og private virksomheder blev inviteret til forskellige
arrangementer. Første gang var anledningen til kontakten som regel harmløs.
Man kunne eksempelvis spørge en politiker med interesse for undervisningspolitik, om han/hun havde kontakter inden for uddannelsesområdet, som
man kunne sende oplysnings- eller undervisningsmateriale til. Såfremt responsen var positiv, ville man kontakte personen igen. Og sådan fortsatte den
sovjetiske efterretningsofficer, indtil han nærmede sig et niveau, hvor der i
sidste ende kunne blive tale om en hvervning. Kontakten til danskere var således – set fra KGB’s side – en del af en langsigtet strategi.95
I forbindelse med efterretningstjenesternes kontaktarbejde afholdt de socialistiske landes ambassader såkaldte militæraftener. De var forbeholdt danske
officerer, og FE mistænkte arrangementerne for at være jagtmarker for Østtjenesterne. Bekymret bemærkede FE, at forsvarets personel op gennem
1960’erne i stigende grad blev inviteret til selskabelige sammenkomster, hvor
østeuropæiske militærattacheer og deres medarbejdere gjorde mange forsøg
på at skabe private kontakter til de danske officerer.96 FE følte dog, at man
havde situationen under kontrol, men det var ikke alle officerer, der tog forsvarets advarsler lige alvorligt.97 Særligt i slutningen af 1960’erne konstaterede FE, at de sovjetiske og polske militære repræsentationer i stigende grad
forsøgte at etablere kontakter til personer med tilknytning til det danske forsvar.98 Blandt forsvarets yngre ansatte syntes de østlige efterretningstjenester
92

Myagkov, Inside the KGB, s. 71.
Christopher Andrew & Oleg Gordievsky, Instructions from the Centre – Top secret Files on KGB Foreign
Operations 1975-1985, 1993, s. 55-81.
94
Forsberg, Spioner och Spioner som Spionerar på Spioner, s. 334.
95
Det optimale resultat for KGB eller andre østlige tjenester ville være en direkte hvervning af den
pågældende kontaktperson, så den danske samtalepartner kunne få status som „ægte“ agent.
96
FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 1/1967, s. 97. Se også Halvårsoversigt nr. 2/1967, s. 112.
97
FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 2/1967,s. 112.
98
FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 1/1968, s. 106.
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at foretrække personer, som allerede var, eller som i fremtiden ville komme i
kontakt med klassificeret materiale på vigtige tjenestesteder.99
Indledningsvis udviste man almindelig interesse. Næste fase var at forsøge
at få en god forbindelse til den person, man ønskede at hverve. Det kunne
være ved at etablere et bekendtskab eller venskab. KGB-officeren skulle gøre
et så godt indtryk, at målpersonen ikke bemærkede, at der var fare på færde.
Gaver var et ofte anvendt middel til at løse op for kontakten.100 Så snart man
sporede imødekommenhed og en positiv indstilling hos offeret, lokkede man
med løfter af forskellig art. Det kunne eksempelvis være om en fordobling af
den pågældendes månedsløn, hvis der kunne fremskaffes materiale, informationer, dokumenter eller udstyr. „Sådanne etablerede kontakter ses ofte hurtigt forsøgt drejet over på efterretningmæssige kontakter – enten gennem en
økonomisk klemme – en opbygning af et personligt venskab – eller et samarbejde af ideologiske grunde.“101 Hyppigt fik den pågældende dog ikke at vide,
at han/hun arbejdede for en fremmed efterretningstjeneste og fungerede
som agent.102
På grund af det foreliggende kildemateriales sammensætning og mangler
ved man i dag for langt den overvejende del af mødernes vedkommende kun
meget lidt om samtalernes karakter. I de tilfælde, hvor man har kendt til samtalernes indhold – enten fordi der ofte var tale om PET-meddelere, eller fordi
PET på anden måde skaffede sig indsigt i sagen – var det et tilbagevendende
mønster, at der var tale om envejskommunikation.103 De østeuropæiske diplomater og officerer spurgte deres danske samtalepartnere om dette og hint, og
disse besvarede så spørgsmålene. Midt i den generelle snak blev der af og til
stillet meget præcise spørgsmål om et emne.104 PET’s oplysninger viste, at der
i visse tilfælde blev svaret ærligt på spørgsmålene, mens der i andre tilfælde
var tale om vildledning tilrettelagt af PET.105
Set fra de danske samtalepartneres side var det ofte – på grund af deres stilling som eksempelvis embedsmand – helt naturligt og en del af embedsforpligtelsen at reagere positivt på de indledende sovjetiske henvendelser, for i
udgangspunktet var der ikke tale om en illegitim kontakt. PET konstaterede
dog jævnligt, at kontakten mellem danskere og sovjetiske efterretningsofficerer løb ud i sandet efter ganske få samtaler, eller også var efterretningsofficeren og samtalepartneren i stand til at holde PET uvidende om deres
kontakt.
99

FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 1/1969, s. 85-86.
Forsberg, Spioner och Spioner som Spionerar på Spioner, s. 334.
101
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
102
Forsberg, Spioner och Spioner som Spionerar på Spioner, s. 334-335.
103
Ifølge Henning Gottlieb var dette dog ikke tilfældet i de samtaler, som han gennem en årrække
førte med de sovjetiske efterretningsofficerer. Henning Gottlieb, I Kronens Tjeneste – politiske erindringer, København, 2001.
104
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 102.
105
Oplyst af Jørn Bro, 13. august 2003.
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For at kunne sige noget nærmere om mødernes karakter er det naturligvis
nødvendigt at vide, hvad der helt præcist blev sagt, samt om der blev videregivet oplysninger og i bekræftende fald hvilke. Denne viden har vi ikke. Dette
afspejler den situation, som PET også ofte stod i. Tjenesten var i en udenforstående observatørposition i forhold til de østlige efterretningsaktiviteter.
Undertiden erfarede PET dog, at danske samtalepartnere videregav oplysninger, som i situationen virkede harmløse, men som gjorde de sovjetiske diplomater i stand til at kortlægge eksempelvis de danske ministerier, deres ansatte og disses arbejdsområder samt at udpege mulige agentemner.106
PET’s periodiske rapporter om den sovjetiske ambassade viser, at KGB’s arbejdsmetode blandt andet bestod i systematisk at indhente oplysninger om en
sag fra forskellige personer. Disse oplysninger fungerede som brikker i et
puslespil.107 At arbejdet med at pumpe folk i et vist omfang må formodes at
have båret frugt, er en mulig årsag til, at KGB generelt arbejdede hårdt for at
fastholde sine kontakter.108

KGB’s konspirative arbejdsmetoder
Møder kunne finde sted enten hos den danske kontaktperson eller på en restaurant. I visse tilfælde blev mødet på en forudbestemt restaurant ændret i
sidste øjeblik og flyttet til en anden restaurant. Sådanne pludselige ændringer
skal formentlig ses som et udtryk for efterretningsofficerernes frygt for, at mødet skulle blive overvåget af PET, eller for at lokalet blev aflyttet.
Såfremt en dansk samtalepartner var egnet til brug for konspirativt arbejde
og indstillet på dette, var det af største vigtighed, at forbindelsen fra starten
var ukendt for PET. Derfor udviste eksempelvis de sovjetiske efterretningsofficerer ofte en vis forsigtighed, når de skulle i forbindelse med danske samtalepartnere. Dette betød ikke, at en kontakt mellem en sovjetisk efterretningsofficer i en dækstilling og en dansk politiker fra begyndelsen var ment konspirativt fra sovjetisk side, men blot at muligheden blev holdt åben. Heri var
formodentlig en af de afgørende forskelle mellem de „rene diplomaters“ og
efterretningsfolkenes arbejde, der i øvrigt lignende hinanden meget. Også de
normale diplomater lavede kontaktarbejde og sørgede for indhentning af for
eksempel politiske informationer. Efterretningsofficerer var derudover i
stand til at udvikle samarbejde med en konspirativ dimension. For at holde
forbindelserne skjult for PET fulgte de sovjetiske efterretningsofficerer en
106
Udpegning af agentemner blev mulig for KGB ved at sammenlægge de indhentede oplysninger
fra de danske samtalepartnere. Se Andrew & Gordievsky, More Instructions from the Centre, s. 25-36.
107
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 101.
108
Bag kontakterne lå formentlig også et behov for at opfylde kvantitative krav fra tjenesternes ledelse. KGB-residenserne skulle over for hovedkvarteret i Moskva kunne dokumentere, at officererne
arbejdede aktivt for at etablere kontakter med danskere.
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række mere eller mindre faste handlingsmønstre i deres arbejde med danske
kontaktpersoner.
Møder mellem officererne og deres kontaktpersoner blev som oftest aftalt
fra gang til gang. På den måde undgik man telefonisk kontakt og derved også
faren for at blive aflyttet. Skulle en af parterne blive forhindret i at nå frem til
et aftalt møde, havde man på forhånd aftalt et alternativ mødemønster, så
man ikke behøvede at kontakte hinanden igen. Om end disse forholdsregler
blev anvendt for at dække over møderne, fik de paradoksalt nok også den effekt, at PET blev opmærksom på, at der var noget i gære.
Den danske samtalepartner kunne også blive pålagt ikke at kontakte ambassaden telefonisk eller pr. brev. Årsagen til dette var, at man fra sovjetisk
side forventede, at ambassaden var under opsyn af PET, og at der blev foretaget telefonaflytning.109 Derfor kontaktede de østlige officerer og diplomater
gerne deres skjulte kontakter fra telefonbokse, for som en sovjetisk officer udtrykte det: Der var „så mange nysgerrige i telefonen.“110
Efterretningsofficererne forlod altså ambassaden og anvendte københavnske telefonbokse til at aftale møder med deres kontaktpersoner.111 Netop på
grund af telefonens konspirative anvendelse blev en mønttelefon på Østerport Station aflyttet, hvorved man fik indsigt i en række aktiviteter.112 Officeren forlod gerne repræsentationen flere timer før mødet skulle finde sted.
Derpå kørte eller gik han timelange ture i håb om, at han undervejs kunne
ryste PET’s folk af sig. Når efterretningsofficeren foretog sådanne „rysteture“,
var dette som regel også et tegn på, at forbindelsen til den danske samtalepartner skulle hemmeligholdes. PET registrerede gentagne gange disse fremgangsmåder og betragtede dem som fingerpeg om, at der skete noget fordækt.
KGB’s manøvrer i forbindelse med møderne var ikke nødvendigvis noget,
deres danske samtalepartnere blev indviet i. Det var derfor ikke sikkert, at
vedkommende derved var i stand til at gennemskue, at en fremmed efterretningstjeneste havde planer på hans vegne. Således var fremgangsmåden ikke
ensbetydende med, at der var tale om et etableret konspirativt forhold. KGBfolkenes opførsel kunne til gengæld være et indicium for, hvorledes man fra
deres side vægtede den pågældende person.
I enkelte tilfælde udviste såvel efterretningsofficerer som deres danske kontakter så konspirativ adfærd, at den danske kontakt næppe kan have været i
tvivl om at være indblandet i hemmeligt og ulovligt efterretningsarbejde. Når
forbindelsens hemmeligholdelse blev anset for særdeles vigtig, kunne kom109

Oleg Gordievsky, Next stop Execution..
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 99.
111
En række af de her nævnte tegn ved den østlige efterretningsvirksomhed var kendetegnende for
den sovjetiske fremgangsmåde i en sag, som omtales i SikNyt, januar 1978, s. 21-26. FE’s arkiv.
112
For nærmere om dette se Kurt Jacobsen, Aksel Larsen – en politisk biografi, København, 1993, s. 634
samt Ekstra Bladet, 6. marts 1976.
110
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Kort over „død brevkasse“ til brug for polske agenter, placeret tæt på jernbanesporene i Østre
Anlæg i København. På nederste halvdel er brevkassens nøjagtige placering angivet med et
kryds. (IPN, Warszawa).
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munikationen mellem efterretningsofficererne og agenterne foregå gennem
„levende brevkasser“ (personlig kontakt med en mellemmand, som formidlede materiale, penge og beskeder mellem føringsofficeren og agenten), radio, i sjældne og exceptionelle tilfælde via personlig kontakt med legale residenter samt „døde brevkasser“. Døde brevkasser var betegnelsen for de skjulesteder, som benyttedes til videregivelse af materiale fra den ene efterretningsarbejder til den anden, for eksempel aflevering af instrukser, penge,
radioudstyr eller våben. Døde brevkasser blev eksempelvis placeret i en park,
et forlystelsessted, et toilet eller blot en revne i en mur. Udvælgelse og beskrivelse af sådanne døde brevkasser var omfattende og langsommelige operationer, hvor sikkerhed og hemmeligholdelse var vigtige for succes.113

113
Beskrivelser af sådanne brevkasser findes blandt andet i Forsberg, Spioner och Spioner som Spionerar
på Spioner, s. 210, 220 og 225, samt i rigt mål i det polske materiale, som DIIS har hjemtaget fra
Warszawa. Heri er der detaljerede beskrivelser og procedurer vedrørende både kontaktsteder og
brevkasser.
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20 · Efterretningsaktiviteten i 1950’erne
Året 1957 bød på en række konfrontationer i forholdet til Sovjetunionen.
Forud for den sovjetiske ministerpræsident Nikolaj Bulganins brev til statsminister H.C. Hansen og den efterfølgende korrespondance i marts-april 1957,
havde de danske og sovjetiske udenrigsministerier allerede haft en skarp ordveksling omkring udvisningen af to sovjetiske diplomater. Såvel militærattaché Anatolij Rogov som assisterende marineattaché Mikhail Ruditjev havde
ifølge det danske udenrigsministerium udvist en adfærd, der var uforenelig
med deres diplomatiske status, og som umuliggjorde deres fortsatte forbliven
i Danmark.1
Udvisningen af militærattaché Rogov blev den 29. januar 1957 meddelt den
sovjetiske repræsentation med nævnte begrundelse. Fra sovjetiske side afviste
man de danske beskyldninger mod oberstløjtnant Rogov som ubegrundede
og benægtede desuden, at oberstløjtnant Rogov skulle have været involveret i
noget som helst, der var uforeneligt med hans diplomatiske status. Den danske beslutning om at udvise Rogov kunne fra sovjetisk side „ikke vurderes på
anden måde end som et skridt for at besværliggøre Sovjetunionens ambassades normale virksomhed.“2 Dette blev bestridt af udenrigsministeriet, som
slog fast, at det ikke var den danske regerings hensigt at lægge hindringer i
vejen for den sovjetiske ambassades arbejde.3
Situationen blev ikke mindre prekær, da udenrigsministeriet blot nogle
uger senere atter måtte anmode den sovjetiske ambassade om et møde. I slutningen af februar meddelte udenrigsministeriet den sovjetiske ambassadør, at
den assisterende marineattaché, kommandørkaptajn Mikhail Ruditjev, under
sit ophold i Danmark havde „søgt at skaffe sig oplysninger om forhold af hemmelig karakter vedrørende det danske forsvar.“4 Denne gang var udenrigsministeriet direkte i sin beskrivelse af den ulovlige aktivitet og gav kommandørkaptajn Mikhail Ruditjev en uge til at forlade landet. Dette førte endnu engang til en sovjetisk afvisning af grundlaget for den danskudvisning. Fra sovjetisk side forventede man, at der ville blive sat en stopper for udvisningerne
af det sovjetiske ambassadepersonale.5
Den 28. marts blev det føromtalte brev fra den sovjetiske ministerpræsident
Bulganin sendt til statsminister H.C. Hansen, og omtrent en måned senere
blev det besvaret af statsministeren.6 Et halvt år efter de to regeringslederes
1

Notits af 29. januar 1957 samt memorandum af 27. februar 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
2
Memorandum af 2. februar 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
3
Verbalnote af 9. februar 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
4
Memorandum af 27. februar 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
5
Memorandum af 16. marts 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
6
Såvel Bulganins brev som H.C. Hansens svar er gengivet som bilag 156 og 157 i udenrigsministeriets sikkerhedspolitiske gråbog fra 1968. Dansk sikkerhedspolitik 1948-66, bd. II, 1968.
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brevveksling havde endnu en sovjetisk ambassademedarbejder forsøgt at
fremskaffe hemmelige oplysninger vedrørende det danske forsvar. Denne
gang fik den udviste medarbejder, tolk for den sovjetiske militærattaché, S.
Smirnov, kun fem dage til at forlade landet.7
Udvisningen medførte en skarp sovjetisk reaktion.
Det sovjetiske udenrigsministerium protesterede mod udvisningen, som
ifølge ministeriet var lige så uberettiget som de tidligere udvisninger. Udvisningerne blev betragtet som resultatet af en politisk linje, „der er uforenelig
med normale diplomatiske relationer mellem stater.“ Det sovjetiske udenrigsministerium understregede, at lignende udvisninger i fremtiden ikke ville ske
ustraffet. Som reaktion på de tre udvisninger af sovjetiske ambassademedarbejdere meddelte det sovjetiske udenrigsministerium, at en medarbejder ved
den danske ambassade ikke kunne forblive i Sovjetunionen, hvorfor han blev
opfordret til at forlade landet inden for tre dage. Målet var at stoppe de danske udvisninger af sovjetiske efterretningsofficerer. „Såfremt handlinger af lignende art over for sovjetiske medarbejdere i Danmark ikke ophører, vil de
fremkalde tilsvarende gengældelsesforanstaltninger fra sovjetisk side.“8
Der blev ikke lagt skjul på, at den sovjetiske udvisning af den danske diplomat var en gengældelsesaktion. Fra dansk side synes man imidlertid ikke at
være blevet skræmt af de sovjetiske trusler om gengældelse.

Einar Blechingberg – dæknavn Oliwa
I kølvandet på de tre udvisningssager mod de sovjetiske militærfolk stod den
danske regering over for endnu en spionagesag, men denne gang involverede
den en dansker. Det drejede sig om en medarbejder i det danske udenrigsministerium, som havde videregivet fortrolige oplysninger til en fremmed efterretningstjeneste. I maj 1958 blev Einar Blechingberg, ambassaderåd i Bonn,
anholdt og sigtet for spionage.9 Blechingberg havde blandt andet udleveret
hemmelige NATO-dokumenter til den polske efterretningstjeneste, som igennem en årrække havde fulgt ham rutinemæssigt på grund af hans tidligere
stationering i Warszawa. Sagen var den første store spionage-sag i Danmark
efter krigen. I Norge og Sverige havde man haft flere opsigtsvækkende sager
med kommunister, som blev dømt for spionage og ulovlig efterretningsvirksomhed, men det havde ikke været tilfældet i Danmark.10
7

Orientering af 2. oktober 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
Notat af 12. oktober 1957. Rigsarkivet, Ole Bjørn Krafts privatarkiv, pakke 2.
9
Bo Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, 2001, s. 610-612 og 646. Claus Bjørn, H.C. Hansen, s. 436437. Helge Hjortdal, Tre Røde Konger – set fra sidelinjen, s. 107-109.
10
Trond Bergh & Knut Einar Eriksen, Den hemmelige krigen – overvåkning i Norge 1917-1997, del 1,
1998. Tore Forsberg, Spioner och Spioner som Spionerar på Spioner – Spioner og Kontraspioner i Sverige,
2003. Thomas Jonter, Rikets Ögon och Öron, 1999.
8
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Forud for hvervningen af Einar Blechingberg foretog den polske efterretningstjeneste i 1953 et studie af den danske diplomat.11 Lignende studier blev
foretaget af andre danske medarbejdere ved ambassaden, men denne gennemgang synes at have været grundigere end de fleste af de øvrige kendte
personkarakteristikker. Studiet indeholdt en oversigt over den danske diplomats karriere, hvori det blev bemærket, at Blechingberg i 1930’erne havde
været udstationeret i Warszawa, ligesom man beskrev hans forhold til det diplomatiske arbejde, omgangskreds, kvinder, alkohol, penge, kultur og andet.12 Fra polsk side havde man blik for, at Einar Blechingberg formåede at
handle diskret, når det gjaldt, ligesom hans skilsmisse og forhold til alkohol
blev bemærket og beskrevet nærmere. Rapporten indeholdt ingen operative
overvejelser, men indgik formentlig i den polske tjenestes forberedelse af
hvervningen.
Sagen om Blechingberg er beskrevet i erindringer skrevet af en afhoppet
polsk efterretningsofficer, som i hovedkvarteret hjemme i Polen behandlede
sagen, mens den stod på.13 Skildringen stemmer imidlertid ikke overens med
Blechingbergs egen beretning, som peger på, at han blev presset til at samarbejde med polakkerne.14 Forbindelsen til Blechingberg blev ifølge den polske
efterretningsofficer etableret, mens den danske diplomat sad i København,
og inden han blev sendt til den danske ambassade i Bonn. Sagen fulgte et
klassisk mønster i efterretningstjenesternes hvervningsteknik. En medarbejder ved den polske ambassade fik etableret kontakt til Einar Blechingberg, og
denne kontakt udviklede sig til et venskab.15 Da dette venskab blev bekendt
for den polske efterretningstjeneste SB, blev den polske medarbejder hvervet
til at arbejde for SB. Venskabet fik lov til at udvikle sig, inden den polske medarbejder satte ind med hvervningsforsøget. Blechingberg, som fik tildelt dæknavnet Oliwa, indvilgede i at arbejde for polakkerne, og nogle gange om ugen
modtog polakkerne dokumenter fra ham. Kontakten med Blechingberg blev
senere hen videreført af en polsk efterretningsofficer.16 Ifølge den afhoppede
polske efterretningsofficer blev hvervningen af Einar Blechingberg værdsat
højt, fordi den polske efterretningstjeneste hver uge kom i besiddelse af nye
fortrolige dokumenter. De blev bragt med særlig kurér til Warszawa, hvor ma·
„Notatka S¢uzbowa
dot. Blechingberga Einara“ [Tjenstligt notat vedr. Blechingberg Einar], 28.
marts 1953, udarbejdet af Szeller. IPN, 00231/304, vol. 2, del 3.
12
Denne rapport er et eksempel på, hvor vigtige de østlige tjenesters studier og indhentning af efterretninger vedrørende enkeltpersoner kunne blive.
13
Mr. X med Bruce E. Henderson og C. C. Cyr, Double Eagle, s. 120-122.
14
Jakob Andersen med Oleg Gordievsky, De Røde Spioner – KGB’s operationer i Danmark fra Stalin til
Jeltsin – fra Stauning til Nyrup, 2002, s. 587-597.
15
Medarbejderen ved den polske ambassade arbejdede ikke for den polske efterretningstjeneste.
16
Den polske efterretningstjeneste ventede med at hjemkalde den polske medarbejder fra ambassaden i København indtil man var sikker på, at man havde så meget kompromitterende materiale på
den danske diplomat, at han ikke ville kunne afslå at arbejde for den polske tjeneste. Man var således parat til at afpresse Einar Blechingberg, hvis han havde afvist fortsat at udlevere materiale til
polakkerne.
11
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terialet blev kopieret og videresendt til Moskva.17 Da Einar Blechingberg blev
stationeret i Bonn, skabte det forøget interesse i Warszawa og Moskva, for nu
fik den danske diplomat adgang til NATO-dokumenter.
Einar Blechingbergs virksomhed for den polske efterretningstjeneste blev
opdaget, og han blev i 1958 arresteret, retsforfulgt og idømt otte års fængsel.
Sagen førte efterfølgende til ændringer i udenrigsministeriets sikkerhedsprocedurer.18 Ifølge den afhoppede efterretningsofficer fik de danske myndigheder aldrig fuld indsigt i sagens omfang, bl.a. skulle polakkerne ved hjælp af
Einar Blechingbergs informationer være blevet i stand til at gennemføre andre hvervninger. Den polske afhopper giver dog ikke yderligere oplysninger,
som kan uddybe hans påstand om andre hvervninger, ligesom det heller ikke
står helt klart, om det var danskere, som angiveligt skulle være blevet hvervet
på baggrund af Blechingbergs informationer.19

Operationer mod danske repræsentationer –
ambassaden i Warszawa
Danskere, der opholdt sig i de socialistiske lande, var under hele den kolde
krig mål for disse landes efterretningstjenester. Det var der grundlæggende to
sider af. For det første udgjorde danskerne og danske institutioner en sikkerhedsrisiko, som landenes sikkerheds- og kontraefterretningstjenester måtte
tage sig af. På den anden side kunne de også være en kilde til information.
Landenes kontraefterretningstjenester aflyttede, overvågede og registrerede
vesteuropæiske statsborgere og deres aktiviteter ved de respektive vestlige repræsentationer i Østeuropa.20 Som en fast bestanddel i indhentningen af
efterretninger rettedes fra østlig side en vis opmærksomhed mod blandt andet de danske repræsentationer. Disse operationer havde dels til formål at få
indsigt i hemmelige danske dokumenter, dels at få undersøgt karakteren af
de kontakter, som danske diplomater måtte have med lokalbefolkningen. Det
skulle med andre ord undersøges, om de danske diplomater udførte efterretningsvirksomhed i det pågældende lande, og om de havde kontakt til oppositionelle kræfter. Et eksempel på de lokale efterretningstjenesters overvågning
af vestlige repræsentationer i østlandene finder man i Polen.
Dokumenter fra den polske efterretningstjeneste viser, at den danske ambassade i Warszawa var mål for omfattende efterretningsoperationer med
17

Mr. X med Henderson og Cyr, Double Eagle, s. 121.
Lidegaard, Jens Otto Krag 1914-1961, s. 610-612 og 646. Bjørn, H.C. Hansen, s. 436-437. Hjortdal, Tre
Røde Konger, s. 107-109. Andersen med Gordievsky, De Røde Spioner, s. 587-597. Den afhoppede polske
efterretningsofficer oplyser fejlagtigt, at Einar Blechingberg blev idømt 12 års fængsel.
19
Mr. X med Henderson og Cyr, Double Eagle, s. 122.
20
Se eksempelvis Ronald Kessler, Moscow Station – How the KGB penetrated the American Embassy, 1989.
Ilya Dzhirkvelov, Secret Servant – My life with the KGB & the Soviet elite, 1987, s. 133.
18
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henblik på at få indsigt i ambassadens aktiviteter, dokumenter og kontakter til
polske statsborgere. Ambassaden i Warszawa blev løbende studeret af den polske efterretningstjeneste med henblik på at undersøge mulighederne for at
operere mod repræsentationen.21 Den polske efterretningstjeneste kortlagde
i den forbindelse ambassaden.22
I det følgende præsenteres de østlige efterretningstjenesters forsøg på at
overvåge og kontrollere de danske repræsentationer i Østeuropa.
Beskrivelsen baserer sig i overvejende grad på dokumenter fra den polske
efterretningstjeneste, og i enkelte tilfælde indgår PET’s kendskab til de østlige tjenesters operationer mod danske repræsentationer. Operationerne
mod Warszawa-ambassaden må antages at være repræsentative også for de øvrige socialistiske lande.

Registrering og analyse af det danske personale
De polske dokumenter viser, at en polsk efterretningstjeneste – formentlig
UB, som stod for kontraefterretnings- og sikkerhedstjeneste – kortlagde den
danske ambassade i Warszawa, som under hele den kolde krig var et mål for
den polske efterretningstjeneste. Overvågningen af den danske ambassade
blev formentlig påbegyndt i de første efterkrigsår. Ambassaden havde i disse
år kun en til to danske medarbejdere og tre til fem polakker ansat. Senere
voksede antallet af danske diplomater og ansatte. Ambassadens få danskere
blev studeret og analyseret af den polske sikkerheds- og efterretningstjeneste
UB (som senere fik navnet SB), og disse analyser blev blandt andet baseret på
de oplysninger, som meddelere og agenter på ambassaden samt aflytninger
gav adgang til. De polske kilder viser, at efterretningstjenesten løbende foretog sådanne undersøgelser og analyser af det danske personale på ambassaden, og at disse undersøgelser formentlig blev udarbejdet under hele den
kolde krig.23 Analyserne beskæftigede sig med personalets private og familiære forhold, økonomi, uddannelse, tidligere udstationeringssteder, indbyr-

21

„Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. ’Korona’“ [Rapport om forløbet af objektstudierne med kodenavnet ’Krone’], 27. juni 1953, udarbejdet af Szeler. IPN, 00231/304, vol. 2, del
1. „Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego kr. Korona“ [Rapport om forløbet af objektstudierne under kodenavnet ’Krone’], 3. november 1953, udarbejdet af sekondløjtnant $obaczewski.
IPN, 00231/304, vol. 2, del 1.
22
Kortskitse af 8. juli 1953. IPN, 00231/304, vol. 7, del 1. Kortskitse uden datering. IPN, 00231/304,
vol. 7, del 1. „Cze˛ ś ć opisowa do za¢˛aczonego szkicu rozmieszczenia biur poselstwa duń skiego i
urzadzeń
˛
biurowych znajduj˛acych si˛e w poselstwie“ [Forklaring til den vedhæftede skitse over kontorernes placering på den danske repræsentation og kontorudstyr på repræsentationen], 8. juli 1953.
IPN, 00231/304, vol. 7, del 1.
23
„Charakterystyka spr. operac.-obserw. krypt. ’Dzida’ nr rej. 5.251“ [Karakterisktika ved den operativt-observationsmæssige sag med kodenavnet ’Spyd’], Rapport af 13. oktober 1967, udarbejdet af
løjtnant W. A. Lech. IPN, 00231/304, vol. 2, del 3.
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des forhold på ambassaden med videre. Eksempler på sådanne analyser af
ambassadens ansatte kendes fra 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne.24
Den polske efterretningstjeneste havde blandt andet til opgave at undersøge, om de danske diplomater bedrev efterretningsvirksomhed i Polen. På
baggrund af det foreliggende materiale synes det ikke at have været tilfældet.
Selvom den polske efterretningstjeneste forventede en sådan virksomhed,
kunne den – trods en massiv indsats mod ambassaden – ikke konstatere den.
„Studier af det ovennævnte personale såvel som af objektet som helhed igennem hele perioden har ikke afsløret, at nogen af dem skulle beskæftige sig
med efterretningsaktiviteter eller anden fjendtlig virksomhed eller overhovedet udvise interesse i den retning.“25 Trods overvågning af personalet samt
placering af meddelere og agenter blandt de ansatte fandt den polske efterretningstjeneste således ikke beviser for, at de danske diplomater og ansatte
udførte efterretningsaktiviteter. En ihærdig indsats og manglende beviser
førte imidlertid ikke tjenesten til at konkludere, at danskerne så måske slet
ikke var efterretningsmæssigt aktive. Det synes aldrig at have været set som en
mulighed i den polske optik, at de danske diplomater slet ikke havde efterretningsmæssige opgaver i Polen af samme konspirative karakter som deres østeuropæiske kolleger i Vesten.

Meddelere og agenter på ambassaden
Den polske efterretningstjeneste har formentlig gennem hele den kolde krig
haft kontakt til de fleste lokale polakker, som var ansat på den danske ambassade, og hvervet dem til at arbejde for sig. Personer, som på forskellig vis
kunne komme i kontakt med ambassadens medarbejdere, blev studeret for at
undersøge „mulighederne for operativ udnyttelse“. Når de blev fundet anvendelige af de polske tjenester, blev de forsøgt inddraget i indsatsen mod ambas·
Se eksempelvis „Notatka s¢uzbowa
o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego dot.
dotychczasowego ambasadora Danii w Polsce Christiana Holtena-Eggerta“ [Tjenstligt notat om opgivelse af protokolføring vedr. den tidligere danske ambassadør i Polen Christian Holten-Eggert], 28.
maj 1974, udarbejdet af major H. Derenko. IPN, 00231/304, vol. 8, del 1.
„Streszczenie sprawy ewid. obs. Nr 475 krypt. ’Skazany’“ [Resumé af observationssag nr. 475 med kodenavnet ’Dømt’], rapport af 28. januar 1960, udarbejdet af E. Hryniewiecki. IPN, 00231/304, vol.
2, del 3. „Streszczenie sprawy oper.-obs. Nr. 232 krypt. ’Amelia’“ [Resumé af den operativt-observationsmæssige sag nr. 232 med kodenavnet ’Amalie’], rapport af 14. september 1961, udarbejdet af
Edward Hryniewiecki. IPN, 00231/304, vol. 2, del 3. „Streszczenie sprawy oper.-obs. Nr. 233 krypt.
’Teodor’“ [Resumé af den operativt-observationsmæssige sag nr. 233 med kodenavnet ’Teodor’],
rapport af 14. september 1961, udarbejdet af Edward Hryniewiecki. IPN, 00231/304, vol. 2, del 3.
„Raport dot. operacyjnych przedsiewzi
˛ e˛ ć w stosunku do charge de affaires poselstwa duń skiego
Aaberga Henninga“ [Rapport vedr. de operative tiltag over for chargé d’affaires ved den danske repræsentation Aaberg Henning], 4. marts 1954. IPN, 00231/304, vol. 2, del 1.
25
„Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. ’Korona’“ [Rapport om forløbet af objektstudierne med kodenavnet ’Krone’], 27. juni 1953, udarbejdet af Szeler. IPN, 00231/304, vol. 2, del
1. Kilde 44/27/51. Rapport af 27. juni 1953.
24
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saden.26 Polske kilder giver en række eksempler på ansatte, som fra 1950’erne
frem til 1970’erne holdt den polske tjeneste orienteret om forholdene på ambassaden, og som forsøgte at skaffe adgang til ambassadens hemmelige materiale. Af forskellige polske kilder fremgår det, at det danske personale var opmærksomt på sikkerhedsproblemerne.27
De hvervede personer inde på ambassaden forøgede muligheden for at få
adgang til hemmelige dokumenter og krypteringsudstyr. Den polske efterretningstjenestes dokumenter viser, at den i 1950’erne havde flere kilder på den
danske ambassade.28 En af disse, „Aleksander“, leverede stemningsrapporter
om arbejdet på ambassaden og om de emner, som optog de danske diplomater. Også meddeleren „Palladium“ stod til den polske tjenestes disposition.29
I begyndelsen af 1958 kunne „Aleksander“ blandt andet fortælle om den
umiddelbare reaktion på Rapacki-planen og ambassadens behandling af forslaget.30 Den polske tjeneste anvendte gennem hele den kolde krig de såkaldte „overtalelsessamtaler“ mod ambassadens polske ansatte og gjorde fortsat brug af denne metode i 1970’erne.31 Hvervninger skete dog også på frivillig basis. Dette var eksempelvis tilfældet med agenten „Andrzej“, som fra slutningen af 1960’erne arbejdede for UB, mens han bestred en stilling på ambassaden.32 Den polske efterretningstjeneste havde således løbende agenter
ansat på den danske ambassade.33
Hvervning af ambassadens polske ansatte kunne ske både frivilligt og ved
hjælp af pression. I julen 1952 erfarede den polske tjeneste, at en dansk
mand, som tidligere havde været ansat ved den danske ambassade i Warszawa,
nu søgte om visum til Polen med henblik på at besøge sin polske forlovede.

26

Se eksempelvis „Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego kr. Korona“ [Rapport om forløbet af objektstudierne under kodenavnet ’Krone’], 3. november 1953, udarbejdet af sekondløjtnant
$obaczewski. IPN, 00231/304, vol. 2, del 1.
27
Rapport af 26. februar 1958 fra „Aleksander“. IPN, 00231/304, vol. 1. „Aleksander“ oplyser, at eksempelvis karbonpapir fra kopiering af dokumenter blev krævet tilbage af ambassadens „chef“, som
herefter destruerede papirerne.
28
Se blandt andet rapport af 12. december fra „Aleksander“. IPN, 00231/304, vol. 1. Rapport af 26.
februar 1958 fra „Aleksander“. IPN, 00231/304, vol. 1.
29
„Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. ’Korona’“ [Rapport om forløbet af objektstudierne med kodenavnet ’Krone’], 27. juni 1953, udarbejdet af Szeler. IPN, 00231/304, vol. 2, del 1.
30
Rapport af 12. december fra „Aleksander“. IPN, 00231/304, vol. 1.
31
„Kierunkowy plan przedsiewzi
˛ eć
˛ operacyjnych do sprawy obiektowej ’Dynamo’ na rok 1973“
[Vejledende plan for operative tiltag mod objektsagen ’Dynamo’ for 1973], uden dato. IPN,
00231/304, vol. 7, del 1.
32
„Charakterystyka tw. krypt. ’Andrzej’ nr. rej. 25356“ [Karakteristik af en kammerat med kodenavnet ’Andrzej’, registreringsnr. 25356], rapport af 10. oktober 1974, udarbejdet af major H. Derenko.
IPN, 00231/304, vol. 8, del 1. I rapporten nævnes det, at „Andrzej“ frem til 1974 havde haft gode
muligheder for at skaffe informationer til den polske efterretningstjeneste.
33
„Sprawozdanie z realizacji dzia¢ań operacyjnych w obiekcie ’Dynamo’ w 1973r. oraz planowane
dzia¢ania w roku 1974“ [Rapport om realiseringen af operative aktiviteter i objektet ’Dynamo’ i 1973
samt planlagte aktiviteter i 1974], 8. januar 1974, udarbejdet af major H. Derenko. IPN, 00231/304,
vol. 8, del 1.
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Polsk efterretningsskitse fra 1953 over den danske ambassade i Warszawa. Nederst til
venstre værelset, hvor agenten „Aleksander“ arbejder. (IPN, Warszawa).

Den pågældende kvinde var imidlertid blevet hvervet af den polske tjeneste,
mens den danske mand havde gjort tjeneste ved ambassaden. Kvinden ville
gerne have sin danske forlovede til Polen, og den polske tjeneste så operative
muligheder i dette. Tjenesten ville således indkalde hende til en samtale,
hvor hun ville blive „mindet om, at hvis hun begynder at samarbejde med os
og rette sig efter vores anvisninger, så vil vi godkende, at han kan rejse til
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Polen, i modsat fald vil vi ikke tillade ham indrejse.“34 Den polske efterretningstjeneste ville således gøre brug af pression over for kvinden for at få hende til
at samarbejde. Målet var at få den danske mand til indirekte at fremskaffe oplysninger om de danske forhold. „I betragtning af, at han har arbejdet på ambassaden, vil vi, når han kommer til Polen, med hendes hjælp bestræbe os på,
at han knytter kontakter til ambassadens medarbejdere, så vi indirekte kan
udnytte ham operativt,“ lød overvejelsen hos den polske sagsbehandler.35
Sagens videre forløb fremgår ikke af de tilgængelige kilder, men andre dokumenter viser den polske efterretningstjenestes forsøg på at få placeret agenter og meddelere på den danske ambassade. Pression blev atter set som et muligt middel, da man i en rapport fra sommeren 1953 evaluerede indsatsen
mod ambassaden. Hovedopgaverne var at få adgang til ambassadens bokse og
arkiv samt at studere de to danske diplomaters „faktiske aktiviteter“.36 Af rapporten fremgår det, at den polske tjeneste havde fokus på ambassadens portnerske Górska „med henblik på eventuelt at udnytte hende operativt eller bevirke, at hun bliver fyret, hvis hun ikke egner sig til udnyttelse.“37 Anvendelsen
af ambassadens portnerske synes ikke at have haft det ønskede resultat, for i
november 1953 drøftedes det, hvordan man fra polsk side havde i sinde at få
placeret meddeleren „Basia“. „Basia“ synes at være blevet fundet egnet til at
fungere som meddeler for tjenesten. „Når vi betragter situationen under et,
finder vi, at „Basia“ bør placeres i en stilling på den danske ambassade i stedet for Górska,“ hed det.38

Tekniske operationer mod ambassaden
Det var ikke kun hvervede meddelere og agenter, som gav den polske efterretningstjeneste indsigt i ambassadens forhold. Ambassadens telefoner blev
også aflyttet af den polske tjeneste.39 Det danske personale har dog formentlig forventet en sådan indsats fra polsk side, hvorfor det må antages at være
·
„Notatka s¢uzbowa“
[Tjenstligt notat], 30. december 1952, udarbejdet af sekondløjtnant
Kudraszew. IPN, 00231/304, vol. 1.
·
35
„Notatka s¢uzbowa“
[Tjenstligt notat], 30. december 1952, udarbejdet af sekondløjtnant
Kudraszew. IPN, 00231/304, vol. 1.
36
„Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. ’Korona’“ [Rapport om forløbet af objektstudierne med kodenavnet ’Krone’], 27. juni 1953, udarbejdet af Szeler. IPN, 00231/304, vol. 2, del 1.
37
„Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego krypt. ’Korona’“ [Rapport om forløbet af objektstudierne med kodenavnet ’Krone’], 27. juni 1953, udarbejdet af Szeler. IPN, 00231/304, vol. 2, del 1.
·
38
„Notatka s¢uzbowa
ze spotkania z infor. ’Basia’“ [Tjenstligt notat om et møde med informanten
’Basia’], 19. november 1953, udarbejdet af Szeller. IPN, 00231/304, vol. 1. Af en anden kilde
·
(„Notatka s¢uzbowa“
[Tjenstligt notat], 11. maj 1953, uden ophavsmand. IPN, 00231/304, vol. 2, del
1.) fremgår det, at Górska var den daværende portnerske ved den danske ambassade.
39
„Komunikat dot. obserwacji obiektu ’Ba¢tyk’ w dniach 11, 15 i 16.V. br.“ [Melding vedr. observation af objektet ’Østersøen’ i dagene 11., 15. og 16.05 d.å.], 17. maj 1961, udarbejdet af major M.
Fedyna. „Komunikat dot. obserwacji obiektu ’Baltyk’ w dniach 18 i 19 maja 1961 r.“ [Melding vedr.
34
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begrænset, hvad den polske tjeneste har fået indsigt i af fortrolige sager ved
hjælp af telefonaflytninger.
Den polske tjeneste holdt sig også orienteret om aktiviteterne på ambassaden ved hjælp af rumaflytning. Rapporterne giver et overblik over indholdet
af og tidspunktet for de drøftelser, som blev ført på ambassaden, og med
hvem de blev ført.40 Af rapporterne fremgår det, at flere rum på ambassaden
var aflyttet, og at man formentlig fra polsk side har haft mulighed for at følge
samtaler i flere rum på én gang. Det synes også at fremgå, at oplysninger af
handelsmæssig karakter har været af betydning for det polske indhentningsarbejde.41
Installering af aflytningsudstyr krævede politisk godkendelse fra den polske
regering. I 1960 anmodede den polske efterretningstjeneste eksempelvis den
polske indenrigsminister om tilladelse til at installere aflytningsudstyr i det
hus, som den danske ambassade skulle flytte ind i.42 Efterretningstjenesten
anmodede også indenrigsministeren om lov til at aflytte den villa, som skulle
bebos af den danske ambassadesekretær Hans Jespersen.43 Andre polske kilder viser, hvordan man løbende forsøgte at vedligeholde det placerede aflytningsudstyr på den danske repræsentation.44
I hvilket omfang man fra dansk side har kendt til den polske aflytning af
ambassaden vides ikke. PET fik løbende oplysninger om en målrettet polsk
indsats mod den danske repræsentation og brud på den danske ambassades

observation af objektet ’Østersøen’ i dagene 18. og 19. maj 1961], 20. maj 1961, udarbejdet af major M. Fedyna. „Streszczenie rozmów przeprowadzonych na obiekcie ’Ba¢tyk’ w dniu 23, 24.V61r.“
[Resumé af samtaler ført i objektet ’Østersøen’ d. 23. og 24.05.1961], 26. maj 1961, udarbejdet af
major M. Fedyna. „Komunikat z obserwacji obiektu ’Ba¢tyk’ z dni 26 i 27.V.61“, [Melding om observation af objektet ’Østersøen’ i dagene 26. og 27.05.1961], 27. maj 1961, udarbejdet af major M.
Fedyna. „Streszczenie rozmów, prowadzonych na obiekcie krypt. ’Ba¢tyk’ w dniu 29.10.1962“
[Resumé af samtaler ført i objektet ’Østersøen’ d. 29.10.1962], 3. november 1962, udarbejdet af løjtnant F. Mackowiak. IPN, 00231/304, vol. 3. „Streszczenie z prowadzonej rozmowy z obiektu ’Ba¢tyk’
z dn.3.09.1964 – jezyk
˛
angielski“ [Resumé af samtaler ført i objektet ’Østersøen’ d. 03.09 1964, på
engelsk], 5. september 1964, udarbejdet af kaptajn J. Witczak. Alle de ovennævnte kilder stammer
fra IPN, Materia¢y Biura ’T’ i ’B’, 00231/304, vol. 3.
40
„Komunikat dot. obserwacji obiektu ’Ba¢tyk’ w dniach 11, 15 i 16.V. br.“ [Melding vedr. observation af objektet ’Østersøen’ i dagene 11., 15. og 16.05 d.å.], 17. maj 1961, udarbejdet af major M.
Fedyna. IPN, 00231/304, vol. 3. „Komunikat dot. obserwacji obiektu ’ Ba¢tyk’ w dniach 18 i 19 maja
1961 r.“ [Melding vedr. observation af objektet ’Østersøen’ i dagene 18. og 19. maj 1961], 20. maj
1961, udarbejdet af major M. Fedyna. IPN, 00231/304, vol. 3.
41
„Streszczenie rozmów przeprowadzonych na ob. ’Ba¢tyk’ w dniach 9, 11 listopada 1964 r.“ [Resumé
af samtaler ført i objektet ’Østersøen’ i dagene 9. og 11. november 1964], 14. november 1964, uden
ophavsmand. IPN, 00231/304, vol. 3. „Streszczeniez przeprowadzonych rozmów z obiektu ’Ba¢tyk’ z
dn. 28.01 i 1.02.65 – jez.
˛ fran.niem.ang.“ [Resumé af samtaler ført i objektet ’Østersøen’ i dagene
28.01 og 01.02 1965], 2. februar 1965, udarbejdet af kaptajn J. Witczak. IPN, 00231/304, vol. 3.
·
42
„ Wniosek o za¢ozenie
PP“ [Ansøgning om installering af PP], 1960, udarbejdet af oberst R.
Matejewski. IPN, Materia¢y do sprawy krypt. ’Dynamo’, 00231/304, vol. 4.
·
43
„Wniosek o za¢ozenie
PP“ [Ansøgning om installering af PP], 18. november 1960, udarbejdet af
oberst R. Matejewski. IPN, Materia¢y do sprawy krypt. ’Dynamo’, 00231/304, vol. 4.
44
„’Ba¢tyk’ Nr. 166 z dnia 30.XI.1960“ [’Østersøen’ nr. 166 af 30.11.1960], notat af 30. november
1960, udarbejdet af Cz. Stahnke. IPN, Materia¢y Biura ’T’ i ’B’, 00231/304, vol. 4.
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sikkerhed. Det er derfor nærliggende at antage, at man fra dansk side har
kendt til problemet eller i hvert fald antaget, at ambassaden blev aflyttet. I
1986 udtalte danske diplomater og ansatte ved danske repræsentationer i
Østeuropa, at man var varsom med, hvad man udtalte sig om på repræsentationerne, fordi det forventedes, at de blev aflyttet.45 Udtalelserne fremkom i
forbindelse med den danske regerings offentliggørelse af de fund, man havde
gjort på den danske ambassade i Warszawa. Her havde danske eksperter udsendt af udenrigsministeriet fundet af en halv snes mikrofoner.46 Mikrofonerne var skjult forskellige steder på ambassaden og var angiveligt i stand til
at opfange selv svage lyde. Ifølge udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen var
fundene ikke overraskende, men måtte alligevel afføde en protest fra dansk
side. Socialdemokratiets politiske ordfører, Svend Auken, var enig i, at man
fra dansk side måtte protestere, og opfordrede desuden til at foretage undersøgelser af andre danske ambassader med henblik på at få afdækket, om også
de blev aflyttet.47

Diplomatisk post og kommunikation
Ud over rumaflytninger kunne østlige efterretningstjenester også aflæse de
vestlige landes diplomatiske kommunikation, såfremt man var i stand til at dekryptere de kodede meddelelser. Ifølge KGB-arkivar Vasilij Mitrokhins oplysninger var Danmark blot et af flere vestlige lande, som fik sin diplomatiske
kommunikation dekrypteret og aflæst.48 Såfremt man ikke havde indsigt i de
enkelte landes kode- og krypteringssystemer, kunne det medføre en række besværligheder at forsøge at aflæse kommunikationen. En måde, hvorpå man
hurtigt kunne blive i stand til at aflæse krypteret diplomatisk kommunikation,
var at få fat i de krypteringsnøgler, som anvendtes af eksempelvis de danske
diplomater. Sådanne krypteringsnøgler og koder kunne fremskaffes ved at
begå indbrud på de vestlige repræsentationer. Alene i 1960 gennemførte KGB
i samarbejde med andre østeuropæiske tjenester 52 indbrud på vestlige ambassader forskellige steder i Østeuropa.49 Også den polske tjeneste forsøgte at
„kontrollere døren til krypteringsrummet, tilpasse nøglerne til krypteringsmedarbejderens pengeskab og få kontrol over tælleren. Formålet med dette

45

Berlingske Tidende, 4. december 1986.
Berlingske Tidende, 4. december 1986. Jyllands-Posten, 4. december 1986.
47
Jyllands-Posten, 4. december 1986.
48
Christopher Andrew & Vasili Mitrokhin. The Mitrokhin archive – The KGB in Europe and The West, s.
459.
49
Vladislav M. Zubok. „Spy vs. Spy: The KGB vs. The CIA, 1960-1962“, Cold War International History
Project Bulletin, nr. 4, 1994, s. 25.
46
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arbejde er at få fat på krypteringsinformation og hemmeligt materiale,“ som
det hed i en polsk rapport fra 1973.50
Der blev foretaget undersøgelser af den danske ambassade og dens korrespondance. En plan for arbejdet mod ambassaden viser, at der efter behov ville
„blive foretaget kontrol af diplomatposten“.51 Den polske efterretningstjeneste formåede med en vis sandsynlighed at få kendskab til det danske kodesystem. Dette kendskab fik man i forbindelse med, at den danske ambassade
fik besøg af en lille gruppe „sweepere“ fra PET.52 Denne lille gruppe havde til
opgave at dæmme op for fremmede tjenesters aktiviteter mod danske ambassader. Det skete blandt andet ved at tage til Warszawa med den opgave at
finde eventuelle mikrofoner og styrke sikkerheden på ambassaden. I sin erindringsbog omtaler den nu afdøde PET-medarbejder Ib S. Norgaard en rejse
til Polen i marts 1973.53 Af en polsk kilde fremgår det, at Norgaard sammen
med to kolleger havde foretaget kontrol af den danske ambassades sikkerhed.
Dette indebar formentlig en søgning efter skjulte mikrofoner og aflytningsudstyr. De havde desuden haft til opgave at installere et nyt kodesystem. Forud
for danskernes hjemrejse foretog den polske efterretningstjeneste en hemmelig ransagning af deres bagage, hvorved „instruktionen og tegningerne til det
nye kodesystem blev affotograferet.“54 Den polske tjeneste har derfor formentlig været i stand til at bryde den danske sikkerhed på dette område.
Samme år – 1973 – gjorde en rapport status over indsatsen mod den danske ambassade det pågældende år. Selvom den polske rapport fremhævede
danskernes forsøg på at have et højt sikkerhedsniveau på ambassaden, må
konklusionen fra et dansk perspektiv betegnes som nedslående. Den polske
tjeneste kontrollerede to polakker ansat på ambassaden. Hertil kom, at man
havde gennemført 34 indbrud på ambassaden og var kommet i besiddelse af
759 dokumenter på i alt 5277 sider. Det affotograferede materiale bestod
både af diplomatpost og NATO-dokumenter.55
1973 var formentlig på dette punkt et godt år for den polske tjeneste. En
lignende opgørelse for tjenestens tilegnelse af danske dokumenter i årene
50

„Kierunkowy plan przedsiewzi
˛ e˛ ć operacyjnych do sprawy obiektowej ’Dynamo’ na rok 1973“
[Vejledende plan for operative tiltag mod objektsagen ’Dynamo’ for 1973], uden dato, uden underskrift. IPN, Materia¢y do sprawy krypt. ’Dynamo’, 00231/304, vol. 7, del 1.
51
„Kierunkowy plan przedsiewzi˛
˛ eć operacyjnych do sprawy obiektowej ’Dynamo’ na rok 1973“
[Vejledende plan for operative tiltag mod objektsagen ’Dynamo’ for 1973], uden dato, uden underskrift. IPN, Materia¢y do sprawy krypt. ’Dynamo’, 00231/304, vol. 7, del 1.
52
En „Sweeper“ er en person, der uddannet og udstyret til at finde skjult aflytningsudstyr. Se Norma
Polmar og Thomas B. Allen, Spy Book – The encyclopedia of Espionage, s. 543.
53
Ib S. Norgaard, Spionjæger i Danmark: En Dansk Spionjægers Liv og Oplevelser i PET, 2003, s. 216.
·
54
„Notatka s¢uzbowa“,
[Tjenstligt notat], 10. marts 1973, udarbejdet af kaptajn Henryk Derenko.
IPN, Materia¢y do sprawy krypt. ’Dynamo’, 00231/304, vol. 7, del 1.
55
„Sprawozdanie z realizacji dzia¢a ń operacyjnych w obiekcie ’Dynamo’ w 1973r. oraz planowane
dzia¢ania w roku 1974“ [Rapport om realiseringen af operative aktiviteter i objektet ’Dynamo’ i 1973
samt planlagte aktiviteter i 1974], 8. januar 1974, udarbejdet af major H. Derenko. IPN, Sprawa
obiektowa ’Dynamo’, 00231/304, vol. 8, del 1.
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1969-1973 viser, at man i disse år fik tilegnet sig i alt 3500 sider fra den danske ambassade.56 Alene 1973 havde således været mere indbringende for den
polske tjeneste end de fire foregående år tilsammen. Lignende rapporter fra
1976 viser, at selvom man fra dansk side skiftede låse og forsøgte at forbedre
sikkerheden, var den polske efterretningstjeneste i stand til at bryde ind på
ambassaden og skaffe sig adgang til danske dokumenter. I løbet af en femårig
periode fra 1972 til 1976 lykkedes det den polske tjeneste at få adgang til i alt
16.920 sider.57

PET og de danske repræsentationer
Foruden den danske ambassade i Polen blev også andre danske repræsentationer tilsyneladende udsat for lignende indbrud. I flere PET-rapporter berørtes problemet med de østlige tjenesters forsøg på at trænge ind på ambassaderne. Allerede i begyndelsen af 1960’erne havde PET modtaget oplysninger
om, at den polske efterretningstjeneste koncentrerede sig stærkt om penetrering af de danske konsulater i Szczecin og Gda ńsk samt den danske ambassade i Warszawa.
PET var klar over, at man fra polsk side flere gange havde skaffet sig adgang
til blandt andet ambassaden i Warszawa, og at man med held havde kopieret
dokumenter fra ambassaden. Ambassaden oplyste, at man ikke arkiverede dokumenter, der kunne være af betydning for en efterretningstjeneste, da dokumenter af virkelig interesse i henhold til udenrigsministeriets retningslinjer
blev destrueret. Endvidere vidste man på dansk hold, at de polske efterretningstjenester også tidligere ved flere lejligheder havde gennemført operationer mod de danske repræsentationer. Allerede i slutningen af 1940’erne
havde den polske tjeneste forsøgt at få en medarbejder ved ambassaden – formentlig en polak – til at skaffe en kopi af nøglen til det skab, hvori ambassadens kodebøger opbevaredes. Den danske ambassadesekretær Hans
Jespersen havde beklaget sig over, at han gennem nogle dage åbenlyst var blevet fulgt overalt på sin færd. Som nævnt ovenfor var det Hans Jespersens bolig, som den polske tjeneste i samme periode havde søgt den polske indenrigsminister om tilladelse til at aflytte. Alt i alt ligger de danske oplysninger
56

„Plan operacyjnych przedsiewzi
˛ e˛ ć do sprawy obiektowej krypt. ’Dynamo’“ [Plan for operative tiltag mod objektsagen med kodenavnet ’Dynamo’], 26. maj 1973, udarbejdet af kaptajn H. Derenko.
IPN, Sprawa obiektowa ’Dynamo’, 00231/304, vol. 8, del 1.
57
„Notatka dot. obiektu krypt. ’Dynamo’“ [Notat vedr. objektet med kodenavnet ’Dynamo’], 12. oktober 1976, uden ophavsmand. IPN, Sprawa obiektowa ’Dynamo’, 00231/304, vol. 8, del 1.
Se også „Notatka dot.: ponownego pokonania zabezpiecze ń technicznych obiektu ’Dynamo’ pozwalaj a˛ cego na kontrole˛ dokumentów znajduj˛acych sie˛ w placówce“ [Notat vedr.: fornyet overvinding af
de tekniske sikkerhedsforanstaltninger i objektet ’Dynamo’, hvilket giver mulighed for kontrol med
dokumenter på repræsentationen], 29. september 1976, udarbejdet af oberst Z. Daroszewski. IPN,
Sprawa obiektowa ’Dynamo’, 00231/304, vol. 8, del 1.
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om polske aktiviteter mod ambassaden i Warszawa tæt op ad den polske tjenestes faktiske fremgangsmåde.
I årsberetningen for 1979 bemærkede PET’s satellitsektion, at de danske repræsentationer i Østeuropa konstant var i de lokale efterretningstjenesters
søgelys, ligesom ambassaderne syntes „meget sårbare“ over for efterretningsaktiviteter fra disse tjenester.58 PET havde oplysninger om, at det var lykkedes
for den tjekkoslovakiske efterretningstjeneste StB at trænge ind på den danske ambassade i Prag og „kompromittere nøgler, koder og klassificerede
NATO-dokumenter“. Fra dansk side havde man monteret en tæller på ambassadens pengeskab, men også denne var det lykkedes StB at omgå.59 Udover
dette havde StB tre meddelere blandt de lokalt ansatte medarbejdere ved ambassaden, ligesom man igennem en årrække foretog aflytning af ambassaden.60 Ved at placere agenter på de danske ambassader i Østeuropa kunne de
socialistiske landes efterretningstjenester opnå oplysninger om interne forhold og arbejdsgange på ambassaderne samt personlige oplysninger om de
ansatte.

Østlig militær efterretningsvirksomhed
I de første efterkrigsår synes de østlige efterretningstjenester at have været beskæftiget med en nøje rekognoscering og kortlægning af det danske terræn.
PET kunne konstatere en relativt omfattende aktivitet fra østlig side, hvoraf
en stor del dog holdt sig inden for lovens grænser. Ikke så sjældent endda
konstateredes det, at en polsk ambassadør, en sovjetisk handelsattaché eller
ligefrem hele grupper af østeuropæiske diplomater drog omkring i Danmark
og fotograferede mål af militær interesse, f.eks. et havneområde, hvor der tilfældigvis lå en dansk minestryger eller et besøgende krigsskib fra et andet
NATO-land. Andre gange var det radaranlæg eller flyvepladser, der havde
interesse. De østeuropæiske diplomater blev efter omstændighederne fulgt
på deres ture gennem Danmark. Det gjaldt således også den polske militærattaché, den sovjetiske marineattaché samt den sovjetiske assisterende forsvarsattaché, som et forår tog på tur med deres koner og børn. På denne ene
tur nåede de forbi flyvestation Avnø, Storstrømsbroen, radarstationen på
Kulsbjerg, militærforlægningen ved Stensved, Mønbroen, Tommestrup og videre ad en bivej nordpå mellem raketbasen og radarstationen og forbi
Stevnsfortet til Sigerslev. På den pågældende familietur havde man passeret
og gjort ophold ved en række militære mål. Det var dog ikke kun militære mål
inde i landet, de fremmede tjenester rettede fokus mod. De danske kystlinjer
58

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
60
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
59
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blev nøje undersøgt og vurderet af de østlige diplomater. Også elværker,
havne, kajpladser, jernbaneknudepunkter, jernbanebroer og lignende, der
kunne være af betydning i forbindelse med en konflikt, blev fotograferet og
iagttaget af de østlige efterretningsofficerer. Når man foretog denne terrænrekognoscering, havde det også til formål at finde egnede steder til indsættelse af specialstyrker bag de danske linjer.61 Dette bekræftes af polske dokumenter.
Også fra søsiden opererede østblokken. I september 1962 bemærkedes det,
at en sovjetisk trawler havde placeret sig ud for Skagen – få hundrede meter
fra en af det danske forsvars radarstationer.62 Trawlerens tilstedeværelse førte
til, at politiet og de sømilitære myndigheder blev underrettet, selvom den
havde tilladelse til at kaste anker, hvis der skulle udføres reparationer. Lokale
hjemmeværnsfolk havde tidligere klaget over de aktiviteter, som besætningsmedlemmer fra sovjetiske og østtyske skibe havde udfoldet i området. Deres
interesse havde rettet sig mod militære anlæg i og omkring Skagen.63 Problemet var ikke nyt. To år forinden havde forsvarsministeriet i et notat beskrevet problemet med de østeuropæiske skibe for blandt andre Jens Otto Krag.64
På de østlige skibe ud for militære anlæg ved Skagen havde man fra dansk
side „kunnet konstatere usædvanligt antenneudstyr om bord i disse fartøjer“.
Også Langelandsfortet var under østlig observation fra søsiden. Hertil kom de
østlige attacheers rejser i området. Ministeriets vurdering af den østlige indsats i Danmark førte til følgende konklusion: „Det skal endelig bemærkes, at
der i det hele foregår en efterretningsvirksomhed over det meste af landet, såvel mod militære installationer som mod nøglepunkter og taktisk vigtige landog kyststrækninger. Virksomheden foregår såvel fra fremmed attachéside som
fra civil side.“
I indhentningen af oplysninger om Danmark til brug for de militære efterretningstjenester og forsvarsstabe i Østeuropa indgik anskaffelse af kort over
Danmark i forskellige størrelsesforhold. Forsøg på at skaffe landkort var et
tilbagevendende led i de østlige tjenesters arbejde og skal formentlig ses som
et forsøg på at opdatere de allerede indhentede oplysninger vedrørende danske geografiske forhold. Polske militærattacheer blev fra hovedkvarteret beordret til at indkøbe de nyeste udgaver af kort over Danmark og Norge samt
en række militære tidsskrifter.65 „Man har vist særlig interesse for prospektkort med havne – rådhuse – større pladser og hovedgader,“ bemærkede FE i
sin halvårsrapport for 1964.66 En medarbejder ved den polske ambassade ind61

Andrew & Mitrokhin, The Mitrokhin Archive, s. 468-469.
Berlingske Tidende 19. september 1962.
63
Berlingske Tidende 3. november 1962.
64
Notat af 8. August 1960. Jens Otto Krags arkiv. Kasse 55, læg D.
65
Brev af 19. november 1959 fra den polske generalstabs militærattachéafdeling til militærattachéen
i København. IPN, Korespondencja wychodzaca
˛ do Attachatu w Kopenhadze, 371/74.
66
FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 2 1964, s. 83.
62
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købte adskillige kort over Sønderjylland og havde ved samme lejlighed bestilt
detaljerede kort over hele Danmark, som dog ikke blev leveret. Også tilfælde,
hvor personer fra Sønderjylland havde købt kort over eksempelvis Karup og
Kastrup, blev indrapporteret. Geodætisk Institut fik flere store bestillinger på
landkort. Også fra udlandet indløb meldinger om, at østeuropæiske diplomater indsamlede kort over Danmark.

Sovjetiske rejser i Danmark
Det var oplagt, at de østeuropæiske efterretningsofficerer indhentede oplysninger om danske militære installationer og objekter, som i tilfælde af krig
kunne blive mål for et angreb. De østeuropæiske aktiviteter i Danmark førte
til, at PET fra januar 1953 til sommeren 1959 foretog systematiske observationer af de sovjetiske ambassadevogne og personer, der blev fundet mistænkelige.67 De sovjetiske rejser til eksempelvis Nordjylland synes at have haft flere
formål. Dels skulle militært vigtige områder og anlæg undersøges nærmere,
dels skulle danske kommunister og sympatisører besøges. I januar 1953 drog
en lille sovjetisk delegation til Jylland, hvor den tog kontakt til en fremtrædende kommunist og lokalredaktør fra Land og Folk. Han havde senere til en
bekendt udtalt, at de sovjetiske diplomater var i Jylland for at kigge nærmere
på nogle skibe. I et andet tilfælde blev havnen i Aalborg observeret, inden de
sovjetiske diplomater forsøgte at komme i kontakt med et kommunistisk medlem af Folketinget og en ledende skikkelse i den lokale afdeling af DanskRussisk Samvirke. I 1954 skete der det usædvanlige, at hele tre biler på samme
tid forlod den sovjetiske ambassade i København og kørte til Jylland, hvor
havne blev rekognosceret og fotograferet, ligesom diplomaterne tilsyneladende forsøgte at kortlægge Hirtshals. Det efterfølgende år viste det sig, at
den sovjetiske militærattaché ved flere lejligheder havde kontakt med en
dansk officer, og at der efter alt at dømme var tale om konspirative møder, da
den sovjetiske diplomat forud for møderne havde gjort en ihærdig indsats for
at ryste forfølgerne fra PET af sig. Faktisk var det mere reglen end undtagelsen, at de sovjetiske diplomater kørte ad mærkelige ruter og relativt
ukendte biveje for at komme af med forfølgerne, når de tog på ture i Jylland.
Under turene i Jylland overnattede de sovjetiske diplomater ofte på hotel,
men for at undgå en registrering i hotellets indskrivningsbord begyndte diplomaterne også at medbringe telte, hvorefter der overnattedes i den fri natur eller på campingpladser. Da PET i sommeren 1959 skulle opsummere resultaterne af de forløbne års overvågning af de sovjetiske diplomater, hed det:
„Et forsøg på at drage en konklusion af foranstående oversigt må blive, at der

67

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 72.
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i hele det pågældende tidsrum og fortsat har foregået og foregår en intensiv
og kontinuerlig spionage af militære anlæg m.m. i Nordjylland fra den russiske ambassade i København.“68 Afsluttende konstateredes det, at en enkelt
af de sovjetiske diplomaters danske kontakter i Jylland havde et sådant forhold til en af de sovjetiske attacheer, at der efter alt at dømme var tale om
agentvirksomhed og spionage til fordel for en fremmed magt.
PET’s overvågning af de østeuropæiske diplomater skete i samarbejde med
politikredsene rundt omkring i landet. Det var politikredsene, som meldte tilbage om observationer af biler tilhørende de østlige repræsentationer ude i
landet, og politikredsene kunne ofte meddele, at der blev fotograferet flittigt
og gjort „iagttagelser af efterretningsmæssig karakter“. Til at holde øje med
østdiplomaterne havde PET et netværk af ansatte landet over, som blev alarmeret, når de østeuropæiske diplomatbiler nærmede sig forskellige områder.
Problemet med dette netværk var, at PET-folkene ude omkring i landet sagtens kunne være engageret til anden side og således være i gang med en anden opgave, når der fra København indløb meldinger om, at eksempelvis en
sovjetisk diplomatbil var på vej til Fyn. PET’s meddelere kunne til tider fortælle om den samme diplomatbil, som gentagne gange var blevet observeret
samme sted, ikke langt fra en dansk radarstation. I andre tilfælde blev østlige
diplomater set, mens de var i færd med at smalfilme gadekryds og vejinformationer. Observationer om diplomaterne var særlig talrige, når der blev afholdt
NATO-øvelser på dansk grund eller i danske farvande. Med tiden blev de danske overvågere i stand til at identificere de forskellige ambassade-ansatte, som
drog ud på missioner i Danmark.
Østlige efterretningsofficerer var ofte at finde i områder, hvor det danske
forsvar afholdt militære øvelser sammen med sine NATO-allierede. De polske
efterretningsofficerer havde til opgave at komme tæt på militære øvelser og
observere deres forløb. Beskrivelser af militærøvelser skulle sendes tilbage til
hovedkvarteret i Polen og Sovjetunionen og var en fast bestanddel af de østlige efterretningsofficerers arbejde. Eksempler på sådanne tilbagemeldinger
og beskrivelser af øvelser i Danmark kendes fra østlige arkiver. Af polske kilder fremgår det, at det blev påtalt af hovedkvarteret i Polen, når efterretningsofficererne i Danmark ikke havde opfyldt deres opgaver i Danmark tilfredsstillende.69 Militære øvelser i Danmark skulle beskrives detaljeret. Et
eksempel på en sådan henvendelse kom i 1959, hvor den polske militærattaché blev kritiseret for ganske vist at have opfyldt de formelle kriterier i sine
beskrivelser af danske efterårsøvelser, men for at have været for generel og
upræcis. Indberetningen havde været ubrugelig på grund af sin generelle ka-

68

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 72.
Brev af 19. november 1959 fra den polske generalstabs militærattachéafdeling til militærattachéen
i København. IPN, Korespondencja wychodzaca
˛ do Attachatu w Kopenhadze, 371/74.
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Signalsted for polske agenter ved Lyngbyvej. Krydset angiver det præcise sted, hvor signalet om ny post skal placeres. 1955 (IPN, Warszawa).
rakter. Alt kildemateriale, som lå til grund for indberetningen, skulle nu sendes til Polen.70
Da man nogle år senere var blevet mere fortrolig med de østlige officerers
rutiner og arbejdsmetoder, synes det ikke at have vakt den store uro hos de
danske tjenester. FE fulgte de østlige efterretningsofficerer på deres rejser
rundt i landet, og op gennem 1960’erne førte dette til en tilbagevendende
konstatering i FE’s halvårsoversigter: „Disse rejser har ikke i det forløbne
halvår givet anledning til særlige forholdsregler, men skønnes stadig at have
efterretningsmæssige formål.“71

Polens særlige interesse for Danmark
Polen havde en særlig interesse i at kende det danske område i mindste detalje. PET modtog oplysninger om, at Danmark af polske militære myndigheder blev anset for at være et potentielt operationsområde i en eventuel fremtidig konflikt, hvori Polen måtte være impliceret. Den polske interesse var
altså langt større og rakte videre end blot Sønderjylland. Militærattacheen i
Danmark havde ifølge PET’s oplysninger fået stillet følgende særlige krav af
den polske militære efterretningstjeneste:
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Brev af 19. november 1959 fra den polske generalstabs militærattachéafdeling til militærattachéen
i København. IPN, Korespondencja wychodzaca
˛ do Attachatu w Kopenhadze, 371/74.
71
FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 2 1964, s. 83.
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„1) Indberet enhver oplysning vedrørende de i det dansk/tyske grænseområde beliggende militære installationer, broer, jernbanenet og -stationer samt flyvepladser – heri indbefattet rids af disse. Alle sådanne installationer betragtes af Z-II som sabotageobjekter under fjendtligheder
eller før disses udbrud.
„2) Indberet ethvert chefskifte inden for det danske militær – heri indbefattet en fuldstændig redegørelse for de pågældendes politiske sympatier.
„3) Indberet enhver oplysning vedrørende samtlige NATO-installationer i
Danmark – heri indbefattet Danmarks deltagelse i NATO.
„4) Som følge af Danmarks geografiske beliggenhed i forhold til Polen og
af den kendsgerning, at Danmark – efter polsk opfattelse – bliver det
første land, der bliver angrebet i tilfælde af en væbnet konflikt mellem
Øst og Vest, skal militærattacheen i danske militære kredse pointere
Danmarks naboers, Sovjetunionens og Polens, militære styrke i håb om,
at Danmark vil frigøre sig for sin tilknytning til vesten, trække sig ud af
NATO og indlede en neutralitetspolitik i lighed med Sverige og
Finland.“72
De danske efterretningstjenester indrettede sig efter, at Polen havde fået særlige arbejdsopgaver omkring Danmark, der afspejlede sig i de polske diplomaters aktiviteter.73 Sammen med de sovjetiske diplomater var polakkerne efter
alt at dømme de mest aktive i Danmark. Eksempelvis var det tydeligt, at skiftende polske militærattacheer havde til opgave at indsamle militære oplysninger om det danske forsvar. Hertil fik de hjælp. PET havde blandt andet bemærket, at flere herboende polakker havde haft en række kontakter med såvel det civile personale på den polske ambassade som militærattacheen, og at
disse kontakter var af en efterretningsmæssig karakter.74 Under overvågningen af polakkerne opdagedes det, at også danskere indgik i de polske forbindelser. I sommeren 1960 fik de danske efterretningstjenester nye oplysninger. Det forlød, at stillingen som militærattaché ved den polske ambassade
i Danmark udelukkende var blevet oprettet for at kunne indsamle oplysninger vedrørende Danmarks og Bornholms militære forsvar. Særligt én bestemt
polsk militærattaché blev fremhævet som yderst effektiv, da han både gennem
egne observationer og gennem meddelere fik indsamlet „ikke så få militære
oplysninger“.
„Militærattacheen har imidlertid haft mindre held til hvervning af produktive efterretningsagenter, og på nuværende tidspunkt forsøger militæratta-
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PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 116.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 116.
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PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 116.
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cheen og hans stab at oprette et agentnet, der skal indsættes i fremtidige
fredstidsoperationer eller under en krig.“75
Den pågældende attachés succes kunne delvis tilskrives nogle danske venner, som havde været ham behjælpelige under nogle af de hemmelige operationer. Danskerne havde blandt andet stillet deres sommerhuse til rådighed,
og disse kunne ifølge attacheen anvendes „som baser for en hemmelig operation“. Flere af de af attacheen indsamlede oplysninger blev givet videre til
hans sovjetiske kollega. Indsamlingen af oplysninger havde dog ændret karakter.
„For så vidt angår indsamlingen af rutinemæssige militære oplysninger, er
det i Danmark bestående polske militærattachéembedes betydning gradvis
mindsket. Dette skyldes den kendsgerning, at ideen med at indsætte polske
væbnede styrker i Danmark i tilfælde af konflikt har ændret sig, samt at de
fleste af de fundamentale militære oplysninger vedrørende Danmark allerede
er indsamlet.“76
Oplysningerne pegede i to retninger. Enten havde Polens engagement over
for Danmark ændret sig. Det kunne tolkes således, at det polske militær ville
komme til at spille en ikke videre central rolle i forbindelse med en eventuel
operation mod Danmark. Eller også kunne oplysningerne antyde, at Polen og
Sovjetunionen følte sig sikre på, at man i 1960 havde indsamlet alle de nødvendige oplysninger for at Warszawapagt-landene kunne operere mod Danmark i en væbnet konflikt. Det i dag tilgængelige materiale fra Warszawapagtens arkiver viser, at det var det sidstnævnte scenarie, der var det rigtige.
Som vist i kapitel 24 var Polens rolle i forhold til Danmark i krigstilfælde langt
fra blevet mindre.

Indslusning af personer i Danmark
De østlige efterretningstjenester undersøgte mulighederne for at indsluse
personer i Danmark, uden at de danske myndigheder opdagede det. Sådanne
indslusninger tjente formentlig det formål at få østlige efterretningsofficerer,
agenter eller illegale ubemærket ind i Danmark.
Anskaffelse af en række forskellige dokumenter i det danske samfund var
af interesse for de østlige tjenester. Sådanne papirer var vigtige, hvis man
skulle kunne indsluse en agent i Danmark. Det var desuden vigtigt at vide,
hvordan en indsluset agent i givet fald kunne identificere sig over for de danske myndigheder, såfremt det blev nødvendigt. Også udstedelsen af et dansk
pas var af interesse. Derfor blev sådanne situationer beskrevet af den polske
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PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 116.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 116.
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tjeneste.77 Der blev fremlagt tre muligheder for, hvordan den polske tjeneste
skulle få fat i et dansk pas. Først og fremmest kunne man finde en person,
som var parat til at få udstedt et pas, for derefter at videregive det til den polske tjeneste. En anden mulighed var at stjæle et pas, mens den tredje mulighed var at få udstedt et pas i en anden persons navn. Den polske sagsbehandler anbefalede, at man forsøgte at stjæle et pas, men mente også, at den tredje
mulighed kunne bruges.
Fra polsk side forsøgte man at fremskaffe personlige dokumenter i form af
dåbsattester og ægteskabsattester.78 Det bemærkedes, at denne type dokumenter ofte kom i ambassadens besiddelse i forbindelse med forskellige sager. Brevhoveder, stempler og andet, som kunne give af polakkerne forfalskede danske dokumenter et autentisk præg, havde også interesse for tjenesterne. Det fremgår direkte af en polsk rapport, at man ville kunne bruge det
indhentede materiale til at fremstille forfalskninger.79
Samtidig med, at den polske efterretningstjeneste undersøgte mulighederne for at skaffe papirer og dokumenter – formentlig med det formål at
skabe falske identiteter til polske agenter, som skulle smugles ind i Danmark
– undersøgte man mulighederne for at rejse ubemærket ind i Danmark. Den
polske efterretningstjeneste udarbejdede rapporter vedrørende mulighederne for krydsning af den danske grænse, og hvor man kunne komme ind og
ud af landet. Kontrol af papirer og bagage ved ankomsten i Københavns lufthavn blev i den forbindelse beskrevet.80 Den polske tjeneste havde også
undersøgt indrejsemuligheder ad søvejen og bemærkede, at toldkontrol og
gennemgang af papirer flere steder var „overfladisk“ ved indrejse, ligesom de
indrejsendes bagage kun få gange blev gennemgået.81 At de polske efterretningstjenester anvendte civile polske skibe til at smugle personer ind i
Danmark, bekræftes af en polsk kilde.82 Den polske efterretningstjeneste har
været opmærksom på, hvornår man bedst fik landsat personer uden de danske myndigheders vidende. Således fremhævedes aftentimer, „da man på
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Den pågældende kilde giver ingen umiddelbar mulighed for at identificere kildens udsteder. Det
vides med andre ord ikke, hvilken af de to efterretningstjenester som står bag udfærdigelsen af rapporten.
78
„Dotyczy: pogody“ [Vedrører: vejret], rapport fra 1958, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji
agenturalnej Danii, 371/107. Vejret er i denne type rapporter kodesprog for efterretningssituationen.
79
„Dotyczy: pogody“ [Vedrører: vejret], rapport fra 1958, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji
agenturalnej Danii, 371/107.
80
„Dot. pogody“ [Vedr. vejret], rapport fra 1958, udarbejdet af Anatol. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
81
„Dot. pogody“ [Vedr. vejret], rapport fra 1958, udarbejdet af Anatol. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
82
„Plan organizacji i dokonania przerzutu na teren Danii“ [Plan for organisering og gennemførelse
af en transport til dansk område], 14. juli 1954, udarbejdet af løjtnant K¢odkowski. IPN, Sytuacja
agencyjna Danii, 381/142.
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dette tidspunkt endda kan gå i land uden toldeftersyn“.83 Kilden viser også, at
de polske efterretningstjenester har haft en vis forbindelse til flere personer
blandt skibenes besætning.
I sin rapport bemærkede den polske tjeneste, at indrejse ad landevejen –
via Vesttyskland – gik hurtigere end de andre steder. Desuden forekom muligheden for at blive opdaget mindre ved krydsning af den dansk-vesttyske
grænse. Den polske efterretningstjeneste havde gjort op, at der i en periode
på ti måneder i 1958 passerede næsten syv millioner rejsende og ca. en million køretøjer over grænsen ved Kruså.84
Umiddelbart kunne indsamlingen af disse informationer synes at høre til
småtings-afdelingen. Ikke desto mindre var det meget vigtigt for de østlige
efterretningstjenester at havde styr på „regimeforholdene“, som disse informationer blev betegnet. Det var den type viden, der muliggjorde, at de østlige
spioner ikke faldt i øjnene i Vesten og eksempelvis afslørede sig selv gennem
forældede identifikationspapirer eller dårlige legender. Fra MfS’ HVA ved vi,
at der i tjenesterne fandtes selvstændige afdelinger, der beskæftigede sig med
disse spørgsmål og havde egne agentnetværk i Vesten.85

Hvervning af personer i Danmark
Som nævnt var hvervning af agenter i mållandene et vigtigt element i det østlige efterretningsarbejde. I de russiske arkiver er der ikke fundet materiale,
som beskriver sovjetiske overvejelser om sådanne hvervninger i Danmark. I de
polske arkiver findes derimod dokumenter, som beskriver en polsk efterretningstjenestes – formentlig den militæres – overvejelser vedrørende hvervninger af personer i Danmark. Mulighederne for at gennemføre hvervning
faldt i to overordnede grupper: 1) polske emigrantmiljøer, 2) danske statsborgere.86
På det pågældende tidspunkt boede der ifølge den polske tjeneste omkring
12.000 polakker i Danmark. Det drejede sig blandt andet om emigranter, som
havde boet i Danmark i 30-40 år, og som var integrerede i Danmark. En anden gruppe polakker var de personer, som under anden verdenskrig var
tvunget til at flygte fra Polen.87 Hertil kom gruppen af afhoppere, som i efter83
„Plan organizacji i dokonania przerzutu na teren Danii“ [Plan for organisering og gennemførelse
af en transport til dansk område], 14. juli 1954, udarbejdet af løjtnant K¢odkowski. IPN, Sytuacja
agencyjna Danii, 381/142.
84
„Dot. pogody“ [Vedr. vejret], rapport fra 1958, udarbejdet af Anatol. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
85
Helmut Müller-Enbergs, Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, vol 2, 1998, s.
214ff.
86
Rapport, uden dato, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
Rapportens ophavsmand formodes at være den polske militærattaché.
87
Dette kunne for eksempel være polakker, som havde hjulpet den tyske besættelsesmagt i Polen.
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krigsårene havde søgt tilflugt i Danmark.88 Nakskov, Maribo og København
blev fremhævet som byer, hvor der var større grupper af polakker. De polske
hjemstavnsforeninger blev belyst og opdelt i henseende til politisk tilhørsforhold. Der var flere herboende polakker, som stadig var positivt indstillet over
for deres hjemland. Til trods for, at der var tale om en blandet skare, var det
dog stadig muligt at finde personer, som var af interesse for den polske tjeneste. „Blandt de nævnte grupper og miljøer kan man – hvis man leder efter
dem – finde folk, som fortjener vores interesse – sandsynligvis ikke mange.“89
Konklusionen var, at man stadig ikke havde en tilbundsgående indsigt i miljøerne, og at det som medarbejder ved den polske ambassade var svært at
trænge ind i disse miljøer „på grund af det velfungerende politi- og efterretningssystem“.90
Ifølge rapporten var det endnu sværere at hverve personer blandt de danske statsborgere på grund af samfundets stabilitet. Befolkningen var blevet
forført af den herskende klasse, lød argumentationen. I alle samfundslag
kunne man dog finde utilfredse personer. „Netop i disse sociale lag kan man
finde folk som fra vores arbejdes synspunkt kan udgøre en vis værdi.“91 Man
havde dog ikke fri adgang til danske „systemkritiske“ miljøer, men udvælgelsen af kandidater i disse miljøer burde kunne betale sig, da polakkerne
mente, at de var mindre infiltrerede af den danske efterretningstjeneste end
de polske miljøer.92
Danskeres rejser til Østeuropa blev fulgt af de danske efterretningstjenester, fordi man vidste, at østlige tjenester gik målrettet efter at forsøge hvervninger af vestlige turister i Østeuropa. KGB’s andet hoveddirektorat havde
ikke bare til opgave at overvåge og kontrollere den sovjetiske befolkning, men
skulle også følge vesteuropæere med henblik på at afsløre eventuelle efterretningsaktiviteter og forberede hvervninger af disse under deres ophold i
Sovjetunionen. Inden vesteuropæere fik indrejsetilladelse til Sovjetunionen,
var de blevet undersøgt og kontrolleret af det lokale KGB-residentur i deres
hjemland.93 Ifølge FE gjorde de sovjetiske og østtyske efterretningstjenester
sig „de største anstrengelser for at finde og hverve agenter under
Leipzigermessen og Østersøugen.“94 „Ofte benytter man sig af påståede overtrædelser af de af den østtyske regering fastsatte rejsebestemmelser til at øve
pres,“ vurderede FE. De danske efterretningstjenester kunne konstatere, at
østlige efterretningstjenester forsøgte at hverve danskere under deres besøg i
Østeuropa. I en årrække havde det været kendt, at myndighederne i de øst88

Rapport, uden dato, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
Rapport, uden dato, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
90
Rapport, uden dato, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
91
Rapport, uden dato, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
92
Rapport, uden dato, uden ophavsmand. IPN, Akty dot. sytuacji agenturalnej Danii, 371/107.
93
Ilya Dzhirkvelov, Secret Servant – My life with the KGB & the Soviet elite (1987), s. 127, 130.
94
FE’s arkiv. Halvårsoversigt nr. 1/1965, s. 84.
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europæiske lande i samspil med efterretningstjenesterne på forskellig måde
forsøgte at sætte vestlige rejsende under pres eller at bringe dem i kompromitterende situationer. Dette havde til formål at få de pågældende til at indgå
i et samarbejde med efterretningstjenesterne.

Tilstedeværelse af østlige radio-agenter
I sine erindringer beretter PET-medarbejderen Ib Norgaard om PET’s opdagelse af såkaldte radioagenter i Danmark.95 Radiotrafik fra Østeuropa blev
aflyttet fra forsvarets lyttestationer, og blandt de aflyttede sendinger var meddelelser til radioagenter forskellige steder i Danmark. Disse agenter var trænet i brugen af radioer og havde formentlig til opgave at holde den militære
ledelse i Sovjetunionen og Østeuropa orienteret om militære forhold i Danmark i forbindelse med krise eller krig. Til imødegåelse af sådanne radioagenters aktiviteter samarbejdede FE og PET og gennemførte pejlinger i forsøg på at finde frem til danske radioagenters geografiske placering.
Ifølge Norgaard fik de danske efterretningstjenester „efterhånden lokaliseret de fleste „hemmelige agenter“ i Danmark“.96 Hvor mange det har drejet
sig om, vides ikke med sikkerhed, men angiveligt kendte man på et ikke nærmere angivet tidspunkt til syv-otte radioagenter i Danmark. Trods identificeringen af radioagenterne førte det ikke til anholdelser. PET formodede, at
anholdelser af de danske radioagenter ville medføre, at Sovjetunionen og de
østeuropæiske lande blot opbyggede nye agentnetværk i Danmark.97 Ved at
forholde sig passivt kunne PET skride ind over for de identificerede radioagenter og anholde dem i forbindelse med krise eller krig og derved gøre det
svært for de østlige tjenester at opbygge et nyt netværk.
Ib Norgaards oplysninger bekræftes af materiale i PET’s arkiv. Enkelte dokumenter peger på, at man fra dansk side forsøgte at imødegå disse radioagenter. PET havde oplysninger om, at en person under 16 dages ophold i
Karlshorst-forlægningen i Berlin, hvor KGB havde sit stærkeste hovedkvarter
uden for Sovjetunionen, i december 1957 modtog træning i hemmelig radiokommunikation med henblik på operationer i Danmark som hemmelig
radioagent for den sovjetiske militære efterretningstjeneste i DDR.98 På baggrund af denne sag og andre erfaringer, som man fra dansk side havde gjort
sig, konkluderedes det, at østblokken havde spioner og agenter i Danmark,
som ved hjælp af radio holdt sig i forbindelse med deres føringsofficerer. Det
var imidlertid svært at imødegå sådanne aktiviteter.

95

Ib S. Norgaard. Spionjæger i Danmark – en dansk spionjægers liv og oplevelser i PET, s. 40-45.
Ib S. Norgaard. Spionjæger i Danmark – en dansk spionjægers liv og oplevelser i PET, s. 43.
97
Norgaard, Spionjæger i Danmark, s. 44-45.
98
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 126.
96
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Som det fremgår af kapitel 55, er der fra en senere periode indicier for, at
den polske efterretningstjeneste etablerede enkelte mobiliseringsgemmesteder med nedgravede tovejs-radiosendere.

Brug af illegale i Danmark?
Ved siden af de enkelte landes efterretningstjenester og de herværende residenturer på repræsentationerne formodede de danske efterretningstjenester,
at der i Danmark eksisterede såkaldte illegale residenturer bestående af hemmelige efterretningsorganisationer uden åben kontakt til de østlige efterretningstjenester. De såkaldte „illegale“ var som regel østeuropæiske efterretningsofficerer, der havde modtaget en langvarig og målrettet uddannelse,
som på sigt skulle gøre dem i stand til uhindret, ubemærket og under falsk
identitet at operere i de vestlige lande. Fra østtysk side vides imidlertid, at illegale residenturer også kunne ledes af lokale.99
I Danmark har eksempelvis sovjetiske illegale opereret under falsk identitet, og som det fremgår ovenfor, arbejdede også de polske efterretningstjenester aktivt for at skaffe sig informationer, papirer og dokumenter, som gjorde
dem i stand til at skabe falske danske identiteter til deres uddannede efterretningsofficerer.
Uddannelsen af de illegale blev i visse tilfælde udført af tidligere illegale,
som selv havde erfaringer med hemmelige operationer i fremmede lande.
For uddannelsen af eksempelvis GRU’s illegale gjaldt det, at de potentielle
illegale igennem en længere periode blev sat under observation, for at tjenesten kunne fastslå, om de nu også var egnede til opgaven. Blev de godkendt
til uddannelse som illegale, ventede der dem et næsten fire år langt uddannelsesforløb. Herunder lærte de sprog, ligesom de konstant blev bombarderet med oplysninger om de lande, som de var udset til at skulle operere i.100
Retningslinjer, uddannelse og arbejdsmetoder for de illegale varierede fra
tjeneste til tjeneste, men grundlæggende var målet det samme: at få smuglet
uddannede efterretningsfolk ind i andre lande, hvorfra de skulle udføre spionage og undergravende operationer. Illegale ville således kunne aktiveres,
når forskellige opgaver skulle løses. Ikke bare udvælgelsen og uddannelsen
var en langsommelig proces. Også rejsen til det land, som var udpeget som
endemål for den enkelte illegale, kunne ofte tage flere måneder. Undervejs
tog den illegale ophold i flere andre lande, inden han nåede frem til eksempelvis Danmark.
For at få de illegale smuglet ind i de vestlige lande og plantet dem i ubemærkethed var det nødvendigt at fremskaffe legitimationspapirer fra de
99

Müller-Enbergs, Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, vol 2, s. 48ff.
Viktor Suvorov, Inside Soviet Military Intelligence, 1984, s. 75-83.
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lande, hvor de illegale skulle opholde sig. Det kunne være et vestligt pas eller
et indfødsretsbevis. De sovjetiske efterretningstjenester indsamlede også andre former for papirer og dokumenter. Eksamensbeviser af alle slags, soldaterpapirer samt arbejds- og opholdstilladelser havde stor værdi for GRU og
KGB, fordi de ville kunne hjælpe med til at konstruere og styrke den sovjetiske illegales falske identitet – den såkaldte legende. Efterretningstjenesterne arbejdede målrettet og intenst på at fremskaffe og forfalske legitimationspapirer. Indsamlingen af ægte legitimationspapirer blev foretaget af såvel de legale residenturer som illegale agenter og kunne ske gennem simpelt
tyveri såvel i Vesten som under vesteuropæeres besøg i de østeuropæiske
lande. Det var både de legale og illegale residenters opgave at indsamle sådanne papirer. I alle de østeuropæiske lande søgte man efter statsborgere, der
var født i Vesten og derved havde en vestlig fødselsattest. På den måde ville
man kunne bruge disse personers papirer til at smugle illegale ind i de vestlige lande. Agenterne kunne efterfølgende leve uden de vesteuropæiske efterretningstjenesters opmærksomhed og kunne efter en årrække lade sig aktivere.
Efterretningstjenesterne opererede med hver deres netværk af illegale residenturer. De illegale kunne operere mere frit end de østeuropæiske diplomater. De skulle ikke altid selv infiltrere mål. Deres opgave kunne bestå i at finde
egnede personer, der kunne hverves som agenter til at fremskaffe oplysninger
og dokumenter.
Såfremt der var tale om et netværk af illegale, og disse illegale havde hvervet agenter, som udførte efterretningsopgaver, var der tale om såkaldte illegale residenturer. Disse residenturer bestod ifølge FE’s oplysninger i hovedreglen af fremmede efterretningsofficerer, som havde taget ophold i landet
under falsk identitet. Bag denne falske identitet lå en nøje opbygget og fremstillet livshistorie for hver enkelt officer med det formål at styrke personens
troværdighed i mållandet.101 FE mente, at hovedformålet med de illegale residenturer var, at disse kunne træde i kraft i tilfælde af krise eller krig, når de
østlige repræsentationer i sådanne situationer måtte lukke ned for deres aktiviteter.102
Illegale havde altid spillet en særlig rolle i det sovjetiske efterretningsarbejde, og efter afslutningen på anden verdenskrig fik DDR særlig stor betydning i forbindelse med den sovjetiske støtte til de illegale.103 For de vestlige
sikkerhedstjenester var det næsten umuligt at dæmme op for og afdække
denne form for aktiviteter. Det gjaldt særlig i de tilfælde, hvor det illegale netværk blev holdt fuldstændig adskilt fra de mere eksponerede legale residen-
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turer på ambassaderne. Hvis et sådant netværk skulle optrevles, krævede det
som regel, at en illegal ved et tilfælde blev afsløret, eller at østlige afhoppere
eller dobbeltspioner kunne give informationer om de illegale residenturer.104
Trods en skærpet indsats over for de østeuropæiske efterretningstjenester
havde PET endnu ikke opnået fuld indsigt i efterretningstjenesternes aktiviteter i Danmark. Det gjaldt ifølge PET’s materiale ikke en gang de operationer,
der udgik fra ambassaderne, men PET bemærkede dog ved flere lejligheder,
at efterretningsofficerer i det skjulte havde en række konspirative kontakter
med såvel identificerede som uidentificerede personer. Det kunne være den
sovjetiske presseattaché, som på et fortov i København blev passeret af en
kvinde, mens hun videregav et par kuverter til attacheen.105 Parker blev også
anvendt ved lignende møder mellem de sovjetiske efterretningsofficerer og
deres konspirative kontakter.106 Det var både østeuropæiske efterretningsofficerer, diplomater og personer i civile stillinger, som var involveret i sådanne
kontakter, hvor det fra dansk side var svært at udlede kontakternes faktiske karakter og indhold.
I de nævnte tilfælde var officielle sovjetiske repræsentanter umiddelbart
identificerbare. Sammenlignet hermed var de illegale et vanskeligere problem.
Anvendelsen af illegale i det efterretningsmæssige arbejde indebar store fordele over for kontraefterretningstjenester, fordi disse ikke havde et synligt og
håndgribeligt udgangspunkt som en ambassade at gå ud fra.
Ifølge FE gjorde alle Warszawapagtens efterretningstjenester brug af illegale.107 FE bemærkede, at de hidtidige erfaringer pegede på, at „de illegale
net består af „hvile-agenter“ uden andre aktuelle opgaver end uddannelse og
oplægning af materiel til kommunikations- og sabotageformål.“108 Disse
„hvile-agenter“ ville blive aktiveret, hvis de normale forbindelser mellem
Danmark og de socialistiske lande blev afbrudt. Indtil da havde illegale efterretningsofficerer som oftest til opgave at falde ind i den rolle, de var blevet tildelt og uddannet til.109 FE forventede, at de østeuropæiske efterretningstjenester i Danmark i tilfælde af krise og krig ville aktivere deres illegale netværk, de såkaldte illegale residenturer, som så ville overtage indhentningen af
efterretninger samt kommunikationen med hovedkvarteret i de respektive
hjemlande. Det danske forsvar regnede med, at de fremmede efterretnings104

FE’s arkiv. SikNyt, juli 1977, s. 7.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 97.
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PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 98. Østre Anlæg i København blev ved flere lejligheder
anvendt til sådanne møder.
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„Fokus på polsk efterretnings- og sikkerhedstjeneste“, Fokus nr. 8/76, s. 34. FE’s arkiv, 1167/76.
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„Fokus på polsk efterretnings- og sikkerhedstjeneste“, Fokus nr. 8/76, s. 35. FE’s arkiv, 1167/76.
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SikNyt januar – april 1980, s. 7-9, FE’s arkiv. For den østtyske illegale Jörg Meyers vedkommende
kom han til Danmark som den vesttyske sømand Rudolf Samiec. Den rigtige Rudolf Samiec var år
forinden omkommet og begravet i Belgien. Hans identitet blev siden hen anvendt af den østtyske
efterretningstjeneste til at få Jörg Meyer ind i Danmark. Det var tilsyneladende kun et tilfælde, at
PET fandt frem til Meyers rigtige identitet.
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tjenester ville anvende kurerer og illegale radioforbindelser til at opretholde
kontakten med hovedkvarteret.110
Tilstedeværelse af illegale blev kun meget sjældent bemærket i Danmark.
Hvorvidt dette afspejlede PET’s manglende evne til at trænge ind i illegale
netværk er vanskeligt at vurdere på baggrund af det benyttede kildemateriale.
Selvom det var ganske sjældent, at vestlige tjenester afslørede Warszawapagtens illegale efterretningsnetværk i Vesten, vurderede FE, at der var god
grund til at tro, at sådanne også fandtes i Danmark.111 Det skete, at indgåede
oplysninger pegede i retning af de danske tjenesters formodninger. Om de
polske tjenester noterede PET, at de angiveligt skulle have „mange polske
agenter i København, på Sjælland og på Bornholm“, og man skulle være særligt interesseret i at få oprettet „radio-residenturpunkter“ i Danmark.112 Det
kunne understøtte, at det drejede sig om langtidsforberedelser.
Kun få gange er det kommet til offentlighedens kendskab, at man i Vesten
har fundet depoter af østeuropæisk oprindelse. Et sovjetisk radio-depot i
Schweiz blev i 1998 fundet og forsøgt fjernet af de schweiziske myndigheder,
ligesom lignende depoter blev fundet i Belgien efter anvisninger givet af
KGB-arkivar Vasilij Mitrokhin.113 Der er i forbindelse med gennemgangen af
PET og FE’s arkiver kun fundet få tegn på, at lignende depoter kunne være
etableret i Danmark. PET modtog i 1978 oplysninger om, at man fra sovjetisk
side havde benyttet besættelsen af Bornholm til at etablere en række hemmelige depoter indeholdende diverse fornødenheder, som i en krigssituation
kunne vise sig at blive brugbare, heriblandt radioudstyr til at sende og modtage, elementbatterier, ædelstene, ædelmetaller og lignende. Da PET imidlertid i oktober 1979 gjorde status over sagen, måtte man konstatere, at man ikke
havde fundet noget. Trods relativt detaljerede beskrivelser og minutiøse
undersøgelser fandt PET intet. Om depoterne aldrig havde eksisteret, eller
om de var blevet gravet op i den mellemliggende periode, vides ikke.114
De østlige efterretningstjenester ville formentlig koncentrere sig om danske beredskabstiltag. FE ville ikke udelukke, at enkelte militære efterretningsofficerer fra ambassaderne ville gå under jorden og fortsætte arbejdet i Danmark som illegale. De ville således kunne supplere den gruppe illegale, som
forventedes allerede at befinde sig i Danmark. Denne gruppes residenturer
ville formentlig blive aktiveret, når de normale diplomatiske forbindelser blev
brudt mellem Danmark og østlandene. FE’s konklusion var klar: „I overensstemmelse med Warszawapagt-efterretningstjenesternes organisering af ind110

„Spionage, sabotage og undergravende virksomhed“, Fokus nr 6/76, s. 24. FE’s arkiv, 462/76.
SikNyt 1971 (dateret april 1972), s. 7. FE’s arkiv.
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PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 132.
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PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr.106. Se også nr. 76 samt Andrews & Mitrokhin, The
Mitrokhin Archive, s. 462-487. Andrews og Mitrokhin beskriver nedgravningen af diverse sovjetiske depoter i vestlige lande – depoter som skulle anvendes i tilfælde af krig.
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hentningsapparatet i udlandet, må det antages, at der i Danmark også findes
såkaldte „illegale“, enten som „enkelt“-agenter eller som „illegale residenter“,
der opholder sig her under falsk identitet.“115 FE’s formulering antydede, at
man ganske vist ikke havde konstateret tilstedeværelsen af illegale efterretningsofficerer i Danmark, men troede på sådanne officerers tilstedeværelse,
da de indgik som en fast bestanddel af de østlige tjenesters efterretningsmæssige repertoire.
PET inddelte de illegale efterretningsofficerer i to grupper. Den ene
gruppe omhandlede de personer, der i fredstid blot var hvilende agenter, og
som ventede på at blive aktiveret efter nærmere instruks i den såkaldte „grå
periode“, muligvis med henblik på at udføre sabotage. Den anden gruppe
illegale omhandlede de personer som allerede i fredstid opererede efterretningsmæssigt uden nogen form for forbindelse til legale residenturer på de
østlige repræsentationer.116 Endnu foreligger der ikke beviser på de hvilende
agenter fra østlige arkiver.
De danske efterretningstjenester beskrev i en rapport i 1985, hvordan de
østlige efterretningstjenester holdt kontakt til agenter i Vesteuropa ved hjælp
af radio. Radiosignaler blev opfanget og forsøgt afkodet. Agenter i Vesteuropa
kunne også modtage instrukser via transistorradioer. Særlige radiostationer i
Østeuropa udsendte på bestemte tidspunkter kodede meddelelser, og PET
vurderede, at mindst 32 radiostationer i Østeuropa blev brugt til at sende
mellem 65.000 og 110.000 meddelelser årligt til agenter i Vesten.117 Flere af
de i Danmark konstaterede tilfælde af „agentlignende“ radiotrafik stammede
fra enten østeuropæiske flådefartøjer eller ambassader i Danmark.

DDR’s efterretningsvirksomhed i 1950’erne
I 1959 fik den danske offentlighed øjnene op for den efterretningsvirksomhed, der udgik fra DDR. Det skete i forbindelse med den såkaldte „Runa-sag“.
Sagen førte til, at en syv mand stor skibsbesætning blev dømt for spionage.118
PET havde gennem nogen tid været mistænksomme over for danske skibe,
der anløb de østtyske østersøhavne. De blev anset for at være involveret i
smugleri, og dansk politi lå inde med historier om, hvordan de østtyske myndigheder havde forsøgt at udnytte dette forhold til at hverve folk eksempelvis
til kurertjeneste.
I Runa-sagen havde spionagen været rettet mod danske militære objekter
såsom radaranlæg, kyst- og havneanlæg, befæstninger og flyvepladser. Skibets
115
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kaptajn havde desuden sendt „stemningsrapporter“ vedrørende de politiske
forhold inden for de danske fagforeninger til sine østtyske kontakter.
Oplysningerne blev overdraget til en sovjetisk kontakt. Også politisk materiale vedrørende DKP, NATO, det danske folks syn på Koreakrigen, Ungarnsopstanden og lignende blev givet videre til sovjetisk og østtysk side. PET var
velorienteret om Runa-sagen. Man vidste, at Runa-folkene også havde haft til
opgave at finde oplysninger om Beldringe flyveplads, om olielagre i Hundested samt om det militære anlæg på Masnedø. De oplysninger skulle ikke afleveres i DDR, men placeres i en „død postkasse“ i Dyrehaven, hvor der også
kunne findes penge og nye opgaver. Ved anholdelsen havde bådens skipper
en række oplysninger „fra danske havne (kajområder, pakhuse, kraner og
tankanlæg) og kyster“ på sig. Han var yderligere belastet af det faktum, at han
i årevis flittigt havde „fotograferet danske og andre skandinaviske kyststrækninger, havneanlæg og skibe“. I et af de fotograferede områder lå en vigtig militær radarstation, og billederne ville kunne bruges til at bestemme dennes
beliggenhed.119
Under den kolde krig blev Runa-sagen behandlet som det første større bevis for det østtyske MfS’s spionagevirksomhed i Danmark.120 PET var ikke helt
så sikker i denne sammenhæng, og formodede en sovjetisk indblanding.121
Årsagen til forvirringen kunne dels være, at skellet mellem den østtyske tjeneste og dens sovjetiske rådgiver var ganske flydende i 1950’erne, dels at de
sovjetiske efterretningstjenester var meget aktive på DDR’s territorium – også
ved brug af DDR-borgere. De forhold måtte skabe nogen forvirring for vestlige betragtere. Også selvom 1950’erne var den periode, hvor de vestlige efterretningstjenester havde bedst styr på DDR’s spionageapparat. Det skyldtes for
det første, at de på grund af den delvis åbne grænse lettere kunne operere i
DDR; for det andet, at de i denne periode modtog en del afhoppere fra de
østtyske efterretningsorganer, der endnu var under opbygning. På trods af
disse gunstige forhold herskede der ikke fuld klarhed i Runa-sagen.
Dokumenter, der er fremkommet efter murens fald, dokumenterer, at det
ikke var DDR, men derimod Sovjetunionen, der stod bag.122
Året før Runa-sagen startede de såkaldte Østersøuger i Rostock. Disse østtyske propagandafestivaler er beskrevet andetsteds i udredningen.123 Selvom
antallet af deltagere, der i øvrigt fortrinsvis var kommunister, var beskedent,
udgjorde ugerne et problem for PET. I PET-analyser blev ugernes samt
Leipzigermessernes konspirative betydning ofte fremhævet. Et særligt pro119

Sagen er beskrevet i Bent Jensen, Bjørnen og Haren, s. 414-415.
PET’s arkiv: DIIS-samlingen: Dokument Nr. 123.
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Generalmajor Kraus, MfS Rostock, til Harry Tisch, Førstesekretær SED Rostock. 23. marts 1965.
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123
Se kapitel 16.
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blem ved ugerne var formodentlig, at PET havde svært ved at kontrollere,
hvad der foregik.
Mistanken om, at der foregik noget lyssky ved Østersøugerne, fik PET bekræftet, da en kaptajn i MfS hoppede af i 1964. Han bekræftede, at MfS’ HVA
brugte ugerne til hvervning, og at tjenestens Danmarksafdeling angiveligt
skulle have haft held med dette forehavende.124 Dette er også blevet bekræftet efter den kolde krig, idet eksempelvis den afslørede HVA agent „Flame“,
blev hvervet under Østersøugen.125 At tilfældet „Flame“ ikke var enkeltstående,
bekræfter MfS’ afslutningsrapport fra den Østersøuge, hvor han blev hvervet,
i 1959. Heri bekræfter MfS’s distriktsledelse, at såvel kontraspionage som udlandsspionage havde været aktive, og at det var lykkedes sidstnævnte at lægge
grunden til nye agentforløb.126
Dog synes koldkrigsbeskrivelser af ugerne som de rene spionagecentraler
at være overdrevne.127 Dokumenter fra MfS viser, at de østtyske sikkerhedsmyndigheder først og fremmest var til stede for at sikre ugernes kontrollerede
forløb. Ugerne havde også for statssikkerheden først og fremmest politisk betydning som DDR’s udstillingsvindue over for de nordiske stater. MfS forudså
naturligvis muligheden for at gennemføre hvervninger under ugerne, men
dette måtte kun ske efter godkendelse fra HVA-chefen eller hans stedfortræder.128 Disse strikse retningslinjer lå et stykke fra forestillingen om Østersøugerne som DDR-tjenesternes jagtmarker.
Selvom Runa-sagen og Østersøugerne fremstod som markeringer af DDR’s
muligt spirende interesse for Danmark, og selvom DDR’s tjeneste som nævnt
længe var under sovjetisk kontrol, havde østtyskerne allerede tidligt orienteret sig mod nord. Dette gjaldt særligt den militære efterretningstjeneste, der
siden starten i 1952 havde haft til opgave at operere i Danmark. Ekspertise til
dette arbejde trak efterretningstjenesten eksempelvis fra de tyske kommunister, der havde opholdt sig i Danmark under besættelsen. Fra deres rækker
kom Richard Rösner, der havde ansvaret for arbejdet med Danmark og var en
af de ledende officerer i den tidlige militære efterretningstjeneste. Den militære efterretningstjeneste blev også i stand til at operere i Danmark. Dog byggede tjenestens analyser i 1950’erne udelukkende på åbne kilder.129
MfS’ HVA’s interesse for Danmark kan først dateres til 1956, hvor tjenesten
med den eksplicitte begrundelse „da Danmark er medlem af NATO“, indledte opbygningen af et netværk i landet.130
124
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21 · DKP og de østlige efterretningstjenester
DKP var i opposition til det danske politiske system og den vestlige alliance og
stod dermed også i et modsætningsforhold til de danske myndigheder og de
øvrige partier. Partiets politiske stillingtagen var en udfordring, som primært
socialdemokraterne tog op. De havde allerede i mellemkrigstiden været i indædt kamp med kommunisterne om arbejdernes gunst på arbejdspladserne og
inden for fagbevægelsen. På grund af deres centrale indsats i modstandsbevægelsen kom kommunisterne politisk styrkede ud af besættelsestiden.
DKP’s styrkede position udgjorde en særlig udfordring for det etablerede
politiske system, ikke mindst fordi den kolde krig i årene efter anden verdenskrigs afslutning lagde sig som en politisk overbygning på de indre danske konflikter. Med Sovjetunionens magtsfære rykket frem til Danmarks søgrænse
mod syd og øst udgjorde kommunisterne et sikkerhedsmæssigt problem, der
udgik fra, at de havde deponeret deres politiske loyalitet hos Sovjetunionen.
Det var allerede et problem, der trængte sig på i krigens sidste år, hvor man
blandt andet fra socialdemokratisk side frygtede en kommunistisk magtovertagelse i forbindelse med tyskernes kapitulation og begyndte at træffe sine
forholdsregler.1
Selvom DKP ikke greb magten efter befrielsen, blev partiet fortsat betragtet som en sikkerhedsrisiko. Spørgsmålet var, hvor langt kommunisternes
loyalitet over for Sovjetunionen og de øvrige socialistiske stater strakte sig.
Mere specifikt drejede det sig for det første om, hvorvidt de i tilfælde af en
konfrontation mellem Øst og Vest ville handle som en femte kolonne. For det
andet om de i fredstid bedrev spionage for de socialistiske lande.
Det var det danske kontraefterretningsapparats opgave at finde svaret.
Efter befrielsen i 1945 og nogle år frem var der uklarhed om, hvorvidt
Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller Forsvarets Efterretningstjeneste
(FE) skulle varetage opgaven med at overvåge de danske kommunister. I slutningen af 1940’erne synes FE på lige fod med PET at have været aktiv i overvågningen af kommunisterne, men i 1950 blev det afgjort, at PET fik tildelt
opgaven.2
PET’s oplysninger om diverse sager af efterretningsmæssig karakter blev i
1940’erne og frem til omkring 1953 registreret i det såkaldte plankartotek. De
rapporter og sager, som journalnumrene henviser til, og som kunne have kastet lys over eksempelvis DKP’s aktiviteter, er gennem årene blevet makuleret.
Det samme gør sig gældende for FE’s arkivalier fra den pågældende periode.
Her har det heller ikke været muligt at finde materiale om FE’s overvågning
1

Palle Roslyng-Jensen, Værnenes politik – politikernes værn, 1980.
Wilhelm Christmas-Møller, Obersten og Kommandøren – Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokrati 1945-55, 1995, s. 198.
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af kommunisterne i 1940’erne. Det har derfor kun været et begrænset antal
sager, som i PET’s arkiv har kunnet supplere det materiale, som er fundet i
andre arkiver. Nedenstående baserer sig således på enkelte kilder fundet i
efterretningstjenesternes arkiver, kilder fra andre arkiver samt den eksisterende litteratur.

Den kommunistiske trussel?
I begyndelsen af 1948 udtrykte danske politikere gentagne gange bekymring
for, hvad de danske kommunister kunne tænkes at finde på, hvis det kom til
en krise eller krig.3 Kun få eksisterende og tilgængelige kilder antyder imidlertid en illegal aktivitet fra DKP’s side. Mest kendt er fire efterretningsrapporter, som statsminister Hans Hedtoft modtog i 1948-49 fra forsvarsminister
Rasmus Hansen.4 Rapporterne stammer efter alt at dømme fra en af de daværende militære efterretningstjenester. Om oplysningerne er sande, og hvordan de i bekræftende fald er blevet indhentet, vides ikke.5 Rapporterne har
spillet en særlig rolle i den danske koldkrigsforskning, hvor de med jævne
mellemrum er blevet benyttet og har været stridspunkt, siden Tage Kaarsted
i 1977 refererede deres indhold.
I oktober 1948 skulle der ifølge en af disse rapporter være blevet afholdt et
hemmeligt møde mellem de kommunistiske bestyrelsesmedlemmer i „Arbejdsmændenes Fagforening for Hær og Flåde“. Fagforeningens bestyrelse
bestod af ni medlemmer, og af disse var seks kommunister. Formanden var veteran fra den spanske borgerkrig og mentes endda at have kontakter til den
sovjetiske efterretningstjeneste. På mødet mellem de kommunistiske fagforeningsfolk „modtog bestyrelsesmedlemmerne ordrer og retningslinjer vedrørende det fremtidige kommunistiske arbejde, agitation og undermineringsarbejde inden for hær og søværn.“6 Den anden rapport, som Hedtoft modtog
fra forsvarsministeren, var endnu mere opsigtsvækkende i sit budskab. DKP’s
centralkomite skulle i slutningen af september 1948 have afholdt et møde,
hvor man havde besluttet at nedsætte et udvalg bestående af en række fremtrædende partimedlemmer. Udvalget „skulle tilrettelægge sabotagen i Dan3

Peer Henrik Hansen & Jakob Sørensen, Påskekrisen 1948 – Dansk dobbeltspil på randen af den kolde krig,
2000, s. 82-83, 143-151.
4
De fire efterretningsrapporter blev optrykt i deres fulde længde i Arbejderhistorie nr. 4, 2002 med
kommentarer af Thorsten Borring Olesen og er således fuldt tilgængelige.
5
Oplysningerne om kommunisternes påståede hjælp til Sovjetunionen blev så vidt vides præsenteret for første gang i Tage Kaarsted, Et hundrede politisk-historiske portrætter 1929-1953, del 2 af De danske ministerier, 1977, s. 427. Allerede ved bogens udgivelse skabte oplysningerne om kommunisternes
holdning til Sovjetunionen debat. Siden hen er rapporterne blevet omtalt i Christmas-Møller,
Obersten og Kommandøren, Kurt Jacobsen, Aksel Larsen – en politisk biografi, 1993 samt Bent Jensen,
Bjørnen og haren – Sovjetunionen og Danmark 1945-65, 1999.
6
Rapport af 1. november 1948. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
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mark under en evt. engelsk eller amerikansk besættelse, ligesom det skulle
indkalde tillidsmænd til fortrolige møder i DKP’s faglige sekretariat og
mundtligt give dem anvisninger på sabotagens tilrettelæggelse og af tillidsmændene modtage planer over virksomhedernes sårbare punkter.“7
En række tillidsmænd skulle have fået ordre om at forberede og indsende
tegninger og planer over sabotageobjekter, ligesom de havde fået til opgave
at indkalde andre kommunistiske tillidsmænd til fortrolige møder, hvorpå sabotagen skulle planlægges. Der blev blandt andet henvist til et møde i Oslo,
hvor det skulle være blevet besluttet at intensivere arbejdet med fremkaldelse
af uro og strejker på arbejdspladserne. Et indsamlet beløb på 300.000 kr.
skulle ikke, som det ellers officielt blev forklaret, bruges til at hjælpe kommunisternes kriseramte avis „Land & Folk“, men i stedet fungere som en „hjælpefond til brug under strejker og for partiets ledende mænds eventuelle illegalitet. Tillidsmændene fik ordre til at forberede deres illegale bopæle og at
indsende meddelelse herom til udvalget.“8
På Riffelsyndikatet, Våbenarsenalet og Hærens tekniske Korps skulle kommunister placeret på stedet søge kontakt med tillidsmændene, mens man på
Refshaleøen tilsyneladende var i stand til med kort varsel at sætte alle vigtige
maskiner ud af funktion. Tro partikammerater var nemlig også her blevet placeret på strategisk vigtige steder. Oplysningerne om, at kommunisterne havde
stor indflydelse på forsvarets arbejdspladser, bekræftede blot de rygter, som
forud for påskekrisen i marts måned havde cirkuleret i den danske presse.9
Kommunisternes adfærd lignede til forveksling måden, hvorpå de tjekkoslovakiske kommunister havde overtaget magten ved Prag-kuppet i februar
samme år. Med kommunister placeret på de strategisk rigtige steder formåede man i den tilspidsede situation at overtage magten, uden at mange skud
blev løsnet. Noget lignende frygtede man i Danmark, og rapporten pustede
til denne frygt. Statsminister Hedtoft fandt ganske givet rapportens afsluttende linjer både opsigtsvækkende og foruroligende.
„På forespørgsel om partiets stilling i tilfælde af russisk besættelse, svarede
Alfred Jensen, at man officielt måtte tilkendegive et modsætningsforhold til
enhver fremmed besættelse af landet, men at man i realiteten på enhver
måde ville støtte en eventuel russisk besættelse af Danmark.“10
Rapporten afslørede ikke karakteren af den bebudede kommunistiske
hjælp, som jo kunne være såvel symbolsk som militær. En konsekvens af oplysningerne i de modtagne efterretningsrapporter blev, at PET i slutningen af
1949, formentlig efter politisk ordre, begyndte at indsende rapporter til le-

7

Rapport af 5. november 1948, s. 1. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
Rapport af 5. november 1948, s. 1-2. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
9
Rygterne fra marts måned 1948 om kommunisternes infiltration af forsvarets arbejdspladser er blevet yderligere beskrevet i Hansen & Sørensen, Påskekrisen 1948, s. 90-92.
10
Rapport af 5. november 1948, s. 2. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
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dende ministre.11 Rapporterne blev fremsendt hvert
kvartal og behandlede udviklingen inden for den
kommunistiske bevægelse i Danmark. Stort set hvert
kvartal kunne PET melde om fortsatte økonomiske
problemer for DKP, ligesom der blev givet oplysninger om de kommunistiske frontorganisationer.
Det var derimod så som så med meldingerne om
kommunistisk femtekolonnevirksomhed. Oplysningerne var få, og der var ikke meget, som dengang bekræftede oplysningerne i de fire efterretningsrapporter.
Rapporten med oplysninger om planlæggelse af
Alfred Jensen, MF for
kommunistisk
sabotage fik tilsyneladende PET til at
DKP fra 1936 til 1960,
reagere.
I
en
redegørelse
vedrørende kommunismen
besættelsesårene naturligi Danmark i 1949 forklares det med direkte henvisvis undtaget. (Folketinget).
ning til rapporten, at man i 1949 havde været opmærksom på „mistænkelige brande og driftsforstyrrelser i fabriksvirksomheder, uden at der har kunnet konstateres noget klart
tilfælde af sabotage.“12

DKP holder sig parat
Oplysningerne om kommunisternes intentioner har ganske givet været med
til at styrke Hans Hedtoft i troen på, at Danmark nødvendigvis måtte indtræde i en form for militæralliance. På trods af oplysningerne om den mulige
kilde til indre uro har det uden tvivl været den ydre trussel fra øst og løsningen på dette problem, som har haft størst indvirkning på statsminister
Hedtofts overvejelser. Førsteprioriteten var et fællesnordisk militærsamarbejde med Norge og Sverige, men da forhandlingerne brød endeligt sammen
i februar 1949, måtte den danske regering se sig om efter andre løsninger på
Danmarks sikkerhedspolitiske problem. Man vidste, at USA gerne så Danmark optaget i en vestlig alliance, men der var stadig en vis skepsis blandt de
danske politikere. Så megen skepsis, at Hedtoft forhørte sig hos den svenske
statsminister Tage Erlander om mulighederne for et dansk-svensk forbund.13
Denne idé fandt imidlertid ingen genklang hos svenskerne, og Hedtoft-regeringen måtte søge nye veje. Kort efter at det den 4. marts 1949 blev besluttet
at sende udenrigsminister Gustav Rasmussen til USA for at drøfte Danmarks

11

Det vides med sikkerhed, at statsminister Hans Hedtoft og H. C. Hansen modtog rapporterne.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 138.
13
Kaarsted, Et hundrede politisk-historiske portrætter 1929-1953, s. 423.
12
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optagelse i en vestlig alliance, modtog Hedtoft endnu en gang et par rapporter om de danske kommunister og deres aktiviteter.
Af rapporten fra den 11. marts 1949 fremgik det tydeligt, at bølgerne stadig gik højt i det danske kommunistparti. Den 8. marts skulle Aksel Larsen
have informeret DKP’s centralkomité om et møde i Oslo, hvor de skandinaviske kommunistpartier enstemmigt havde vedtaget at efterkomme ordren fra
Moskva om helt og fuldt at bekende sig til Sovjets udenrigspolitik. Over for
centralkomiteen skulle Aksel Larsen have forklaret, at den kommende tid
ville blive en „betydningsfuld kraftprøve mellem Sovjet og Vesten, og at Sovjet
imidlertid var rede til at slå hårdt til. Rusland havde sin invasionshær og sine
flyverstyrker parat. DKP havde fået ordre til at holde sig parat.“ 14 DKP ville
blive advaret om en forestående sovjetisk invasion, og det var derfor blevet
forbudt „aktive kommunister“ at rejse uden partiets tilladelse.15 De „aktive
kommunister“ skulle være i daglig kontakt med hinanden, og med Danmarks
underskrivelse af Atlantpagten skulle kommunisterne betragte sig som værende i krig med vestmagterne. Kommunisterne skulle indstille sig på at
udføre sabotage, og på arbejdspladserne skulle der indsamles oplysninger om
leverancer, indretning og maskinelt udstyr. En „aktiv kommunist“ skulle have
udtalt, at det ikke ville vare længe, før der udbrød krig. Når Danmark havde
underskrevet Atlantpagten, ville Sovjet betragte landet som fjendtligt indstillet, og det kunne i sidste ende resultere i, at Sovjet besatte Danmark for at
hjælpe kommunisterne. Københavnske kommunister havde fået ordre til at
forberede sig på at blive evakueret af russerne i tilfælde af en vestlig besættelse af Danmark, og BOPA havde fået ordre om at reorganisere sig.16 Af en
senere rapport fremgik det endnu en gang, at en række tillidsfolk havde fået
ordre til at iværksætte uro og sabotage på fabrikkerne.17
I 1949 kunne PET oplyse, at man havde oplysninger, som pegede i retning
af illegale kommunistiske aktiviteter, men at disse oplysninger endnu ikke var
bearbejdet. „Der foreligger en del oplysninger om forskellige personer, der
har udfoldet aktivitet i forbindelse med dannelse af illegale kommunistiske
celler eller grupper, men materialet er ikke nærmere bearbejdet.“ PET havde
undersøgt oplysningerne om eksistensen af „et kommunistisk efterretningsnet i Tyskland med kurerlinjer til og igennem Danmark samt kontakter for sådanne linjer her i landet og i Sverige“, uden at man havde været i stand til at
bekræfte forlydenderne.18

14

Rapport af 11. marts 1949, s. 1. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
Hvad betegnelsen „aktiv kommunist“ helt præcist dækker over, vides ikke, men det kunne måske
være en betegnelse for den lille hårde kerne af medlemmer, der var parat til at slutte op om
Sovjetunionen.
16
Rapport af 11. marts 1949, s. 1. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
17
Rapport af 18. marts 1949. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
18
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 138.
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Gennem årene er rapporterne blevet benyttet i den historiske forskning og
anvendt ukritisk i historiske fremstillinger. Det har været fremført, at rapporterne for så vidt både kunne bero på rumaflytninger, meddelere inden for
DKP’s egne rækker og telefonaflytninger, og at rapporternes oplysninger forekom sandsynlige.19 Flere historikere har dog sat spørgsmålstegn ved rapporternes ægthed og deres heller ikke fuldt ud bekræftede oplysninger. Det er
blevet nævnt, at rapporterne mest af alt minder om opspind og fabrikerede
oplysninger, som havde til formål at „oppiske en antikommunistisk stemning
og sikre dansk binding til NATO“.20 Af politiets rapporter fremgår det indirekte, at det var oplysningerne fra de fire efterretningsrapporter fra 1948 og
1949, som førte til en nøjere overvågning af kommunisterne. Man har med
andre ord taget oplysningerne alvorligt hos PET og brugt ressourcer på at afeller bekræfte oplysningernes rigtighed. Selv om der har været rejst tvivl om
rapporternes troværdighed og ægthed, er det imidlertid sandsynligt, at rapporternes oplysninger afspejler synspunkter, som har været til stede blandt ledende kræfter inden for DKP, nemlig en direkte støtte til Sovjetunionen i tilfælde af en krisesituation. Russiske kilder bekræfter, at DKP’s ledelse rent faktisk havde drøftet spørgsmålet om støtte til Sovjetunionen i tilfælde af krig og
i en vis grad været positivt indstillet over for en sådan støtte.21 Den sovjetiske
gesandt, Andrej Plakhin indberettede til Moskva, at „i hvert fald en del af
DKP’s forretningsudvalg var af den opfattelse, at de danske kommunister i tilfælde af en krig skulle understøtte Den Røde Hær“.22 Det er nærliggende at
søge besvaret, hvilken form for støtte der har været tale om fra DKP’s side.
Det har efter alt at dømme været den kommunistiske ledelses intention at
støtte Sovjetunionen bedst muligt. I fredstid skete dette med sympatitilkendegivelser, demonstrationer og gennemførelse af en politik i forlængelse af den
sovjetiske. Hvordan den kommunistiske støtte ville have udmøntet sig i krigstid er uvist. En egentlig militær støtte til Sovjetunionen fra DKP’s side synes
på det foreliggende grundlag mindre sandsynlig. PET’s oplysninger om kommunistiske militære aktiviteter har efter alt at dømme været begrænsede af
omfang og var ofte forbundet med opdagelsen af ikke-kommunistiske grupper, som efter eget udsagn var blevet dannet som modvægt til kommunistiske
aktiviteter. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at enkelte kommunistiske celler har været i besiddelse af våben og gennemført militær træning.23 Det er
19
Jensen, Bjørnen og haren, s. 332-334. Tage Kaarsted fremlægger uden kommentarer rapporternes
oplysninger, og Wilhelm Christmas-Møller tager heller ikke stilling til rapporternes oplysninger, men
konstaterer, at Socialdemokratiet formentlig har troet på oplysningerne og reageret på dem. Mens
Kurt Jacobsen som udgangspunkt er kritisk over for rapporterne, fremlægger han samtidig oplysninger fra såvel DKP’s som russiske arkiver, der til dels bekræfter dele af rapporternes oplysninger.
20
Information 5. november 1998.
21
Jensen, Bjørnen og haren, s. 331.
22
Jacobsen, Aksel Larsen, s. 430.
23
Journalist på Weekendavisen, Steen Andersen, præsenterede 9.-15. august 2002 en artikel baseret
på nyopdaget kildemateriale. Materialet beskrev, hvordan ikke-kommunistiske grupper førte en
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dog mindre sandsynligt, at DKP’s ledelse har været direkte involveret i etablering af væbnede kommunistiske grupper, da det ville have fået katastrofale
konsekvenser for tilslutningen til partiet, hvis sådanne grupper var blevet afsløret. Dette udelukker naturligvis ikke, at man i Danmark kan have opereret
med et skjult illegalt partiapparat, som har haft opbygningen af hemmelige
militære grupper som en af sine opgaver.24 Trusselsvurderingerne fra slutningen af 1940’erne pegede på, at et kommunistisk kup kun ville være sandsynligt, hvis det blev støttet af sovjetiske styrker.

Plankartotekets oplysninger om illegale aktiviteter
Som nævnt blev PET’s oplysninger om illegale aktiviteter registreret i det såkaldte plankartotek. Kartoteket viser, at PET løbende fik diverse meldinger
om indsmugling af våben til Danmark. Nogle rygter var ukonkrete, mens andre udpegede navngivne personer som værende i færd med at forsyne de danske kommunister med våben indsmuglet over den dansk-tyske grænse.25
Andre forlydender gik på, at kommunisterne skulle opbevare våben i DKP’s
partibygning i København, hvorfra man anvendte partiavisens biler til distribuering, efterhånden som passende depoter blev etableret andre steder.
I perioden 1948-52 havde der tilsyneladende været flere forsøg på at stjæle
våben fra hjemmeværnsdepoter rundt omkring i landet. I visse tilfælde slap
gerningsmændene af sted med våben og ammunition, mens de andre gange
måtte fortrække med uforrettet sag. I enkelte tilfælde forlød det, at DKP stod
bag tyverierne.
Under tyveriforsøg ved militærets depoter skete det, at gerningsmændene
blev overrasket af en vagtpost. Ved flere lejligheder affyrede vagtposterne varselsskud, hvorefter gerningsmændene skød igen.
Kartoteket indeholder også sager, hvor enkeltpersoner havde været i ulovlig besiddelse af våben, og i flere af disse sager påpegede PET personernes tilhørsforhold til kommunisterne. Den pågældende kunne eksempelvis karakteriseres som „aktiv kommunist“, mens det i andre tilfælde blot blev konstateret, at han var eller havde været medlem af DKP eller DKU.
Ifølge kartotekets oplysninger var der i en række danske byer i 1940’erne
og begyndelsen af 1950’erne dannet små væbnede antikommunistiske grupper, som alle havde det til fælles, at de ønskede at tage kampen op med lig-

skjult kamp med tilsvarende kommunistiske grupper, og i arbejdet indgik også „Oprettelsen af illegale Vaabengrupper“.
24
Rikets Säkerhet och den personliga integriteten – de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet sedan år 1945, Betänkande till Säkerhetskommissionen, Statens offentliga Utredningar, SOU
2002:87.
25
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 268.
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nende kommunistiske grupperinger i lokalområdet.26 Oplysningerne om
kommunisternes væbnede aktiviteter var af forskellig karakter og kom fra forskelligt hold. PET’s plankartotek synes at indeholde flere oplysninger om
disse væbnede antikommunistiske grupper end om lignende grupper etableret af kommunisterne.
Fælles for oplysningerne fra plankartotekets kort er, at det på grund af makulering ikke har været muligt at gennemse de sager, som i nogle få sætninger
beskrives på kortene.

PET’s rapporter for 1950
De få oplysninger om kommunistiske grupperinger gik igen i PET’s kvartalsrapporter, hvor de ledende danske ministre blandt andet kunne læse, at en
navngiven fremtrædende kommunist efter sigende skulle være leder af militære grupper inden for DKP.
„Disse grupper skal bestå af folk fra de tidligere modstandsgrupper, opdelt
i 3-mands grupper, som inden for hvert byafsnit samles i delinger og kompagnier, hvis træning foregår dels enkeltvis for de medlemmer, der er medlem af
hjemmeværnet og dels i åbenlyse orienteringsgrupper.“27
Som et eksempel på en sådan kommunistisk formation nævntes foruden
BOPA en skytteforening ved navn „Dannevirke“, hvis medlemmer var rekrutteret fra det tidligere modstandsafsnit P6.28 Særligt i København forlød det, at
en større illegal kommunistisk militærstyrke var under opbygning. En københavnsk produkthandler havde fra de militære overskudslagre købt militært
udstyr, som skulle bruges til at udstyre denne illegale militærstyrke. Styrken
var på omkring 1.000 mand, der skulle opstilles i 10 kompagnier. Disse var
igen inddelt i tre delinger á 30 mand med en tilhørende kommandogruppe
på 10 mand. Det var en fremtrædende navngiven kommunist, som skulle fungere som DKP’s civilkommissær for styrkerne. Fra Horsens, hvor antikommunister havde dannet den væbnede gruppe Black Watch, fik PET i slutningen
af 1940’erne oplysninger om, at en kommunistisk studiekreds på den lokale
aftenskole var blevet overrasket midt i undervisningen i et alternativt emne.
Gruppen var ved et tilfælde blevet overrasket, mens den var i færd med at
lære at adskille og samle maskinpistoler.
Rygterne fortsatte og kulminerede foreløbig i sommeren 1950, hvor DKP
tilsyneladende ventede en væbnet konflikt mellem Øst og Vest. Kort tid efter
Koreakrigens udbrud svarede FE på en mundtlig ordre afgivet af forsvarsmi-

26
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 268. Plankartoteket, som dækker perioden fra 1945 til ca.
1953, fortæller således kun indirekte om bevæbnede kommunister.
27
Rapport for 1/1-50 – 1/4-50, s. 5. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50, læg 10.
28
Rapport for 1/4-50 – 1/7-50, s. 12. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50, læg 10.
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nister Rasmus Hansen.29 To dage efter henvendelsen fra forsvarsministeren
kunne FE oplyse, at det inden for DKP var den almindelige opfattelse, at krigen i Korea ville føre til en ny verdenskrig, og at DKP igen ville blive forbudt.
DKP’s øverste ledelse havde derfor forberedt sig på „en illegal tilværelse“, ligesom det over for de ansvarlige partimedlemmer var blevet understreget, at
der ikke måtte foretages rejser uden særlig tilladelse fra partiet. Der skulle
være blevet givet ordre til, at alle kompromitterende papirer skulle brændes,
og derfor skulle det „tidligere BOPA-kartotek for ca. 3 uger siden være blevet
brændt.“30 De mest betydningsfulde BOPA-folk var blevet udstyret med kontaktpersoner og adresser, som de efter ordre skulle sætte sig i forbindelse
med. De kommunistiske tillidsmænd havde meldt tilbage om, hvor de hurtigst og bedst kunne sættes ind.
„Tidligere BOPA-medlemmer skal bruges som instruktører i våbenbrug og
sabotage, og der er hertil udtaget ca. 240 personer, folk, som partiet fuldt ud
kan stole på. Der bliver derfor ikke for tiden uddannet flere instruktører.“31
Igen kunne forsvarsministeren præsentere oplysninger om, at BOPA i allerhøjeste grad var aktiv i det skjulte. Uroen omkring kommunisterne og deres
skjulte hensigter fortsatte. To dage før juleaften 1950 fik PET at vide, at „der
i juledagene kan ventes et kommunistisk kup i Danmark“, og igen var det FE,
som havde opsnappet oplysningerne. Om det var et forsøg på i den indbyrdes
kamp mellem tjenesterne at skabe panik hos PET, vides ikke, men julen 1950
forløb uden tilløb til noget kommunistisk kup. FE oplyste desuden PET om,
at man fra Tyskland havde modtaget en meddelelse om, at Sovjet havde befalet en udbygning af illegale organisationer bestående af kampgrupper og sikkerhedsgrupper i Frankrig, Schweiz, Holland, Danmark og Slesvig-Holsten.
Ved Ahrensburg skulle der i marts 1951 afholdes et hemmeligt møde mellem
repræsentanter fra det sovjetiske hovedkvarter i Berlin-Karlshorst i Østtyskland og kommunister fra Danmark og Holland, og på mødet skulle man
drøfte en udbygning af kampgrupperne i Danmark, Holland og SlesvigHolsten. Fra Tyskland vidste man, at de tyske kommunister allerede fra 1920
havde opereret med et illegalt apparat ved siden af det legale. Det drejede sig
om en militærsektion og en efterretningssektion, og flere af veteranerne fra
dengang var stadig aktive i det tyske kommunistparti. Det illegale apparat
havde under de revolutionære stemninger i 1920’ernes Tyskland været rettet
specifikt mod politiet, forsvaret, diverse højrefløjsorganisationer og det tyske
socialdemokrati SPD. Allerede i mellemkrigsårene havde man modtaget ordrer fra Sovjet. I de første efterkrigsår gik det ned ad bakke for det vesttyske

29

Dette var inden revisionen af de danske efterretningstjenester i efteråret 1950 og den samtidige
sammenlægning af Marinestabens og Generalstabens efterretningssektioner. Oplysningerne stammede i dette tilfælde fra Generalstabens Efterretningssektion.
30
Indberetning af 10. juli 1950. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
31
Indberetning af 10. juli 1950. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50.
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kommunistparti, der i starten af 1950’erne omorganiserede sin illegale organisation efter kritik fra ledende østtyske kommunister. Det forlød, at kommunisternes illegale organisation i Vesttyskland rådede over ca. 1.000 mand og
„ubegrænsede pengemidler“. Sovjets indsamling af efterretninger i Vesttyskland blev presset i bund, efter at de vesttyske myndigheder havde afsløret og
offentliggjort navnene på 1266 spioner.32 At de danske kommunister skulle
råde over lignende styrker og midler var yderst tvivlsomt af den simple grund,
at kommunistpartiet ikke havde haft samme appel og tilslutning i Danmark
som i Tyskland.

CIA’s syn på de danske kommunister
Udenlandske kilder giver i enkelte tilfælde indblik i, hvordan fremmede
efterretningstjenester så på den danske situation. I en rapport fra den 10.
februar 1949 analyserede CIA kommunisternes organiserede modstand mod
Marshall-hjælpen i de enkelte deltagerlande.33 Rapporten redegjorde for tilstanden i de enkelte lande ud fra den opfattelse, at Sovjet ville mobilisere alle
mulige kræfter i Vesteuropa for at få de amerikanske genopbygningsforsøg til
at mislykkes. I rapporten blev landene delt op i forskellige grupper. Danmark
og Skandinavien blev placeret i den gruppe, hvor kommunisterne af CIA vurderedes at have beskedne muligheder for at påvirke udviklingsarbejdet i forbindelse med Marshall-hjælpen. Andre lande, såsom Frankrig og Italien, blev
placeret i den gruppe, hvor man frygtede, at kommunisterne gennem deres
store styrke inden for arbejderbevægelsen ville være i stand til at skabe ustabilitet og uro. I CIA-rapporten blev de danske kommunister dog ikke betragtet
som et umiddelbart problem. Faktisk anså CIA det for usandsynligt, at
Marshall-hjælpen til Danmark ville blive udsat for organiseret modstand og
sabotage.
Også i en anden rapport med titlen „Communism in Scandinavia“ blev de
skandinaviske kommunister behandlet af CIA’s analytikere.34 Om det danske
kommunistparti hed det i CIA-rapporten, at en indre splittelse i DKP havde
medført, at en lille gruppe veldisciplinerede og overbeviste „internationale“
kommunister i frustration over manglende beslutsomhed i den kommuni-

32

Udateret rapport om kommunisternes placering i DDR og Vesttyskland. ABA, AIC’s arkiv, kasse 48.
„Opposition to ECA in participating countries“. National Archives, ORE 68-48 Item #89, box 3.
Location: 190:25/04/01. ECA (Economic Cooperation Administration) var det administrerende
organ i forbindelse med Marshall-hjælpen.
34
National Archives, ORE 77-49 Item 122, box 4. Location: 190:25/04/01. Rapporten giver et historisk rids af kommunisterne i Skandinavien og fremlægger et relativt detaljeret billede af de skandinaviske kommunisters styrke, deres regionale placering og tilslutning i de enkelte lande, stemmetal
ved lokale, regionale og landsdækkende valg samt kommunisternes propagandamuligheder via partipressen.
33
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stiske politik havde organiseret sig i en undergrundsgruppe.35 Der var stadig
kun konstateret en mindre kommunistisk infiltration af politiet og forsvaret,
mens der var blevet konstateret et fald i antallet af kommunister i det statslige
hjemmeværn efter overgangen fra de mere selvstændige hjemmeværnsforeninger. Kommunisterne forventedes ikke at komme til at udgøre en trussel i
Hjemmeværnet, da officerer blev sikkerhedsgodkendt, ligesom kommunister
blev forhindret i at indtage ledende stillinger.36
Overordnet konkluderedes det, at kommunisterne udgjorde en stor trussel
i forbindelse med spionage, ikke blot over for de pågældende lande, men
også over for lande inden for den nordatlantiske sammenslutning. Skulle
Sovjet slå til mod de skandinaviske lande, ville en lille hård kerne af kommunister efter CIA’s mening stå klar til at slås og hjælpe de sovjetiske styrker ved
at være placeret i strategisk vigtige positioner.37
Det står ikke klart, hvorfra de amerikanske oplysninger stammer. Det er
derimod yderst tvivlsomt, at den danske regering skulle have haft indsigt i de
amerikanske oplysninger om danske kommunister. Det kan omvendt ikke
udelukkes, at oplysningerne oprindelig stammer fra danske kilder, eksempelvis danske efterretningstjenester eller socialdemokraternes AIC. Her så man
med kritiske øjne på de kommunistiske aktiviteter. Kommunisterne udgjorde
en trussel, fordi de tilsyneladende forsøgte at placere deres folk i en række
nøglestillinger. Dette gjorde forretningsfører i AIC, Sigvald Hellberg, opmærksom på under et bestyrelsesmøde i AIC.
„Forretningsføreren pegede paa det problem, som foreligger i den kendsgerning, at kommunisterne har haft særdeles godt øje for at anbringe deres
folk i nøglestillinger af strategisk-militær, strategisk-produktionsmæssig og
strategisk-administrativ art.“38
Sigvald Hellberg kunne oplyse, at der var indledt et forsøg på at modarbejde kommunisternes infiltration, men at yderligere forholdsregler måtte
anses for nødvendige. Den ledende socialdemokrat Alsing Andersen foreslog,
at spørgsmålet om kommunisternes indflydelse på nøglepositioner måtte tages tage op til nærmere drøftelse i partiet og De samvirkende Fagforbund,
datidens LO.

Kommunistiske aktiviteter i Norden
Forholdene omkring kommunisterne og deres mulige aktiviteter i Danmark
var ikke enestående. Situationen i de andre skandinaviske lande lignede på

35

National Archives, ORE 77-49 Item 122, box 4. Location: 190:25/04/01, s. 3.
National Archives, ORE 77-49 Item 122, box 4. Location: 190:25/04/01, s. 4.
37
National Archives, ORE 77-49 Item 122, box 4. Location: 190:25/04/01, s. 12.
38
Mødereferat af 30. januar 1950. ABA, AIC’s arkiv, kasse 30.
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mange måder den danske, og i hvert fald de socialdemokratiske politikere
kunne drage paralleller fra søsterpartierne i de andre skandinaviske lande.39
De socialdemokratiske partier i Skandinavien holdt møder, hvor de enkelte
landes partier redegjorde for den lokale situation. På møderne diskuteredes,
hvordan socialdemokraterne klarede sig i kampen mod kommunisterne, og i
Sverige så man i 1950’erne en stadig nedadgående tilslutning til det svenske
kommunistparti og en deraf følgende begrænset indflydelse i fagbevægelsen
til kommunisterne. Møderne gav oplysninger om kommunisternes aktiviteter,
som kunne sammenlignes på tværs af grænserne. Fra finsk side lød analysen,
at et lille veluddannet og velorganiseret kommunistparti var et stærkere revolutionært våben end et stort masseparti, hvilket havde været den herskende
tankegang i det finske kommunistparti allerede i 1948. I Finland kendte man
godt til infiltrationsproblematikken. I forsvaret havde man konstateret, at menige soldater havde videregivet militære oplysninger til deres kommunistiske
meningsfæller, ligesom partiet bevidst havde forsøgt at få kommunister optaget på officersskolen.40 Depoter og andre militære bygninger samt personale
og vagtskifte blev overvåget og registreret.41 Fra finsk side bekræftedes PET’s
oplysninger om, at Thure Lehen spillede en central rolle i Moskvas politik.
Han blev fremhævet som en af lederne af kommunisternes illegale arbejde i
Finland. Danskerne kunne således konstatere, at der i de andre skandinaviske
lande og måske særligt Finland foregik en overvågnings- og registreringsvirksomhed svarende til den, som man havde set udført af blandt andre danske
kommunister. En undersøgelse af bygninger i Helsingfors, hvor der var placeret offentlige institutioner, viste, at stillingerne som portnere og viceværter i
de pågældende bygninger i 80% af tilfældene var besat med kommunister.
Portnerne og viceværterne havde nøgler til alle lokaler, og man havde i et enkelt tilfælde taget en portner på fersk gerning, mens han gennemrodede papirer og skuffer.42 I Norge havde man oplevet flere eksempler på sabotage,
blandt andet at telefonledningerne til flyvepladsen Cola blev klippet over,
netop som sovjetiske fly foretog overflyvninger i Finmarken.

Kommunistisk sabotage og infiltration
I en rapport oplyste PET, at man havde rettet opmærksomheden mod „det betydelige antal skibsbrande og forstyrrelser om bord på skibe, som har fundet
sted i det forløbne kvartal.“43 I stort set alle de undersøgte sager nåede PET
39

Rapport af 26. november 1950. ABA, AIC’s arkiv, kasse 48.
Rapport fra møde den 27.-28. oktober 1951, s. 4. ABA, AIC’s arkiv, kasse 48.
41
Rapport af 26. november 1950. ABA, AIC’s arkiv, kasse 48. Særligt denne rapport fortæller om
kommunisternes systematiske overvågning inden for det finske militær.
42
Rapport af 26. november 1950. ABA, AIC’s arkiv, kasse 48.
43
Rapport for 1/1-50 – 1/4-50, s. 33. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50, læg 10.
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frem til den samme konklusion, nemlig at der ikke lå politiske motiver bag de
mange brande og „forstyrrelser“ på de danske arbejdspladser og danske skibe.
Der hvor man måske kunne finde folk, der var engageret i illegale aktiviteter,
var i nogle af de såkaldte „kommunistiske frontorganisationer“ i Danmark.
Udenlandske kommunisters aktiviteter i Danmark påkaldte sig PET’s interesse, og det var særligt de herboende tyske emigranter, som skilte sig ud
blandt de udenlandske kommunister. En række tyske flygtninge havde centrale poster inden for organisationerne, og flere af disse tyskere havde tidligere været medlemmer af tyske Ernst Wollwebers sabotage-netværk i
1930’erne. „Det ses heraf, at tidligere Wollweber-agenter i dag på ny har indflydelse inden for den internationale kommunistiske fagbevægelse,“ lød meldingen fra PET.44 Flere af de internationale faglige organisationer havde været aktive i forsøg på at sabotere de amerikanske våbenleverancer til de vesteuropæiske lande. Også i Danmark forlød det, at de danske kommunister
ville forberede aktioner og demonstrationer i forbindelse med de amerikanske leveringer af våben til den danske hær, men PET havde endnu ikke kunnet konstatere tilløb til sådanne skridt. PET ønskede at kende omfanget og
karakteren af de udenlandske kommunisters infiltration i Danmark. Man vidste, at en del af de udenlandske kommunister i Danmark før og under anden
verdenskrig havde været „aktive som illegalt arbejdende kommunistiske kurerer eller agenter“. Ved en nærmere undersøgelse af disse blev det af PET
konstateret, at de havde indbyrdes kontakt, ligesom de havde forbindelser til
såvel „ledende danske kommunister som personer, der før krigen var kendt
som aktive inden for illegal international kommunisme“.45 Det er et omstridt
spørgsmål, om Ernst Wollweber genetablerede sine gamle netværker. Den
hidtidige forskning peger dog i retning af, at dette ikke var tilfældet.46 Til gengæld spillede flere tidligere tyske emigranter en rolle i forbindelse med, at
DDR i starten af 1950’erne etablerede sine efterretningstjenester.47
I den sidste halvdel af 1950’erne blev DKP ramt af krisen i den internationale kommunistbevægelse.48 Herefter blev der længere og længere mellem
oplysningerne om, at kommunister stod bag undergravende tiltag eller forberedelse af sabotage. DKP’s medlemstal faldt, og det samme gjorde partiets
gennemslagskraft og aktivitetsniveau.
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Rapport for 1/1-50 – 1/4-50, s. 17. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50, læg 10.
Rapport for 1/4-50 – 1/7-50, s. 36. ABA, Hans Hedtofts arkiv, kasse 50, læg 10.
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Michael F. Scholz, „De tidligere Skandinaviens-emigranter og de østtysk-skandinaviske relationer
1945-54“ i Thomas Wegener Friis & Andreas Linderoth (red.), DDR og Norden, 2005, s. 66.
47
Michael F. Scholz, Skandinavische Erfahrungen erwünscht? Nachexil und Remigration: Die ehemaligen
KPD-Emigranten in Skandinavien und ihr weiteres Schicksal in der SBZ/DDR, 2000.
Michael F. Scholz, „Remigranten und Spionage“, Deutschland Archiv, vol XXXIII (5), s. 737-749. 2000.
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Oplysningerne i PET’s emnekartotek om kommunistisk undergravende virksomhed bliver gradvis
færre op gennem 1950’erne, og det kan derfor ikke udelukkes, at partiets manglende politiske appel og tilslutning gav sig udslag også på denne front.
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DKP’s stilling i tilfælde af krig
Kommunisternes militære rolle er endnu ikke fuldt ud kendt, men foreløbige
studier peger i retning af, at hverken kommunistpartierne i Norge eller
Sverige har haft et militærapparat med det formål at støtte en eventuel sovjetisk invasion.49 Hvis der har eksisteret hemmelige militære kommunistiske
grupperinger i Danmark, som man kendte dem fra andre lande, har de i
hvert fald ikke sat sig spor i PET’s arkiv. Det kan naturligvis tilskrives det faktum, at PET i de første efterkrigsår ikke havde den fornødne indsigt i kommunisternes aktiviteter, og at det i virkeligheden var Forsvarets Efterretningstjeneste, som i disse år stod for den mest effektive overvågning af de danske
kommunister og deres aktiviteter.
Uvisheden efterlader det spørgsmål, om kommunisterne i en krigssituation
ville gribe til våben og støtte en østlig invasion , eller om de ville søge tilflugt
i Østeuropa. I 1980’erne, hvor den sovjetiske ledelse frygtede, at USA og
NATO ville foretage et overraskelsesangreb på Sovjetunionen og Warszawapagt-landene, fik PET oplysninger om, at frygten for en atomkrig også påvirkede DKP. Angiveligt begyndte man i DKP-kredse at diskutere „den grå periode“. Betegnelsen „den grå periode“ dækkede over den periode, som ville
komme umiddelbart forud for en konflikt eller krig, og flere steder i landet
blev der afholdt ekstraordinære partimøder for at diskutere, hvordan man
skulle forholde sig til „den grå periode“.50 Inden for DKP forventedes det, at
en række partimedlemmer og andre venstreorienterede ville blive anholdt,
hvis en „grå periode“ skulle indtræde. Derfor drøftede man mulighederne for
oprettelse af illegale netværk og sikring af skjulesteder. Der var dog delte
holdninger til, hvorvidt man i fredstid burde gøre sådanne forberedelser.
Nogle medlemmer mente ikke, at sådanne net kunne oprettes i forvejen,
uden at det ville blive kendt og fremstå som en provokation. Andre medlemmer var positivt indstillet over for, at et illegalt net blev oprettet. På grund af
uenigheden blev partiets ledelse inddraget i diskussionerne, og tilbagemeldingen lød, at man på indeværende tidspunkt frarådede organisering af noget som helst, men såfremt det blev nødvendigt, ville man med kort varsel
prøve at organisere noget. „Samtidig tilføjede ledelsen, at man havde sikret
en evakuering af ledende kommunister. Dette svar faldt mange medlemmer
for brystet, da man mente, at menige medlemmer blev ofret.“51
Partiledelsens tilføjelse om den sikrede evakuering af ledende kommunister skulle efter forlydende have ført til udmeldelser af partiet grundet utilfredshed med partiets ledelse. Ifølge PET’s oplysninger var diskussionen om

49

Trond Bergh & Knut Einar Eriksen, Den hemmelige krigen. Overvåking i Norge 1914-1997, bd. 1, 1998,
s. 533.
50
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 172.
51
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 172.
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den grå periode „startet af partiets ledelse for at sondere stemningen i partiet“.52

DKP og de socialistiske lande
Den danske offentlighed var allerede bekendt med DKP’s nære forhold til
Sovjetunionen og de øvrige socialistiske lande. Nogle kredse, deriblandt efterretningstjenesterne, var derudover bekendt med både den tætte politiske koordination og den økonomiske støtte til partiet fra øst. Som et led i det politiske samarbejde mellem DKP og østlandene forgik også en jævnlig diskussion
af den politisk linje samt udveksling af informationer.53 Som en del heraf orienterede DKP løbende sine østlige partnere om danske forhold og politik.
Denne information var typisk af generel karakter, men kunne også indeholde
fortrolige og detaljerede oplysninger. Et eksempel på dette var Aksel Larsens
samtaler om det danske forsvar med den sovjetiske ambassade i 1957, mens
han sad i Folketingets forsvarsudvalg.54 Der foreligger også enkelte eksempler
på, at DKP fremskaffede bestemte informationer til østlande.55
Generelt havde samarbejdet, hvad enten det foregik mellem DKP og østambassaderne eller direkte med de kommunistiske partier i Østeuropa, karakter af rådslagninger. Den modtagende part var fortrinsvis DKP, der fik beskrevet de socialistiske landes aktuelle politiske linje. Der var således ikke direkte tale om et konspirativt endsige efterretningsmæssigt indhentningsarbejde, men derimod snarere nære politiske alliancer. At DKP’ere, i det omfang de overhovedet besad fortrolige informationer, videregav dem i samtaler
med deres partnere, er meget sandsynligt og i flere tilfælde dokumenteret.
Det var imidlertid næppe hovedformålet med disse samtaler, hverken for DKP
eller for deres østlige partnere.
DKP’s samtaler med østambassaderne involverede også personer, der havde
deres baggrund i de socialistiske landes efterretningstjenester. PET var i den
anledning mistænksom over for partiet, ikke mindst omkring partistøtten, der
på sovjetisk side blev varetaget af KGB.56
PET fulgte nøje de politiske forbindelser mellem DKP og de socialistiske
lande, og konstaterede løbende den tætte kontakt mellem fremtrædende
DKP’ere og den sovjetiske ambassade.57 Den tætte relation blev eksempelvis
52

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 172.
Dette beskrives nærmere i kapitel 43.
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Jensen, Bjørnen og haren, s. 330, 419 og 557.
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Eksempelvis: „Vermerk über ein Gespräch mit dem Mitglied des Politbüros der KPDä am 15. Juni
1965 gen. Karlson“. 15. juni 1965. SAPMO-Barch: DY 30/IV A 2/20/547.
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bemærket omkring årsskiftet 1973-74, hvor den blev karakteriseret som „ret så
markant“. Denne „ret så markante“ kontakt foregik både på ambassaden og i
folketinget, og det var vurderingen, at man skulle se den i lyset af DKP’s
tilbagevenden til Christiansborg i 1973. Nu havde partiet igen parlamentarisk
indflydelse, og det måtte udnyttes.58 I årsberetningen for 1979 bemærkedes
det, at PET ikke havde haft mulighed for at fremskaffe oplysninger om, hvad
der blev drøftet på de jævnlige møder mellem DKP-toppen og de sovjetiske
diplomater og efterretningsofficerer, men at man formodede, at DKP’s „holdning og indsats i aktuelle politiske situationer“ samt interne partiforhold var
på dagsordenen.59 Dette henhørte imidlertid under tjenestens vurdering af
den østlige påvirkning og var kontraspionage i klassisk forstand.

Kommunister som agenter
I Norge og Sverige havde der i 1940’erne og 1950’erne været enkelte sager
fremme, hvor kommunister var involveret i spionage til fordel for Sovjetunionen, og i Danmark havde man Runa-sagen, hvor kommunister blev afsløret i forbindelse med spionage til fordel for østblokken.60
I Norge har undersøgelser vist, at kommunisterne indsamlede og videregav
oplysninger til de sovjetiske repræsentanter. Norske kommunister gennemførte registreringsvirksomhed mod politiske modstandere, og i begyndelsen
af den kolde krig konstaterede den civile norske efterretningstjeneste POT, at
norske og finske kommunister bedrev spionage.61 En sovjetisk afhopper gjorde
det i 1953 muligt for POT at optrevle et netværk af norske og finske agenter,
som havde udført efterretningsvirksomhed for Sovjetunionen.62 Den nøje
overvågning og registrering af eksempelvis Overvåkningspolitiets ansatte,
som norske kommunister foretog, var efter alt at dømme af defensiv karakter
og havde ifølge forskerne bag POT-undersøgelsen til formål at beskytte det
norske kommunistparti mod infiltration.63 Ifølge PET’s oplysninger samlede
58

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 100. DKP’s tilbagevenden i Folketinget ved valget i 1973
havde resulteret i det usædvanlige, at den sovjetiske ambassadør, formentlig på anmodning fra
Moskva, besøgte DKP’s formand Knud Jespersen på partikontoret for derefter at hjemsende en beretning om DKP’s valgsejr.
59
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr.127.
60
Rikets säkerhet och den personliga integriteten, SOU 2002:87, s. 169-171.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 123.
61
Bergh & Eriksen, Den hemmelige krigen, bd. 1, s. 152. Ifølge en norsk vurdering af kommunistbevægelserne i Norge, Sverige og Danmark fra marts 1948 måtte det norske kommunistparti anses som
det mest aggressive, mens de svenske kommunister betegnedes som de mest moderate. De danske
kommunister indtog ifølge den norske vurdering en mellemposition.
62
Bergh & Eriksen, Den hemmelige krigen, bd. 1, s. 219-260. Ofte var der tale om indsamling af militære oplysninger, og det endte med flere retssager, hvor de pågældende blev dømt for spionage til
fordel for Sovjetunionen.
63
Bergh & Eriksen, Den hemmelige krigen, bd. 1, s. 533-534.
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kommunisterne oplysninger om hjemmeværnets medlemmer, depoter, bygninger og lignende. Hvorvidt det var tale om informationer, der blev indsamlet på vegne af eller til Sovjetunionen, var det imidlertid ikke muligt at fastslå.
I en samtale mellem DKP-formanden Aksel Larsen og den sovjetiske ambassadør Plakhin er det imidlertid blevet bekræftet, at DKP søgte at infiltrere militæret og hjemmeværnet.64
Angiveligt var det efter SUKP’s 20. partikongres i 1956 blevet besluttet, at
KGB og GRU ikke længere måtte hverve medlemmer af kommunistpartier
som agenter i forbindelse med deres efterretningsmæssige arbejde.65 Dermed
brød man fra sovjetisk side med en praksis fra mellemkrigstiden, hvor adskillelsen af hemmelige Komintern-apparater og efterretningstjenesterne ikke
syntes helt klar. Den mangeårige østtyske spionchef Markus Wolf har i sine
erindringer fortalt, at hans tjeneste HVA ikke benyttede sig af vestlige kommunister i sit arbejde.66 Senere undersøgelser har godtgjort, at reglen om, at
Warszawapagtens efterretningstjenester skulle holde sig fra kommunister, nok
fandtes, men ikke nødvendigvis blev strengt håndhævet. Således opfordrede
lederen af DDR’s militære efterretningstjenestes arbejde uden for Vesttyskland i 1980’erne sine underordnede til at hverve medarbejdere i de kommunistiske partiers og venskabsforeningernes rækker.67
Fra undersøgelser af de østtyske netværk vides det, at hvervninger på baggrund af politisk overbevisning var den klart mest yndede hvervningsmetode.68 Den skaffede driftsikre og pålidelige agenter, der som hovedregel var
på linje med de socialistiske lande. I den kolde krigs første år havde mange
kommunister desuden den fordel, at en hel del havde konspirative erfaringer,
dels fra Komintern-arbejdet i mellemkrigstiden og dels fra modstandsbevægelsen.
På den anden side rummede brugen af kommunister en række oplagte
problemer. Som eksemplerne Wollweber og Lehen viste, kendte de danske og
vestlige sikkerhedsmyndigheder mange af de kommunister, der tidligere
havde spillet en rolle i illegalt arbejde. Det viste sig blandt andet, at de vestlige efterretningstjenester havde infiltreret det vesttyske kommunistpartis efterretningsapparat, der netop byggede på denne type kontakter.69 Derudover
var man i øst klar over, at de vesteuropæiske kommunistpartier var i sikkerhedstjenesternes søgelys, hvorfor hvervninger medførte en risiko for afsløring.
Sådanne afsløringer af kommunisterne ville på mange måder have negative
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Jensen, Bjørnen og haren, s. 330.
Tore Forsberg, Spioner och Spioner som Spionerar på Spioner – Spioner og Kontraspioner i Sverige, 2003, s.
336.
66
Markus Wolf, Manden uden ansigt, 1998, s. 69.
67
Thomas Wegener Friis, Den usynlige front. DDR’s militærspionage mod Danmark, 2005, s. 53ff.
68
Helmut Müller-Engbergs, Inoffizielle Mitarbeit des Ministeriums für Staatssicherheit, 1998, s. 135.
69
Hubertus Knabe, West-arbeit des MfS. Das Zusammenspiel von „Aufklärung“ und „Abwehr“, 1999, s. 64.
Markus Wolf, Spionagechef im geheimen Krieg, 1998, 67ff.
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konsekvenser for de socialistiske lande. De ville miskreditere kommunisterne,
som var de socialistiske regimers nærmeste forbundsfæller i de vestlige lande,
og de ville skade landenes bestræbelser på at skabe et positivt billede af sig
selv og deres politiske sag. Endelig havde de vestlige kommunister det store
minus, at de netop fordi de var kommunister ikke kunne gøre sig de store forhåbninger om at komme til tops i Vesten og derved få adgang til særlig følsomt materiale. At systemet således på forhånd garderede sig mod kommunistisk infiltration, kom senest frem, da general Hillingsø i 2001 bekræftede den
almene antagelse om, at danske kommunister under den kolde krig blev
holdt ude af officerskorpset.70
Der fandtes således argumenter både for og imod at inddrage kommunisterne i det østlige efterretningsarbejde. Rimeligvis med en tendens i retning
af at lade være. Ledende og markante kommunister var formodentlig fuldstændig tabu for de østlige tjenester, da de politiske skadevirkninger og risikoen for opdagelse her ville være størst. Desuden havde efterretningstjenesternes politiske opdragsgivere i de østlige kommunistpartier også allerede direkte forbindelse til DKP’s ledelse, såfremt de ønskede at høre de danske
kammeraters mening.
Hvordan denne tilbageholdenhed virkede i praksis viser en kilde fra den
polske militære efterretningstjeneste fra 1962. Residenturet på den polske
ambassade havde overvejet, om det skulle forsøge at hverve Kai Moltke, den
tidligere ledende DKP’er og medstifter af SF. Inden militærattacheen gav
grønt lys for planen spurgte han centralen i Warszawa til råds. Fra centralen
kom ordren: „ På baggrund af, at medlemmerne af Danmarks Socialistiske
Folkepartis ledelse – i lighed med medlemmerne af Danmarks
Kommunistiske Partis ledelse – befinder sig under stadigt opsyn og overvågning fra politiets side, skal vi ikke interessere os for personen A [Moltke] med
henblik på operativ udnyttelse. Elin skal udelukkende opretholde kontakt
med A [Moltke] på venskabelig basis og betragte ham som informationskilde
og et middel til udvidelse af sine kontakter.“71
Flere eksempler peger i retning af, at et generelt forbud mod hvervning i
DKP’s rækker faktisk blev efterlevet, og at hvervningsforløb blev stoppet. En
dansker med KGB-dæknavnet „Clyde“ var blevet dyrket og forsøgt hvervet af
KGB, og den pågældende havde ifølge PET’s oplysninger været parat til at
virke som agent for KGB, men den sovjetiske efterretningstjeneste afbrød
imidlertid forbindelsen til „Clyde“, da denne insisterede på at melde sig ind i
DKP.72 End ikke gentagne overtalelsesforsøg fra den sovjetiske føringsofficer

70

Jyllandsposten, 27. september 2001.
Brev af 24. oktober 1962 fra Bem til militærattaché Krzeszowski ved den polske ambassade i
København. IPN, Teczka Nr 52, Korespondencja z Grelem, 371/287.
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PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 190 og 228.
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kunne få „Clyde“ til at afstå fra partimedlemskab. Det samme gjorde sig gældende med „James“, der ligeledes blev opgivet af KGB, fordi han insisterede
på at melde sig ind i DKP.73 Også fra polsk side foreligger et eksempel på et
agentforløb, der indstilles med den begrundelse, at agentkandidaten viser sig
at være kommunist.74
PET kendte tilsyneladende til de østlige tjenesters reservationer over for
hvervning af kommunister. I hvert fald undrede den danske kontraefterretningstjeneste sig, da den i 1986 kom under vejrs med, at DKP gennem en årrække havde været inddraget i en sovjetisk efterretningsoperation. Det er en
bemærkelsesværdig afvigelse fra princippet om ikke at involvere DKP i efterretningsarbejdet“, noterede PET.75 DKP’s formand Knud Jespersen var i forbindelse med SUKP’s 24. partikongres i marts 1971 blevet kontaktet af KGB,
der havde bedt ham udpege mindst „mindst én landsmand, der kunne benyttes af KGB som illegal agent“.76 Den udpegede skulle være kommunist af overbevisning, men måtte ikke være medlem af kommunistpartiet. Knud
Jespersen skulle have erklæret sig indforstået, men ifølge PET’s oplysninger
lykkedes det formentlig ikke Knud Jespersen at finde frem til en egnet kandidat, inden partiformanden døde i slutningen af 1977. DKP’s nye partiformand, Jørgen Jensen, skulle have fået overdraget opgaven med at finde en
egnet person, som kunne sendes til Sovjetunionen til optræning som illegal
agent.77
Det er påfaldende, at PET’s oplysninger om Knud Jespersen-episoden på
en del punkter er sammenfaldende med informationer, der fremkom fra
KGB-afhopperne Oleg Gordijevskij og Vasilij Mitrokhin i henholdsvis 1992 og
1999.78 I Mitrokhin-versionen skulle den tidligere KGB-resident i København,
Leonid Sajtsev, have spurgt Knud Jespersen om to-tre agentemner, hvilket
partiformanden skulle have reageret entusiastisk på.
Uanset versionen var der således tilsyneladende tale om et partiengagement, der imidlertid ikke direkte involverede partimedlemmer. Denne armslængde fra partiet er et mønster, der også kendes fra DDR’s tjenester, hvis
agentnetværk i Danmark er de bedst belyste. Blandt østtyske HVA’s hvervninger findes en række agenter, der tidligere havde været medlemmer af DKP
eller DKU, men ofte var udtrådt af partiet kort inden deres agentvirke. Det
gør sig eksempelvis gældende for journalisten „Flame“ og hans ven „Depot“,
der begge blev hvervet omkring 1960, samt agenterne „Solist“ og „Elan“, der
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trådte ud af DKP og gjorde karriere som aktivister på den ikke Moskvaafhængige del af venstrefløjen og som DDR-agenter, såvel som den hidtil mest
kendte østtyske agent „Lenz“, der trådte ud af DKU, mens moderen, agenten
„Nelly“, fortsat var kommunist.79
De nævnte eksempler viser, at den generelle regel om ikke at hverve
DKP’ere kunne gradbøjes. Således var partiet ikke direkte involveret i sagerne, og agenterne holdt en vis afstand til DKP.

79

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 262.
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Den militære trussel mod Danmark
1945-1962
22 · Datidige vurderinger af østlige
kapabiliteter
Efterretningstjenesters opgave er at vurdere eventuelle modparters politiske,
økonomiske og militære styrke og skønne om – og under hvilke vilkår –
denne styrke kunne blive brugt i destabiliserende eller ekspansivt øjemed.
Dette giver en principiel opdeling af efterretningsmæssige arbejdsopgaver i
kapabilitets- og intentionsanalyser. Generelt kan det siges, at den kolde krig
mere end noget andet var efterretningstjenesternes krig, og at tjenesterne
gennem løsningen af varslingsopgaven og gennem deres analyser altid havde
en indflydelse – undertiden en afgørende indflydelse – på den førte politik.
En introduktion til de vestlig efterretningstjenester og deres arbejdsmetoder
gives i indledningen til kap. 23, der handler om de datidige vurderinger af
Sovjetunionens intentioner.
Opgaven på kapabilitetsområdet består i at erkende de kvantitative og kvalitative faktorer, der betinger dels en stats aktuelle politiske, økonomiske og
militære styrke, dels de ressourcer der kan mobiliseres i forbindelse med en
mobilisering og under en krig. Vigtige kvantitative faktorer er selvsagt styrkemål med hensyn til personel og militær udrustning, medens afgørende kvalitative faktorer vedrører befolkningernes motivation, uddannelsestilstand og
det militære materiels moderniseringsgrad. Hertil kommer også en række andre faktorer af mere strategisk karakter, så som forbindelseslinjernes kapacitet og eventuelle sårbarhed, alliancerelationer m.m. Det er afgørende nødvendigt at kunne vurdere modpartens evne til at gennemføre militære operationer i krig, idet udfaldet af egen forsvarsindsats – og dermed statens skæbne
– kan afhænge af en korrekt vurdering af det rådende styrkeforhold. Det er
dette forhold, der navnlig er lagt vægt på i den følgende gennemgang.
Kildegrundlaget for de følgende afsnit om de internationale og danske kapabilitetsvurderinger er primært den i NATO løbende siden 1951 udarbejdede årlige styrke- og kapabilitetsvurdering af Sovjetunionen og satellitstaterne („The Soviet Bloc Strength and Capabilities“, med signaturen SG 161)
samt den danske militære efterretningstjenestes periodiske rapporter, kaldet
„oversigter“, der især har betydning for vurderingen af udviklingen i Danmarks nærområde. På baggrund af kommissoriet for udredningen er hovedD AT I D I G E V U R D E R I N G E R A F Ø S T L I G E K A PA B I L I T E T E R
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vægten blevet lagt på det danske efterretningsmateriale. Denne rapportering
til danske myndigheder, der tog mere fast form fra 1949, skete med en vis variation gennem måneds-, kvartals-, halvårs- og årsoversigter. Formentlig som
en følge af voksende international spænding blev ugeoversigter almindelige i
slutningen af perioden.

Datidige allierede og danske vurderinger af kapabiliteter på
strategisk niveau
Økonomi, forbindelseslinjer og forbundsfæller
Medens fascinationen af kommunismen som ideologi og samfundsmodel var
på tilbagetog i Europa i slutningen af 1940’erne – i den tredje verden var billedet anderledes – vandt Sovjetunionen til gengæld respekt på det økonomiske og videnskabeligt/ teknologiske område op igennem 1950’erne. Ud
over at udgøre en markant militær udfordring søgte Sovjetunionen nu også
at profilere sig som en civil stormagt med økonomiske og videnskabelige/teknologiske prætentioner, der ikke stod tilbage for Vestens. Allerede før omverdenen overraskedes af den sovjetiske triumf på satellitområdet („Sputnik“) i
1957 var man i Vesten stærkt fokuseret på de nye udfordringer til den vestlige
markedsorienterede model, der udgik fra de sovjetiske økonomiske og videnskabelige aktiviteter. Sovjetunionens og de østeuropæiske satellitstaters økonomiske kontakter til en voksende række af mindre udviklede lande – af de
vestlige efterretningstjenester undertiden betegnet „den økonomiske krig“ –
blev nøje fulgt. Mange i Vesten var af den opfattelse, at kampen om overherredømmet i verden ville blive ført, ikke med våben men mellem økonomiske
systemer.1 Af samme grund blev de vestlige efterretningstjenester, inklusive
den danske, udstyret med økonomisk og teknologisk ekspertise, der kunne
følge den nye og uventede udfordring.
På det økonomiske område lagde NATO i sine styrke- og kapabilitetsvurderinger fra begyndelsen af 1950’erne vægt på, at Sovjetunionen var selvforsynende med råstoffer, og at den stærkt voksende sovjetiske industri om nødvendigt hurtigt kunne omstilles til militær produktion. Ifølge vurderingen fra
1952 kunne russerne omstille over halvdelen af industrien til krigsproduktion
efter påbegyndt mobilisering. Det vurderedes ikke i detaljer i disse rapporter,
hvilke konsekvenser en eventuel vestlig indsættelse af kernevåben kunne
indebære for den sovjetiske krigsproduktion. Vækstmæssigt var det i 1954 opfattelsen, at Sovjetunionen havde øget sit BNP tre gange i forhold til 1944. I
1956 hedder det, at BNP er øget stærkt det seneste år. Produktionen i 1955
anslås til 35% af BNP i samtlige NATO-lande, og det vurderes at komme op
1
Jf. for eksempel Harry Welton,The Third World War. Trade and Industry – The New Battleground, 1959,
s. 1ff.
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på 40 % af NATO-landenes BNP i 1960. Medens man i periodens begyndelse
ikke turde vurdere, om økonomien kunne støtte en længerevarende storkrig,
vurderedes det i 1956, at Sovjetunionen økonomisk kunne klare at føre krig
på flere fronter. I 1961 tales om „hurtig vækst“ i økonomien, men BNP målt i
dollars er dog fortsat på 35% af NATO-landene. I 1962 vurderedes det, at man
i 1968 ville være på 40% af NATO-landene. For hele perioden omtales landbruget som et svagt punkt. I vurderingen fra 1959 fremhæves som svage punkter stivheden i planøkonomien, mangel på arbejdskraft, for tæt koncentration
af produktionsfaciliteter og den store transportmæssige afhængighed af jernbanenettet.2
I de danske vurderinger af Sovjetøkonomien betegnede den danske militære efterretningstjeneste (Forsvarsstabens Efterretningsafdeling) i årsoversigten fra 1955 i forlængelse af NATO’s vurdering landbruget som det permanente smertensbarn inden for sovjetøkonomien, men derudover betonede den, at Sovjetunionen var „en af verdens førende industrimagter“. De
årlige vækstrater for industrien hævdedes at svinge mellem 11% og 23% i
årene 1949-1955. Det påpegedes, at den sovjetiske råstofforsyning var god, og
at den kunne imødekomme de krav, en krig ville rejse. Den samlede vurdering var, at Sovjetunionen og hele Østblokken stod med et stærkere økonomisk krigspotentiel end nogensinde, og at de økonomiske betingelser for at
føre krig var til stede. I slutningen af 1958 fremhæver man på den ene side afstanden til Vesten, idet det samlede sovjetiske nationalprodukt vil ligge langt
under Vestens og på mindre end halvdelen af det amerikanske, på den anden
side betydningen af den „nye strategi kaldet den økonomiske krig“ i form af
eksportoffensiver og penetrering af de mindre udviklede stater. Man forudså,
at det udenrigsøkonomiske område ville blive et af de vigtigste områder for
styrkeprøven mellem Øst og Vest.3
De danske efterretningsoversigter er karakteriseret ved en vedvarende og
intens beskæftigelse med kommunikations- og transportforholdene i øst, der jo
også måtte antages at få central betydning for Danmark i tilfælde af krig. Det
påpegedes i 1955, at kommunikationsnettet var blevet genopbygget efter krigens ødelæggelser. Der blev i de forskellige rapporter navnlig fokuseret på
sovjetiske forbindelseslinjer til Østtyskland gennem Polen. Linjerne spillede
en fundamental rolle for russernes tilstedeværelse i Østtyskland, idet stort set
alle personel-, våben-, drivmiddel- og varetransporter i denne periode skete
med jernbane gennem Polen. Senere fik fly- og skibstransporter betydning.
Den omfattende efterretningsvirksomhed, der fra vestlig side viedes de sovjetiske forbindelseslinjer både i Polen og DDR, beroede på at jernbanerne dels
forventedes at spille en hovedrolle under en kommende krig i forlængelse af
erfaringerne fra 2. Verdenskrig, dels at øgede jernbanetransporter, specielt
2
3

SG 161, de anførte år. NATO’s arkiv.
Årsoversigt 1955; Kvartalsoversigt 4/1958 (årsoversigt). FE’s arkiv.
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kultilførsler, kunne være en indikator på et forestående angreb på Vesten. Det
synes at have været et område, hvor den danske efterretningstjeneste selv var
aktiv med indhentning af oplysninger.4
De sovjetiske forbindelseslinjer havde indbyggede flaskehalse og sårbarheder, der naturligt nok var af betydning for NATO-landenes forberedelser med
henblik på en eventuel krig med Øst. Selv om der ikke er frigivet detaljer om
NATO’s angrebsmål i tilfælde af krig, står det klart, at det østlige jernbanesystem ville være et hovedmål. Det gjaldt i første række de store trafikknudepunkter, således Frankfurt an der Oder, som blev passeret af de fleste militærtransporter fra og til øst, men Warszawas og Berlins rolle som knudepunkter
blev også indgående behandlet i efterretningsmaterialet. En speciel dansk
interesse blev markeret for jernbanelinjerne frem til zonegrænsen nord for
Elben (over Bad Kleinen og Hagenow), der forventedes at komme til at spille
en rolle under et angreb mod Slesvig-Holsten og Jylland.5 Men sårbare punkter var også broerne over Oder, Neisse og Wis¢a. I rapporterne fra
Forsvarsstaben føres år efter år nøje regnskab over genopbygningen af broerne efter ødelæggelserne under 2. verdenskrig. Samme konstante interesse
blev viet genopbygningen og udvidelsen af jernbane- og vejnettet i
Østtyskland. I årsrapporten for 1956 tildeltes de nævnte sårbarheder en betydelig vægt, idet det siges, at begrænsningerne „i og for sig er betydelige, især
hvis de ses på baggrund af atomkrigens ødelæggelsesmulighed“. I slutningen
af 1950’erne nedtonedes dog betydningen af de østtyske jernbaner – i modsætning til de andre øststaters jernbaner – for en eventuel sovjetisk opmarch
under henvisning til enhedernes gennemførte mekanisering, vejnettets kvalitet og muligheden for at benytte det åbne land under en fremrykning.6
Et andet svagt punkt på de sovjetiske forbindelseslinjer var de såkaldte „omladestationer“ ved den polsk-sovjetiske grænse. Forskellen i sporvidde mellem
de sovjetiske og de øvrige jernbaner nødvendiggjorde togskifte og omladning
ved grænsen. Udbygningen af omladestationerne blev især fra 1956 nøje fulgt
og kortlagt af de vestlige efterretningstjenester. Det oplystes i slutningen af
1956, at medens der for et år siden havde været ca. 20-25 stationer, var antallet nu 30-35. En del af stationerne blev ikke brugt, men holdtes i reserve med
en krigssituation for øje. I slutningen af 1958 sættes antallet til godt 50 stationer i en 50-120 km dyb zone, jf. kort over stationerne i årsrapporten for 1958.
Omladestationerne var udprægede flaskehalse på forbindelseslinjerne og ud-

4
Månedsoversigt august 1956 referer en i det vestlige efterretningsmiljø ført diskussion om kullagrenes tilsyneladende svindende varslingsfunktion. FE’s arkiv. – Et af oberst H.M. Lunding oprettet
agentnet, der virkede i Østtyskland og Polen, blev sprængt i november 1955, jf. Mette Herborg og
Per Michaelsen, Stasi og Danmark, 1996, s. 236ff. – I et internt mødereferat fra den danske militære
efterretningstjeneste hedder det: „Vi har ikke selv fra egne kilder fået noget, der kan bekræfte påstanden om troppetilførsler“. Referat af A-møde den 29. april 1955. FE’s arkiv.
5
Månedsoversigt okt.-nov. 1957. FE’s arkiv.
6
Årsrapport 1956; Kvartalsoversigt 1/59 med historik over jernbanevæsenet i Østtyskland. FE’s arkiv.
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Kort over omladestationer ved den polsk-russiske grænse. Udarbejdet af FE i en kvartalsoversigt
fra 1958. (FE)
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gjorde formentlig sikre angrebsmål i tilfælde af krig. Hvis de blev beskadiget
ved luftangreb, ville transporten af tropper og materiel mod vest blive forsinket eller stoppe.7
En selvfølgelig faktor i alle vestlige kapabilitetsanalyser var Sovjetunionens
militære forbundsfæller – især Kina og de europæiske satellitstater. Medens det
kinesisk-sovjetiske samarbejde spillede en vigtig rolle for det vestlige trusselsbillede under Koreakrigen, ændrede billedet sig under indtryk af den ideologiske konfrontation mellem de to stater under Khrusjtjov, og den militære
interesse samler sig for de europæiske NATO-allierede om de europæiske satellitstater og deres betydning for styrkebilledet. Op igennem 1950’erne iagttoges en løbende forbedring af disse staters militære potentiel i forhold til billedet ved NATO’s oprettelse, men samtidig befandt Østtyskland sig næsten til
stadighed i en politisk og forsyningsmæssig krise, ligesom Polen og Ungarn
på forskellig vis revolterede mod Sovjetunionen i 1956. I 1956 blev sovjetiske
flåde- og hærstyrker deployeret med henblik på at knuse et polsk oprør, og få
måneder senere indsattes de til nedkæmpelse af opstanden i Ungarn, på
samme måde som de var blevet under den østtyske opstand i 1953. Disse udviklinger – og deres baggrunde – blev fulgt meget nøje af de vestlige efterretningstjenester. Med den indsamlede viden var det forståeligt, at de danske
efterretningsfolk – som andre vestlige efterretningsfolk – var usikre med hensyn til den militære værdi af det militære samarbejde mellem Sovjetunionen
og satellitstaterne og til stadighed stillede sig spørgsmålet, om disse stater ville
være en militær ressource for Sovjetunionen i tilfælde af krig, eller om
Sovjetunionen måske tværtimod skulle afse styrker for at pacificere dem, jf.
nedenfor.
Efter marskal Gretjkos overtagelse af overkommandoen i Warszawapagten
i sommeren 1960 konstateredes imidlertid en væsentlig udvikling af samarbejdet inden for organisationen i form af fælles øvelser, fælles møder på højt
plan samt udveksling af officerer. Det vurderedes nu, at samarbejdet inden
for organisationen stadig var domineret af Sovjetunionen, men at det syntes
præget af voksende tillid til de mindre medlemslande.8

Hærstyrker
Den centrale faktor i de vestlige kapabilitetsanalyser i denne periode var den
sovjetiske hær, der også var hovedsøjlen i Sovjetunionens forsvar. Sejren over
den tyske hær i 2. verdenskrig havde givet den et frygtindgydende image, og
den vurderedes generelt som verdens stærkeste hær. Fra starten af den kolde
krig blev den sovjetiske hærstyrke anslået til 175 divisioner, et tal der først re7
8

Månedsoversigter maj, sept./okt./nov. 1956; Kvartalsoversigt 4/1958 (årsoversigt). FE’s arkiv.
Halvårsoversigt 2/1961. FE’s arkiv.
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duceredes i NATO-vurderingerne i 1961 som følge af ministerpræsident
Khrusjtjovs reduktion af de væbnede styrker til ca. 3 millioner mand. Tallet
blev nu sat til 158 divisioner, fra 1962 til 150 divisioner, af hvilke de 120 var
vest for Ural. På papiret vurderedes det, at Sovjetunionen var i stand til at mobilisere op til 500 divisioner (dvs. ca. 5.000.000 mand) inden for det første
krigsår.9 I Vesten var man dog helt på det rene med, at det høje divisionstal
også afspejlede det forhold, at de østlige divisioner med deres mandskabsstyrke på omkring eller lidt over 10.000 mand var væsentligt mindre end de
vestlige divisionstyper. Man var ligeledes klar over, at hovedparten af de sovjetiske divisioner ikke til daglig befandt sig på fuld krigsstyrke. Dette gjaldt dog
efter Koreakrigen ikke de sovjetiske divisioner i Østtyskland.
I styrkebilledet indgik desuden hærstyrkerne i satellitlandenes hære, der i
begyndelsen af 1950’erne ansloges til at udgøre 65-70 divisioner, men fra
1960 til 58 divisioner.10 Disse styrker var generelt udrustet med ældre våbentyper end de sovjetiske styrker og betragtedes også som dårligere uddannet og
ført end disse. Satellitstyrkernes moral blev i NATO-vurderingerne til stadighed fremstillet som et komplekst problem for sovjetledelsen, men samtidig erkendtes russernes bestræbelser på at øge kvaliteten af disse styrker, og at de
ville havde vanskeligt ved at svigte Sovjetunionen i en krigssituation.
Den overordnede vurdering i 1951 var, at det på daværende tidspunkt var
muligt for Sovjetunionen at gennemføre storangreb mod Vesteuropa. Siden
1953 var det vurderingen, at Sovjetunionen kunne føre krig på flere fronter i
Eurasien med store land-, sø-, og luftoperationer. Sovjetunionen kunne ifølge
NATO’s tolkning fra1954 starte en krig 1) uden mobilisering med 24-30 divisioner, der efter 30 dage ville udgøre 65-75 divisioner og efter 90 dage 75-120
divisioner, eller 2) med 100 divisioner efter en egentlig mobilisering. Ved
egentlig mobilisering kunne styrken efter 90 dage vokse til 140 divisioner. Det
fremgik også af rapporterne, at Vesten fra midten af 1950’erne tillagde
Sovjetunionen en stadig voksende mobiliseringskapacitet. I rapporten fra 1955 er
forudsætningen ved mobilisering en sovjetisk angrebsstyrke på 175 divisioner,
der kunne vokse til 300 divisioner 30 dage efter mobilisering og til 500 divisioner et år efter indledt mobilisering.11
De danske vurderinger af Sovjethærens omfang og styrke synes generelt at
have fulgt NATO’s, der igen primært afspejlede det indhentnings- og analysearbejde, der udførtes af den amerikanske og den britiske militære efterretningstjeneste. Den danske vurdering af hærens føring, materiel- og forsyningssituation var konstant positiv. I en tilbageskuende vurdering fra slutningen af 1950’erne hed det, at Sovjetunionen i 1946 havde vedtaget opret-

9

SG 161 af 1. maj 1961; SG 161 af 11. maj 1962. NATO’s arkiv.
SG 161 af 17. oktober 1951; SG 161 af 2. maj 1960. NATO’s arkiv.
11
SG 161 af 17. okt. 1951; SG 161 af 30. september 1953; SG 161 af 22. marts 1954; SG 161 af 18.
marts 1955. NATO’s arkiv.
10
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telsen af en hær på 175 divisioner til afløsning af den gamle hærs 400 divisioner. Den næste fase indebar færdiggørelse og konstruktion af serier af helt
nye materiel- og våbentyper. Den tredje fase indledtes i efteråret 1954 med
udlevering af det nye materiel til enhederne; denne fase afsluttedes i 1958.12
Khrusjtjovs forskellige reduktioner af de sovjetiske styrker, således også den,
der blev bebudet i hans overraskende tale i januar 1960 om reduktion af styrkerne med 1,2 millioner mand, blev i den danske efterretningstjeneste – som
i NATO – set i sammenhæng med manglen på arbejdskraft i Sovjetunionen.
Militært blev reduktionerne vurderet på baggrund af den øgede kampkraft,
de sovjetiske styrker havde opnået gennem moderniseringen i 1950’erne, og
ikke tildelt betydning som konkrete nedrustningstiltag.
Der er i efterretningstjenesternes vurderinger relativt få egentlige styrkesammenligninger mellem Øst og Vest, hvad der formentlig afspejler den kontroversielle karakter af sådanne øvelser, der i denne periode skulle tage stilling til såvel Sovjetunionens konventionelle overlegenhed på hærområdet
som til Vestens overlegenhed på kernevåbenområdet og flåde- og flyområdet.
Under Koreakrigen hedder det i NATO-vurderingen fra 1951, at NATO ikke
i øjeblikket ville kunne stoppe et sovjetisk angreb.13 Senere ændrede billedet
sig i takt med amerikanernes overførsel af taktiske kernevåben til Vesttyskland
(1954) og oprettelsen af NATO-styrker, der gjorde det muligt at føre en forsvarskamp ved Rhinen.
I nogle interessante overvejelser fra 1961, der antyder en ændret vurdering
til NATO’s fordel af styrkeforholdet på Centralfronten, skønnede
Forsvarsstaben, at med den nuværende styrkeopstilling her var de sovjetiske
armeer i Østtyskland for små til en storoffensiv over land og unødvendigt
store til operativ dækning af Sovjetunionen. 4-8 divisioner kunne trækkes tilbage fra Østtyskland og 2-4 divisioner fra Ungarn (her var fire sovjetiske divisioner efter 1956). Det påpegedes, at divisionsantallet i Østtyskland indgik i
en forhandlingssituation omkring Berlin, og at styrketallet for Ungarn beroede på andre forhold.14

Flådestyrker
Allerede inden 2. verdenskrig havde Sovjetunionen haft planer om at gøre sig
gældende på verdenshavene, bl.a. gennem bygning af hangarskibe. På den
baggrund kom udviklingen af den sovjetiske flåde under Stalin som noget af
en overraskelse for de vestlige flådeeksperter. Hovedvægten i et kraftigt forceret program, der af NATO i 1951 angaves at omfatte 16-19 krydsere, 155 de12

Kvartalsoversigt 4/1959. FE’s arkiv.
SG 161 af 17. oktober 1951. NATO’s arkiv.
14
Kvartalsoversigt 1/1961. FE’s arkiv.
13
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stroyere og over 300 ubåde (tallene i oversigten for 1957 er 27 krydsere, 144
destroyere og 428 ubåde heraf 281 langdistanceubåde) kom til at ligge på
ubåde og større overfladefartøjer. Mandskabsstyrken blev i 1955 sat til
600.000 mand og i efterfølgende vurderinger til mellem 600.000 og 800.000
mand.15 Men medens de mange ubåde forventedes at udgøre en trussel mod
de vestlige forbindelseslinjer i tilfælde af krig, havde man i Vesten svært ved
at forstå, hvilken funktion de mange krydsere var tiltænkt. Til offensive opgaver på verdenshavene var de ikke egnede, idet de manglede beskyttelsen fra
et hangarskibs fly, og til defensive opgaver nær egne kyster forekom de for
store. Den generelle vestlige – og sovjetiske – opfattelse efter krydserprogrammets ophør i slutningen af 1950’erne var, at der havde været tale om en massiv fejlinvestering.
I en sammenfattende dansk vurdering af de tre sovjetiske flåder i det europæiske område (Nordflåden, Østersøflåden og Sortehavsflåden) fra februar
1953 betonedes den sovjetiske flådes prioritering af defensive opgaver. Det
blev fremhævet, at flådeøvelserne lige siden krigens afslutning havde været af
defensiv karakter, og at hovedopgaven havde været indøvelse af det nære kystforsvar. Vurderingen var, at Sovjetflåden i mange henseender var de vestlige
flådestyrker underlegen, den manglede således hangarskibe, og den var også
præget af manglende „seamind“. Det var dog tydeligt, at russerne arbejdede
på at udbygge flåden og rette de erkendte mangler. Med formentlig nøje afvejede ord blev der gjort opmærksom på, at „visse tendenser“ tydede på en
mere offensiv anvendelse af flådestyrkerne i fremtiden. Det blev forudset, at
Østersøflåden kunne gennemføre en effektiv flankesikring i forbindelse med
en eventuel russisk offensiv mod vest, ligesom den ville kunne „støtte og på
anden måde deltage i eventuelle amfibieoperationer mod det skandinaviske
rum“.16
Nordflådens vækst, der skulle blive så mærkbar i 1960’erne og 1970’erne,
er tydelig allerede fra 1950’erne og antydet i NATO-rapporten fra 1954, der
forventede en markant vækst i antallet af destroyere i nord fra 37 i 1954 til 69
i 1958. I slutningen af 1958 var det vurderingen, at Østersøflåden og
Sortehavsflåden mere og mere fik „en strategisk defensiv karakter“.17
De sovjetiske flådeprogrammer ændredes drastisk efter ministerpræsident
Khrusjtjovs magtovertagelse. I Vesten gættede man meget rigtigt, at det var
kommet til et kritisk opgør med den hidtidige flådepolitik, som havde ført til,
at det prætentiøse krydserprogram helt blev opgivet. Nye avancerede fartøjstyper blev observeret i 1958, og ved årsskiftet 1959/60 påpegede Forsvarsstaben, at tidligere tiders vægt på kvantitet nu var afløst af en kvalitativ
udvikling. Sovjetunionen var med andre ord i færd med at indføre nye og be15

SG 161, anførte år. NATO’s arkiv.
Oversigt nr. 1/53 af februar 1953. FE’s arkiv.
17
SG 161, anførte år. NATO’s arkiv.
16

D AT I D I G E V U R D E R I N G E R A F Ø S T L I G E K A PA B I L I T E T E R

525

kap. 22 rettet P

09/06/05

15:14

Side 526

dre typer af orlogsfartøjer. Ifølge rapporten havde man konstateret 10 nye
skibstyper i 1959, heriblandt missilbærende jagere, missilbærende motortorpedobåde samt to nye ubådstyper.
De nye fartøjer ville danne en fleksibel og globalt offensiv styrke, der ifølge
efterretningsfolkene ville harmonere udmærket med den udenrigspolitiske
selvtillid, der havde kendetegnet Sovjetunionen i 1959. Nye tendenser i flådebilledet var en større vægt på udvikling af overfladeenheder med evne til moderne ubådsbekæmpelse. De sovjetiske ubåde, der tidligere havde haft som
hovedopgave at afbryde de vestlige forbindelseslinjer, mentes stadig at have
denne opgave, men udviklingen opfattedes som bestemt af nye specielle typer
af ubåde, der kunne bekæmpe vestlige ubåde og hangarskibe samt anvendes
som missilramper i en „strategisk atomoffensiv“.18
Vurderingen af Sovjetflådens kampevne blev tilsyneladende ændret afgørende i 1960. Dette skete i sammenhæng med fremlæggelse af en ny analyse
om omdannelsen af Sovjetflåden til en missilflåde gennem indførelse af de
nye slagkraftige missildestroyere (af Kildin- og især Krupnyj-klassen). I analysen, der var præget af alarmistiske overtoner, hedder det, at de nye sovjetiske
destroyere har „et meget stærkt potentiel i kamp mod overfladeenheder“. De
nye enheder var „yderst bevægelige“ og besad „ødelæggende, langtrækkende
ildkraft“. Implikationerne af introduktionen af de nye sovjetiske fartøjer blev
ikke draget, men det fremgik af udvalgte citater fra artikler af den sovjetiske
admiral Vladimirskij i hvilken retning, tankerne gik. Admiralen fremhævede
her, at missildestroyerne kunne nå mål i en afstand af 12 gange det normale
skibsartilleris rækkevidde. Admiralen betonede specielt indsatsmuligheden
mod hangarskibe og omtalte som sekundære operationer støtte til amfibieoperationer samt kystbombardement.19 Forsvarsstaben gjorde opmærksom
på, at luftforsvaret var et problem for missildestroyerne, men derudover var
den uudtalte implikation vel, at russerne nu besad et potent våben mod de
vestlige overfladefartøjer, især hangarskibsgrupper, og at det sømilitære styrkeforhold – hidtil præget af udtalt vestlig overlegenhed – var under ændring.
Samtidig rettedes opmærksomheden mod det meget omfattende sovjetiske
havforskningsprogram, der var blevet iværksat. Ifølge Forsvarsstaben omfattede den sovjetiske havforskningsflåde i 1959 omkring 155 fartøjer (modsat
USA’s 50), der blev indsat over hele kloden. Det vurderedes, at de sovjetiske
programmer ikke forskningsmæssigt var helt på højde med de vestlige, men
at der samlet var tale om en imponerende indsats af stor militær betydning.20
Uudtalt lå i omtalen af det sovjetiske forskningsprogram en gisning om, at
fremtidens sovjetiske sikkerhedspolitik ville blive præget af øget deployering
af enheder på verdenshavene.
18

Kvartalsoversigt 4/1959. FE’s arkiv.
Kvartalsoversigt 2/1960. FE’s arkiv.
20
Samme sted.
19
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Endelig fik man også i 1960 en forklaring på, at russerne tilsyneladende
ikke kasserede krigsskibe i samme omfang som i Vesten. Ifølge oplysninger rådede russerne over en reserveflåde bestående af alle typer af skibe. På disse
skibe befandt sig normalt kun en vedligeholdelsesbesætning. Det vurderedes,
at ca. 60% af skibene indgik i de højeste beredskabsformer og var klar til hurtig indsættelse.21

Flystyrker
Sovjetunionens flystyrke blev i begyndelsen af 1950’erne af NATO sat til ca.
18.000 fly og udgjorde dermed talmæssigt verdens største flyvevåben.
Mandskabsstyrken blev i 1951 anslået til 600.000 mand (1955: 800.000 mand).
På kvalitetssiden var billedet dog et andet, idet det var opfattelsen, at en
række sovjetiske fly ikke teknisk var på niveau med de vestlige, men det blev
dog noteret i 1951, at det sovjetiske flyvevåben var under modernisering.
Udviklingen gennem 1950’erne var karakteriseret ved introduktion af serier
af jetfly i form af MiG-15 – der beviste sin kampevne i Korea – og senere efterfølgere i form af MiG-17, MiG-19 og MiG-21.22 Jagerstyrken blev i 1962 anslået
til at omfatte ca. 2400 fly. De langtrækkende flystyrker, der forventedes anvendt til fremføring af kernevåben, blev på dette tidspunkt vurderet til at omfatte 1000-1100 middeltunge bombefly (TU-16, „Badger“) og 160-220 tunge
bombefly (TU-95 „Bear“ og Mya-4 „Bison“). De middeltunge bombefly forventedes sat ind mod mål i Vesteuropa. De tunge bombefly vurderedes at
kunne nå mål i USA men kun på envejsmissioner. Det vurderedes også, at de
sovjetiske piloters kunnen var stigende mod periodens slutning som konsekvens af flere flyvetimer og bedre undervisning. Efter omfattende kassering af
forældede fly blev det samlede sovjetiske flytal i begyndelsen af 1962 sat til ca.
11.600 (hertil kom 3.600 i de europæiske satellitstater).23
I USA rasede i midten af 1950’erne en diskussion om størrelsesforholdet
mellem det amerikanske og det sovjetiske luftvåbens flåde af strategiske
bombefly. Striden, der hverken var den første eller den sidste kapabilitetsdiskussion i den amerikanske offentlighed, gik på, om Sovjetunionen var i færd
med at skabe en flåde af strategiske, kernevåbenbærende fly, der var langt
større end den amerikanske, og om Sovjetunionen således var ved at opbygge
en massiv overvægt på de strategiske våbens område. Det amerikanske luftvåben hævdede, at der var ved at opstå en fatal „bomberkløft“ (Bomber Gap)

21

Samme sted.
MiG er den russiske forkortelse for Mikojan i („og“) Gurevitj og betegnelsen for sovjetiske kampfly
udgået fra Artjom Mikojans og Mikhail Gurevitjs flykonstruktionsværksted.
23
SG 161, anførte år. NATO’s arkiv. Tallet for det samlede sovjetiske antal fly i 1962 er hentet fra.
Halvårsoversigt 1/1962. FE’s arkiv.
22
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mellem de to luftvåben. USA’s nationale efterretningsvurdering (NIE) fra
maj 1955 angav den russiske styrke af tunge bombefly til 40. Denne styrke forventedes at toppe med 700 fly i 1959, i vurderingen for 1956 vurderedes flystyrken at toppe med 800 fly. De høje tal i skønnene, der af det amerikanske
luftvåben brugtes som argumenter for udbygningen af den strategiske luftstyrke (Strategic Air Command -SAC), blev dog snart bestridt af flere amerikanske efterretningstjenester, og i 1959 var „bomberkløften“ helt forsvundet,
idet det viste sig, at russerne havde bygget under 200 tunge bombefly.24
Slutningen af 1950’erne var ifølge de vestlige rapporter karakteriseret ved
en betragtelig reduktion i antallet af de sovjetiske fly. Det var dog de danske
efterretningsfolks samlede vurdering, at slagkraften ikke var blevet reduceret,
idet der ud over de tilførte forbedrede fly havde været en tilgang af missiler
til alle værn.25 Betydelig opmærksomhed viede de vestlige efterretningstjenester den forcerede udvikling af det sovjetiske luftforsvar i disse år og navnlig
indførelsen af de nye „jord-til-luft-missiler“ (SAM-missiler). Indførelsen af
disse missiler formodedes at øge det sovjetiske luftforsvars kapacitet betydeligt og ville dermed få indflydelse på forløbet af en luftkrig. Til dækning af
mindst 100 byer og industriområder forventedes opført mindst 3000 affyringsramper. I en intern dansk efterretningsoversigt fra december 1961 meddeltes desuden kort, at sovjetiske militærfolk havde ønsker om inddragelse af
Finland i det fremskudte luftforsvar for at kunne imødegå truslen fra hurtige
og lavtgående fly.26

Kernevåben
Ses der bort fra en alarmistisk vurdering i 1951-rapporten fra NATO, hvor
det hed at Sovjetunionen havde tilstrækkelig kapacitet til at fremføre atomvåben mod USA, Storbritannien og Vesteuropa, er det først fra slutningen af
1950’erne, at der kommer mere detaljerede oplysninger om de sovjetiske
atomvåben og de sovjetiske fremførselsmidler. I de vestlige vurderinger betones indtil da den vestlige atomare overlegenhed over for den østlige overlegenhed på det landmilitære område. Fra 1957, hvor antallet af sovjetiske kernevåben af NATO blev anslået til 850, begyndte der at dukke flere informationer om den stærke sovjetiske satsning på atom- og missilområdet op i de
vestlige rapporter. NATO forudså dette år en kraftig vækst i antallet af sovjetiske atomvåben i de kommende år (1960: 1.800-2.750 våben; 1961: 3.0004.000) og det ventedes, at atomvåbnene ville blive fremført med fly og skibe
samt fra missiler med forskellig anvendelsesmåde.27
24

John Prados, The Soviet Estimate, 1986. Kapitel 4 (s. 38ff): „The Bomber Gap“.
Kvartalsoversigt 4/1960. FE’s arkiv.
26
Ugeoversigt 51/1961 af 21. december 1961. FE’s arkiv.
27
SG 161, anførte år. NATO’s arkiv.
25
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Det blev bemærket i 1960, at „Missilvåbenet“ nu optrådte som et særligt
værn i Sovjetunionen ved siden af hær, flåde, flyvevåben og luftforsvar.28
Efter 1960 voksede antallet af oplysninger om de sovjetiske kernevåben betydeligt. Således bragtes i en dansk efterretningsoversigt fra slutningen af
1961 en ny gruppeinddeling af de sovjetiske missiler, der efter rækkevidde
inddeles i SRBM (Short-range ballistic missiles; op til 900 km), MRBM
(Middle-range ballistic missiles; 990-2200 km), IRBM (intermediate-range
ballistic missiles; 2500-5500 km) og ICBM (Intercontinental ballistic missiles;
over 5500 km).29
I USA fik en bitter strid, der indledtes i 1957, om antallet af de sovjetiske
interkontinentale missiler betydning for udviklingen af det amerikanske kernevåbenprogram og for forløbet af præsidentvalget i 1960. Usikkerheden
inden for politiske og militære kredse i USA om det sovjetiske ICBM-programs omfang og resultater førte til vedholdende påstande om en klar amerikansk underlegenhed på området, den såkaldte „missilkløft“ (Missile Gap).
I det amerikanske luftvåben havde man den opfattelse, at russerne ikke byggede så mange bombefly som tidligere antaget, fordi de havde valgt at fremskynde deres missilprogram. Det var flyvevåbnets opfattelse igennem perioden 1957-60, at russerne var i færd med at deployere hundredevis af missiler.
Den officielle efterretningsvurdering, NIE, fra november 1958 forudså en sovjetisk ICBM-styrke på 100 missiler i midten af 1959 og på 500 i midten af 1961.
I de følgende NIE’er fra 1961 og 1962 reducerede man disse tal betydeligt og
udskød tidspunktet for russernes erhvervelse af en indsatsklar styrke. Nye oplysninger fra agenten Penkovskij og indhentet gennem den nu indledte satellitovervågning bidrog til at fastslå status. Under Berlinkrisen anmodede præsident Kennedy om en vurdering og fik opgivet, at antallet af deployerede sovjetiske missiler var mellem 10 og 20, der ikke befandt sig i siloer og var besværlige at affyre. På dette tidspunkt (fra sommeren 1961 til sommeren 1962) voksede den amerikanske ICBM-styrke fra 78 til 133 missiler, hvortil kom de mere
end 3000 kernevåben i SAC’s styrke på mere end 1300 strategiske fly. „Missilkløften“ befandt sig således ikke i USA.30
I en dansk efterretningsoversigt fra slutningen af 1961 formodedes det, at
MRBM’er, IRBM’er og ICBM’er indgik i såkaldte „raketarmeer“, der var
under kontrol af Generalstaben, men hvor antallet af armeer dog ikke var
kendt. I begyndelsen af 1962 vurderedes det, at Sovjetunionen nu rådede
over 250-300 MRBM-afskydningsramper i det vestlige Sovjetunionen. Det vurderedes samtidig, at antallet af operationsklare ICBM-ramper ville vokse fra
mellem 10 og 25 ramper (medio 1961) til mellem 35 og 50 ramper i midten
af 1962.31
28

Kvartalsoversigt 2/1960. FE’s arkiv.
Ugeoversigt 44/1961. FE’s arkiv.
30
John Prados,The Soviet Estimate, s. 75ff.
31
Ugeoversigt 59/1961; Ugeoversigt 6/1962. FE’s arkiv.
29
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I 1962 blev der rapporteret om en stærk udvikling på missilområdet. 26
MRBM-stillinger meldtes oprettet i Baltikum. Sidst på året meddeltes det, at
IRBM-missiler (SS-5) var i operativ tjeneste, idet faste stillinger var opført i
Kiev militærdistrikt. I alt skulle der være deployeret tre IRBM-divisioner (hver
med 16 affyringsramper). Kommentaren til oplysningerne var, at disse missiler kunne ramme et hvilket som helst mål i Europa samt dække store dele af
Mellemøsten og Nordafrika.32

Datidige allierede og danske vurderinger af kapabiliteter i
nærområdet
Normalbilledet
Den kolde krigs længde og de militære aktiviteters cykliske karakter gjorde
det muligt for de vestlige efterretningstjenester at opstille et normalbillede af
de militære aktiviteter i øst, specielt i Østtyskland. I dette billede indgik viden
om de tilbagevendende former for militære aktiviteter i form af den årlige udskiftning af dele af de sovjetiske styrker i Østtyskland, typiske uddannelses- og
øvelsesaktiviteter samt beredskabsformer, endelig de til enhver tid gældende
styrketal på personel- og materielområdet.
Efterretningsopgaven gik ud på løbende at konstatere, om den norm, som
normalbilledet udgjorde, fortsat var gældende, eller om der var tegn på afvigelser fra det. Afvigelser behøvede naturligvis ikke at betyde tilstedeværelsen
af offensive hensigter, men hvis de forekom, skulle de ifølge den inden for de
vestlige efterretningstjenester rådende metodik kunne sættes ind i en kausalsammenhæng, og indtil dette var sket, havde man et „problem“. Som den
kolde krig udviklede sig, blev navnlig frygten for et overraskelsesangreb fremherskende. På den baggrund udviklede man i Vesten omfattende sæt af indikatorer, der skulle forhindre at man blev taget på sengen ved et lynangreb, jf.
kap. 23.
En særdeles vigtig rolle i efterretningsbilledet spillede personeludskiftningen
inden for gruppen af sovjetiske styrker i Østtyskland (GSST). Her blev op til
en tredjedel af tropperne udskiftet hvert år. Udskiftningen indledtes normalt
med tilførsel af nye rekrutter fra Sovjetunionen i juli og august. I den kolde
krigs første årtier skete dette udelukkende med tog. I august-september startede derefter tilbagesendelsen af det mandskab, der havde afsluttet tjenesten.
Tilførsel og afgang forløb derefter sideløbende og var normalt afsluttet ved
årets udgang.33

32

Halvårsoversigt 1/1962; Ugeoversigt 48/1962. FE’s arkiv.
Ugeoversigt 44/1962 af 8. november 1962. Den i ugeoversigten bragte beskrivelse af udskiftningsproceduren er udarbejdet under indtryk af Cuba-krisen. FE’s arkiv.
33
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Hvis personeludskiftningen ved GSST blev gennemført under atypiske former, var der som nævnt tale om en afvigelse, der affødte overvejelser og
undersøgelser i Vesten. I disse anføres som årsager eksempelvis ændringer af
de politiske forhold i Sovjetunionen, transport- og sygdomsmæssige faktorer
(epidemier). I Vesten havde man navnlig blik for muligheden af, at russerne
brugte udskiftningen til at tilføre flere rekrutter end normalt til Østtyskland,
eller at tilbagesendelsen måske blev udsat. I begge tilfælde ville der være tale
om en forøgelse af de væbnede styrker, der måske var varsel om forestående
aktioner. Da russerne i sensommeren 1961 udsatte personeludskiftningen, bidrog det selvsagt ikke til at mindske den i forvejen stærke internationale
spænding omkring Berlin. Personeludskiftningen blev ved den lejlighed først
afsluttet i marts 1962 og i den form, at GSST vurderedes at være forstærket
med 20.000-30.000 mand (til samlet 360.000 til 370.000).34
De årlige personeludskiftninger ved GSST indebar en turnus med tilbagevendende svækkelse af kampkraften på grund af tilførslen af uøvet mandskab
og hjemsendelse af det bedst uddannede. Kampkraften ved de sovjetiske tropper i Østtyskland var givetvis lavest ved nytårstid, hvor man netop havde afsluttet hjemsendelsen af måske 100.000 -120.000 af de bedst uddannede soldater
og skulle i gang med at uddanne et tilsvarende antal nye rekrutter. Omvendt
måtte den formodes at være højest om sommeren, umiddelbart før hjemsendelserne begyndte. Disse forhold, der i realiteten indebar et relativt kort årligt tidspunkt med optimal kampkraft, påpeges gentagne gange i de danske
oversigter.
Med til normalbilledet hørte også øvelsesprogrammerne, der for GSST’s
vedkommende startede med mindre øvelser om foråret, for så ud på sensommeren at omfatte øvelser i divisions- og arméramme. Til søs var normalbilledet også kendetegnet ved et omfattende øvelsesprogram, der for Østersøens
vedkommende navnlig prægedes af omfattende skydeøvelser i den østlige
Østersø samt fra 1950’ernes slutning som en nyskabelse stort anlagte øvelser
i Norskehavet og farvandet mellem Island og Færøerne. Mindre sigende i
varslingssammenhæng var flybilledet i Østzonen, fordi dette udmærkede sig
ved gentagne øvelser og et konstant højt beredskab.
Sovjetunionens meget omfattende øvelsepraksis indgik formentlig som en
vigtig komponent i landets afskrækkelsespolitik, men gennemførelsen af
øvelserne tjente for Vesten generelt til at bekræfte normalbilledet og fravær
af aggressive hensigter. Frygten for, at øvelserne skulle gå over i offensive operationer, spiller kun en ringe rolle i efterretningsvurderingerne. Som tommelfingerregel gik man ud fra, at øvelser i felten typisk indebar en vis nedslidning af tropper og materiel og dermed udgjorde en dårlig udgangsposition
for et angreb. Der opstod først et problem, hvis det normale øvelsesmønster

34

Ugeoversigt 38/1961 og 12/1962. FE’s arkiv.
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ikke blev fulgt, og spørgsmålet skulle besvares, hvad der begrundede de ændrede planer!

Hærstyrker
Som den mest relevante militære enkeltfaktor i nærområdet betragtedes den
sovjetiske landmilitære tilstedeværelse i Østzonen i Tyskland i form af den
sovjetiske armégruppe bestående af seks armeer og et artillerikorps, i alt 22
egentlige kampdivisioner. Til disse styrker sluttede sig de sovjetiske styrker i
Polen på tre divisioner (senere kun to) samt styrker i Østrig (til 1955) og
Ungarn på i alt fire divisioner. Hertil kom den sovjetiske luftstyrke i Østzonen
i form af den 24. Luftarmé med ca. 1400 fly.
I en rapport over den militære udvikling i Østzonen gennem 1949 fastslog
den danske militære efterretningstjeneste, at de sovjetiske styrkers sammensætning og dislocering (dvs. troppefordeling) „stort set“ havde været den
samme gennem de to seneste år. En ændring var dog sket med hensyn til 3.
og 4. Mekaniserede Armé, der hidtil blot havde været „kadrearmeer“, dvs.
ikke fuldt opstillede armeer, på 25% af krigsstyrken. De to armeer havde fået
ekstra tilgang af rekrutter og var blevet yderligere styrket ved hver at have
modtaget en luftværnsdivision. Det samlede billede var nu, at divisionerne
gennemgående var på 80-90% af krigsstyrken, men i 3. og 4. Mekaniserede
Armé kun på 75% af krigsstyrken. Det blev fremhævet, at de i forvejen veludrustede og veluddannede sovjetiske styrker besad større slagkraft end for et år
siden. Det samlede styrketal for GSST blev i rapporten anslået til ca. 275.000
man. Dette tal blev justeret i en ny rapport fra sommeren 1950 udsendt kort
efter Koreakrigens udbrud. Her bemærkes det, at der i juni 1950 var kommet
et betydeligt kontingent russiske rekrutter til Østzonen, og at det samlede
styrketal måtte sættes til ca. 350.000-375.000 mand, hvortil kom ca. 18.000
mand i sikkerhedstropperne.35
Da Forsvarsstaben i februar 1951 foretog sin første sammenfatning af det
militære billede i nærområdet efter Koreakrigens udbrud blev det slået fast,
at der ikke var sket ændringer med hensyn til dislocering og sammensætning
af de sovjetiske landstridskræfter i Østzonen. Antallet af divisioner var det
samme som tidligere, men en vis personelforøgelse, bl.a. en ekstra stor tilgang
af officerer, havde fundet sted med den konsekvens, at divisionerne skønnedes omtrent at være bragt op på fuld krigsstyrke og i alt udgøre ca. 350.000
mand. Øvelsesaktiviteten havde været intens.36
35

Stabsorientering 1/50 af 28. januar 1950: „Den militære udvikling i den russiske zone af Tyskland
i 1949“; Stabsorientering 4/50 af „august 1950“: „Oversigt over militære forhold i den russiske zone
i Tyskland“. Rapportens bilag 1 er et kort over disloceringen af de russiske styrker. FE’s arkiv.
36
Stabsorientering 1/51 af februar 1951: „Oversigt over militære forhold i den russiske zone i
Tyskland“. FE’s arkiv.
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Kort over strategiske jernbanelinjer i den nordlige del af østzonen. Kortet er udarbejdet af FE i
1956. (FE)

Dette billede blev stort set opretholdt Koreakrigen ud. Til justeringerne
hørte, at man i den næste rapport om den militære udvikling i Østzonen – fra
slutningen af juni 1951 – måtte tage oplysningen om, at de sovjetiske styrker
i zonen var bragt op på fuld krigsstyrke, tilbage. Man skønnede nu, at de enkelte enheders styrke befandt sig på ca. 75% af krigsstyrken. Der var ikke konstateret opstilling af nye enheder eller tilførsel af rekrutter dette forår.37 Disse
oplysninger var uden tvivl vigtige i den højspændte situation under
Koreakrigen. Uden at det blev sagt eksplicit, måtte oplysningerne tages som
udtryk for, at russerne ikke for nærværende gik med planer om aggression
mod vesteuropæiske lande.
I perioden efter Stalins død registreredes et stort set uændret billede med
hensyn til GSST’s dislocering, mandskabsstyrke og uddannelsesniveau. De
ekstraordinære forhold i Østtyskland i 1953 og en atypisk udskiftning af de
sovjetiske tropper i slutningen af 1954 førte til den konklusion, at russerne fra
december 1954 ville befinde sig i en „beredskabsmæssig bølgedal“, som det
udtryktes. Det vurderedes, at tilstedeværelsen af de mange nye rekrutter ville
betyde en nedsættelse af beredskabet på mellem en tredjedel og halvdelen.

37

Stabsorientering 3/51 af ultimo juni 1951: „Oversigt over militære forhold i den russiske zone i
Tyskland“. FE’s arkiv.
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Det næste beredskabsmæssige højdepunkt skønnedes først at blive nået ved
afslutningen af efterårsøvelserne i 1956, en opfattelse man dog snart tog op
til revision. Den ændrede opfattelse skyldtes især de fornyelser af det militære
materiel, der begyndte at præge billedet fra begyndelsen af 1954 og – vurderedes det – gjorde dette år til det mest bemærkelsesværdige siden 1945 med
hensyn til at øge troppernes kampkraft gennem tilførsel af nyt materiel.38
Det blev ved årsskiftet 1954/55 opgjort, at der til GSST var blevet leveret et
stort antal nye, tunge lastbiler, anslået 2000 nye „pansrede mandskabstransportvogne“, en ny type middeltung kampvogn betegnet T-54, to nye typer
amfibiekøretøjer samt en række nye typer af artilleri. En tendens i retning af
øget motorisering og udrustning med stadigt tungere våben blev konstateret.
Det skønnedes ligeledes, at russerne var begyndt en tilpasning af deres militære doktriner til atomkrigsførelsens vilkår og var på vej bort fra tidligere tiders massive troppeindsats. De russiske øvelser syntes at udvise en øget interesse for bevægelighed, sløring m.m. Der blev også givet udtryk for forventning om, at russerne i fremtiden ville gøre større brug af kampgrupper på regimentsstørrelse eller derunder på bekostning af divisionsniveauet.39
I sommeren 1955 var moderniseringen af styrkerne skredet yderligere
frem, og det hed, at der burde tillægges moderniseringen den største vægt,
idet den øgede enhedernes ildkraft, bevægelighed og sikkerhed mod
virkningen af atomkrigsførelse. Antallet af T-54 kampvogne, der afløste den
ældre T-34 kampvogn ved de otte panserdivisioner blev sat til ca. 1.000 (i august 1956 var i alt blevet tilført 3.500 til 3.600 T-54). Den samlede kampvognsstyrke ansloges i sommeren 1955 til 5.600.40 Fra sommeren 1955 observeredes
tillige amfibiekampvogne ved alle de sovjetiske panserdivisioner i
Østtyskland.41 Med denne militære nyhed øgedes russernes evne til at forcere
vandhindringer med slagkraftige styrker. Vurderingen ved årets udgang var,
at „de 22 russiske kampdivisioner i Østtyskland… har forøget deres kampkraft
og bevægelighed i en sådan grad, at det overskygger alle tidligere års fremskridt“. Evnen til hurtige troppeflytninger, smidig og elastisk føring, uafladelig indøvelse af passage af vandhindringer – med andre ord: stor evne til at
føre bevægelseskrig – skulle fremover blive tilbagevendende karakteristikker
i vurderingerne af de sovjetiske øvelsesprogrammer. I årsoversigten for 1955
trænger en ændret vurdering af baggrunden for de organisatoriske nyskabelser igennem. Det vurderes nu, at russerne ikke har ændret deres organisation af hensyn til atomkrigens vilkår. I stedet ses ændringerne som led i bestræbelser, der gik tilbage til 1945 og sigtede mod at gøre hæren til et „fuldt

38

Månedsoversigt nov./dec. 1954; Årsoversigt 1954. FE’s arkiv. – Den store personeludskiftning sidst
på året 1954 vurderedes at være affødt af nedsættelsen af værnepligtsalderen fra 20 til 19 år i 1951.
39
Samme sted.
40
Månedsoversigt juni 1955; Månedsoversigt sept./okt./nov. 1956. FE’s arkiv.
41
Månedsoversigt marts 1956. FE’s arkiv.
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moderne, konventionelt kampinstrument“. Styrkernes øgede evne til at klare
sig under en atomkrigs vilkår blev anset for at være en tillægsgevinst.42
Ved en omorganisering af styrkerne, der fandt sted fra det tidlige forår
1957, blev infanteridivisionerne gennem tilførelse af øget ildkraft og transportkapacitet ændret til fuldt motoriserede divisioner, således at GSST alene
rådede over panserdivisioner og motoriserede infanteridivisioner. Det bemærkedes, at russerne ikke havde indført enheder med taktiske kernevåbenmissiler, og at armegruppen havde et udpræget konventionelt præg, samtidig
med at den kunne imødekomme de krav, som krigsførelse med kernevåben
stillede. Russernes i slutningen af 1955 indledte reduktion af styrkerne i
Østtyskland med ca. 55.000 mand havde ifølge Forsvarsstaben ingen konsekvenser for GSST’s kampkraft. Efter en ny styrkereduktion i begyndelsen af
1958 blev GSST i midten af 1958 anslået til at omfatte 20 divisioner med i alt
ca. 325.000 mand. Personelstyrken i 24. Luftarmé blev anslået til ca. 30.000
mand. Under Berlinkrisen øgedes personelstyrken ved GSST en smule (august 1961: 340.000 mand; sommer 1962: 360.000-370.000 mand).43

Den polske hær
Medens en mærkbar respekt for de sovjetiske armeer i Østtyskland var et
tilbagevendende træk i de vestlige efterretningsvurderinger, sporedes der en
større reservation i vurderingen af de øvrige østarmeers kampkraft. I Forsvarsstaben havde man især opmærksomheden rettet mod den polske og den
østtyske hær.
Den polske hærs styrke blev i sommeren 1949 anslået til 17-18 divisioner og
en samlet mandskabsstyrke på 125.000-150.000 mand. Hærens materiel blev
ved denne lejlighed betegnet som „meget mangelfuldt“. Det forventedes, at
hæren ville have ringe kampkraft i en konflikt mellem Øst og Vest på grund
af materiellets kvalitet og troppernes politiske upålidelighed.44
Udnævnelsen af den polskfødte, men sovjetiske marskal K.K. Rokossovskij
til polsk forsvarsminister i november 1949 betegnedes som et „meget drastisk
skridt fra russisk side“ og tolkedes som udtryk for den forestående „sovjetisering“ af Polens væbnede styrker og som et forsøg på at knuse de nationale tendenser i det polske forsvar. Målet var at gøre de polske styrker til en integre-

42

Årsoversigt for 1955. FE’s arkiv. – Ifølge årsoversigten var antallet af kampvogne i den mekaniserede division blevet øget fra 152 til 236 og i panserdivisionen fra 210 til 336, en forøgelse med 60%.
Dette viste sig imidlertid at være sat for lavt for panserdivisionens vedkommende. I årsoversigten for
1956 er kampvognsantallet for den mekaniserede division sat til 227 og for panserdivisionen til 448
(Årsoversigt 1956). FE’s arkiv).
43
Årsoversigt 1957; Kvartalsoversigt 2/1958, 3/1958 og 4/1958 (årsoversigt); Halvårsoversigt
1/1962. FE’s arkiv.
44
Stabsorientering 1/49. FE’s arkiv.
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ret del af „sovjetstyrkerne“. Den overordnede vurdering var dog fortsat i sommeren 1950, at den polske hær, hvis soldater især kom fra den katolske landbefolkning, først efter en længere årrække kunne blive nogenlunde pålidelig.
I omtalen af det polske luftvåben, der lededes af den sovjetiske general
Romejko, betegnedes luftvåbnets sovjetiske flytyper som „forældede og til dels
opslidte“. Der var i alt 500-600 fly. Det vurderedes, at nyere materiel ville tilgå,
når russerne havde foretaget udrensninger i luftvåbnet. I rapporten fra juni
1951 hed det, at russerne havde udfoldet betydelige anstrengelser for at forøge landets militære potentiel. Det vurderedes at være lykkedes til en vis grad.
Styrkerne var blevet reorganiseret under antagelse af de sovjetiske divisionsmodeller, desuden var der sket en mærkbar tilførelse af tunge sovjetiske våben og iværksat en forøgelse af hæren med 44.000 mand (til i alt 180.000
mand).45
Den forholdsvis stabile udvikling i Polen i midten af 1950’erne bevirkede,
at landet kun i begrænset omfang optrådte i de danske efterretningsrapporter. Dette ændrede sig med den blodigt undertrykte arbejderopstand i
Poznan i juni 1956 og det efterfølgende opgør i efteråret 1956 med de polske
stalinister. Omfattende udrensninger fandt sted på alle niveauer i de væbnede
styrker, hvor også forsvarsminister Rokossovskij blev afskediget. Det var på
den baggrund vanskeligt for de danske efterretningsfolk at fremkomme med
kvalificerede vurderinger af de polske styrkers loyalitet over for
Sovjetunionen. Det faldt dem lige så vanskeligt at vurdere den polske hærs
kampkraft. Man skønnede dog, at bebudede reduktioner på 97.000 mand –
og dermed reduktion af kampkraften – ville blive modvirket gennem moderniseringen af hæren. I sensommeren 1957 anslog man skønsmæssigt det polske forsvars personelstyrke til ca. 190.000 mand, af hvilke de 160.000 befandt
sig i hæren. Det vurderedes, at divisionernes daglige styrke nu kun var på ca.
50% af krigsstyrken.46
Forsvarsstaben hæfter sig i sine analyser fra slutningen af 1950’erne ved, at
den polske hær – der omfattede 14 linjedivisioner og styrkemæssigt ansloges
til 150.000 – 170.000 mand – manglede meget i at være på niveau med den
sovjetiske. Oven på begivenhederne i Polen i 1956 havde polakkerne påbegyndt en reorganisering af hæren i 1957, men denne havde ikke ført til gennemgribende resultater. Det var således stadig ikke lykkedes polakkerne at basere hæren på de divisiontyper, der karakteriserede den sovjetiske hær, nemlig panserdivisionen og den motoriserede infanteridivision. Af de ældre og
dårligere udrustede divisionstyper havde Polen fortsat to infanteridivisioner
og seks mekaniserede divisioner. Hærens stolthed var på den baggrund den
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Stabsorientering 3/50 af august 1950. Indeholder kort over disloceringen af hær- og luftvåbenenheder samt over flyvepladser; Stabsorientering 2/51 af juni 1951: „Satellitstaternes hære“. FE’s arkiv.
46
Årsoversigt 1956; Månedsoversigt sept. 1957. FE’s arkiv.
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5.000 mand store luftbårne division i Krakow. Vurderingen af det polske officerskorps var lav. Dette begrundedes med, at mange officerer var politisk udnævnte.47
Medens man gennem 1950’erne ikke havde været i tvivl om, at den polske
hær kunne formås til at forsvare polsk territorium og herunder de indlemmede, tidligere tyske områder i vest, var man i Vesten temmelig usikker med
hensyn til dens deltagelse i offensive operationer ind på fremmed territorium. De bagvedliggende spørgsmål var de samme i 1960 som i 1950: Kunne
russerne stole på polakkerne i en krig? Kunne russerne formå polakkerne til
at deltage i offensive operationer mod vest? I 1960 var det opfattelsen, at deltagelse i sådanne operationer i høj grad ville være „afhængig af de til enhver
tid opnåelige resultater“. Dette synes at forudskikke en slags valg- og forhandlingssituation i forbindelse med krig. Men i 1962 er vurderingen, at den polske hær „i begrænset omfang“ vil blive anvendt uden for Polen. Denne
tolkning synes at indebære et mere forpligtende engagement fra polsk side.
Den ændrede vurdering byggede uden tvivl på viden om polakkernes deltagelse i Warszawapagt-øvelserne i oktober 1961, hvor enheder fra tre polske divisioner konstateredes i Østtyskland, jf. nedenfor i kap. 23.
En nyudvikling omkring 1960 var træning af regulære faldskærmssoldater
i den polske og østtyske hær. Det var vurderingen, at Sovjetunionen lagde
større og større vægt på anvendelse af fly og helikoptere til landsætning af såvel luftbårne som lufttransporterede enheder.48
I de danske rapporter påpegedes det gode forhold mellem Khrusjtjov og
den nye polske ledelse under Gomulka og de konsekvenser, dette synes at
have haft for det militære samarbejde. Den voksende inddragelse af den polske hær i Warszawapagtens øvelsesprogram og det øgede samarbejde mellem
satellitstaternes hære i slutningen af 1950’erne blev bemærket. I januar 1962
rapporterede Forsvarsstaben, at seks polske divisioner var designeret til
Warszawapagten, og at planen var, at samtlige 13 divisioner skulle designeres
inden 1965.49

Den østtyske hær
Gennem 1949 fulgte de vestlige efterretningstjenester opmærksomt den hurtige opbygning af et militærapparat inden for det østtyske politis rammer.
Udviklingen kunne siges at indebære en markant ændring af hele det strategiske billede, idet der ikke blot var en ny potentielt fjendtlig hær under op-
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Kvartalsoversigt 4/1959. FE’s arkiv.
Kvartalsoversigt 1/1960. FE’s arkiv.
49
Ugeoversigt 3/1962 af 18. januar 1962. FE’s arkiv.
48
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bygning i nærområdet. Der var også føjet endnu en komplicerende faktor til
det i forvejen brogede politiske billede i Tyskland.
Styrkebilledet, der tegnede sig, var en vækst inden for det „kasernerede politi“ i Østtyskland fra ca. 10.000 mand ved årsskiftet 1948/49 til ca. 100.000
mand i september 1949. En betydelig del af mandskabet bestod af værnemagtssoldater, der efter politisk omskoling var sendt tilbage fra fangenskabet
i Sovjetunionen. Ifølge ubekræftede forlydender var østtyskerne i efteråret
1949 ved at opstille den første division af den nye østtyske folkearmé.
Konklusionen på gennemgangen af udviklingen gennem 1949 var, at opbygningen af det „kommunistiske Reichswehr“, der også omtaltes som „det røde
Reichswehr“, var vidt fremskreden. Man måtte derfor i en ikke for fjern fremtid regne med tilstedeværelsen af en „slagkraftig tysk kampstyrke“ i
Østtyskland.
Den mere eller mindre udtalte bekymring over denne udvikling syntes i sidste instans at bygge på en implicit sammenligning mellem befolkningsmentaliteten i Østtyskland og i de øvrige folkedemokratier. Tyskerne kunne nemlig,
hed det i rapporten, i modsætning til befolkningerne i de øvrige satellitstater
lide at være soldater, og spørgsmålet om verdensanskuelse var for dem underordnet i den sammenhæng (!). Det tilføjedes også, at mange i Folkepolitiet
var landsknægttyper, der ikke kunne finde sig til rette i det civile liv. Mange så
også, hævdedes det, en mulighed for at skabe et nyt Reichswehr gennem
Folkepolitiet. Man kunne derfor ikke se bort fra den mulighed, at østtyske soldater ville være mere pålidelige end soldaterne i de andre folkedemokratier.50
Med andre ord: det kunne ifølge efterretningstjenesten ikke udelukkes, at en
østtysk hær kunne blive en værdifuld militær ressource for Sovjetunionen.
Ved en større reorganisering af folkepolitiet i januar 1951 blev der oprettet
24 såkaldte „Dienststellen“(hver på 2400 mand) sammensat af flere våbenarter. De kunne ifølge de vestlige efterretningsfolk sammenlignes med en regimentskampgruppe. De 24 „Dienststellen“ blev set som kernen til en større
østtysk hær. Det var vurderingen, at der på grundlag af „Dienststellen“ relativt
hurtigt kunne opstilles 8 østtyske divisioner, medens en opstilling af 24 divisioner ikke ville kunne ske „inden for selv en kort årrække“. Fra dansk side
interesserede man sig ligeledes for oprettelsen af „Hauptverwaltung
Seepolizei“ i juli 1950, der i realiteten indebar skabelsen af en egentlig østtysk
marine.51
Den kroniske krise i Østtyskland forhindrede ikke regimet i at fortsætte opbygningen af et militærapparat, der tydeligt nok udgjorde en hovedprioritering. Ved en omorganisering i efteråret 1953 indførtes en korpsinddeling af
folkepolitiet, der indebar opstilling af syv østtyske divisioner (med 10 panser50

Stabsorientering 1/50. En historik over udviklingen af det østtyske militær startende med det i
1946 oprettede „Grenzpolizei“ findes i Stabsorientering 4/51 af august 1951: „Det østtyske
Folkepoliti“. FE’s arkiv.
51
Stabsorientering 4/51 af august 1951. FE’s arkiv.
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regimenter opdelt i et nordligt og et sydligt korps). I alt omfattende ca.
65.000 til 70.000 mand. Først i januar 1956 proklameredes oprettelsen af en
østtysk hær under navnet „Nationale Volksarmee“ (NVA), der dog stadig byggede på frivillighedsprincippet. Det var tolkningen, at regimets tvivl med hensyn til de værnepligtiges loyalitet spillede ind ved denne beslutning. Hæren,
der i 1955 gik over til at foretage egentlige korpsøvelser, vurderedes ved udgangen af 1955 ikke at kunne opfylde en selvstændig operativ rolle, men vel
at kunne støtte en sovjetisk.52
Spørgsmålet om hærens loyalitet under en krig blev rejst til stadighed i de
kommende år. Til gengæld herskede der ikke blandt vestlige eksperter tvivl
om, at hærens kampkraft blev øget gennem 1956 og 1957. Efter begivenhederne i Polen i 1956 opgav russerne tilsyneladende at satse på den polske hær
og begyndte at udstyre den østtyske hær med deres nyeste materiel, heriblandt T-54 kampvogne. Dette forhold sammen med en omorganisering af hæren og indledning af et øvelsesmæssigt samarbejde med russerne bidrog til en
rimelig høj vurdering af hærens kampkraft.53
Den østtyske hær, NVA, der i begyndelsen af 1960 blev anslået til at omfatte
ca. 70.000 mand, vurderedes på dette tidspunkt at udgøre en lille, men veludrustet og veluddannet hær. Den kunne hurtigt udvides op til seks komplette
kampdivisioner.54

Flystyrker
I 1955 tales om en „meget væsentlig forøgelse“ af den i Østtyskland stationerede 24. Luftarmés kampkraft som følge af tilgang af et stort antal lette bombefly (total 320 af en styrke på 1310 fly), indsættelse af MiG-15 jagerfly som
lavangrebsfly og det stærkt udbyggede kontrol- og varslingsnet i Østzonen.55 I
de følgende år blev flystyrkerne i Østtyskland rutinemæssigt udstyret med de
nyeste og mest avancerede versioner af de sovjetiske MiG-jagerfly. Den mærkbare reduktion i antallet af sovjetiske fly i slutningen af 1950’erne gjorde sig
ikke gældende i Østtyskland. Under Berlinkrisen, specielt i 1960 og 1961,
konstateredes en markant styrkelse af luftforsvaret gennem opstilling af missilbatterier.
Fra 1959 iagttoges en reduktion i antallet af fly ved Østersøflådens flyvevåben, der vurderedes at have nedlagt to regimenter og i 1962 angaves at være
på 245 fly. På den baggrund fremlagde efterretningstjenesten i efteråret 1961
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Månedsoversigt november 1953; Årsoversigt 1955; Årsoversigt 1956. FE’s arkiv.
Årsoversigt 1957. FE’s arkiv.
54
Kvartalsoversigt 1/1960. FE’s arkiv.
55
Månedsoversigt sept. 1955. FE’s arkiv.
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den tolkning, at der „består den mulighed, at Sovjetunionens nuværende planer indeholder en væsentligt reduceret interesse i at gennemføre offensive
operationer på en nordvestlig front“.56 Som det vil fremgå af kap. 24, var det
en vurdering, der ikke holdt stik.

Flådestyrker
På Østsiden var der i Østersøen indtil 1955 tale om et udpræget defensivt flådemønster. Der begyndte dog at tegne sig et billede af større sovjetiske flådeøvelser end tidligere i den østlige Østersø. Som en relativt isoleret meddelelse
hed det i juni 1954, at russerne „i stadig stigende udstrækning“ benyttede
„Swinemünde“ (Świnoujście) som base for mindre orlogsfartøjer. I 1955 gav
et noget uroligt og atypisk flådebillede anledning til nervøsitet i København.
Årets første måneder – der normalt ikke var øvelsestid – var således kendetegnet ved en omfattende russisk øvelsesaktivitet i den sydlige Østersø med basis
i Gdynia og Baltijsk. De deltagende enheder bestod af krydsere, jagere, ubåde
m.m. Ifølge Forsvarsstaben havde de sovjetiske enheder ikke tidligere anvendt
Gdynia i tilsvarende omfang.
Ud på foråret og sommeren 1955 rykkede flådeaktiviteterne vestpå. I juni
sporedes en vis uro hos den danske efterretningstjeneste, idet sovjetiske minestrygere havde udfoldet „unormal virksomhed“ i Warnemünde-området.
Det blev ligeledes opfattet som et tankevækkende tegn, at der var indikationer på landsætningsøvelser i Tromper Wiek på Rügen i de sidste dage af maj.
I øvelserne havde der ud over op til fem landsætningsfartøjer muligvis deltaget et handelsskib. Hvis dette kunne bekræftes, hed det, var det første gang,
at handelsskibe havde deltaget i øvelser af denne art i Østersøen, hvilket indebar, „at disse landgangsøvelser nu øves på et særdeles reelt grundlag“. I midten af august havde russerne tillige afholdt de hidtil mest omfattende flådeøvelser i Rügen-området. I september noteredes det, at russerne syntes at
have overflyttet en minestrygerbrigade (12 enheder af T-43 klassen) fra
Baltijsk til Świnoujście og Warnemünde. Denne placering måtte ifølge
Forsvarsstaben betragtes som „en mere offensiv betonet basering af den sydlige flådes „støttestyrker“. I årsoversigten var billedet dog mere afdæmpet,
idet der hverken blev talt om øvelser med landsætningsfartøjer eller om den
overflyttede minestrygerbrigade. Til gengæld tolkedes bygning af mindre bassiner i østtyske og polske havne som en tendens til at udbygge havne og maritime støttepunkter i den vestlige del af Østersøen.57I 1956 registreredes et
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Kvartalsoversigt 1/1962; Halvårsoversigt 2/1962, dækkende april -okt. 1962. FE’s arkiv.
Månedsoversigt juni 1954, månedsoversigter januar til oktober 1955, årsoversigt for 1955. FE’s arkiv.
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voksende antal russiske motortorpedobåde i Świnoujście, i august 1956 således mellem 20 og 40.58
I en sammenfattende vurdering af den sovjetiske Østersøflåde fra slutningen af 1957 siges, at der ikke er grund til at foretage en omvurdering af
den sovjetiske flådepolitik i Østersøen. Østersøflåden må stadig betragtes som
en „Fortress Fleet“, som det hedder. Dens hovedopgave var at varetage sovjetiske interesser i Østersøen og hindre fremmede enheder i at bryde ind i
Østersøen gennem de danske stræder. Flåden var i stand til at udføre offensive operationer af kort rækkevidde. Det understregedes, at det betydelige
element af sovjetiske oceangående ubåde i Østersøen udgjorde et selvstændigt våben. Det lå i oversigtens formuleringer, at de mange store ubåde ikke
i første række opfattedes som et dansk sikkerhedspolitisk problem. Der blev
således ikke i oversigten taget stilling til de problemer, der kunne knytte sig
til ubådenes passage af de danske stræder under en international konflikt.
Endnu i slutningen af 1958 vurderede man med baggrund i det sovjetiske
øvelsesmønster, at Østersøflåden var en kystbunden styrke, der skulle spille
rollen som „hærens lænkehund“ på den nordlige flanke.59
I 1959 konstateredes en voksende øvelses- og sejladsaktivitet ved alle tre østflåder i Østersøen. De sovjetiske passager af de danske farvande beløb sig
dette år til 148 (mod 67 i 1958). Man hæftede sig tillige ved en intensiveret –
eller i alle tilfælde mindre tilsløret – efterretningsvirksomhed til søs.60
Østersøflåden omfattede ifølge Forsvarsstaben pr. 1. juli 1960 følgende enheder: 6 krydsere; 34 destroyere; 102 ubåde; 92 ubådsjagere; 132 minestrygere (60 store); ca. 200 motortorpedobåde; ca. 36 landsætningsskibe.61
Fra 1960 sporer man i de danske rapporter en ændret vurdering af den sovjetiske østersøflådes offensive kapabilitet. Forholdet var gennem 1950’erne, at
man i Vesten havde en temmelig begrænset viden om Østersøflådens organisation og opgaver. Fra 1960 – efter at have modtaget nye oplysninger som det
oplyses i kvartalsoversigten – er man imidlertid i stand til at identificere den
egentlige sovjetiske angrebsstyrke i Østersøen og dermed den styrke, der helt
eller delvis kunne ventes indsat mod Danmark i tilfælde af krig. Angrebsstyrken opgives nu at bestå af to jagerbrigader med hjemsted i henholdsvis
Liepaja og Baltijsk (samlet styrke: to krydsere og 14-16 jagere), ca. fem ubådsbrigader (i alt 39-47 ubåde) samt bombefly (60-120 stk.). Overraskende er vel
her især, at så stort et antal ubåde (ca. halvdelen af enhederne) syntes beregnet til opgaver i selve Østersøen.62
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Månedsoversigt august 1956. FE’s arkiv.
Årsoversigt for 1957; Kvartalsoversigt 4/1958 (Årsoversigt). FE’s arkiv. – En omfattende oversigt
over Østersøflådens organisation og dislocering findes i Kvartalsoversigt 2/1958. FE’s arkiv.
60
Kvartalsoversigt 4/1959. FE’s arkiv.
61
Kvartalsoversigt 2/1960. FE’s arkiv.
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Kvartalsoversigt 2/1960. FE’s arkiv.
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Der blev endelig nævnt introduktion af missilmotorbåde (Osa-klassen) på
200 tons. Det blev anslået, at der blev produceret 12 enheder pr. år, og det
blev nævnt, at de ville kunne bruges i kystnære områder, dvs. i Østersøen.
Den endelige vurdering af Østersøflåden umiddelbart efter Cuba-krisen i
1962 var, at den var inde i en meget kraftig teknisk udvikling, og at dens
kampværdi og beredskab måtte bedømmes højt.63 Vurderingen af
Østersøflådens kampkraft og betydning havde således ændret sig på få år. Det
skyldtes i høj grad udrustningen med de nye missiler, der gav de sovjetiske enheder et decideret forspring i forhold til enhederne i de vestlige flåder.

Den polske og den østtyske flåde
De danske rapporter tegnede op igennem 1950’erne et temmelig negativt billede af den polske flåde på grund af dens forældede materiel og ringe aktivitetsniveau. Kun en flotille af landsætningsfartøjer syntes at fange interessen. I
efteråret 1953 blev det meddelt, at ca. 10 landsætningsfartøjer siden midten
af oktober 1953 konstant havde ligget i Świnoujście, hvilket var „et nyt træk“ i
havnebilledet. Flotillen bestod i 1956 af fire store landsætningsfartøjer, der
hver vurderedes at kunne løfte et infanterikompagni eller to kampvogne, 10
mellemstore og fire små landsætningsfartøjer samt ni landingsmotorbåde.64
Fra dansk side var man udmærket klar over, at der var tale om ældre typer.
Selv om det ikke blev kommenteret, var en vis landgangskapacitet blevet placeret i Polens vestligste havn få timers sejlads fra Danmark.
I slutningen af perioden ændrede det negative billede af den polske flåde
sig. Polen fik en mærkbar tilgang af sovjetiske ubåde (1956:11) og i 1957 en
tilgang på to destroyere og rådede dermed over i alt fire af disse udpræget offensive enheder. I 1958 bemærkes det, at den polske flådes effektivitet var i
stadig stigning. I juli 1958 konstateredes for første gang taktisk samarbejde til
søs mellem de tre østflåder.65
Hvad den nye østtyske marine angik, var det allerede i 1955 den danske vurdering, at østtyskerne var i færd med at skabe en flåde, „hvis betydning ikke
bør underkendes ved bedømmelsen af de strategiske forhold i Østersøen“.66
Den danske opmærksomhed var i de følgende år rettet mod at følge tilgangen
af de mange nye enheder til flåden – ikke mindst på grund af den betragtelige mineudlægnings- og minestrygningskapacitet – men desuden af den årelange opførelse af en større „orlogsbase“ i Breitling ved Warnemünde.
Installationen her omfattede såvel kystbatterier som havnefaciliteter. I som63

Halvårsoversigt 2/1962. FE’s arkiv.
Månedsoversigt oktober 1953; Månedsoversigt januar/februar 1956. FE’s arkiv. – I sommeren 1956
tales om en „voksende landgangskapacitet“ i Swinemünde. Der var nu op mod 20 landsætningsfartøjer af LCI-type, for størstedelen polske (Månedsoversigt august 1956. FE’s arkiv).
65
Kvartalsoversigt 2/1958. FE’s arkiv.
66
Årsoversigt 1955. FE’s arkiv.
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meren 1957 registreredes østtysk hydografvirksomhed udført af et østtysk opmålingsfartøj i farvandet ved Stevns. Et andet opmålingsfartøj var virksomt i
Femer Bælt. Disse aktiviteter skulle blive et tilbagevendende fænomen i de
kommende år. Den danske vurdering var, at der var tale om målinger med militær baggrund af betydning for såvel minekrig som ubådskrig.67 Det konstateredes i slutningen af 1957, at den østtyske flåde efter tilgang af to sovjetiske
destroyere (Riga-klasse) samt ni sovjetiske motortorpedobåde og 3-5 kystubåde havde mulighed for „en vis offensiv optræden“ i modsætning til tidligere, hvor den udelukkende havde været defensivt orienteret.68 Bag den forsigtige formulering lå uden tvivl den vurdering, at den nye østtyske marine nu
var i stand til at optræde offensivt over for Danmark, dvs. at give sig i lag med
danske minefelter.

Landsætningskapacitet
Da den danske Generalkommando i 1948 blev anmodet om at fremlægge,
hvorledes den forestillede sig, at et angreb på Danmark ville finde sted, svarede den, at dette „… sandsynligvis [ville] forme sig som en kombineret aktion, omfattende angreb over grænsen, landsætning(er) fra søen og landsætning af luftbårne tropper“, jf. også omtalen til sidst i kap. 23. Man gjorde også
opmærksom på, at de moderne landsætningsfartøjer – med deres evne til at
løbe op på en strand – gjorde landet mere sårbart, idet invasioner kunne foretages på flere steder end tidligere. Specielt på dette punkt kunne den østlige
kapabilitet gennem adskillige år dog ikke siges at være særlig foruroligende,
idet såvel de sovjetiske som polske landsætningsfartøjer i hovedsagen bestod
af amerikanske og tyske fartøjer fra 2. Verdenskrig. De repræsenterede i sig
selv kun en begrænset trussel, og syntes at vidne om en lav prioritering af
denne operationstype.
I København udelukkede man ikke, at en eventuel invasion af de danske
øer kunne søges gennemført under anvendelse af handelsfartøjer eller fiskefartøjer, og man holdt fra dansk side gennem årene et vågent øje med antallet af disse fartøjstyper i østlandene, samt eventuelle koncentrationer af dem.
År ud og år ind blev disse fartøjers passager af de danske farvande registreret
og sammentalt – på samme vis som det skete med de østlige orlogsfartøjers
passage. Under Cuba-krisen kunne den danske efterretningstjeneste derfor
også give et vigtigt bidrag til det overordnede vestlige efterretningsbillede ved
at viderebringe oplysninger om den sovjetiske skibstrafik til og fra Cuba i krisens forskellige faser. Fartøjsstatistikkerne blev bragt som bilag til de løbende
67

Månedsoversigt juni 1957. FE’s arkiv.
Årsoversigt 1957. FE’s arkiv. – I oversigten nævnes 16 søgående minestrygere af hhv. Kraken- og
Habicht-klassen samt 42 kystminestrygere.
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efterretningsoversigter (måneds- eller kvartalsoversigter). Lejlighedsvis, således i efteråret 1961, gav det store antal af sovjetiske fiskefartøjer, der søgte læ
for efterårs- og vinterstormene ved Skagen, anledning til betænkelighed hos
danske myndigheder. I 1961 befandt der sig 4-6 moderskibe og op til 150
trawlere i området. I november 1962, da fænomenet gentog sig, karakteriseres det som et „normalt adfærdsmønster“, som dog bør holdes under nøje observation.69
Som det påpeges nedenfor i afsnittet om NATO’s efterretningsvurderinger
i kap. 23, fremhævede man fra dansk side i NATO den invasionskapacitet,
som Østsiden rådede over i form af handels- og fiskefartøjer. Samtidig var
man fra dansk side helt klar over, at gennemførelse af landsætningsoperationer ved hjælp af civile skibe var utidssvarende og indebar ekstra risici for en
angriber.
Det er først i 1957, at billedet begynder at ændre sig. Dette år observerede
vestlige efterretningstjenester en ny type af sovjetiske landsætningsfartøjer i
den Finske Bugt. Fartøjerne blev angivet at være på ca. 500 tons og have en
længde på ca. 60 meter.70 I begyndelsen af oktober 1957 rapporterede efterretningstjenesten om en øvelse på Øsel (Saaremaa), hvor der indsattes såvel
specialfartøjer som luftlandetropper. Øvelsen var ifølge den danske rapport
karakteriseret ved „ en betydeligt højere udviklet teknik“ end tidligere set. I
1958 omtaler man skabelsen af et egentligt sovjetisk marineinfanteri, hvis
hovedstyrke udgjordes af to regimenter, heraf et stationeret i Baltijsk og et ved
Riga. Vurderingen var, at de to regimenter (hver på ca. 2500 mand) udgjorde
højtuddannede elitetropper, der forventedes indsat som første bølge under
etablering af et brohoved på en fjendtlig kyst. Året ud er det dog vurderingen,
at Sovjetunionens „rent tekniske muligheder“ for at udføre egentlig amfibiekrigsførelse synes små.71
I 1959 måtte man endnu en gang nuancere vurderingerne, idet man nu
konstaterede indikationer på bygning af sovjetiske fartøjer til „egentlige amfibieoperationer“. Det var vurderingen, at den nye klasses egenskaber –
sammenholdt med de eksisterende amfibiefartøjer – ville give Sovjetunionen
„en stadigt stigende evne til at udføre kombinerede landgangsoperationer.“ I
begyndelsen af 1960 var eksistensen af 10-12 enheder af den nye type blevet
bekræftet. I sommeren 1961 observeredes for første gang en ny østtysk landsætningsfartøjstype (af ca. 30 meters længde) til søs. Meddelelsen blev ikke
ledsaget af kommentarer. I 1962 vurderedes det, at østtyskerne var i gang med
at bygge en serie på ca. 10 landsætningsfartøjer (hver på ca. 100 tons). Der
var tillige formodninger om bygning af en endnu større type af landsætnings-
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Ugeoversigt 44/1962 af 7. november 1962. FE’s arkiv.
Ugeoversigter af 28. februar og 15. august 1957. FE’s arkiv.
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Månedsoversigt september 1957; Kvartalsoversigt 3/1958; Kvartalsoversigt 4/1958 (årsoversigt).
FE’s arkiv.
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fartøjer (på ca. 600 tons). Ved årets udgang blev det bemærket, at seks enheder af den nye type var leveret til den østtyske marine.72
I forbindelse med en større Warszawapagt-øvelse, der startede den 26.-27.
september 1962 – dvs. umiddelbart før Cuba-krisens udbrud – iagttoges en
større koncentration af sovjetiske, polske og østtyske flådefartøjer i
Świnoujście-området. Særlig bemærkelsesværdig var ifølge rapporten det „ret
store antal“ landsætningssfartøjer, i alt ca. 23, der deltog i øvelsen. Den danske efterretningstjeneste synes at have været noget mystificeret over samlingen af skibe, idet fartøjerne ikke blev sendt til søs. Man tog dog ikke stilling til i oversigterne, om der måske slet ikke var tale om en øvelse, men eventuelt en beredskabsforanstaltning med henblik på eventuelle fjendtligheder.
Så sent som den 11. oktober 1962 kunne man ikke fastslå, om øvelsen var afsluttet eller ej.73
Ved udgangen af 1962 stod det klart, at billedet havde ændret sig med hensyn til østsidens muligheder for at foretage mere avancerede landsætningsoperationer i Østersøen. I Warszawapagten havde man tydeligt nok besluttet,
at de tre østlande ved Østersøen skulle skabe en flåde af moderne landsætningsfartøjer, og det stod fast, at Sovjetunionen uddannede marineinfanteri
til indsættelse i en første angrebsbølge. Den danske militære efterretningstjeneste registrerede samtidig øget østlig efterretningsaktivitet omkring danske
kystforhold og efterspørgsel efter danske kort (jf. afsnittet om fremmede
efterretningstjenesters aktiviteter) og har næppe kunnet undgå at kombinere
de forskellige oplysninger. For det danske forsvar rejste denne udvikling bl.a.
spørgsmålet om, hvor stor en kapacitet østsiden kunne indsætte i en eventuel
landgangsoperation mod Danmark. En analyse fra årsskiftet 1962/63 kom til
det resultat, at Sovjetunionens amfibiefartøjer kunne tage to regimenter pr.
vending.74 Altså 5.000-6.000 mand pr. angrebsbølge. Der ville ligeledes kunne
fremføres to luftbårne regimenter pr. vending, men der skulle ifølge analysen
være ringe lufttransportkapacitet til rådighed.

Nutidsvurdering af østlige kapabiliteter
Vurderingen i dag af udviklingen omkring de sovjetiske militære kapabiliteter
i perioden fra 1945-62 afviger ikke grundlæggende fra det billede, de vestlige
efterretningstjenester fik opbygget i slutningen af perioden, hvor efterretningsmaterialet begyndte at flyde rigeligere som en konsekvens af en række
nye indhentningsmetoder, herunder satellitovervågning. De vestlige lande
opnåede i slutningen af 1950’erne en omfattende og ganske præcis viden om
72

Kvartalsoversigt 4/1959; Halvårsoversigt 2/1961; Halvårsoversigt 2/1962. FE’s arkiv.
Ugeoversigter 39/1962 og 40/1962. FE’s arkiv.
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Halvårsoversigt 2/1962. FE’s arkiv.
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de militære kapabiliteter, Sovjetunionen og dens forbundsfæller besad. Det
gjaldt på hær- som på flåde- og flyområdet og i særdeleshed for de sovjetiske
styrker disloceret uden for Sovjetunionen. Mere begrænset var kendskabet til
Sovjetunionens kraftigt udbyggede luftforsvarssystem, der slugte en betragtelig del af forsvarsbudgettet (ca. 15%). Vanskeligt var det selvsagt på grund af
ekstrem hemmeligholdelse at følge udviklingen på det stærkt eksperimenterende missilområde samt på ABC-området. Det skal bemærkes, at en række
oplysninger indsamlet af de vestlige efterretningstjenester om sovjetiske forhold i den her skildrede periode fortsat er utilgængelige for forskere.
En række forhold vil formentlig først blive afklaret, når de sovjetiske militærarkiver en gang bliver åbnet for forskere. Det gælder f.eks. spørgsmålet
om størrelsen af den røde hær, der også i dag er genstand for diskussioner
blandt militærhistorikere, og hvor nogle hævder, at de vestlige efterretningstjenester overbetonede Sovjetunionens landmilitære styrke for at sikre en
vestlig oprustning, medens andre går ind for eksistensen af de 175 sovjetiske
divisioner, der var det styrketal, man arbejdede med i NATO. Den vestlige
styrkevurdering bevægede sig som skildret ovenfor efter gentagne sovjetiske
styrkereduktioner ned mod 150 divisioner i begyndelsen af 1960’erne, et tal
der i øvrigt ikke forekommer overvældende stort, når man tager i betragtning, at de sovjetiske divisioner med deres ca. 10.000 mand var væsentligt
mindre end de vestlige.
De senere års ganske omfattende nye viden om den dynamiske sovjetiske
våbenudvikling på især missil- og flyområdet skyldes ikke så meget de russiske
myndigheder som beretninger fra enkeltpersoner samt fra de udviklingsindustrier og fabrikker, der efter Sovjetunionens sammenbrud skal leve under
nye arbejds- og konkurrenceforhold og har en interesse i at berette om deres
succes’er. Det fremgår af oplysningerne, at den energiske udvikling af de sovjetiske våbenprojekter igennem 1950’erne i mange tilfælde skyldes kreative
konstruktionsværksteder, der lagde pres på militæret. Som en konsekvens af
disse forhold er det i dag muligt i store træk at skildre den intensive
forskningsproces, der resulterede i udviklingen af de forskellige typer kernevåben, missiler og flytyper. Det fremstår klart, at den dominerende kraft i udviklingen var den dynamiske, men svingende ministerpræsident, der lod de
ledende våbeningeniører konkurrere, men ikke underkastede våbenprogrammerne den kontrol af uafhængige eksperter og militærpersoner, som de
krævede. Resultatet var i adskillige tilfælde dobbeltarbejde og kostbare fejludviklinger.75
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Robin Higham, John T. Greenwood and Von Hardesty (Eds.), Russian Aviation and Air Power in the
Twentieth Century, 1998; Pavel Podvig (Ed.), Russian Strategic Nuclear Forces, 2001. – Sergei N.
Khrushchev, Nikita Khrushchev and the Creation of a Superpower, 2000, rummer et omfattende materiale om vekselspillet mellem ministerpræsidenten og missil- og flydesignerne. Sergej Khrusjtjov virkede som ingeniør under den fremtrædende missilkonstruktør Vladimir Khelomej.
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Det fremstår i dag mere klart end tidligere, at såvel Stalin som Khrusjtjov i
deres militære dispositioner handlede under indtryk af en udtalt amerikansk
økonomisk og militær overlegenhed, og at begge med alle midler – herunder
ikke mindst med vildledning og bluff – søgte at komme på niveau med amerikanerne ud fra den betragtning, at kun en effektiv sovjetisk afskrækkelsesstyrke kunne garantere deres lands sikkerhed. Hverken Stalin eller Khrusjtjov
udelukkede muligheden af et vestligt angreb og forberedte sig på denne
eventualitet.
Medens Stalin tilsyneladende søgte at skabe balance i forhold til USA ved
at opruste på traditionel vis og forsøge at kopiere vestlig styrkeopbygning gennem ordrer om masseproduktion af bombefly og skabelse af en højsøflåde af
slagkrydsere (men uden hangarskibe!)76, er det i dag lettere end dengang at
se, at Khrusjtjov på mange måder var en revolutionær i forsvarsspørgsmål, og
at han forsøgte at løse Sovjetunionens sikkerhedsproblematik gennem det,
man har kaldt en „asymmetrisk våbenstrategi“.77 Kernen i hans politik synes
at have været en overbevisning om, at krige mellem stormagterne ikke gav
mening i kernevåbnenes tidsalder. Dette var en markant ændring af Stalins –
og Mao Tse Tungs – teorier. Ved at bygge forsvaret på trussel om indsættelse
af missiler med kernevåben, dvs. kernevåbenafskrækkelse, kunne krige holdes på afstand – og det samme kunne udgifterne til store konventionelle militærapparater. Hans bærende tanke synes at have været at sikre
Sovjetunionen gennem udvikling af en missilbaseret atomslagstyrke for at
kunne kanalisere midlerne over i en udvikling af det civile samfund i
Sovjetunionen. Det synes tillige at have været hans opfattelse, at den sovjetiske
atomslagstyrke ikke behøvede at matche den amerikanske i enhver henseende, men ville virke afskrækkende, hvis der var sikkerhed for, at nogle kernevåben nåede deres mål.78
Khrusjtjovs intention om at skabe en form for kernevåbenbalance i forhold
til USA baseret på minimalafskrækkelse blev hverken kronet med succes udadtil eller indadtil. Udadtil er der næppe tvivl om, at hans kernevåbendiplomati baseret på „brinkmanship“ – særligt udpræget i forbindelse med
Cubakrisen i 1962 – hans kraftige retorik og lejlighedsvis vildt overdrevne udtalelser om f.eks. den sovjetiske missilkapacitet – der skulle skjule de mange
problemer den sovjetiske missiludvikling løb ind i – influerede stærkt på et
nervøst amerikansk politisk miljø og tilskyndede amerikanerne til den omfattende missiloprustning, Kennedy-administrationen iværksatte i 1960’erne.
Hans uden tvivl alvorligt mente ønske om at reducere Sovjetunionens konventionelle styrker blev registreret i Vesten, men indtrykket af de foretagne re76

For Stalins flådepolitik se Jürgen Rohwer og Mikhail S. Monakov, Stalin’s Oceangoing Fleet. Soviet
Naval Strategy and Shipbuilding Programmes, 2001. – Beskrivelsen af perioden 1945-53 i denne bog er
baseret på kilder fra de sovjetiske flådearkiver.
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William Taubman, Sergei Khrushchev and Abbott Gleason (Eds.), Nikita Khrushchev, 2000, s. 247.
78
Egbert Jahn (Ed.), Soviet Foreign Policy: Its Social and Economic Conditions, 1978, s. 127f.
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duktioner af tropper og fly formåede ikke at bundfælde sig på baggrund af
Sovjetunionens ikke særligt tillidsskabende diplomati og afprøvning af større
og større kernevåben.
Indadtil blev Khrusjtjov tvunget ind på en vanskelig balancegang, hvor han
på den ene side skulle sikre sig generalernes loyalitet og på den anden side
søgte at gennemføre omfattende reduktioner og ændringer af militæret. I forsøget på at styre uden om skabelse af de balancerede og uhyre omkostningskrævende militærapparater, som hans efterfølgere gik ind for – og som bidrog
til at bringe Sovjetunionen til tiggerstaven – kan det ikke undre, at hans periode blev karakteriseret ved en stadig kamp mod og diskussion med et indflydelsesrigt officerskorps og et voksende militært-industrielt kompleks.
Elementer af hans politik peger frem mod Gorbatjov. I sidste ende led
Khrusjtjov nederlag, og han kan ud fra sine intentioner i en vis forstand betragtes som en tragisk figur.
For Khrusjtjov syntes det nye missilvåben at indebære en løsning på
Sovjetunionens strategiske problemer.79 Man har i den forbindelse talt om
hans „missilmani“. Overordnet prioriterede han – hvad man straks bemærkede i Vesten – det nye missilvåben, der i 1959 udnævntes til at være en selvstændig våbenart. Denne udvikling var uden tvivl udtryk for en revurdering
af hele det sovjetiske militærapparat, men syntes i første omgang at være gået
ud over flyvevåbnet, der ikke rangerede så højt i det militære hierarki og lettest kunne slankes. Han prioriterede ikke udviklingen af bombefly, som han
betragtede som forældede i sammenligning med missilerne.
På flådeområdet foretog Khrusjtjov allerede i starten af sin regeringstid et
opgør med Stalintidens tænkning og programmer, der resulterede i afskedigelse af flådechefen admiral Kusnetsov og begrænsning af hele Stalins krydserprogram. Han var generelt ikke interesseret i flådespørgsmål og synes at
have haft tvivl med hensyn til den sovjetiske overfladeflådes indsatsmuligheder i en kommende krig. Af denne grund foretog man aldrig den prioritering
af destroyerprogrammet, som man frygtede i Vesten omkring 1960. I stedet
valgte man at satse på undervandsbådsflåden, der blev udstyret med de nye
krydsermissiler og således fik våben, som de vestlige stater ikke havde sidestykke til på dette tidspunkt. De første sovjetiske undervandsbåde med ballistiske missiler havde dog en meget begrænset kapacitet (to missiler hver) og
først i 1963 blev det muligt for russerne at foretage en undervandsaffyring.80
Den største udfordring for en reformivrig ministerpræsident var naturligvis
Sovjetarmeen, der betragtede sig som garanten for Sovjetunionens sikkerhed
og principielt var mod reduktioner. Han skar Stalins store hær ned fra 5.4 mil-

79

Den seneste sammenfatning af Khrusjtjovs kernevåbenpolitik er foretaget af Vladislav M. Subok og
Hope M. Harrison i artiklen „The Nuclear Education of Nikita Khrushchev“ (John L. Gaddis m.fl.
(Eds.), Cold War Statesmen confront the Bomb, 1999, s. 141-68).
80
Samme sted s. 250ff.

548

DEL II · DEN MILITÆRE TRUSSEL MOD DANMARK 1945-1962

kap. 22 rettet P

09/06/05

15:14

Side 549

lioner mand til 4.4 millioner i 1956 og til 2.4 millioner efter en sidste stor nedskæring i 1960 på 1.2 millioner mand. Det traditionsrige artilleri blev nedprioriteret til fordel for missilstyrkerne. Skal vi tro Sergej Khrusjtjov, ministerpræsidentens søn, skal faderen over for de forfærdede generaler have stillet
spørgsmålstegn ved hærens værdi og have udtalt, at nogle få dusin missiler var
tilstrækkelige til at afskrække krig. Ifølge samme kilde gik Khrusjtjov i slutningen af sin regeringstid så vidt som til at overveje at skære Sovjetarmeen
ned til en territorialhær af beskedent omfang!81
På hærområdet synes Khrusjtjov at have været imod den kostbare stationering af sovjetiske tropper i Østtyskland, Polen og Ungarn. Ikke mindst de
enorme omkostninger ved udstationeringen synes at have været ham imod.
Hvis krig var afskrevet som brugbart udenrigspolitisk middel, var der selvsagt
heller ingen grund til at holde en uhyre bekostelig invasionsstyrke kampberedt i Østtyskland år efter år. Han synes dog ikke at have villet forcere sagen under den modstand, der eksisterede mod tilbagetrækning fra såvel forbundsfæller (Gomulka, Kadar) som fra ledende sovjetiske officerer.

Kernevåben
Det stod allerede for samtiden klart, at Khrusjtjov bluffede med hensyn til
Sovjetunionens kernevåbenstyrke og havde gjort det siden Suezkrisen i 1956.
Dette gjaldt ikke mindst på de interkontinentale ballistiske missilers område.
I august 1957 afprøvede Sovjetunionen med succes det første missil af denne
type. Deployeringen af missiler startede i 1961 og varede til 1964.
Deployeringen løste ikke balanceproblemet i forhold til USA, idet antallet af
missiler var begrænset (1962: i alt 38 deployerede missiler), og der var ikke siloer til dem. Forholdet var i 1962, at USA besad en udpræget strategisk overlegenhed i forhold til Sovjetunionen, idet Sovjetunionen højst kunne aflevere
ca. 300 kernevåben mod mål i USA, heraf ca. 270 på 160 bombefly, medens
amerikanerne kunne levere mere end det tidobbelte antal mod mål i Sovjetunionen. Sovjetunionens kernevåbentrussel var derfor primært rettet mod
mål i Europa – som den havde været i 10 år – og mod sømål. Truslen bestod
i 1962 af 37 ubåde udstyret med ballistiske missiler eller krydsermissiler samt
forskellige typer af missiler under ICBM-niveau samt kernevåben fremført af fly.82
Den manglende strategiske balance indgik også som en vigtig forudsætning
for Khrusjtjovs beslutning om at deployere kernevåben på Cuba i 1962, hvor
der blev opstillet såvel kernevåbenbærende mellemdistancemissiler som krydsermissiler og atombomber (tilsyneladende i alt 158).83 Khrusjtjovs Cuba81

Sergei Khrushchev, The Military-Industrial Complex, 1953-64, i: William Taubman, Sergei
Khrushchev and Abbott Gleason (Eds.), Nikita Khrushchev, 2000, s. 245ff.
82
Pavel Podvig (Ed.), Russian Strategic Nuclear Forces, 2001, s. 5, 236ff.
83
Steven J. Zaloga, The Kremlin’s Nuclear Sword, 2002, s. 82ff.
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Cubakrisen: sovjetiske skibe lastet med raketter sejlede gennem de danske farvande. Øverst ses
agterskibet på M/S Kasimov, taget af Flyvevåbnets fotojagere nord for Læsø den 21. oktober
1962, kl. 18.10. Lastens art ses tydeligt. Skibet var det andet, der vendte om. Nederst ses M/S
Krasnograd den 22. oktober 1962 ud for Anholt. Skibet var det første til at vende om, den 23.
oktober kl. ca. 8.00. (FE)
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eventyr fremstår i dag som et forhastet og uigennemtænkt projekt, hvor militære betænkeligheder blev skubbet til side i en operation, der tilsyneladende
havde som hovedformål at redde den meget nye forbundsfælle Fidel Castro
fra en formodet amerikansk invasion og Sovjetunionen fra et stort prestigetab
i den tredje verden.84 Cuba-krisen endte som en ydmygelse af Sovjetunionen,
der måtte trække kernevåbnene tilbage, men lærte formentlig den sovjetiske
ledelse, at det var på tide at indstille den ofte praktiserede bluff-politik og ikke
udfordre en modstander, der var meget stærkere end en selv. Endelig lærte
Sovjetunionen formentlig også, at det var bedre helt at undgå kriser end at
skulle praktisere krisestyring. Cuba-krisen blev ikke gentaget.85 Krisen var givetvis en udenrigspolitisk lærestreg, men også en gave til Khrusjtjovs modstandere og til oprustningskræfterne i Sovjetunionen og formentlig en vigtig forudsætning for det følgende årtis store oprustning.
Medens Sovjetunionens cubanske eventyr i 1962 forlængst er behandlet i
en omfattende litteratur på grundlag af et stort kildemateriale, er det først
inden for de seneste år kommet frem, at Sovjetunionen allerede tre år før
Cuba-operationen foretog en beslægtet opstilling i Østtyskland.
Verdens første operationelle mellemdistancekernevåbenmissil var det nyudviklede sovjetiske mellemdistancemissil R-5M (NATO-betegnelse SS-3
Shyster), der kunne sende et sprænghoved på 300 Kt over 1200 km. Våbnet
blev meldt operationsklart i juni 1956 og deployeret i 1957. En hemmelig
fremskudt deployering skete i 1959 i Østtyskland, hvor en missilbrigade (med
fire affyringsramper, hver udstyret med tre missiler), blev meldt operationsklar til ministerpræsident Khrusjtjov i begyndelsen af maj 1959. Allerede i august 1959 blev installationerne, der var anbragt ved Vogelsang og Fürstenberg
nord for Berlin, imidlertid taget ned og i stor hast flyttet til sovjetisk territorium i Kaliningrad-området.
Missilerne kunne fra deres fremskudte position i Østtyskland nå en række
vigtige mål i Vesteuropa. Det gjaldt befolkningscentre som London, Paris,
Ruhr og Bruxelles, men også de store vesteuropæiske havne, samt de vestlige
affyringsramper for „Thor-missiler“ samt de flyvepladser, som USA’s Strategic
Air Command brugte. For første gang kunne Sovjetunionen gennemføre et
egentligt overraskelsesangreb mod enkelte vestlige mål. Indtil da havde landet været afhængigt af at fremføre kernevåben med fly. En konsekvens af våbnenes efterfølgende flytning til Kaliningrad-området var, at Sovjetunionen i
en periode ikke kunne true Paris og London med missilangreb.
Med disse mellemdistancemissiler besad Sovjetunionen et våben, med hvilket de formentlig håbede på at udligne amerikanernes voksende overlegenhed på kernevåbenområdet. De indgik som et element i opbygningen af terrorbalancen, men samtidig formentlig også som en brik i det storpolitiske spil
84
85

For Khrusjtjovs motiver se senest William Taubman, Khrushchev. The Man and his Era, 2003, s. 529ff.
Raymond L. Garthoff, Reflections on the Cuban Missile Crisis, 1987, s. 127.
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om en Berlin-løsning. Om den hastige fjernelse af missilerne står i forbindelse med, at de vestlige efterretningstjenester havde fået kendskab til dem,
eller at Sovjetunionen ønskede en bedre forhandlingsposition i forbindelse
med Khrusjtjovs besøg i USA i september 1959, må indtil videre stå hen i det
uvisse. Deployeringen blev først kendt af en større offentlighed i 1999.86

86

„Geheimoperation Fürstenberg“, i: Der Spiegel 17. januar 2002, s. 42-46; Matthias Uhl and Vladimir
I. Ivkin, „Operation Atom“. The Soviet Union’s Stationing of Nuclear Missiles in the German
Democratic Republic, 1959, i: Cold War International History Project Bulletin, Issue 12/13 2001, s. 299307.
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23 · Datidige vurderinger af
Sovjetunionens intentioner
Efterretningsbillede og intentioner
Den kolde krig udviklede sig fra starten til at blive en krig om efterretninger
og mellem efterretningstjenester. Betydningen af dette aspekt for forståelsen
af den kolde krig i alle dens faser kan næppe overvurderes.1 I et internationalt system, der byggede på afskrækkelse, var det af altafgørende betydning at
vide, hvor stor modpartens samlede militære kapabilitet var, og hvordan han
tænkte. Men på dette punkt stod Vesten i en dårlig udgangsposition. Stalins
sidste år var præget af omfattende bestræbelser på at vanskeliggøre vestlig politisk og kulturel indflydelse i Sovjetunionen, og regimets omfattende sikkerhedsapparat umuliggjorde stort set traditionel efterretningsindhentning der.
Den underliggende sovjetiske strategi gik ud på at praktisere hemmeligholdelse og strategisk vildledning for at bibringe Vesten overdrevne forestillinger
om Sovjetunionens militære og økonomiske potentiale.
De vestlige efterretningstjenester angives at have mistet mere end 300 agenter under gentagne forgæves forsøg på at infiltrere Sovjetunionen i efterretningsøjemed i årene 1949-55. Andre hundreder gik til under forsøgene på at
opbygge netværk i Østeuropa.2 Også efter Stalin-tiden var efterretningsarbejde i Sovjetunionen – og i de øvrige kommunistiske lande – yderst vanskeligt og farligt. De sovjetiske bestræbelser på sikkerhedsområdet var absolut
ikke uden virkning: landet fremstod for offentligheden i Vesten som en gådefuld og truende kolos, hvis magt og ressourcer indgød respekt.
En følge af de sovjetiske sikkerhedsforanstaltninger var, at de vestlige efterretningstjenester i mange år ikke så sig i stand til at etablere kontakter eller
opbygge netværk i Sovjetunionen, der kunne forsyne dem med sikre oplysninger om overvejelser og planer inden for den sovjetiske politiske og militære elite. Stort set måtte man i Vesten nøjes med oplysninger fra overløbere,
og med hvad man kunne finde i de strengt kontrollerede og ideologisk styrede sovjetiske medier. Den amerikanske efterretningstjeneste lagde i sine
vurderinger i de første efterkrigsår ikke skjul på, at den ikke havde kendskab

1

I sit banebrydende arbejde The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence, 2001,
skriver Richard J. Aldrich i indledningen (s. 5): „De hemmelige tjenesters arbejde er fundamentalt
for en hvilken som helst forståelse af den kolde krig. På det allerhøjeste niveau var det efterretninger,
især meget hemmelige efterretninger, der understøttede og endog retfærdiggjorde mange af de politikker, der blev begyndt i konfliktens navn. På lavere niveau var det de hemmelige tjenester, der udgjorde frontlinjen“.
2
Matthew M. Aid and Cees Wiebes (Eds.), Secrets of Signals Intelligence during the Cold War and Beyond,
2001, s. 5. Her gives også tabstal for Kina og Korea.
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til Sovjetunionens militære planer. I en vurdering fra 30. marts 1948 udarbejdet af det samlede amerikanske efterretningssamfund med titlen
„Muligheden af direkte sovjetisk militær aktion i løbet af 1948“ indrømmede
man åbent, at vurderingen af, om Sovjetunionen ville bruge sin militære kapabilitet, beroede i sidste instans mere på „logik“ end på „beviser“.
Forklaringen lød: „Vi har ingen adgang til Kremls tanker eller beslutninger
og kun begrænset kontakt til sovjetiske embedsmænd på lavere niveau“.3
Dette efterretningsbillede synes ikke at have ændret sig afgørende igennem
1950’erne. I starten af præsident Eisenhowers regeringstid – i 1952 – erkendte CIA-chefen Allen Dulles den samme tingenes tilstand, idet han under
en hemmelig høring indrømmede, at der eksisterede „… alvorlige mangler…
med hensyn til at skaffe fyldestgørende oplysninger“ fra Sovjetunionen.4
Denne tingenes tilstand var baggrunden for indledningen af omfattende
og enormt ressourceforbrugende efterretningsoperationer, der skulle løfte
sløret for Sovjetunionens vigtigste militærprogrammer (især på fly- og missilområdet) og navnlig give varsel om et forestående angreb. I forbindelse med
den såkaldte „Berlintunnel“-operation (Operation Stopwatch/Gold) – hvor
briter og amerikanere i Rudow gravede en tunnel ind til Schönefelder
Chaussé i Østberlin for at tappe de militære telefonlinjer til den sovjetiske militære ledelse i Østtyskland (i Karlshorst) – blev 443.000 telefonsamtaler fuldt
udskrevet fra båndoptagelserne. De resulterede i 90.000 oversatte samtaler og
1.750 efterretningsrapporter. Tunnelen blev afsløret den 22. april 1956 efter
at have været operativ i 11 måneder. Udbyttet af operationen var et enormt
materiale om alle forhold vedrørende de sovjetiske styrker i Østtyskland, der
klarlagde deres order-of-battle og ikke mindst: at styrkerne ikke forberedte et
angreb på Vesten. Det vidner om værdien af enkelte centralt placerede agenter i den tid, at KGB (Sovjetunionens statssikkerhedstjeneste) – der gennem
den britiske efterretningsofficer George Blake kendte tunnelprojektet, inden
tunnelen blev gravet – ikke afslørede dets eksistens for den sovjetiske hær af
frygt for at kompromittere Blake.5 Blake forventedes at kunne give oplysninger om et forestående vestligt angreb på Sovjetunionen og var tilsyneladende vigtigere end indholdet af kommunikationen til og fra Karlshorst.
Når både Øst og Vest lagde så stor vægt på at infiltrere modpartens beslutningstagermiljø, skyldtes det ønsket om at kunne følge med i en stadig mere
forceret militærteknologisk udvikling, men også om at få indblik i krisestyringsmekanismer og – i værste fald – få det varsel om krigsplaner, der
3

Donald P. Steury (Ed.), On the Front Lines of the Cold War: Documents on the Intelligence War in Berlin,
1946 to 1961. CIA History Staff, 1999, s. 151.
4
Peter Grose, Gentleman Spy. The Life of Allen Dulles, 1994, s. 348.
5
For Berlintunnelen og George Blakes indsats se David E. Murphy, Sergei A. Kondrashev, George
Bailey, Battleground Berlin. CIA vs. KGB in the Cold War, 1997, s. 205ff og appendix 5 (“What the Berlin
Tunnel Produced“) s. 423ff; senest og med nye oplysninger om den britiske deltagelse i dette og beslægtede projekter David Stafford, Spies Beneath Berlin, 2. udgave paperback edition, 2003.
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gjorde, at man ikke blev taget på sengen, jf. Pearl Harbor 1941. Regeringers
ønskemål har altid været at få så tidligt varsel om fjendtligheder som muligt,
men efter kernevåbnenes fremkomst fik varsling en hidtil ukendt betydning,
idet evnen til såvel at overleve som beslutningsdygtig enhed efter et kernevåbenangreb som til at kunne afskrække blev kædet sammen med varslingsevnen. Det siger sig selv, at en centralt placeret kilde i Moskva ville have større
chance for at give et tidligere og sikrere varsel, end det egen efterretningstjeneste kunne give. En varslingsprocedure for et sovjetisk kernevåbenangreb
indgik i de aftaler, som den britiske efterretningstjeneste traf med den sovjetiske efterretningsoberst Oleg Penkovskij under Berlinkrisen.6
De foreliggende oplysninger indikerer, at Vesten først fra august 1960 med
oberst Penkovskij, der var aktiv for USA og Storbritannien i 1960-62, fik en
„muldvarp“ i selve Moskva. Penkovskij, der var tilknyttet den sovjetiske militære efterretningstjeneste (GRU), havde adgang til den sovjetiske militære ledelse og til klassificeret materiale og blev dermed en værdifuld kilde til ikke
blot sovjetisk militærvæsen i almindelighed men også til den sovjetiske ledelses tankebaner og intentioner, herunder også til de meningsbrydninger,
der eksisterede i Moskva, omkring holdningen til Vesten og den fremtidige
udformning af det sovjetiske forsvar. Penkovskij udleverede et meget omfattende klassificeret materiale til amerikanere og briter omfattende bl.a. missilkarakteristika, oplysninger om luftforsvarskapabiliteter, feltmanualer osv.
Penkovskij-materialet, der som helhed stadig ikke er frigivet af CIA, vurderes
at have haft meget stor betydning for Vestens vurdering af omfanget af den
daværende sovjetiske missiltrussel og for udviklingen af vestlig forsvarstaktik.7
Det skal dog samtidig bemærkes, at selv om man havde fået placeret agenter i selve Kreml eller havde kunnet foretage egentlig efterretningsindhentning i Sovjetunionen i denne periode, var det ikke dermed givet, at man var
blevet klogere med hensyn til sovjetledelsens inderste tanker. Efter hvad vi
ved bl.a. gennem ministerpræsident Khrusjtjovs erindringer, blev periodens
afgørende militære og politiske beslutninger taget af Stalin alene, og han indviede tilsyneladende ikke sine nærmeste, selv ikke medlemmerne af
Politbureauet, i sine inderste overvejelser og intentioner. Billedet var et helt
andet under efterfølgerne, hvor Politbureauet var inddraget i alle vigtige beslutninger. Under en internationale krise afhang meget imidlertid af statslederens vurdering og indstilling. Khrusjtjov synes således, f. eks. under
Berlinkriserne 1958-62, at have holdt kortene tæt til kroppen.

6

Peter Hennessy, The Secret State. Whitehall and the Cold War, 2002, s. 42f.
For Penkovskij-sagen se især Jerrold L. Schechter and Peter S. Deriabin, The Spy who saved the World,
1995 samt også Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence,
s. 619f. Udskrifter af afhøringerne af Penkovskij blev af de amerikanske myndigheder redigeret sammen til bogen „The Penkovsky Papers“ (1966); bogen udkom på dansk samme år under titlen
„Penkovsky’s dagbog“ med forord af den tidligere danske efterretningschef oberst Hans Lunding.

7
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Selv en Penkovskij kunne kun afsløre, hvorledes man generelt tænkte inden
for den sovjetiske militære elite, ikke hvorledes en sovjetisk beslutningstager
som Khrusjtjov ville handle i en konkret beslutningssituation. Alle overvejelser om sovjetiske intentioner og måske navnlig reaktioner i krisesituationer – i alle tilfælde op til 1960 – måtte dannes på et mere spekulativt grundlag end med hensyn til østs kapabiliteter, hvor der, som skildret ovenfor, eksisterede voksende indhentningsmuligheder og efterhånden også et vist akkumuleret materiale af hårde kendsgerninger. I 1958 advarede den ledende britiske militære efterretningsofficer generalmajor Kenneth Strong da også de
britiske militære chefer mod at fæste for megen lid til de scenarier for sovjetisk optræden, de fik forelagt i JIC (Joint Intelligence Committee) med følgende ord: „JIC’s arbejde og udgifter skaber mange efterretninger om
Sovjetunionen, men der er næppe noget bevismateriale med hensyn til, hvorledes deres ledere tænker eller ville handle under givne omstændigheder. Af
den grund opstilles hypoteser, der gentages fra år til år og slår rod, ligesom
reklamer. Det er uundgåeligt, men vi bør ikke glemme, at der mangler beviser, og bør være åbne.“8
Dette efterretningsdeficit for Vesten afspejlede en situation, der var noget
forskellig fra den, som den sovjetiske ledelse befandt sig i. Indhentning af oplysninger inden for næsten alle militært relevante områder var langt lettere at
foretage i Vesten på grund af de vestlige samfunds traditionelle åbenhed,
men hertil kom, at den sovjetiske efterretningsjeneste gennem sine britiske
agenter („The Magnificent Five“: Blunt, Burgess, Cairncross, Maclean,
Philby) især i årene 1948 til 1951 havde god – muligvis overordentlig god –
indsigt i vestlig forsvarsplanlægning, strategiske overvejelser samt også den
praktiske udførelse af den „psykologiske krigsførelse“, dvs. de hemmelige operationer mod Sovjetunionen og østbloklandene. Stalins efterfølgere fik et omfattende kendskab til det vestlige efterretningsbillede og til NATO’s militære
planlægning gennem den tidligere omtalte britiske efterretningsmand
George Blake (afsløret af en polsk overløber 1961) samt gennem lækager i
NATO’s sikkerhedssystem i Paris.9 I hvilket omfang dette efterretningsmateriale har influeret på Stalins og hans efterfølgeres tankegang lader sig dog –
med den nuværende kildeadgang i Rusland – som helhed ikke bedømme. Det
siger sig selv, at i spørgsmålet om de vestlige lederes reaktionsmønstre i forbindelse med en alvorlig international krise var den sovjetiske efterretningstjeneste ikke bedre stillet end deres vestlige kolleger over for samme type
spørgsmål.
Men hvad gjorde man i Vesten, når man stod over for en uudgrundelig
modstander, som man havde dyb, men måske ikke altid lige velbegrundet
8

Richard J. Aldrich, The Hidden Hand, s. 559.
Jf. Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West,
1999.
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mistillid til? Ifølge den ovenfor citerede amerikanske udtalelse fra 1948
brugte man „logik“ til bestemmelse af modstanderens intentioner, hvorved
der formentlig mentes slutninger baseret på en række forhold af historisk, politisk/strategisk karakter. I 1950’erne lagde Eisenhower-administrationen og
især dens udenrigsminister John Foster Dulles betydelig vægt på ideologiens
rolle for forståelsen af Sovjetunionens intentioner. Det var udenrigsministerens opfattelse, at de sovjetiske lederes generelle intentioner stort set kunne
udlæses af Marx’s, Lenins og Stalins hovedskrifter, som udenrigsministeren
derfor også til stadighed havde ved hånden.10 Andre stillede sig tvivlende over
for værdien af denne betragtningsmåde.
Den sovjetiske hemmeligholdelsespraksis vanskeliggjorde selvfølgelig en prognose af den sovjetiske ledelses præferencer, men hurtigt fik man dog samlet et erfaringsmateriale og den sovjetiske hemmelighedsfuldhed understregede for
så vidt blot nogle af de problemer, der altid knytter sig til analyse af intentioner.
I virkeligheden fungerede der, som vi kan se, efter at de vestlige efterretningsarkiver er begyndt at blive åbnet, meget tidligt inden for de vestlige efterretningstjenester – også den danske – veludbyggede analyseapparater, der ikke
stod helt magtesløse over for den udfordring, som den sovjetiske „gåde“ frembød.
Men billedet måtte selvfølgelig blive præget af, at efterretningstjenesterne
af de politiske ledere ud over det klassiske krav om at få såvel et langsigtet som
et kortsigtet varsel, altså en angivelse af tidshorisonterne for et eventuelt
fjendtligt angreb, i løbet af 1950’erne fik stillet nye og vanskeligt besværlige
spørgsmål om modpartens intentioner og reaktioner under de ændrede beslutningsvilkår, som atomafskrækkelsen dikterede. Det var spørgsmål af typen:
hvorledes vil statsleder N.N. reagere under internationale kriser og i de forskellige faser af en krig, der vil involvere indsættelse af kernevåben etc. Det siger sig selv, at det for en efterretningstjeneste kunne være vanskeligt at besvare spørgsmål om statsleder N.N.’s reaktioner, når N.N. måske ikke selv vidste, hvorledes han ville handle i de givne kritiske beslutningssituationer?
Konsekvensen af denne usikkerhedssituation med hensyn til modpartens
planer blev udviklingen af forskellige typer af trusselsvurderinger, der arbejdede med forskellige tidshorisonter og hver for sig søgte at fange dimensioner af et mangesidigt trusselsbillede. Her kan nævnes
(1) Varslingsanalysen
(2) Worst case-analysen
(3) Policy-analysen.
I det følgende vil fordele og ulemper ved disse typer af vurderinger kort blive
skitseret.
10
John Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A Critical Appraisal of Postwar American National Security
Policy, 1982, s. 139.
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Højst prioriteret uden sammenligning og opfattet som helt uundværlig var
varslingsarbejdet baseret på SIGINT (Signals Intelligence) eller signalopklaring, dvs. aflytning af andre magters kommunikationsforbindelser og elektroniske udsendelser.11 Under den kolde krig modtog den amerikanske præsident og den britiske premierminister dagligt rapporter baseret på aflytning af
signaltrafik i de kommunistiske lande. På grund af den høje hemmeligholdelsesgrad omkring denne aktivitet har forskere først i de senere år fået mulighed for at vurdere omfanget og betydningen af den. I praksis gik meget efterretningsarbejde ud på (1) dels at tolke enorme mængder SIGINT-materiale
og søge at sammenfatte det til et billede og (2) at sammenligne SIGINT-analysernes resultater med andre analyser for at bestemme og forudsige karakteren af kommende udviklinger.
SIGINT’s enorme vækst og helt dominerende betydning inden for efterretnings-indhentningen siden 2. verdenskrig beror på, at den opfanger og analyserer signaler og elektroniske udsendelser, der er knyttet til igangværende
militære aktiviteter og således muliggør slutninger om øjebliksbilledet.
Hovedmålet for både vestlige og østlige efterretningstjenester var at forpurre
muligheden af et overraskelsesangreb ved at give varsel så tidligt som muligt
om et forestående militært angreb, som gjorde at egne myndigheder kunne
træffe sine forberedelser. Forudsætningen var, at man fik indikationer på et
angreb bl.a. i form af den signaltrafik, der ledsagede de militære forberedelser, der var nødvendige for at gennemføre angrebet, dvs. først og fremmest
troppeflytninger, skibs- og flybevægelser. Metoden bestod i, at man sammenholdt resultaterne af SIGINT med lister over indikatorer på angrebsaktivitet.
To offentliggjorte britiske lister fra 1962 kaster lys over disse arbejdsredskaber.12 Den „røde liste“, der omfatter de forberedelser, som Sovjetunionen ville
betragte som afgørende før et overraskelsesangreb på Vesten, omfatter 17
ikke prioriterede indikatorer, blandt hvilke kan nævnes:
„– En usædvanlig flyaktivitet eller ingen flyaktivitet ved de langtrækkende
flystyrker, der antyder en afvigelse fra normale fredstidsoperationer;
„– Overgang til forøget beredskab ved de sovjetiske strategiske missilstyrker,
hvor de end befinder sig, …;
„– Usædvanligt højt beredskab ved alle dele af det sovjetiske luftforsvarssystem, hvor det end er lokaliseret;
„– Pludselig eller uforklarlig omgruppering eller spredning af sovjetiske
hærstyrker;
„– Pludselig spredning af flådefartøjer fra deres baser“.

11

Der henvises generelt til Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. samt til Matthew M. Aid and Cees
Wiebes (Eds.), Secrets of Signals Intelligence during the Cold War and Beyond.
12
Listerne er gengivet i Peter Hennessy, The Secret State. Whitehall and the Cold War, s. 6-11.
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Den „gule liste“, der tog sigte på langsigtede krigsforberedelser, omfattede
ikke mindre end 47 indikatorer, blandt hvilke kan nævnes:
„– Opgradering af styrker til fuld krigsstyrke og krigsberedskab ved: (a)
Indkaldelse af reservepersonel, (b) udsættelse af hjemsendelse af uddannede soldater, (c)…;
„– En usædvanlig forstærkning af angrebsstyrker eller flytning og koncentration af styrker med henblik på at udgøre en angrebsstyrke;
„– Overførsel af bombefly og jagere til flyvepladser inden for angrebsafstand af provestlige lande;
„– Forstærkning af flådeflystyrkerne; omgruppering af de sovjetiske flådeenheder fra deres normale operationsområde, i særdeleshed passager af
ubåde gennem Øresund eller Bælterne og fra de tyrkiske stræder
(Bosporus);
„– Ødelæggelse af faste vestlige systemer til opdagelse af ubåde, dvs. ved at
overskære de tilknyttede kabler“.
Meget tyder på, at amerikanerne fra slutningen af 1950’erne næsten udelukkende baserede sig på aflytning af den sovjetiske signaltrafik for at få varsel
om et forestående sovjetisk angreb. Det samme hævdes at have været tilfældet
for Sovjetunionen.13 Ulempen ved metoden ud fra et intentionsperspektiv er
selvsagt, at den typisk opererer negativt, idet den ved at konstatere et normalbillede afkræfter, at en angrebsoperation er under udvikling. Der eksisterer
dog mulighed for at vanskeliggøre SIGINT, f.eks. hvis modparten enten formår at foretage en umærkelig styrkeopbygning eller pålægger sig signaltavshed. „Skjult mobilisering“ blev øvet under hele den kolde krig i øststaterne og
indgik givetvis som element i krigsplanerne. Skjulte mobiliseringer blev dog
også praktiseret (under Berlin-kriserne og i forbindelse med Tjekkoslovakiet
1968) for at øge mandskabsstyrken, medens man samtidig ønskede at undgå
den voldsomt spændingsskabende effekt, som en egentlig mobilisering ville
frembringe.
Et angreb, der kom som et lyn fra en klar himmel – „a bolt from the blue“,
som det kaldtes i NATO-jargon – skulle der i 1950’erne også tages højde for.
Det gjaldt især for de europæiske NATO-allierede, der kunne nås på kort tid
fra de østlige flyvepladser. Et sådant angreb betragtedes dog af de vestlige
efterretningstjenester som mindre sandsynligt. Det er vigtigt at bemærke, at
en bekræftelse af normalbilledet f.eks. under kriser kunne være et meget væsentligt og afdramatiserende resultat. Således kunne, som det belyses nedenfor, den danske efterretningstjeneste under Berlinkriserne i slutningen af
1950’erne og begyndelsen af 1960’erne i kraft af SIGINT videregive til dan-

13

Matthew M. Aid and Cees Wibes, Secrets of Signals Intelligence during the Cold War and Beyond, 14f.
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ske politikere, at Sovjetunionen trods en krigerisk retorik ikke foretog offensive rokeringer med styrker. Det er givet, at både amerikansk og britisk SIGINT gjorde samme erfaringer og drog samme konklusioner af forholdet.
I worst case-analysen – der er en klassisk analysemetode inden for militær
planlægning – optimeres modpartens intentioner og kapabilitet. Den tager
udgangspunkt i den præmis, at politiske intentioner i modsætning til de mere
stationære og varige kapabiliteter kan have en mere flydende og personafhængig karakter, der gør at de kan ændres f.eks. i forbindelse med et magtskifte. Vejledende for NATO’s forsvarsplanlægning blev de overvejelser om
dette punkt, der blev formuleret i foråret 1950 af NATO-embedsmænd og
lød: „De egentlige sovjetiske intentioner kendes ikke og kan ikke forudsiges
med pålidelig nøjagtighed. Af planlægningsmæssige grunde er det tvingende
nødvendigt at tage hensyn til de maksimale intentioner og kapabiliteter“.14
Disse analyser foretaget af NATO er gennemgået nedenfor under punkt (b).
Det bør i den forbindelse ikke glemmes, at de sovjetiske militære planlæggere
også anvendte worst case-analyser og –scenarier gennem hele den kolde krig
– i alle tilfælde under visse øvelser inden for Warszawapagten – og her tillagde
NATO-landene intentioner og kapabiliteter, som man i dag kan undre sig
over.15
Medens worst case-analysen kan siges at gardere militære planlæggere mod
overraskelser, idet den udtænker de værst tænkelige scenarier for en eventuel
konflikt, er det samtidig klart, at der er mange ulemper forbundet med den.
Den har typisk begrænset værdi som baggrund for vurderingen af modpartens aktuelle udenrigspolitik eller militærpolitik, dertil er den for upræcis og
usmidig. Og bruges den som ledetråd for udformningen af egen sikkerhedspolitik, kan den udvikle sig til en selvopfyldende profeti, idet den leverer forudsætningerne for et rustningskapløb.
Af større betydning for den konkrete udenrigspolitiske beslutningstagning
er policy-analysen, der typisk lægger vægt på modpartens elites præferencer og
konkrete strategier, og derfor også opererer med de problemer og begrænsninger, denne elite ser sig stillet overfor. Den afviger i princippet ikke fra
mange af de „strategiske studier“, der er blevet foretaget ved universiteter og
tænketanke i Vesten. Brede analytiske tilgange til studiet af Sovjetunionen
prægede såvel CIA som den britiske og den danske efterretningstjeneste. Som
14

Citeret efter Beatrice Heuser, NATO, Britain, France and the FRG. Nuclear Strategies and Forces for
Europe, 1949-2000, 1997, s. 3.
15
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen. Die nukleare Rolle der Nationalen Volksarmee im Warschauer
Pakt, 1998, s. 179. Ifølge Dieter Farwick (Herausg.), Ein Staat – Eine Armee. Von der NVA zur
Bundeswehr, 1992, s. 58ff, regnedes i det af den østtyske hær opstillede trusselsbillede fra den senere
del af den kolde krig dels med et vestligt overraskelsesangreb med de præsente 24 vestlige divisioner
med Oderlinien eller den gamle tyske grænse som mål, dels med et langtudgående angreb i retning
af Sovjetunionen med 50-90 vestlige divisioner. De østlige efterretningsfolk, der opstillede disse trusselsbilleder, angives at være helt på det rene med de politiske hensigter med at opstille disse scenarier.
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et tidligt eksempel på denne tilgang kan nævnes følgende velformulerede
analyseskema, som den amerikanske flådes efterretningstjeneste så sig nødsaget til at fremlægge i en dissens til en alarmistisk efterretningsvurdering fra
1950: Det hedder her:
„De sovjetiske mål og intentioner stammer principielt fra politiske, ideologiske og økonomiske faktorer, fra historiske erfaringer og aspirationer. Kun
når de samlede kapabiliteter (politiske, subversive, økonomiske og militære)
bliver vejet i lyset af mål og intentioner, vil de bidrage til at frembringe de
sandsynlige handlingsforløb, der korrekt må vurderes, for at der kan tages de
rigtige skridt til at sikre USA’s sikkerhed“.16
Trusselsvurderinger vil altid rumme subjektive elementer – og dermed en
styrings- og manipulationsmulighed – hvad der gjorde dem til omstridte dokumenter under den vestlige planlægning af, hvorledes den kolde krig skulle
føres. Resultatet var – som vi ved gennem nu åbnede britiske og amerikanske
arkiver – en tilbagevendende diskussion og lejlighedsvis uenighed om indholdet af vurderingerne ikke blot mellem de ledende vestlige magter USA og
Storbritannien, men også internt mellem de mange efterretningstjenester i
USA.17 Således udarbejdede hvert af de amerikanske værn deres trusselsvurdering, der ikke kunne undgå at blive præget også af værnenes kamp med
hinanden om ressourcerne og bevillingerne, og af hvilke det amerikanske flyvevåbens vurdering konstant var den mest dystre. Igennem 1950’erne synes
det amerikanske flyvevåben at have virket ud fra den forudsætning, at den forventede dato for et sovjetisk nukleart angreb på ethvert tidspunkt var 18 måneder fremme (!)18
De forskellige amerikanske vurderinger blev samlet i en national efterretningsvurdering (National Intelligence Estimates – NIE). Det er dog betegnende, at det nationale sikkerhedsråd (NSC) kun tog begrænset hensyn til
NIE, fordi de baseredes på kompromiser mellem de involverede tre værn og
CIA. NSC udarbejdede derfor sin egen vurdering af den sovjetiske trussel.
Resultatet var, at der i USA gennem hele den kolde krig – i modsætning til
Storbritannien (og Danmark) – eksisterede et helt hierarki af trusselsvurderinger med forskellig vægt og funktioner og i realiteten en stadig og uafklaret
national divergens med hensyn til opfattelsen af den sovjetiske modstander.
Det amerikansk-britiske kildemateriale fra 1950’erne viser tillige, at de nationale efterretningsvurderinger blev tilsidesat af beslutningstagerne, hvis de
stred mod politiske interesser eller andre hensyn, og at den afgørende faktor
i beslutningssituationer var det billede, som de ledende beslutningstagere –
den amerikanske præsident og den britiske premierminister – dannede sig af
den sovjetiske modparts intentioner i den konkrete situation.
16
Willard C. Matthias, America’s Strategic Blunders. Intelligence Analysis and National Security policy, 19361991, 2001, s. 69.
17
Richard J. Aldrich, The Hidden Hand, s. 550f.
18
Willard C. Matthias, America’s Strategic Blunders, s. 166.
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I det følgende er der først skitseret hovedtræk af det overordnede amerikanske og britiske billede af Sovjetunionens intentioner frem til 1962.
Derefter følger det billede, der blev udarbejdet i NATO, og til sidst det af det
danske forsvars efterretningstjeneste udarbejdede billede.

Amerikanske og britiske vurderinger
De vestlige vurderinger og strategier over for Sovjetunionen i de første efterkrigsår – „quid pro quo-strategien“ og fra 1947/48 inddæmningsstrategien
(Containment) i dennes indledende version – så udformningen af politikken
mod Øst som svar på en økonomisk og ideologisk udfordring. Samfundene i
de tidligere krigsområder i Europa og Asien var økonomisk svækkede og politisk splittede og opfattedes som lette ofre for kommunistisk propaganda og
undergravende virksomhed. Truman-administrationen i USA formodede at
kunne afhjælpe denne situation gennem en stabiliseringsstrategi baseret på
økonomisk og politisk støtte. Denne vurdering førte til marshallhjælpen og til
etablering af forsvarssamarbejdet inden for Atlantpagten, der i starten ikke
var tænkt som et egentligt, integreret forsvarssamarbejde.
Den amerikanske politik blev dog snart – som især offentliggørelsen af kilder fra USA’s National Security Council i de seneste år har vist – mere kompleks og dobbeltbundet end som så og kan ikke beskrives udtømmende ved
henvisning til inddæmningsstrategien, der i hvert fald i sin deklarerede form
primært var reaktiv. Med National Security Council (NSC) Document 20/4 af
november 1948 vedtoges en mere aggressiv national sikkerhedsdoktrin baseret på tvangsstrategier i forhold til den kommunistiske verden. Østeuropa
skulle befries, og Sovjetunionen skulle tvinges til fundamentalt at ændre sin
sikkerhedspolitik og opgive sine ekspansionistiske mål. Denne strategi kaldtes
populært „roll-back-strategy“ (tilbagerulningsstrategien). Denne nye sikkerhedsdoktrin, der med vekslende betoning blev opretholdt til 1955, gennemførtes uafhængigt af og samtidig med inddæmningspolitikken. Den nye doktrin var et værk af diplomaten George Kennan og byggede især på hans tanker om det sovjetiske systems sårbarhed (der blev undersøgt i omfattende
forskningsprojekter). Midlet var ikke mindst „psykologisk krigsførelse“, dvs. et
pres på de kommunistiske regimer skabt gennem propaganda og forskellige
former for undergravende virksomhed i landene selv, således som de allierede havde praktiseret det med stor succes under 2. verdenskrig. En grundlæggende præmis for denne politik var, at man ved at opretholde amerikansk
militær overlegenhed kunne nå de nævnte mål uden at provokere
Sovjetunionen til at svare igen militært.19
19

For Containment-strategien henvises generelt til John Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A
Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy, 1982. For undergravningsstrategien i for
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I det amerikanske efterretningssamfund rådede på dette tidspunkt en forholdsvis afslappet vurdering af truslen fra Sovjetunionen. CIA – der dog først
fra midten af 1950’erne får nogen betydning for beslutningstagningen i USA
– udtalte således i september 1947: „Det er ikke sandsynligt, at Sovjetunionen
vil tage tilflugt til åben militær aggression under de nuværende omstændigheder. Dens politik er at undgå krig, at opbygge sit krigspotentiel og at øge
sin indflydelse og kontrol gennem politisk, økonomisk og psykologisk krigsførelse mod USA“. Denne tolkning var gældende også i starten af 1949, men var
dog udbygget med den vigtige tolkning – som skulle blive opretholdt i efterretningskredse gennem stort set hele kolde krig – at Sovjetunionen ikke ville
gribe til væbnet handling, med mindre landet var overbevist om, „at Vesten
aktivt forberedte et angreb på Sovjetunionen, og at dette var umuligt at hindre med ikke-militære midler.“.20
I amerikanske militære kredse så man imidlertid anderledes på sagen, og
der opstod allerede nu den splittelse mellem den civile efterretningstjeneste
og Pentagon, som skulle blive et kendetegn for store dele af den kolde krig. I
det amerikanske militær lagde man vægt på, at Sovjetunionen også var en militær udfordring for Vesten, og allerede i 1946 forudså Pentagon, at
Sovjetunionen kunne finde på at starte en angrebskrig for at nå sine politiske
mål.
Kommunismens sejr i Kina i 1949 og Sovjetunionens sprængning af et kernevåben samme år – langt tidligere end ventet – førte til stærke krav i den
amerikanske offentlighed om en mere handlekraftig politik. Den hidtidige
politik blev af mange set som helt utilstrækkelig til at dæmme op for det, man
tolkede som en voksende, global trussel fra Moskva, der tilmed i en nær fremtid formodedes at ville være baseret på indsættelse af kernevåben. En ændret
og langt mere dyster trusselsvurdering kom til udtryk i det af Kennans efterfølger Paul Nitze udformede, skelsættende strategiske dokument NSC-68, der
tog som udgangspunkt, at der eksisterede en masterplan i Moskva for gradvis
at sikre kommunismen verdensherredømmet. Truslen mod demokratierne
kunne ikke besvares ved at sikre udvalgte støttepunkter, men burde imødegås
universelt, hvor den opstod, for at forhindre en dominoeffekt. Det nye
strategipapir, der byggede på en worst case-analyse fra Pentagon – der alene
tog hensyn til forventede sovjetiske kapabiliteter på kernevåbenområdet –
forudså en voksende angrebstrussel, der ville kulminere i 1954 på grund af
den sovjetiske opbygning af en indsatsklar nuklear kapacitet. Koreakrigens
hold til Sovjetunionen se Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin. America’s Strategy to Subvert the
Soviet Bloc, 1947-1956. Cornell Studies in Security Affair, 2000, s. 15ff. – Gregory Mitrovich’s bog kaster nyt lys over USA’s overordnede strategi under Truman og Eisenhower og har til dels gjort de
fremstillinger, der tager udgangspunkt i inddæmningsstrategien, forældede.
20
CIA, The Possibility of Direct Soviet Military Action During 1949, udsendt 3. maj 1949, s. 2 (gengivet i
Donald P. Steury, (Ed.), On the Front Lines of the Cold War: Documents on the Intelligence War in Berlin,
1946 to 1961, s. 163.
D AT I D I G E V U R D E R I N G E R A F S O V J E T U N I O N E N S I N T E N T I O N E R

563

kap. 23 rettet P

09/06/05

15:15

Side 564

udbrud i sommeren 1950 blev set som bekræftelse af det perspektiv, der var
fremlagt i strategipapiret, og det amerikanske forsvar vurderede til langt ind
i 1951, at et sovjetisk angreb på Vesteuropa var umiddelbart forestående. Med
baggrund i den ændrede trusselsvurdering vedtog amerikanerne at iværksætte den foreslåede betydelige nukleare og konventionelle oprustning, der
blev muliggjort gennem en firdobling af forsvarsbudgetterne. I spørgsmålet
om den hemmelige krig mod Sovjetunionen videreførtes planerne fra NSC
20/4, men de opprioriteredes fra 1951 gennem iværksættelsen af en række
nye ressourcekrævende destabiliseringsprojekter. („Pakken“).21
Den amerikanske sikkerhedspolitiske elite stod dog splittet både med hensyn til tolkningen af de sovjetiske intentioner og til valg af politik. State
Departments ledende sovjeteksperter George Kennan og Charles Bohlen og
publicister som Walter Lippmann protesterede mod tolkningen i NSC-68 og
plæderede for en opfattelse, der i højere grad betonede det pragmatiske i den
sovjetiske optræden. Først og fremmest ville de dog drage andre konsekvenser for den amerikanske politik end de foreslåede og anbefalede i lyset af den
sovjetiske kernevåbenudvikling en mindre krigerisk optræden i forhold til
Øst. Med baggrund i de af Koreakrigen skabte stemninger stod „høgene“ dog
stærkt i USA og fik med udgangspunkt i den nye ideologi, man har kaldt „den
nationale sikkerhedsideologi“, skabt forståelse dels for opretholdelsen af et
stærkt forsvarsberedskab, dels for den globalisering og militarisering af amerikansk udenrigspolitik, der blev en prægende faktor i den kolde krig. Fra
1950 var USA – som Sovjetunionen var det – mobiliseret i noget, der mindede
om krigstilstand.22
For europæerne ændrede trusselsbilledet sig dramatisk under Koreakrigen
som følge af den amerikanske oprustning og overførelse af styrker til Europa.
Medens amerikanerne som konsekvens af deres styrkeopbygning snart så en
chance for at sætte Sovjetunionen under øget pres og i oktober 1951 gennem
NSC 10/5 opprioriterede de hemmelige programmer for destabilisering af
Østeuropa og Sovjetunionen, var briternes forsigtighed mærkbart tiltagende
efter Sovjetunionens erhvervelse af kernevåben i 1949. Russerne havde
1950’erne igennem kun meget begrænsede muligheder for at fremføre kernevåben til USA, men de kunne sætte kernevåben ind mod mål (heriblandt
21

For tilblivelsen af NSC-68 se John Lewis Gaddis, Strategies of Containment, s. 89ff og Willard C.
Matthias, America’s Strategic Blunders, s. 87ff. – Destabiliseringsprojekterne er omtalt hos Gregory
Mitrovich, Undermining the Kremlin, s. 57ff, 73ff.
22
Michael J. Hogan, A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1998,
s. 265ff. – CIA-efterretningsmanden Willard C. Matthias’ vurdering af NSC-68’s betydning lyder:
„Således leverede NSC-68 rationalet for det amerikanske militære etablissements eksistens og for
dets ekspansion i de næste fyrre år. Den rummede også alle de doktriner, der var nødvendige for at
retfærdiggøre militariseringen af den amerikanske udenrigspolitik, og den udbredte en definition
af national sikkerhed som besiddelse af en militær overlegenhed, der ikke kunne udfordres. Den
blev den uerklærede myte, der afstivede de amerikanske oprustningsprogrammer under hele den
kolde krig“(America’s Strategic Blunders, s. 91f).
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de amerikanske baser) i Storbritannien. Den høje sandsynlighed for, at
Storbritannien kunne blive mål for sovjetiske kernevåbenangreb, skabte en
sårbarhedsforskel mellem USA og Storbritannien, der kom til at præge det
amerikansk-britiske samarbejde i mange år. Med Koreakrigens udbrud udviklede denne faktor sig ifølge en britisk historiker til en „afgrund“.23 Mere abstrakt formuleret kunne man sige, at den sovjetiske afskrækkelsesevne fungerede i form af en stærkt følt trussel mod USA’s europæiske allierede.
Trusselsbilledet i NSC-68 blev derfor ikke accepteret af Storbritannien.
Briterne delte ikke strategipapirets tolkning af Sovjetunionens kapabilitet og
hensigter. De mente på dette tidspunkt, at russerne ikke havde kapacitet til at
føre en større krig før end i 1955, og var i lige så høj grad opmærksomme på
risikoen for, at amerikansk oprustning og konkret amerikansk politik kunne
trække dem ind i en krig med Sovjetunionen, der formodedes at ville udvikle
sig til en national katastrofe for Storbritannien. I det britiske udenrigsministerium og i efterretningstjenesten (SIS) iagttog man derfor med bekymring
de tendenser til eventyrpolitik, man så under udvikling i USA, specielt inden
for det amerikanske flyvevåben. Den engelske generalstabschef feltmarskal
Bill Slim udtrykte, efter en rejse til USA i december 1950, de britiske bekymringer på denne måde:
„USA var overbevist om, at krigen var uundgåelig, og at det var næsten sikkert, at den ville finde sted inden for de næste 18 måneder. Det mente vi ikke,
og vi håbede stadig, at krig kunne undgås. Denne holdning i USA var farlig,
fordi der var den mulighed, at de tænkte, at eftersom krig var uundgåelig, var
det bedre vi fik den overstået så hurtigt som muligt, og vi kunne som resultat
unødvendigt blive trukket ind i 3. verdenskrig.“.24
Med andre ord frygtede briterne en tid, at krigstruslen i et vist omfang kom
fra et amerikansk militær, der måske ønskede at udnytte en gunstig situation
over for Sovjetunionen. Som en konsekvens distancerede den britiske udenrigstjeneste sig også i stigende grad fra deltagelse i den hemmelige krig mod
Sovjetunionen, som briterne selv havde været ivrige deltagere i blot få år tidligere, men som de nu betragtede som for udfordrende og risikabel.
Resultatet af denne uenighed om Sovjetunionens hensigter, der kom til at
strække sig gennem 1950’erne, blev på det politiske plan en diskret politik fra
britiske premierministre fra Attlee og fremefter med henblik på at moderere
de efter britisk opfattelse alt for impulsive og lidet sofistikerede amerikanere.
I de interne britiske rapporter blev „behersket beslutsomhed“ (resolution
with restraint) i forhold til Sovjetunionen tilsyneladende nøgleformlen gennem hele årtiet.25 På det militære plan kom det til stadighed til sammenstød

23

Richard J. Aldrich, The Hidden Hand, s. 231f.
Stephen Twigge and Len Scott, Planning Armageddon. Britain, The United States and the Command of
Western Nuclear Forces 1945-64, 2000, s. 249.
25
Peter Hennessy, The Secret State. Whitehall and the Cold War, s. 35, 37.
24
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mellem amerikanske og britiske officerer med hensyn til vurderingerne af
modpartens interesser og intentioner. Såvel under Koreakrigen som senere
blev uenigheden mellem amerikanere og briter ved en række lejligheder markeret gennem de afvigende vurderinger af den sovjetiske trussel.26
Under Koreakrigen afskrev de britiske militære chefer i sommeren 1952 i
det vigtige strategipapir „Defence Policy and Global Strategy“ vurderingen, at
Sovjetunionen ville søge at nå sine strategiske må gennem en planlagt storkrig med Vesten. Papiret varslede et nyt syn på Sovjetunionens hensigter, som
efterhånden blev den fremherskende opfattelse i Vesteuropa og USA (minus
det amerikanske flyvevåben). Papirets forfattere baserede bl.a. deres opfattelse på, at den kraftige udbygning af de amerikanske kernevåbenstyrker, specielt SAC, havde skabt en helt ny strategisk situation. En krig mellem Øst og
Vest ville ifølge de britiske værnschefers tolkning føre til så enorme ødelæggelser i Sovjetunionen, at det var uacceptabelt for landets ledelse.
Konklusionen med hensyn til de sovjetiske intentioner var, at for Rusland „var
den bedste lejlighed til at bruge krig som middel til at fremme sine mål passeret, og det er ikke sandsynligt, at det vil bruge den, med mindre det forledes til at tro, at det vil blive angrebet eller bliver uacceptabelt provokeret gennem uoverlagt og forhastet handling for eksempel ved den måde, allieret genoprustning af Tyskland gennemføres på“.27
Tolkningen var med andre ord: russerne kunne effektivt afskrækkes med
kernevåben og ville ikke gribe til våben, med mindre de troede, at de ville
blive angrebet, eller hvis de blev groft provokeret af amerikanerne. Britiske
officerer gav udtryk for, at det var af afgørende betydning for dem, at de selv
fik rådighed over en kernevåbenstyrke og ikke var afhængige af amerikanerne. Kun ud fra denne forudsætning så det britiske luftvåben (i 1953) en
chance for at forhandle med russerne i en eventuel krigssituation, og en mulighed for at undgå sovjetisk gengældelse for et angreb, amerikanerne havde
indledt på egen hånd.28 Det britiske ønske om at blive hørt – af både amerikanere og russere – i det nukleare afskrækkelsesspil lå bag Churchills beslutning om at skabe en britisk nuklear slagstyrke udstyret med brintbomber. Om
beslutningen sagde Churchill i en lukket kreds: „Vi er nødt til at gøre det [dvs.
fremstille en brintbombe]. Det er prisen, vi betaler for at sidde til højbords“.29
Medens amerikanere og briter var enige om, at „presset“ på Sovjetunionen
skulle opretholdes efter Stalins død, var man som antydet ikke enige om det
langsigtede mål med dette pres. Dette kunne selvsagt ikke undgå at få indflydelse på den konkrete implementering af de forskellige destabiliseringsprojekter over for Sovjetunionen. Uenigheden om strategien over for Øst blev
fremhævet af USA’s ambassadører i Europa, der i september 1953 mødtes i
26

Percy Cradock, Know Your Enemy. How the Joint Intelligence Committee saw the World, 2002, s. 103.
John Baylis, Ambiguity and Deterrence. British Nuclear Strategy 1945-64, 1995, s. 409.
28
Stephen Twigge and Len Scott, Planning Armageddon, s. 68f.
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Luxembourg for at diskutere ideer for „psykologisk krigsførelse i Europa“.
Spørgsmålet, de stillede sig selv, var, om man skulle fortsætte med at holde
den kolde krig på „kogepunktet“ – som man udtrykte det – ved bl.a. at søge
at rive Østeuropa løs fra Sovjetunionen, hvilket de frarådede med det argument, at forhastede oprørsforsøg i Østeuropa ville mindske russernes tilskyndelse til at reducere deres troppeniveauer. De europæiske reaktioner på den
amerikanske „befrielsespolitik“ i forhold til Østeuropa blev tolket på følgende vis:
„Udtalelser af fremtrædende amerikanske embedsmænd om “befrielsen“ af
Østeuropa skaber frygt og uro i de europæiske hovedstæder. Det er den almindelige opfattelse, at amerikanernes utålmodighed og uforsonlige fjendskab over for kommunismen kan resultere i forhastet og uovervejet handling,
og at den amerikanske politiske krigsførelse og hemmelige operationer rettet
mod Østeuropa kan fremkalde en kædereaktion, der fører til en militær konflikt, hvad Vesteuropa ønsker at undgå under næsten alle omstændigheder“.30
Disse tanker var nu også begyndt at øve indflydelse på de amerikanske beslutningstagere. Allerede i juli 1952 foreslog Charles Bohlen i en analyse til
National Security Council en ny national sikkerhedspolitik byggende på containment og sameksistens med Sovjetunionen. Hans begrundelse var dels, at
Sovjetregimets hovedmål ikke var verdenserobring (men at blive ved magten), dels at den sovjetiske kernevåbenudvikling havde fjernet forudsætningerne for roll back-politikken. Roll back var blevet for risikabel. Fra 1955 blev
Bohlens forslag ikke mindst takket være udenrigsminister John Foster Dulles
(!) gjort til national sikkerhedspolitik og i slutningen af december 1955 blev
sigtet med den psykologiske krigsførelse begrænset til at skabe „besværlige
problemer“ for Sovjetunionen og Kina og forsinke væksten af disse magters
militære og økonomiske potentiel. Allerede inden opstanden i Ungarn i 1956
havde amerikanerne således opgivet at vælte de kommunistiske regimer og
befri Østeuropa. Kernevåbnene havde bevirket, at man måtte anerkende
kommunisterne og leve sammen med dem.31
Da det amerikanske efterretningssamfund i efteråret 1954 præsenterede
den første større analyse siden november 1950 af Sovjetunionens kapabiliteter og hensigter (NIE 11-5-54) – gældende frem til 1959 – fastholdt det
tolkningen, at de sovjetiske ledere søgte at sprede kommunismen til hele verden og i den forbindelse ville søge at eliminere andre konkurrerende magtcentre. Rapporten, der var stærkt præget af militæret, var af den opfattelse, at
russerne mente, at der eksisterede „en tilnærmelsevis strategisk ligevægt
mellem Sovjet-blokken og USA-NATO-koalitionen“. Den spåede – fejlagtigt –
at russerne fra 1957 kunne have et betydeligt antal tunge jetfly, der kunne nå
USA, men at de ikke ville kunne disponere over strategiske missiler. Den tog
afsked med tanken, at russerne planlagde en storkrig, men formodede, at de
30
31
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heller ikke udelukkede den, og at de ikke ville vige tilbage for en storkrig, hvis
de skønnede, at en vestlig handling udgjorde en „overhængende trussel mod
sovjetisk sikkerhed“. Rapporten forudså nogle år med „fredelig sameksistens“,
hvor russerne ville bygge deres styrke op, men vurderede også, at magtbilledet var ved at ændre sig på grund af russernes voksende kapacitet på kernevåbenområdet.32
Det ændrede trusselsbillede lå bag Eisenhower-administrationens version
af containment-strategien – den såkaldte „New Look“-strategi, der gik ud fra,
at Sovjetunionen ville søge at tvinge Vesten i knæ ikke gennem krig, men gennem „økonomisk krigsførelse“, der bl.a. skulle virke ved at påtvinge Vesten et
uacceptabelt højt oprustningsniveau. Denne strategi kunne ifølge administrationen modvirkes gennem en i forhold til den kommunistiske verden asymmetrisk styrkeopbygning med kraftig vægt på såvel taktiske som strategiske
kernevåben. På det overordnede strategiske plan blev nuklear afskrækkelse i
form af den såkaldte „massive gengældelse“, der fra 1954 også blev NATOstrategi (MC 48) prioriteret højere end „forsvar“. Den nye strategi indebar i
princippet massiv indsættelse af kernevåben mod Warszawapagtlandene fra
starten af en konflikt.
I november 1954 kunne CIA-chefen Allen Dulles med baggrund i Vestens
nu styrkede position præsentere en mere afdæmpet amerikansk trusselsvurdering for præsident Eisenhower:
„Medens vi fortsat vurderer, at de sovjetiske ledere i sidste ende imødeser
“(a) eliminering af ethvert globalt magtcenter, der er i stand til at konkurrere
med Sovjetunionen, (b) udbredelse af kommunismen til alle dele af verden,
og (c) sovjetisk herredømme over de andre kommunistiske regimer“, har vi
stadigt bedre beviser på, at Sovjetunionens øverste ledelse forstår, at dette er
et langsigtet mål og oprigtigt ønsker en længere periode med „sameksistens“,
dvs. en periode på nogle år i hvilke spændinger og krigsrisiko er reduceret.“33
De vestlige stormagters ændrede vurdering af Sovjetunionens hensigter fik
selvsagt også indflydelse på NATO’s vurderinger og strategier, der i høj grad
afspejlede, hvad amerikanere og briter kunne blive enige om. Den britiske
efterretningstjeneste havde i årevis været optaget af faren for krig opstået ved
en fejltagelse, og denne tankegang fandt nu også indpas i NATO’s tænkning.
NATO-dokumentet MC 14/2 fra 1957 banede vej for et nyt afgørende perceptionsskift inden for NATO – det tredje inden for syv år – idet man ikke længere forudså nogen fare for en storkrig startet af Sovjetunionen, men i stedet
fokuserede på risikoen for en krig mellem Øst og Vest opstået som konsekvens af „…fejlvurderinger fra sovjetisk side, en forkert opfattelse af de vestlige intentioner, eller som resultat af militære operationer af begrænset karak32
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Mindetavle for Allen Dulles på CIA’s hovedbygning. Dulles er den længst fungerende CIA-chef
gennem tiderne. (CIA)

ter, som man i Sovjetunionen ikke oprindeligt ventede ville føre til en almindelig krig.“34 Den tanke, at en krig med Sovjetunionen mest sandsynligt
kunne opstå som konsekvens af misforståelser eller fejlvurderinger i forbindelse med en international krise, skulle i de kommende år og årtier blive
NATO’s hovedtolkning. Samtidig blev der for første gang fokuseret på muligheden af en begrænset krig i Europa.
Den fremherskende vurdering i Vesten i slutningen af 1950’erne var således, at en storkrig planlagt og iværksat af Sovjetunionen blev anset for usandsynlig på grund af det voksende antal disponible kernevåben i Vesten, dvs. på
grund af kernevåbenafskrækkelsen. Faren for en storkrig var dog stadig inde
i billedet, idet man ikke udelukkede muligheden af, at den kunne opstå fra
en spæd begyndelse som resultatet af en kædereaktion. Man havde her ikke
mindst blik for den fare, der kunne ligge i anvendelsen af varierende former
for alarmberedskab (med dertil hørende deployeringer) i krisesituationer.
Til gengæld skænkede man inden for hele NATO-kredsen fra cirka 1958 –
og måske i sammenhæng med den voksende konflikthyppighed i Asien – muligheden af en begrænset krig større opmærksomhed. En mindre krig formodedes at kunne opstå ved en misforståelse, men man udelukkede heller ikke,
at Sovjetunionen kunne teste Vesten og prøve sig frem eller se, hvorledes
34
Artikel 9 af MC14/2, her citeret efter Beatrice Heuser, NATO, Britain, France and FRG. Nuclear
Strategies and Forces for Europe, 1949-2000, s. 10.
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Vesten ville reagere på en aggression foretaget af en af satellitstaterne.
Hermed var spørgsmålet om den begrænsede krig – der måske et langt stykke af
vejen ville være en konventionel krig, men som sådan katastrofal nok – kommet på dagsordenen i NATO, et spørgsmål der selvsagt var af betydelig interesse for alle de vesteuropæiske lande, herunder Danmark. Emnet vil blive taget op i senere kapitler, der behandler det danske trusselsbillede, hvor emnet
den begrænsede krig spillede en vis rolle helt op til 1980’erne.
Det nye fokus på begrænset krig aktualiserede spørgsmålet om NATO’s nukleare strategi, der som nævnt byggede på nuklear afskrækkelse og en massiv
indsættelse af kernevåben fra starten af en konflikt med Øst, hvis afskrækkelsen brød sammen. De moralske, men også krisestyringsmæssige problemer, der knyttede sig til alliancens afhængighed af en strategi, der byggede på
massiv nuklear gengældelse, føltes af mange beslutningstagere som en belastning og banede efter års betænkeligheder og skarp intern vestlig debat vejen
for det doktrinskifte, der især er knyttet til Kennedy-administrationen og dennes tanker om „det fleksible svar“ (flexible response), der blev antaget som
strategi af NATO i 1967.

NATO’s vurderinger
Som nævnt indledningsvis udarbejdedes der også i NATO efterretningsvurderinger, der behandlede de forskellige sider af det, man opfattede som truslen
fra øst. Hensigten var som med meget andet arbejde i NATO at styrke Vestens
forsvar ved at etablere fælles positioner på vitale områder. Inden for NATO’s
civile del oprettedes i 1952 rådet „Expert Working Groups on Trends of Soviet
Policy“, der udsendte mindst én årlig rapport med analyse af sovjetiske intentioner, således som de tolkedes ud fra den førte politik. Der var således tale
om policy-analyser. Tendensrapporterne, der betegnedes „C-M“ plus årstallet,
byggede på bidrag fra de enkelte NATO- lande, men der er ikke frigivet materiale, der kaster lys over den nærmere udarbejdelse af rapporterne. Det må
dog antages ud fra tendensen i analyserne, at briterne har spillet en væsentlig rolle ved udarbejdelsen.
Generelt må det om rapporterne fra 1952-56, der er gennemgået, fremhæves, at de er mindre alarmerende end de nedenfor behandlede rapporter fra
NATO’s Standing Group og fra Militærkomiteen, der vurderede truslen fra
Sovjet på baggrund af det militære styrkeopbud, dvs. kapabiliteter. Således
går ingen af C-M-rapporterne fra disse år ud fra, at Sovjetunionen bevidst
planlagde et militært angreb mod Vesten. I lighed med de tanker, som navnlig den britiske efterretningtjeneste gjorde sig, regnede man med, at en militær konfrontation kun kunne opstå som følge af en „fejlberegning“.
Dette indebar dog på ingen måde en bagatellisering af den sovjetiske udfordring. Rapporterne gik ud fra, at Sovjetstyret handlede med baggrund i de
tre siden 1917 uændrede determinanter, nemlig marxismen-lenismen og
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dennes lære om verdensrevolutionen, en militærstrategi baseret på oprettelse
af bufferzoner omkring eget territorium og endelig regimets totalitære karakter. NATO-papirerne antog på den baggrund eksistensen af en „langsigtet
strategi“ og „en løbende taktik“, hvor den første udgjorde fortolkningsrammen for den sidste. NATO-papirerne konstaterede en fleksibilitet i den sovjetiske politik, der tilpassede sig konjunkturer og „øjnede de øjeblikkelige muligheder“ for at hente gevinster. På det overordnede politiske plan konstateredes i perioden en flytning af den sovjetiske interesse fra prioritering af aktioner specielt i Asien til udfoldelse af et mere dynamisk diplomati i Europa,
herunder også et nedrustningsdiplomati.35

NATO’s krigscenarier
NATO gik i de trusselsvurderinger, der udarbejdedes af Standing Group med
henblik på medlemslandenes krigsplanlægning, gennem 1950’erne ud fra, at
Sovjetunionen i tilfælde af krig i Europa ville søge at erobre Vest- og
Sydeuropa og søge at vanskeliggøre efterfølgende amerikanske landgangsoperationer i stil med 2. verdenskrigs. Et sovjetisk hovedfremstød forventedes
over den nordtyske slette med sigte mod Nordsøen og Kanalområdet og
Ruhr, medens et sydligere fremstød vil blive rettet via Frankfurt-området og
Franken mod Alsace-Lorraine. Gennem det nordlige fremstød ville
Sovjetunionen komme i besiddelse af nogle af de vigtigste industriområder i
Europa, få rådighed over Kanalhavnene og sikre flanken mod Nordsøen.
Gennem det sydlige fremstød i retning mod Paris ville man indkredse NATOstyrkerne og afskære forbindelseslinjerne vestud. For at sikre sin flanke og
kunne udvide operationsområdet ville russerne søge at tage Danmark og dele
af Skandinavien. Vurderingerne havde visse lighedspunkter med de øvelsesoplæg, Sovjetunionen udarbejdede, om hvorledes en krig mod NATO-landene ville blive ført på det, man fra sovjetisk side kaldte „den vestlige krigsskueplads“.36
Fra NATO’s start var det en udbredt vestlig forudsætning, at Danmark og
de danske stræder havde afgørende betydning for forsvaret af Vesteuropa og
ville blive omfattet af krigshandlinger muligvis fra begyndelsen af en Øst-Vestkonflikt. Ikke mindst briterne havde øje for denne problematik, og de lagde
ikke skjul på deres bekymringer for forsvaret af Danmark i tilfælde af krig. I
en forelæsning på National War College i april 1953 understregede feltmarskal Montgomery flankernes vitale betydning i en eventuel konflikt med
Sovjetunionen og sagde om Danmark: „Man må spærre for Østersøen og forhindre gennemførelsen af hovedangrebet med ubåde rundt om Nordkap.
Det er nødvendigt at besidde den skandinaviske flanke. Man må holde
35
36
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Danmark, det er nøglen. Og det er et pokkers vanskeligt sted at holde. I dag
er der ikke noget der – nogle få flokke og drengespejdere, det er det hele –
og endnu ingen tyskere…Sortehavet må spærres…“..37 Sigende var det, at det
oprindelige oplæg til NATO’s øvelse i november 1953 (CPX Three) som udgangspunkt havde, at Danmark var indtaget af russerne, inden øvelsen startede! Dette afspejlede uden tvivl et scenarie, som på dette tidspunkt ikke var
fremmed for planlæggere i NATO, der udmærket vidste, at Danmark næsten
intet forsvar havde i 1950’erne. Efter protester blev øvelsesoplægget ændret.38
Man antog med andre ord, at Danmark som følge af sin militære svaghed
ville blive besat fra starten af en krig. Dette kunne naturligvis ikke være
NATO’s erklærede politik, men man gik dog så vidt som til at sige i den
nedenfor citerede vurdering fra 1954, at „Danmark var stærkt udsat“. Uagtet
disse vurderinger fra 1953 og 1954 spores der gennem 1950’erne en vis vaklen i NATO med hensyn til tidspunktet for iværksættelsen af et sovjetisk angreb på Danmark. Man var ligeledes usikker med hensyn til, om Sverige ville
blive inddraget i en storkrig. Derimod var det en fast forudsætning, at Norge
ville blive søgt erobret i videreførelse af angrebet på Danmark. Erobringen af
Norge ville blive søgt gennemført gennem angreb mod såvel Sydnorge som
Nordnorge. Som det vil blive belyst nedenfor i næste kapitel er det overvejende sandsynligt, at Sovjetunionen først inddrog Sydnorge i sine krigsplaner
fra begyndelsen af 1970’erne.
I et scenarie udarbejdet i 1950 og dækkende perioden frem til 1954 vurderede Militærkomiteen, at invasionen af Danmark og Skandinavien ville ske
samtidig med flerfrontsangrebet mod Vesteuropa. Jylland ville blive invaderet
fra Nordtyskland i en operation, der var koordineret med angrebet på
Vesteuropa, og angrebet ville blive fulgt af luft- og søbårne operationer mod
de danske øer, især Sjælland. Under den forudsætning, at russerne kunne minere Kattegat og Skagerrak, forventede man tillige, at de samtidig (!) med angrebet på Danmark ville angribe Sydnorge. En formentlig samtidig sekundær
sovjetisk operation ville blive rettet mod Narvik-området fra Murmansk.39
I trusselsvurderingen fra 1951, der var præget af den i Koreakrigens begyndelse rådende frygt for et forestående sovjetisk storangreb mod Vesteuropa
og Balkan, blev der sat tal på et sovjetisk angreb. Det vurderedes, at
Sovjetunionen ville dirigere 75-120 divisioner af de 175 divisioner, man forudsattes at disponere over, samt 5000 fly mod Vesteuropa. Angrebet på
Skandinavien ville ske med 17 divisioner (hvoraf 9 blev taget fra
Centralfronten) samt 800 taktiske fly og støttes af Østersøflåden og
Nordflåden. Operationerne mod Balkan og Tyrkiet ville blive foretaget af 60
divisioner, støttet af 2000 fly og Sortehavsflåden. Mod Mellemøsten ville rus37
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serne indsætte 30 divisioner, af hvilke 10 blev lånt fra den tyrkiske front, og
de blev støttet af 1600 taktiske fly.40
I 1953 var det vurderingen, at russerne ville nå et styrkemæssigt højdepunkt
i 1955-56, hvor de antoges at kunne indsætte 100-140 linjedivisioner mod
Vesten (mod 75-120 i 1953 og 54). Den fulde styrkeindsats ville dog først
kunne ske ca. tre måneder efter, at angrebet var startet. I dokumentet blev introduceret tre udgangsmuligheder for et østligt angreb, nemlig (1) et overraskelsesangreb uden varsel; (2) angreb efter almindelig mobilisering og med et
varsel (på ca. 30 dage); (3) angreb efter delmobilisering og dermed (muligvis) et kort varsel. Selv om forudsætningerne således kunne variere betydeligt,
skønnedes det dog af NATO, at de sovjetiske angrebsretninger og angrebsmål
ville være de samme. Det må pointeres, at NATO’s hovedbekymring generelt
nu var overraskelsesangrebet, der formodedes at give Sovjetunionen en betydelig fordel i forhold til vestlige lande, der byggede på mobilisering, og – fra
1950’ernes anden halvdel – en mulighed for at begrænse virkningen af vestlige kernevåbenangreb.
Et overraskelsesangreb mod Vesteuropa forudsattes i årene 1953-54 at blive
indledt med de 25-30 sovjetiske divisioner, der befandt sig i Østtyskland og
Polen. Disse styrker ville kun kunne blive minimalt forstærket, hvis man ville
bevare overraskelseseffekten. Papiret vurderede lidt uventet, at overraskelsesangrebet i 1955-56 ville kunne foretages med hele 50-55 divisioner, af
hvilke de 25 ville komme fra satellitstaterne eller Østtyskland. Ved angreb efter fuld mobilisering formodedes der at blive indsat 100 divisioner på selve
angrebsdagen; de 140 divisioner forudsattes dog stadig først at kunne være
indsat tre måneder efter angrebsdagen. I varianten med delmobilisering og
styrkeopbygning øst for Oder-Neisse ville der på angrebsdagen kunne indsættes 25-30 divisioner (i 1955-56 op til 75-80 divisioner), men her risikerede
overraskelseseffekten som nævnt at gå tabt.
Angrebet mod Danmark, der blev set som en del af felttoget mod
Vesteuropa, formodedes at bestå i et angreb på Jylland kombineret med et
samtidigt eller forudgående amfibie-/luftbårent angreb på den sjællandske
øgruppe og Bornholm. Det vurderedes, at der i alt ville blive afsat 9 divisioner af styrken beregnet mod Vesteuropa til denne operation (andre steder i
dokumentet sættes angrebsstyrken dog til 8 divisioner). Det anførtes som mulighed, at angrebet ville blive videreført til Norge og eventuelt til Sverige. Mod
Oslo-Stavanger-området ventedes indsat fire divisioner samt 1-2 luftbårne divisioner. Fra starten opererede NATO også med den mulighed, at angrebet
på Danmark ville blive videreført mod Sverige, men også at Sovjetunionen
måske ville respektere svensk neutralitet. Endelig vurderedes det, at en styrke
på 5 divisioner, voksende til 8 divisioner, ville gå mod Nordnorge med hovedretning mod Narvik-området. Alt i alt ventedes det, at der ville blive sat 18 di40

SG 161 af 17. oktober 1951. NATO’s arkiv.
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visioner ind mod Danmark og Skandinavien, et tal der dog først ville blive
nået på elvtedagen af angrebet.41
1953-vurderingerne repræsenterer en tilpasning til det ændrede trusselsbillede, der prægede den senere del af Korea-krigen, og som briterne havde
fremlagt i deres strategiske papir fra sommeren 1952; dvs. en bevægelse bort
fra ideen om en massiv sovjetisk opmarch i lighed med operationerne under
2. verdenskrig. Hovedforudsætningen var nu, at russerne i påkommende tilfælde indledte med et overraskelsesangreb med de styrker, de havde i
Østtyskland, og i øvrigt søgte at mobilisere så hurtigt som muligt. Denne forudsætning kunne ikke undgå at få betydning for trusselsbilledet for
Skandinavien: Sovjetunionen kunne ikke på en gang iværksætte et kraftigt angreb mod Vesteuropa og samtidig bruge måske op mod en tredjedel af deres
styrke til angrebet på Danmark. Enten måtte Sovjetunionen udsætte angrebet
på Danmark en tid eller indlede det med svagere styrker. Disse overvejelser
dukker op i de følgende års vurderinger.
I 1954-vurderingen opereredes der med „næsten samtidige“ angreb mod
Vesttyskland, Luxembourg, Belgien, Holland, Frankrig og Danmark, hvad enten angrebet iværksattes som et overraskelsesangreb eller indledtes efter en
eller anden form for mobilisering. Angrebet mod Danmark ville bestå af en
landoperation mod Jylland samt sandsynligvis amfibieoperationer mod de
danske øer. En vis vaklen mærkes imidlertid i forbindelse med vurderingerne,
hvis præmisser dog klart fremlægges. Hvis det forudsattes, at Sovjetunionen
ville foretage et overraskelsesangreb mod Vesteuropa, kunne den ikke uden
at tabe overraskelsesmomentet samle en landsætningsflåde i nordtyske havne:
Hovedangrebet måtte derfor ske gennem Jylland, og først efter ca. 14 dage
kunne der ventes et angreb på de danske øer og eventuelt den svenske
Sundside. NATO hastede med at tilføje, at forsinkelsen ikke ville have betydning for angrebets vægt (!). Men det var som nævnt også klart, at det ville
være begrænset, hvad Sovjetunionen ville kunne afse af ressourcer til angrebet på Jylland. NATO tog højde for dette ved at foreslå som mulighed, at
Sovjetunionen i de indledende faser af en krig blot ville gennemføre et begrænset angreb her. Samlet ventedes det, at der ville blive sat op til 9 divisioner ind mod Danmark. Til indsættelse mod Sjælland skønnedes der at være
ledig kapacitet i form af en luftbåren division, medens der ville være løftekapacitet i form af skibe til 2 1/2 division.
Spørgsmålet om hjælp og forstærkninger fra de andre NATO-lande var af
afgørende betydning for de to små nordiske landes forsvarsplanlægning, og
de gik nu som senere imod tilløb til at underspille deres områdes strategiske
betydning. Den ovenanførte trusselsvurdering udløste derfor kommentarer
både fra norsk og dansk side, idet man ønskede at blive rykket højere op på
den formodede sovjetiske prioriteringsliste. Norge understregede i sin kom41

SG 161/3 af 30. september 1953. NATO’s arkiv.
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mentar bl.a., at Skandinaviens „vitale“ strategiske betydning for
Sovjetunionen ikke afspejledes i tilstrækkelig grad i Standing Groups vurdering, og således heller ikke afspejlede truslens vægt. Russerne var nødt til at
sikre den nordlige flanke under et angreb, og de danske stræder måtte ifølge
nordmændene af russerne betragtes som et nøgleområde, der måtte erobres
tidligst muligt. Det skal bemærkes, at det også i de følgende år var en norsk
vurdering, at Sovjetunionen fra starten af en konflikt ville sætte et omfattende
angreb ind mod de danske stræder for at gennemtvinge passage. Fra dansk
side ønskede man det også i stærkere grad understreget, at besættelse af
Danmark var nødvendig som flankesikring i forbindelse med angrebet på
Vesteuropa. Man klagede også over, at i angrebet på Danmark sydfra – der forudsattes videreført til Norge og Sverige – var antallet af angribende sovjetiske
divisioner nu sat til 9, et tal man fra dansk side ønskede sat op til 10 divisioner, dvs. en angrebsstyrke på måske 125.000 mand.42
I 1955-papiret blev der udviklet to scenarier i form af såvel et overraskelsesangreb som et angreb efter mobilisering. Operationerne mod det nordiske
område afveg ikke fra de tidligere beskrevne, idet de forudsatte en besættelse
af Danmark (med 10 divisioner) og derefter videreførelse af angrebet til
Sydnorge (med fire divisioner plus 1-2 luftbårne divisioner). Vurderingen
indeholdt som tidligere muligheden af – under klar erkendelse af ulemperne
derved – et angreb mod Sverige (ud over Sundområdet også Nordsverige og
Stockholm). Som året før følte både Norge og Danmark, at der under de interne drøftelser af trusselsbilledet i NATO ikke blev taget fuldt hensyn til truslen mod dem. Nordmændene understregede Norges vitale betydning for
Nordflåden, medens den danske forsvarschef gjorde opmærksom på, at den
sovjetiske og polske handelsflåde besad en betydelig løftekapacitet i form af
handelsskibe, der kunne udnyttes til en amfibieoperation. Fra dansk side vurderedes Østblokkens samlede amfibiekapacitet til at bestå af 158 handelsfartøjer, der var i stand til at løfte tre infanteridivisioner. I hver division vurderedes at indgå to bataljoner marineinfanteri med landsætningsfartøjer. Der blev
ikke taget stilling til, hvor meget eller hvor lidt af denne styrke ville blive indsat mod Danmark.43
Fra 1956/57 blev NATO’s trusselsbillede præget af den nukleare trussel fra
langtrækkende sovjetiske fly, der forventedes sat ind mod de vestlige atommagter og de baseområder, der var knyttet til den vestlige atomstrategi. I disse
år behandledes kampagner mod Skandinavien ikke særskilt, og der figurerede ingen angrebskort i rapporterne. Det vurderedes heller ikke, at det nordiske område ville blive genstand for sovjetiske atomangreb.44 I 1958 vurderedes det at være en sovjetisk hovedprioritet i perioden fra 1958-64 at reducere
42

SG 161/6 af 26. marts 1954. NATO’s arkiv.
SG 161/8 af 18. marts 1955. NATO’s arkiv.
44
SG 161/6 og SG 161/10 af henholdsvis 16. marts 1956 og 20. marts 1957. NATO’s arkiv.
43
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Nato-øvelsen „Operation Big Lift“ i oktober 1963. 14.500 amerikanske soldater blev fløjet til
Europa for at demonstrere evnen til hurtig forstærkning tværs over Atlanten i tilfælde af angreb.
(NATO Photo)

Vestens evne til at svare igen nukleart mest muligt. Man forventede et sovjetisk overraskelsesangreb med henblik på at ødelægge så stor en del af de vestlige kernevåben som muligt gennem angreb på baser, våbendepoter og hangarskibe.
Felttoget mod Vesteuropa forestillede man sig som før udført ad de to
hovedakser over den nordtyske slette og gennem Alsace-Lorraine. Det vurderedes stadig at være et sovjetisk hovedmål at sikre en fri passage til og fra
Østersøen og at kunne udnytte det danske område til flankesikring og som
udgangspunkt for videre operationer. Danmark er derfor inde i billedet med
en fremtrædende placering, men selve angrebsbeskrivelsen er dog holdt temmelig vagt, idet der tales om et „muligt“ landangreb mod Jylland i forbindelse
med „ angreb fra havet (ikke nødvendigvis et amfibieangreb) og luftbårne angreb på nøglelokaliteter i det danske øhav“. Angrebet mod Danmark – der
forventedes at ske samtidig med angrebet på Vesteuropa – ventedes hurtigt
videreført til Sydnorge (og muligvis Sverige). Selve angrebsstyrken mod
Danmark ville højest bestå af 9 divisioner – hvis de altså var til stede („If available“), som det hedder.45
Fra og med 1958 mærkes en opgradering af Skandinaviens strategiske betydning, specielt vurderes Norge at få stigende betydning som muligt baseom45

SG 161/11 af 29. marts 1958. NATO’s arkiv.
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råde for den voksende sovjetiske Nordflåde. NATO vurderede, at det sovjetiske hovedmål ville være etablering af fremskudte baser med henblik på at
kunne anvende Norges vestkystlinje til flådeoperationer også i Østersøen
samt til at opnå fuldstændig kontrol over indfaldsvejene til Østersøen. I 1960
opponerede man fra dansk side mod nedvurdering af strædernes strategiske
betydning, som man følte prægede NATO’s overvejelser. Danmark argumenterede som tidligere for, at kontrol over Østersøområdet var nødvendig for
sikringen af Sovjetunionens nordflanke under fremstødet mod vest. De polske og østtyske havne udgjorde en nødvendig, supplerende forsyningslinje for
de sovjetiske divisioner, der opererede på de nordtyske sletter.
Man var bestemt heller ikke tilfreds med diskussionen i NATO-papiret af
udførelsen af angrebet på Danmark. Den var ifølge danskerne temmelig kortfattet og ikke så detaljeret som andre angrebsoperationer og udgjorde derfor
et „lidt svagt grundlag for fremtidig planlægning“, hvorfor en mere detaljeret
diskussion af dette spørgsmål blev efterlyst. I 1961 gjorde man fra dansk side
ophævelser over, at NATO-vurderingen fortsat antydede, at angrebet på
Danmark og den skandinaviske halvø først ville blive iværksat efter hovedangrebet. Danmark argumenterede for, at de sovjetiske operationer i Østersøområdet burde fremstå som samtidige med felttoget mod Vesteuropa og foreslog en ændret tekst for at få tilgodeset dette hensyn. Nordmændene mente
også, at et tidligt forsøg på at sikre kontrol over Østersøens udgange ville have
høj prioritet i den sovjetiske strategi. De pointerede, at der faktisk var disponible styrker til denne operation, og at Sovjetunionen kunne iværksætte dette
angreb allerede på D-dag.46

Den danske militære efterretningstjenestes vurderinger
Forsvarets Efterretningstjeneste blev oprettet i 1950 ved en sammenlægning
af Generalstabens og Marinestabens efterretningssektioner. De to sektioner
blev da samlet til én afdeling i Forsvarsstaben; først i 1967 blev den militære
efterretningstjeneste en selvstændig myndighed under Forsvarsministeriet og
med navnet Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Den danske militære efterretningstjeneste stod som andre vestlige efterretningstjenester overfor at besvare spørgsmålet om, hvorfor Sovjetunionen ikke afrustede, og hvorfor landet opretholdt og tilsyneladende styrkede et omfattende militært apparat
uden for dets grænser.47 I en besvarelse af spørgsmålet fremhævede efterret-

46

SG 161/13 og SG 161/14 af henholdsvis 2. maj 1960 og 1. maj 1961. NATO’s arkiv.
I Forsvarets Efterretningstjenestes arkiv findes et spredt efterretningsmateriale vedrørende de militære forhold i den sovjetiske zone i Tyskland fra perioden før tilblivelsen af de periodiske efterretningsoversigter i 1949. Dette materiale er ikke blevet behandlet i udredningen.
47
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ningstjenesten i sommeren 1949, at russerne mere end noget andet folk var
militært fokuserede og havde et omfattende behov for militær sikkerhed.
Dette blev set som forklaringen på, at en stor del af Sovjetunionens forsvar
fortsat blev holdt på krigsfod, og at der opretholdtes en zone af stødpudestater rundt om Sovjetunionen. Den sovjetiske ekspansionspolitik, hedder det i en
rapport fra juni 1949, „må altså delvis ses som en militær sikkerhedspolitik“.48
Den gennemgående tolkning var – som det også fremgår af forskellige
kommentarer i andre rapporter fra året – at russerne både af økonomiske og
ideologiske grunde var ekspansivt indstillede og ville udnytte en chance, hvis
de fik mulighed. Efterretningstjenesten ventede hurtige udviklinger på to
områder, nemlig i Asien og omkring Jugoslavien. Den tegnede et dystert billede af udviklingen i Asien, hvor Sovjetunionens militære sikkerhedsproblemer betragtedes „som stort set løst“ efter den kommunistiske magtovertagelse
i Kina. Der forventedes en omfattende kommunistisk offensiv, og det blev forudsagt, at krig var på vej i Sydøstasien. „Det ville ikke forbavse, om Sydøstasien
blev den første slagmark i den åbne krig“, hedder det. Ifølge efterretningstjenesten var det uvæsentligt, om aktionerne skyldtes et udtrykkeligt direktiv fra
Moskva eller ej, idet kampagnen blev ledt på en måde, som Moskva måtte billige. Kommunistiske sejre i Asien ville betyde, at den „sovjetiske imperialisme“
ville få indflydelse i endnu et stykke af verden.
Til gengæld vurderedes Sovjetunionen at stå med en krise inden for sin
egen kreds som følge af Titos modstand mod at indordne sig under Moskvas
direktiver. Titos opsætsighed og Jugoslaviens påfølgende udelukkelse i 1948
fra østlandenes nye udenrigspolitiske samarbejde i frontorganisationen
Kominform (oprettet 1947) vanskeliggjorde ifølge efterretningstjenesten
Stalins mulighed for at samordne forsvars- og udenrigspolitikken inden for
sin østeuropæiske magtsfære og medførte et stadigt prestigetab for
Sovjetunionen. Ud fra en geostrategisk betragtning forhindrede problemerne med Tito desuden Sovjetunionen i at få adgang til Adriaterhavet og
især Albanien og muligheden for at kunne foretage landmilitære operationer
ind på Posletten under en krig med NATO-landene.
I en rapport fra september 1949 udtales en forvisning om, at Sovjetunionen
snart vil gribe til handling for at fjerne Tito. Rapporten forventede dog ikke
et direkte sovjetisk angreb på Jugoslavien, idet man formodede, at russerne
ikke ville løbe risikoen for at udløse en verdensomspændende konflikt, men
forventede et magtskifte som konsekvens af sovjetisk indsættelse af irregulære
tropper fra Kominformlandene, dvs. guerillakrig, ledsaget af sabotagehandlinger og økonomisk blokade. På et tidspunkt ville Sovjetunionen så uhindret
kunne gribe ind og skaffe fred og ro på Balkan.49
48

„Stabsoversigt vedr. aktuelle militærpolitiske spørgsmål pr. 1. juni 1949“. Med stempel: „24. JUN.
1949“. FE’s arkiv.
49
Stabsorientering nr. 5/1949: „Det militære styrkebillede Jugoslavien-Kominform. Bedømmelse af
den militære situation, pr. september 1949“. FE’s arkiv.
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Efterretningstjenesten tog også stilling til, om Sovjetunionen i nær fremtid
ville angribe Vesten som konsekvens af det modsætningsforhold, der havde
udviklet sig. Svaret var nej. Som hovedbegrundelse anførtes, at russerne
havde respekt for vestmagternes flystyrker og atomvåben, og at det endnu
ikke var lykkedes dem at fremstille brugbare atombomber. Foreløbig var de
derfor henvist til at nå deres mål i Europa gennem diplomati og politisk krigsførelse. Generelt kan det siges, at efterretningstjenesten i denne vurdering
ikke afviger væsentligt fra det trusselsbillede, der mødes i samtidige britiske
rapporter.
En overordnet vurdering om en eventuel krigstrussel fra øst kom bl.a. frem
i en kommentar til den sovjetiske ledelses hemmelige genoprettelse i marts
1949 af „Sovjets Øverste Forsvarsråd“, en institution, der med „sine overordentlige beføjelser“ skulle virke som en slags forsvarsstab, men ifølge statutterne fra Den Øverste Sovjet kun skulle træde sammen forud for eller under
en krig. Efterretningstjenesten præciserede meget tydeligt, at oprettelsen af
Forsvarsrådet „absolut ikke“ mentes at tyde på krigsønsker fra Sovjetunionens
side, men „udelukkende“ at være dikteret af Politbureauets skuffelse over den
internationale udvikling, hvor Sovjetunionen helt havde mistet initiativet.
Reorganiseringen af forsvarsledelsen i Sovjetunionen sigtede ifølge rapporten mod en styrkelse af forsvaret gennem stærkere koordinering samt oprettelse af et „enhedsforsvar“ uden tidligere tiders skarpe grænser mellem de enkelte grene af forsvaret.50
Samtidig pointeredes det, at Tysklandsspørgsmålet havde højeste prioritet
inden for den sovjetiske ledelse. „Spørgsmålet om Tysklands skæbne er i øjeblikket et af hovedpunkterne i Sovjetunionens politik“, hed det. Målet sås i en
rapport fra juni 1949 at være „at tiltvinge sig medbestemmelsesret i
Vesttyskland for økonomisk og ideologisk også at erobre denne del af
Tyskland.“ Herredømmet over hele Tyskland skønnedes nødvendigt for at
kunne udnytte det samlede Tysklands økonomiske potentiale til genrejsning
af de krigshærgede samfund i Østeuropa. Rapportens vurdering var, at
Sovjetunionen havde lidt et klart nederlag i Tyskland, og at målet var at generobre intiativet. Sovjetunionens kraft skulle yderligere koncentreres, så
udenrigstjenesten kunne anvende et kraftigere sprog. Det vurderedes tillige,
at den øjeblikkelige fredsoffensiv havde som mål at svække enigheden
mellem vestmagterne og svække de vestlige befolkningers tilslutning til oprustning inden for NATO.51
Konklusionen på efterretningstjenestens analyser efter ophøret af den første Berlin-krise var, at Sovjetunionen havde lidt et nederlag til Vestmagterne
og var tvunget ind i en reorganiseringsfase ikke mindst på det militære om-

50
51

„SSSR’s højeste militære ledelse m.v. april 1949“. Med stempel: „24. JUN. 1949“. FE’s arkiv.
„Stabsoversigt vedr. aktuelle militærpolitiske spørgsmål pr. 1. juni 1949“. FE’s arkiv.
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råde. Nye sovjetiske diplomatiske fremstød måtte ventes, når det sovjetiske
forsvar var blevet styrket. Det blev understreget – og korrekt som
Koreakrigens udbrud snart skulle vise – at et krigsudbrud var mest sandsynligt i Asien, hvor kommunismen var i offensiven. Det fremhævedes samtidig
af efterretningstjenesten, at der også var grænser for det sovjetiske herredømme over Østeuropa, og at Titos opsætsighed var et problem af stor betydning, idet den rokkede ved hele rationalet for Sovjetunionens magtposition.
Det tolkedes at være en forudsætning for konsolidering af den sovjetiske styrkeposition, at problemet med den jugoslaviske revisionisme blev løst.
Sovjetunionen vurderedes derfor ikke at kunne leve med en ideologisk splid
inden for sit indflydelsesområde. Samtidig blev den sovjetiske militære adgang til det jugoslavisk-albanske rum set som en forudsætning for heldigt at
kunne udkæmpe en eventuel militær konflikt med Vesten.

Koreakrigen 1950-53
Da Forsvarsstaben i februar 1951 fremlagde sin første sammenfatning af det
militære billede i nærområdet efter Korea-krigens udbrud skete det uden
brug af store ord. Det blev slået fast, at der ikke i perioden var sket ændringer
med hensyn til dislocering og sammensætning af de sovjetiske landstridskræfter i Østtyskland. Antallet af divisioner var uændret, men enkelte divisioner
var dog blevet forlagt til nye områder. En vis personelforøgelse, bl.a. en stor
tilgang af officerer, havde fundet sted med den konsekvens, at de 22 kampdivisioner i Østtyskland skønnedes „omtrent“ at være bragt op på fuld krigsstyrke og alt i alt udgøre ca. 350.00 mand. Man udelukkede dog ikke, at der
kunne blive oprettet nye enheder.
Det var dette styrkebillede, der stort set blev opretholdt Koreakrigen ud. Til
justeringerne hørte, at man i den næste rapport om den militære udvikling i
Østtyskland – fra slutningen af juni 1951 – måtte tage oplysningen om, at styrkerne i Østtyskland var bragt op på fuld krigsstyrke, tilbage. Forsvarsstaben
skønnede nu, at de enkelte enheders styrker befandt sig på ca. 75% af krigsstyrken. Der var ikke konstateret opstilling af nye styrker eller tilførsel af rekrutter dette forår. Uden at det blev sagt eksplicit, indikerede disse oplysninger, at den sovjetiske ledelse ikke for nærværende gik med planer om aggression mod vesteuropæiske lande.52
Endnu tydeligere blev dette sagt i en rapport fra december 1951, der uddrog essensen af det sidste halve års udvikling med følgende ord: „Der er på
det militære område i Østzonen ikke sket epokegørende ændringer i løbet af

52

Stabsorientering 1/51 af februar 1951: „Oversigt over militære forhold i den russiske zone i
Tyskland“; Stabsorientering 3/51 af ultimo juni 1951: „Oversigt over militære forhold i den russiske
zone i Tyskland“. FE’s arkiv.
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det sidste halve år, og der er i øjeblikket ikke noget, der tyder på, at russiske
krigshandlinger er nær forestående“.53
Efterretningsbilledets udvikling gennem 1952 og første halvdel af 1953 lader sig ikke følge i detaljer, idet der ikke er bevaret egentlige rapporter fra
dette tidsrum. Til gengæld eksisterer der en større statusoversigt for sovjetblokken fra februar 1953. I denne pointeres det, at den sovjetiske udenrigspolitik gennem det afvigte år havde været karakteriseret ved gentagne „tyngdepunktforlægninger“, hvor opmærksomheden snart havde været rettet mod
europæiske forhold og især Tyskland og snart mod det fjerne Østen.
Forskydningerne, der opfattedes som udslag af typisk kommunistisk taktik,
måtte tolkes som reaktioner på udviklinger inden for det pågældende område. Man ville være vidne til lignende forskydninger en rum tid frem over.
Bag de taktiske forløb blev det endelige mål fastholdt: en verden under „direkte kontrol“ fra Moskva.
Ifølge oversigten havde Sovjetunionen reageret på planerne om oprustning af Vesttyskland ved i maj 1952 at skærpe situationen omkring Berlin og
lukke grænsen mellem Øst- og Vesttyskland. Det måtte forventes, at man i
1953 ville benytte sig af „yderst grove midler“ for at forhindre, at Vesttyskland
blev genoprustet. Efterretningstjenesten ventede dog ikke direkte sovjetiske
aktioner i Vesteuropa og begrundede dette med, at de vestlige lande havde
konsolideret sig militært, politisk og økonomisk. Russerne ville derfor blot
indkassere nye tilbageslag og prestigetab på denne scene. I Europa ville den
kolde krig derfor alene fortsætte på det agitatoriske og politiske plan.
Russerne ville bestræbe sig på at uddybe de eksisterende meningsforskelle
mellem USA og de andre vestmagter og ville også nedtone propagandaen om
faren for en umiddelbar krig mellem Øst og Vest. Det endelige mål var at forhindre, at Vesten blev styrket. Det er ikke uinteressant, at Forsvarsstaben satte
de sovjetiske henvendelser til Danmark og Norge om stationering af vestlige
fly i de to lande ind i denne overordnede sammenhæng og nedtonede betydningen af henvendelserne. Således betegnedes noterne til Norge og
Danmark (i januar 1953) som „rent rutinemæssige aktioner mod vest“.
Til gengæld forventedes det, at Sovjetunionen ville flytte tyngdepunktet „i
den mere militært betonede krig“ til det fjerne Østen. Udnævnelsen af fjernøsteneksperten generalløjtnant Kislenko til chef for Sovjetunionens militære efterretningstjeneste blev anført som indikation herpå. Da Fjernøsten
militært og politisk ifølge analysen var det svageste punkt, ville aktioner her
ud fra en sovjetisk synsvinkel give god mening. Det vurderedes, at
Sovjetunionen uden direkte selv at blive impliceret gennem stedfortrædere
kunne udføre aktioner, der i „betydelig grad“ ville svække Vestens forsvar.54
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Efter Stalin. Perioden 1953-57
Tolkningen af motiverne bag den sovjetiske politik blev ikke ændret afgørende som konsekvens af Stalins død i marts 1953. Det vurderedes i den danske militære efterretningstjeneste, at det var en hovedprioritering også for det
nye styre i Moskva at få løst Tysklandsproblemet, og at man som tidligere
stræbte efter at sikre sig hovedindflydelse over et samlet, neutralt Tyskland.
Hovedmålet var at holde vestlig indflydelse ude fra Tyskland og forhindre, at
der skete en oprustning af Vesttyskland og en militær tilknytning til Vesten
gennem deltagelse i Europahæren. De mildere vinde, der nu blæste fra
Moskva i form af forhandlingstilbud, ophævelse af krav om krigsskadeserstatninger m.m., blev fra dansk side tolket i en taktisk sammenhæng som forsøg
på at vinde indflydelse hos de ikke oprustningsvenlige tyske socialdemokrater
op til valget i Forbundsrepublikken i 1954.55
Tolkningen af de forskellige varslingsindikatorer bestyrkede efterretningstjenesten i den opfattelse, at Sovjetunionen ikke i øjeblikket havde aggressive
hensigter. I november 1953 konstaterede man, efter at have omtalt de sovjetiske styrkers deltagelse i den østtyske roehøst og den påbegyndte udskiftning
af de militære enheder, at „ved Gruppen af Besættelsestropper i Østtyskland
(GBT) er der således ingen tegn på nær forestående aggression“. I januar
1954 tolkede man overflytningen af officersfamilier fra Sovjetunionen til
Østtyskland som et tegn på, at en væbnet aktion fra øst ikke var nært forestående. Senere blev familiernes tilstedeværelse set som tegn på, at
Sovjetunionen ikke „foreløbig“ havde til hensigt at forlade Østtyskland. I maj
1954 tolkedes russernes fortsatte udbygning af faste installationer og anlæg af
nye øvelsespladser i Østtyskland som vidnesbyrd om, at man ikke i en overskuelig fremtid skulle regne med de sovjetiske troppers tilbagetrækning.56
I sommeren 1955 spores en vis nervøsitet i København. Baggrunden var formentlig frygten for russiske reaktioner, efter at Forbundsrepublikken Tysklands
besættelsesstatus var blevet ophævet og republikken optaget i NATO i kraft af
Paris-aftalerne i maj 1955. Der blev iagttaget en omfattende sovjetisk sømilitær aktivitet i den sydlige og vestlige Østersø i det første halvår, jf. også ovenfor under omtalen af den sovjetiske kapabilitet. Og i juli fandt man det „bemærkelsesværdigt“, at de østtyske jernbaners kullagre efter tilførsler af polske
kul nu var oppe på „ca. 10 dages forbrug“, idet lagrene ikke siden 1951 havde
været over 10 dages normalforbrug. Var russerne med andre ord i færd med
at skabe det energi- og transportmæssige grundlag for et overraskelsesangreb?
Denne eventualitet blev dog snart afkræftet, idet de østtyske kullagre snart
igen faldt til nogle få dages forbrug og dermed ifølge den rådende opfattelse
umuliggjorde offensive operationer. Vurderingen ved årsskiftet 1955/56 var
55
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som tidligere, at der ikke ville ske aggression i Europa, men at en intern konsolidering i Sovjetunionen fra maj 1955 efter Malenkovs udrensning (i februar 1955) samt en vis svækkelse af Vesten som følge af parlamentsvalg og lederskifter hos de vestlige stormagter ville give spillerum for en russisk offensiv i Sydøstasien og Mellemøsten.57
De dramatiske begivenheder i Polen og Ungarn i 1956 som følge af
Khrusjtjovs afstaliniseringspolitik og sovjetledernes efterfølgende vanskeligheder med at finde fælles fodslag prægede billedet i årsoversigten for 1956.
Man måtte dog overraskende hurtigt erkende, at Sovjetunionens prestigetab
og svækkelsen af den kommunistiske bevægelse som følge af interventionen i
Ungarn var af forbigående karakter. Derfor hæftede man sig snarere ved den
voksende antivestlige kurs, der sporedes i den sovjetiske udenrigspolitik i slutningen af 1956. Vurderingen var, at „charmeoffensiven“ efter Stalins død var
blevet afløst af en aggressiv antivestlig linje, og man stillede spørgsmålet, om
der var tale om psykologisk forberedelse til et større opgør med Vesten, eller
om den sovjetiske ledelse søgte at maskere egne politiske og økonomiske problemer ved at skabe en slags krigspsykose i den sovjetiske befolkning.58
Hvad den sovjetiske politik i Tysklandsspørgsmålet angik, var det i 1957
tolkningen, at Sovjetunionen ikke var interesseret i en genforening og efter
begivenhederne i 1956 primært tænkte i konsolideringsbaner. Man ønskede
„status quo på ubestemt tid“ i Tyskland, ikke mindst fordi begivenhederne
havde demonstreret Østzonens værdi som et bolværk mod Vesten.
Sovjetunionen var derfor nødt til at opretholde Ulbricht-regimet til trods for
den østtyske befolknings modstand, og man forudså – med rette som den følgende udvikling skulle vise – bestræbelser på en yderligere konsolidering af
det østtyske regime politisk og økonomisk.59

De storpolitiske kriser. Berlin og Cuba
Efterretningstjenesten lagde i sin tolkning af Sovjetunionens udenrigspolitiske målsætninger under konsolideringen af Khrusjtjov-regimet i årene 195859 vægt på det afspændingspolitiske aspekt af den sovjetiske udenrigspolitik,
der ligesom indenrigspolitikken blev fulgt i alle faser. Det var den generelle
tolkning, at Khrusjtjov prioriterede sine indenrigspolitiske mål højt, og at
hans „sameksistenspolitik“ i forhold til Vesten var et alvorligt ment forsøg på
– under pres fra såvel hjemlige som eksterne kræfter (Mao) – at bevæge sig
bort fra militære løsninger som middel i den internationale kappestrid, samtidig med at der i øvrigt skulle konkurreres med Vesten politisk, økonomisk
og ideologisk såvel i Europa som i Mellemøsten og den tredje verden.
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Bevarelse af status quo i Østeuropa, deling af Tyskland på ubestemt tid og
svækkelse af NATO gennem fredsinitiativer og anden påvirkning af opinionen sås af efterretningstjenesten fortsat som sovjetiske hovedmål i Europa. I
det globale perspektiv blev Khrusjtjovs bestræbelser tolket som forsøget på at
kombinere en militær defensiv med en økonomisk offensiv.60 Det forventedes
derfor også i april 1960, at den sovjetiske leder til trods for sin trussel om at
gennemføre en separatfred med Østtyskland ikke havde ønske om „at ødelægge det formelt set fredelige klima mellem Moskva og de vestlige hovedstæder“, som det udtryktes.61
For de danske efterretningsfolk var der ud fra disse års militære billede at
dømme ikke noget, der indicerede, at Sovjetunionen planlagde en storkrig.
Årene 1958 og 1959 fremtræder i rapporterne som normalår uden opsigtsvækkende tildragelser på det militære område i nærområdet, det være sig i
Østersøen, i Polen og Østtyskland. Der konstateres intet unormalt øvelsesbillede eller mistænkelige troppeforskydninger. De under kapabiliteter ovenfor
omtalte reduktioner på hær- og flyområdet i Sovjetunionen i denne periode
bidrog formentlig også til skabelsen af indtrykket af, at den militære faktor
var tiltænkt en anden og mere begrænset rolle.
Den skærpede sovjetiske holdning over for Vesten efter afsløringen i begyndelsen af maj 1960 af de amerikanske U 2-efterretningsflyvninger over
Sovjetunionen og det efterfølgende sammenbrud af topmødet i Paris i 1960
blev af efterretningstjenesten tolket – i nogen overensstemmelse med
tolkningen af begivenhederne i dag – som „vellykkede“ sovjetiske manøvrer,
der skulle sikre Khrusjtjovs magtposition mod mulige angreb fra den hjemlige stalinistiske opposition og fra den ydre opposition i Kina. Den voksende
internationale spænding efter forhandlingssammenbruddet nødvendiggjorde dog en vis revision af billedet af den sovjetiske politik, der i sommeren
1960 blev defineret som „den reformerede afspændingspolitik“, idet det samtidig blev bemærket, at den sovjetiske politiks aggressive ydre form „ ikke
[har] afsløret tegn på krigerisk forberedelse“.62
Fra slutningen af august 1960 steg den internationale spænding imidlertid
endnu en tak, idet Sovjetunionen indførte strammere kontrol omkring adgangen til Vestberlin. Forholdsreglerne, der af tjenesten betegnedes som „et
ualmindeligt skarpt og aggressivt fremstød fra Østblokkens side på alle fronter“ gjorde det selvsagt vanskeligt at opretholde tolkningen af den sovjetiske
politik som en egentlig afspændingspolitik. På den anden side stod det klart
i København, at der heller ikke var tale om krigspolitik, idet det sømilitære billede i nærområdet var helt normalt. Mere uklart uden egentlig at være alarmerende var det landmilitære billede.
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Der viste sig således ikke for GSST’s vedkommende nogen effekt af den i
januar 1960 besluttede reduktion af de sovjetiske hærstyrker på 1,2 millioner
mand, men det var næppe heller ventet under en international krise. Det vurderedes dog, at der i sommermånederne 1960 i selve Sovjetunionen var gennemført reduktioner på mellem 250.000 og 400.000 mand. Reduktionerne
blev indstillet i efteråret 1960. I anden halvdel af september og de første dage
af oktober 1960 indførtes til gengæld højere beredskab ved de sovjetiske styrker i Østtyskland, Polen, Baltikum, Vestlige Sovjetunionen samt Ungarn.
Khrusjtjov anførte som årsag til denne militære foranstaltning de vestlige
troppebevægelser under NATO-manøvrerne i perioden 20. september-4. oktober 1960. Det østlige øvelsesbillede afveg også fra det tidligere, idet efterårsmanøvrerne i Østtyskland først kom i gang med en måneds forsinkelse og
gennemførtes i mere begrænset omfang end tidligere. Fra efterretningstjenestens side antydede man som en forklaringsmulighed, at der var ved at ske
en ændring i det østlige øvelsesbillede, idet man under indtryk af en mulig
atomkrigs vilkår bevægede sig bort fra tidligere tiders massive troppemanøvrer, der i stedet blev erstattet af stabs- og kommandoøvelser. Denne tolkning
skulle til dels blive bekræftet af det følgende års udvikling.
Ved årets udgang tegnede det storpolitiske billede sig igen mere roligt, og
man kunne i efterretningstjenesten finde tid til overvejelser over „svingningerne“ i den sovjetiske udenrigspolitik. Man fandt dem ud over Khrusjtjovs
„forsigtighed“ betinget af hensynet til vigtige faktorer som den sovjetiske intelligentsia og dens modstand mod tanken om en kernevåbenkrig, forholdet
til Kina og folkedemokratierne samt rivaliseringen med Vesten. Uagtet årets
storpolitiske bølgegang så man ikke i situationen tegn på aktive krigsforberedelser fra Sovjetunionens side. I en kommentar til den i øvrigt opsigtsvækkende sovjetiske overgang til en på missiler baseret flåde, jf. afsnittet om kapabiliteter, hedder det, at denne foretages „i forholdsvis moderat tempo“,
hvilket ifølge tjenesten ikke tydede på, at Sovjetunionen i „nær fremtid har
planer om en angrebskrig mod Vesten“.63
I det tidlige forår 1961 fremhævede efterretningstjenesten, at
Sovjetunionens politik siden årsskiftet igen havde fulgt afspændingslinjen og
man vovede at spå en temmelig rolig udvikling af de internationale relationer
i den kommende periode og tilmed en udvikling, der på sigt kunne løse
Berlin-problemet. I slutningen af april 1961 var det vurderingen, at „I almindelighed kan det siges, at Østblokken på nuværende tidspunkt ønsker at
undgå en verdenskonflikt“. I nogle mere principielle overvejelser over den
sovjetiske politik fra samme tidspunkt var det som tidligere hovedkonklusionen, at Khrusjtjov-styret havde afskrevet en krig med Vesten som en farbar vej,
fordi den ville udvikle sig til en atomkrig, der også – i stik modsætning til den
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maoistiske opfattelse af en atomkrigs konsekvenser – ville indebære de socialistiske staters undergang.
Efterretningstjenestens vurdering blev søgt underbygget gennem henvisning til en række artikler fra den nyeste sovjetiske tidsskriftslitteratur, i hvilke
det fremhævedes, at de socialistiske lande kunne nå deres mål uden krig, idet
det kapitalistiske system på grund af „sin indre råddenskab“ og på grund af
„koloni-revolutionen“ i forvejen var dømt til undergang. Sovjetunionens
mangesidede støtte til en række lande i den tredje verden – af efterretningstjenesten undertiden betegnet „den økonomiske krig“ eller den „økonomiske
infiltration“- ses som et konkret udslag af denne strategi, der opfattedes som
Sovjetunionens bærende strategi i kampen om international indflydelse.64
De omfattende militære og politimæssige forholdsregler, der iværksattes i
Østtyskland i forbindelse med Berlin-murens rejsning natten mellem den 12.
og 13. august 1961 – de mest omfattende militære bevægelser i Østblokken siden nedkæmpelsen af opstanden i Ungarn i 1956 – blev af efterretningstjenesten tolket som defensive foranstaltninger. De skulle styrke den interne sikkerhed ved at sikre grænselukningen og afskære flugtvejene gennem Berlin
og bidrage til at forhindre en gentagelse af opstanden fra 1953. Tjenesten så
– i delvis tilslutning til den sovjetiske statsleders udtalelser – udviklingen som
en nødsituation, som den sovjetiske statsledelse havde måttet handle i, hvis
ikke Østblokken skulle falde sammen som konsekvens af udvandringen fra
Østtyskland og den „revolutionære stemning“, der efterhånden havde udviklet sig i dette land.
Samtidig med at man i København påpegede den præcision, hvormed aktionen i Berlin var blevet gennemført, lagde man vægt på, at Sovjetunionen
havde overholdt formalia på det juridiske plan, og at indgrebet alene var gået
ud over østtyske borgere. Man betonede, at der ikke var indført forhøjet beredskab eller lignende ved GSST, ligeså lidt som det var blevet indført ved de
andre østblokhære, bortset fra to østtyske divisioner, der var blevet indsat som
hjælp for de østtyske sikkerhedstyrker.65
Disse i den aktuelle krisesituation beroligende konstateringer blev dog
snart overskygget af mere foruroligende meddelelser fra efterretningstjenesten. I løbet af august måned blev det nemlig fastslået, at Sovjetunionen og de
øvrige østbloklande foretog en forøgelse af deres stående styrker.
Sovjetunionen, der allerede 8. juli med uventet åbenhed havde meddelt, at
det militære budget ville stige med 30%, indkaldte fra samme måned reservister af årgangene 1936, 1937 og 1938 på ubestemt tid. Efterretningstjenesten
vurderede dog samtidig, at der kun var tale om en delvis indkaldelse, og skønnede med udgangspunkt i den forøgelse af forsvarsbudgettet, som ministerpræsident Khrusjtjov havde bebudet i sin tale 8. juli 1961, at der kunne opstil64
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les ekstra 15 til 20 sovjetiske divisioner for det øgede budget. Hertil kom, at
Sovjetunionen den 29. august ligeledes meddelte, at man udsatte hjemsendelsen af soldater, der stod til hjemsendelse i år, indtil en fredstraktat var afsluttet om Tyskland.
De øvrige Warszawapagtlande fulgte snart trop. Efter et møde i begyndelsen af august i Warszawapagtens militære ledelse stod det klart, at en
række samtidige militære forholdsregler blev truffet i satellitstaterne. De bestod i første række i udsættelse af forestående hjemsendelser, fremskyndelse
af rekrutindkaldelser samt indkaldelse af reservister. Gennem disse foranstaltninger øgedes antallet af indsætningsklare divisioner i øst, men foranstaltningerne skulle naturligvis også ses på baggrund af, at man nyligt havde gennemført ganske omfattende reduktioner. Efterretningstjenesten oplyste, at
for Polens vedkommende tilsigtede disse „sikkerhedsforanstaltninger“, som
man betegnede dem, at bringe seks divisioner op på 90% krigsstyrke og øvrige divisioner op på 80% krigsstyrke. Efterretningstjenesten ville ikke betegne disse foranstaltninger som „normale“, men slog koldt vand i blodet ved
at understrege, at der ikke var tale om mobilisering i de pågældende lande.66
Efterretningstjenesten vurderede, at DDR’s stående styrker blev bragt op
på 100.000 mand, Polens på 280.000 og Tjekkoslovakiets på over 150.000.
Ville det næste blive egentlige mobiliseringer af de østlige hære? Tjenesten
fandt det i alle tilfælde påkrævet også at tilvejebringe en oversigt over østlandenes mobiliseringsstyrker.
Det var med den foretagne styrkelse af østlandenes hære indlysende, at
man befandt sig i en af de mest spændte og uafklarede internationale situationer siden Koreakrigen. Situationen fulgtes da også af de vestlige efterretningstjenester med største opmærksomhed. For den danske militære efterretningstjeneste stod det dog også klart, at en række forhold indikerede, at der
primært var tale om en af Sovjetunionen og Østtyskland iscenesat politisk
krise, og at den militære indsats fra østside til trods for en vis styrkeopbygning
var af så relativt begrænset og kontrolleret karakter, at man ret klart signalerede, at der ikke blev foretaget en opbygning, der skulle tolkes som starten på
en aggression. Dette afslørede navnlig de østlige flådeaktiviteter.
Her kunne man ganske vist registrere en øget overvågning og øget patruljevirksomhed i den vestlige Østersø i takt med Berlin-krisens udvikling, men det
var også den væsentligste afvigelse fra normalbilledet. Der konstateredes intet
højere beredskab og „ingen usædvanlig øvelsesvirksomhed“ ved østflåderne.
I dagene 29. september til 1. oktober 1961 observeredes „en mindre fællesøvelse“, der strakte sig fra området vest for Bornholm til Warnemünde, men
en sådan øvelse hørte med til normalbilledet. Efterretningstjenestens konklusion i organisationens halvårsoversigt, der blev udsendt ultimo oktober 1961,
var på den baggrund entydig, idet det hed: „Der er således intet i det mari66
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time billede, der tyder på, at Sovjetunionen i nær fremtid har planer om en
angrebskrig mod NATO“.67
Det landmilitære billede var imidlertid fortsat vanskeligt at tyde. Tjenesten
registrerede formentlig gennem signalopklaring, at hele GSST „aktiveredes“
den 5. september, uden at det var muligt at afgøre, hvad dette egentlig indebar. Man hældede i den efterfølgende periode til den tolkning, at de østlige
aktiviteter omfattede „relativt begrænsede manøvrer“, og ikke samlede manøvrer med inddragelse af hele GSST. Sådanne ville ifølge efterretningstjenesten heller ikke være hensigtsmæssige i den nuværende situation på grund
af den svækkelse af beredskabet, som så omfattende øvelser antoges at medføre.
Senere i september indløb imidlertid rapporter om tilstedeværelse af nye
sovjetiske enheder i Polen, hvad der naturligvis rejste spørgsmålet, om en
større forlægning af sovjetiske styrker mod vest var i gang.
Efterretningstjenesten turde ikke indlade sig på en vurdering af, om disse
styrker skulle forstærke det sovjetiske troppeelement i Polen, eller om de var
tænkt som en forstærkning af GSST. Desuden observeredes for første gang
sovjetiske styrker i Tjekkoslovakiet. Tolkningen var fra vestlig side, at disse
styrker skulle indgå i en Warszawapagt-øvelse.68 Endelig konstateredes i oktober, at GSST var blevet forstærket med skønsmæssigt 4-6 kampvognsregimenter, der var tilført „muligvis som følge af den politiske situation“. Det samlede
styrketal ved GSST formodedes nu efter rekruttilførslerne i efterårsmånederne at være kommet op på mere end 400.000 mand.69 Den samlede
tolkning af det brogede militære billede var fortsat, at der var tale om foranstaltninger, der bundede i en Warszawapagt-befaling, der ikke vurderedes at
være en mobiliseringsordre.
I oktober præges rapporteringen fra efterretningstjenestens side af nogen
undren over de militære bevægelser, som man ikke uden videre kunne finde
en forklaring på i København. Ifølge ugerapporten af 12. oktober fandt der
en „opmarch“ sted i Østeuropa og havde gjort det i 13 dage.70 En så lang opmarchperiode (underforstået til en øvelse) måtte ifølge de danske efterretningsfolk betragtes som unormal. Man fandt det dog navnlig interessant, at
der 5.-6. oktober var kommet en polsk stabsenhed på 500 mand og 100 køretøjer til Schwerin-Wismar-området i det nordlige Østtyskland. Enheden deltog den 7. oktober i en stabsøvelse sammen med østtyske og russiske enheder.
I København fandt man det „bemærkelsesværdigt“, at polske enheder
under en manøvre skulle optræde i den nordvestlige del af Østtyskland.
Efterretningstjenesten drog dog ikke i første omgang nogen konklusioner af

67

Ugeoversigt 40/61; Halvårsoversigt 2/61. FE’s arkiv.
Ugeoversigt 38/61 af 21. september 1961. FE’s arkiv.
69
Halvårsoversigt 2/61 af ultimo oktober 1961. FE’s arkiv.
70
Ugeoversigt 41/61 af 12. oktober 1961. FE’s arkiv.
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forholdet. Polakkernes tilstedeværelse i området øst og sydøst for Lübeck
kunne unægteligt tolkes som en indikation på, at polakkerne var forudset til
at varetager opgaver på det frontafsnit, der var nærmest Danmark. Der fandt
således flytning af stabe og enheder sted inden for Warszawapagten, men i et
øvelsesmønster som man stadig havde svært ved at overskue.
I slutningen af oktober fremlagde efterretningstjenesten efter en ny kortvarig genopblussen af de østlige øvelsesaktiviteter omkring 20. oktober og efter fremkomsten af nye efterretningsoplysninger et klarere billede.
Tilstedeværelse af nye sovjetiske enheder i Polen var blevet bekræftet; der
forelå meddelelse om, at otte nye divisioner var konstateret. Det stod også
klart, at der havde været tale om et ganske omfattende polsk engagement i
Warszawapagt-øvelserne, idet højtstående polske officerer var blevet iagttaget
i Potsdam. Ligeledes havde tre polske divisioner haft dele af deres enheder i
Østtyskland; af disse var 6. Luftbårne Division fra Kraków blevet konstateret i
Schwerin-området. Dette førte til følgende sammenfattende konklusion: „Det
kan ikke udelukkes, at øvelsen har haft til formål at rekognoscere for aktuelle
operative planer; i den forbindelse synes tilstedeværelsen af 6 LBDIV i
Schwerin-området at være bemærkelsesværdig“. 71
Det blev som ofte i disse efterretningsrapporter ikke nøjere udviklet, hvori
det bemærkelsesværdige bestod, men det var helt klart et tankevækkende forhold, at den tidligere så miskrediterede militærmagt Polen få år efter 1956
syntes dybt integreret i løsningen af opgaver uden for Polens grænser og tæt
ved den nordlige zonegrænse. Det måtte også kalde på eftertanken, at en så
offensiv enhed som en luftbåren division indgik i den operative planlægning.
Her måtte en dansker straks tænke på luftlandsætninger på de danske øer,
selv om andre opgaver måske var mere nærliggende (angreb mod Hamburgområdet eller Kielerkanalen f.eks.). Den typiske danske vurdering af Polen
havde jo indtil nu, som vi har set, været, at Polen næppe kunne formås til at
kæmpe uden for landets grænser. Nu syntes Warszawapagten at være en fungerende realitet, omend der stadig kunne knyttes mange spørgsmålstegn til
omfanget af den militære integration i øst. Trusselsbilledet mod Danmark
syntes under alle omstændigheder under ændring, men uden at et nyt billede
var faldet på plads.
I november måned fandt man fortsat, at billedet af aktiviteterne ved GSST
i Østtyskland ikke var normalt, idet efterårsøvelserne endnu ikke var blevet afviklet, samtidig med at uddannelse på lavt trin foregik. Først i løbet af december 1961 indtræder en større klarhed i vurderingen af aktiviteterne i øst, idet
det konstateres, at tilbageholdte mandskaber og genindkaldte reservister nu
hjemsendes i Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn og Rumænien; i de to sidste
lande var hjemsendelserne begyndt allerede i november. Først i januar 1962
synes man fra dansk side helt beroliget, idet det nu kan konstateres, at de ny71

FE. Ugeoversigt 44/61 af 2. november 196.
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ligt tilførte sovjetiske divisioner i Polen var på vej tilbage med undtagelse af
én division. I samme måned indledtes derpå den forsinkede udskiftning af
styrkerne ved GSST. Hjemsendelsen af styrkerne, der som tidligere nævnt
indebar en mærkbar svækkelse af beredskabet i den tid, den pågik, blev først
afsluttet i marts 1962.72
Efter årsskiftet 1961/62 skærpede Sovjetunionen igen tonen over for
Vesten og slog ifølge efterretningstjenesten ind på en kurs, hvor man vekslede
mellem angreb og tilnærmelser. Man registrerede, at Sovjetunionen i begyndelsen af februar 1962 indledte en ny – dog forholdsvis moderat – runde med
nålestikspolitik omkring Berlin. I midten af marts er det tjenestens tolkning,
at Sovjetunionen for tiden forberedte en udgangsposition, hvorfra man
kunne iværksætte en „akut skærpelse af situationen omkring Berlin“.73 I maj
skærpedes tonen på ny med en Pravda-artikel den 5. maj 1962 som startskuddet. Nervekrigen rejste selvfølgelig spørgsmålet om den sovjetiske ledelses intentioner med det hele. Forberedte Sovjetunionen sig på at gøre alvor af sine
trusler og overlade kontrollen med adgangsvejene til DDR, hvad der ventedes
straks at føre til et væbnet sammenstød med USA, Storbritannien og Frankrig.
Eller var der som set i tidligere situationer tale om bluff, altså et rent politisk
spil, der skulle få den part med de svageste nerver til at bøje af?
Den voksende internationale spænding modsvaredes imidlertid ikke – i
modsætning til året før – hverken af en så markant militær styrkeopbygning
fra Warszawapagtlandenes side eller en så unormal øvelsesaktivitet, at det
førte til uro i København. Dette fremgik også af efterretningsrapporterne. Fra
begyndelsen af maj 1962 indførte efterretningstjenesten den praksis – der var
fast inventar i den britiske efterretningstjenestes rapporteringssystem – i det
indledende oversigtsafsnit af de udsendte ugeoversigter at indføre en kommentar, der i sin første version lød: „Der er i øvrigt intet konstateret, der tyder på forberedelser til en sovjetisk aggression mod vest i de kommende måneder“. Med noget varierende sprogbrug blev denne meddelelse gentaget
uge efter uge gennem sommeren og sensommeren 1962. I slutningen af september 1962, dvs. få uger før Cuba-krisens udbrud, hørte den op.
Efterretningstjenesten kunne således berolige danske militære og civile
myndigheder med, at der ikke blev foretaget egentlige offensive militære forberedelser af relevans for Danmark uagtet det høje internationale spændingsniveau, dvs. ingen mobiliseringstiltag, massiv styrkelse af de sovjetiske divisioner i Østtyskland eller flytning af dem til angrebspositioner tæt ved zonegrænsen, koncentration af orlogsfartøjer i Østersøen eller lignende. Gennem
denne besked havde danske militære og politiske myndigheder fået den vurdering af det militære billede i øst, der gjorde det muligt for dem at tilpasse

72
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FE. Ugeoversigter 51/61, 2/62 og 4/62 af henholdsvis 21. december 1961, 11. og 25. januar 1962.
FE. Ugeoversigt 11/62 af 15. marts 1962.
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det danske civile og militære beredskab til en tilsyneladende meget spændt
international situation.
Sommeren 1962 blev kendetegnet ved et ikke specielt afvigende
Warszawapagt-øvelsesbillede, der omfattede en større stabsøvelse på land i juli
efterfulgt af en større sovjetisk flådeøvelse i Nordatlanten, der blev afsluttet
den 12./13. juli. De deltagende enheder kom primært fra Nordflåden.
Øvelsen blev af tjenesten kategoriseret som „defensiv“ og som sigtende mod
at forhindre amerikanske hangarskibsgrupper i at passere mellem Island og
Færøerne. I begyndelsen af august konstaterede efterretningstjenesten beredskabsforanstaltninger i Østtyskland. De bestod i forøget beredskab samt inddragelse af orlov ved NVA, ved det østtyske politi og ved grænsestyrkerne. I en
situationsmelding af 10. august rapporteredes også om beredskabsforanstaltninger ved to sovjetiske divisioner i Berlin-området. Den danske tolkning var,
at østtyskerne og russerne i lighed med tidligere praksis ville komme mulig
uro i forbindelse med årsdagen for indførelsen af Berlin-muren i forkøbet.
Man udelukkede dog heller ikke, at foranstaltningerne kunne stå i forbindelse med den spændte internationale situation.
Det sømilitære billede i Østersøen var imidlertid helt igennem normalt.
Den af russerne i august 1961 indførte patruljetjeneste i linjen Rügen-Skåne
synes fra foråret 1962 kun at være gennemført lejlighedsvis, og i en rapport
fra slutningen af august 1962 hed det, at den sovjetiske patruljering af
strækningen gradvis er blevet inddraget. Tilbage blev alene den østtyske patruljering fra det sydlige Langelandsbælt til Falsterbo.74
Først i slutningen af september intensiveredes de militære aktiviteter i øst,
uden at de dog på noget tidspunkt resulterede i alarmerende vurderinger i
København. Fra 20. til 27. september afvikledes en større Warszawapagt-stabsøvelse i Tjekkoslovakiet. Den blev efterfølgende forlagt til den nordvestlige
del af Polen og den nordlige del af DDR. Det vurderedes, at øvelsesbilledet
mindede om det fra efteråret 1961. Det mest interessante var uden tvivl, at
øvelsen også omfattede en større sammendragning af sovjetiske, polske og
østtyske orlogsfartøjer til Świnoujście. Efterretningstjenesten fandt det „bemærkelsesværdigt“, at der var sammendraget så mange landgangsfartøjer,
som tilfældet var – i alt 23, men undrede sig især over, at de mange enheder
ikke kom ud at sejle.
Da Cuba-krisen brød ud den 23. oktober registrerede man i København, at
samtlige Warszawapagt-hærstyrker var sat i øget beredskab som svar på det
øgede beredskab ved de amerikanske styrker. På flådeområdet registrerede
man desuden et forhøjet beredskab i dagene 23.-26. oktober og øget aktivitet
af krydsere, jagere og fregatter i området mellem Liepaja og Baltijsk. Den 26.
oktober var enhederne imidlertid tilbage i deres basisområde. Men man påpegede også, at der ikke var konstateret særlige aktiviteter ved de sovjetiske
74

FE. Ugeoversigter 16/62 og 33/63 af henholdsvis 26. april og 23. august 1962.
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styrker i Østtyskland og Polen. Det militære billede var altså stort set normalt
i Østeuropa. Vurderingen var derfor allerede fra den 25. oktober, at „En forlægning af krisens tyngdepunkt fra det karibiske område synes således ikke
umiddelbart forestående“. 75
Det tydeligste udslag af Cuba-krisen i det nordiske område blev den øgede
patrulje- og overvågningsaktivitet, de østlige flåder udfoldede i den følgende
tid. Fra sovjetisk side udelukkede man tydeligt nok ikke den mulighed, at de
vestlige magter ville forsøge en styrkedemonstration i Østersøen under de
endnu ikke afsluttede forhandlinger om russernes militære tilstedeværelse på
Cuba. Den 30. oktober blev den sovjetiske patruljering i linjen Skåne-Rügen
genoptaget; samtidig startede en løbende omsejling af Sjælland, der blev foretaget på skift af sovjetiske, polske og østtyske enheder. Disse aktiviteter, der afspejlede østlig uro og fra dansk side opfattedes som efterretningsmæssige og
defensive foranstaltninger, ophørte først den 22. november.
Cuba-krisen fik således et vist efterspil i Østersøområdet, der ikke er gledet
ind i det almindelige billede af tildragelserne. På dette tidspunkt var de fleste
beredskabsforanstaltninger ved Warszawapagt-landenes hærstyrker dog ophævet, ser vi bort fra de østtyske styrker, der opretholdt et forstærket beredskab til den 22. november. På dette tidspunkt viste øvelsesaktiviteten i øst og
gennemførelsen af udskiftningen af personellet ved GSST efter helt traditionelt mønster også, at alt var ved det gamle. Efterretningstjenesten vovede
med baggrund i dette normalbillede og den afdæmpede sovjetiske retorik at
udtale, at „Konturerne af en mere generel afspændingsperiode anes“.76 En
potentielt skæbnesvanger krise, der dog hele tiden havde haft sit brændpunkt
uden for Europa, var overstået og luften syntes renset.

Datidige danske vurderinger af, hvordan Danmark
eventuelt ville blive berørt af en storkrig
Som antydet under gennemgangen af NATO’s scenarier for en krig mellem
Øst og Vest synes der at have eksisteret divergerende forestillinger om, hvorledes en krig mellem Øst og Vest kunne berøre Danmark. Dette var ganske
naturligt, hvis man tager i betragtning, at der generelt i Vesten herskede udbredt usikkerhed med hensyn til, hvorledes en sådan krig ville forløbe. Ville
krigen blive kort eller lang, konventionel eller nuklear? Både NATO og
Warszawapagten opererede i sin planlægning, som vi har set, med omfattende
militære operationer i hele det vesteuropæiske rum, men disse overvejelser
byggede på en særlig afskrækkelses- og planlægningslogik, og i realiteten blev
det i stigende grad vanskeligt at forestille sig, at omfattende militære opera75
76

FE. Ugeoversigter 42/62 og 43/62 af henholdsvis 25. oktober og 1. november 1962.
FE. Ugeoversigter 46/61 og 47/61 af henholdsvis 22. november og 29. november 1962.
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tioner ville kunne gennemføres i et geografisk rum, der var blevet ødelagt og
forurenet som følge af en eller anden form for kernevåbenindsættelse.
Hertil kom – som vi også har set – en stadig usikkerhed med hensyn til,
hvornår i en konflikt Danmark ville blive angrebet. Hvis russerne forudsattes
at starte krigen alene med de 22 divisioner, de havde i Østtyskland, kunne de
i en krigs første fase næppe afse styrker til at gå op i Jylland. Fra slutningen af
1959’erne vurderede den danske efterretningstjeneste, som vi har set i afsnittet om kapabiliteter, at de russiske styrker i Østtyskland ikke uden forstærkninger kunne bryde gennem de vestlige forsvarsstyrker. De var altså
tvunget til at fremføre et betragteligt antal divisioner til Østtyskland. Men
dette implicerede et helt andet scenarie og rummede mulighed for vestlig
mobilisering. Til gengæld kunne man ikke udelukke muligheden af, at russerne prioriterede strædepassagen så højt, at de ville satse på et angreb på
Sjælland gennem en landgangs- og luftlandeoperation allerede på en krigs
første dag – således som NATO forestillede sig i det forkastede øvelsesoplæg
fra 1953, jf. ovenfor.
På den baggrund er det forståeligt, at danske myndigheder udtalte sig forsigtigt i spørgsmålet. I forbindelse med overvejelserne om forsvarets fremtidige ordning skitserede Generalkommandoen i februar 1948, hvorledes den
forestillede sig et angreb på landet. Dette ville efter Generalkommandoens
opfattelse „sandsynligvis forme sig som en kombineret aktion, omfattende angreb over grænsen, landsætning(er) fra søen og landsætning af luftbårne
tropper“. På grund af de moderne landgangsfartøjer kunne landgang nu
foretages på flere danske kyster end tidligere, men navnlig hæftede man sig
dog ved landsætning fra luften „som et helt nyt problem“. Man ventede ikke
luftlandsætningsoperationer i større omfang, dvs. omfattende en eller flere
divisioner, idet en angribende fjende forventedes at måtte økonomisere med
disse kostbare elitetropper, men man var meget opmærksom på truslen fra
faldskærmsstyrker i størrelsen fra kompagni til regiment til erobring og fastholde af flyvepladser, havne og større broer umiddelbart før eller samtidig
med hovedstyrkernes angreb.
Hertil skulle tages i betragtning, at mindre styrker kunne indsættes mod
nøglepunkter (samfærdselsmidler, fabrikker, kraftværker osv. for at skabe panik og vanskeliggøre forsvarsevnen forud for eller samtidig med de egentlige
angrebshandlinger. Konklusionen var, at praktisk taget intet sted i landet
kunne vide sig sikker mod krigshandlinger under en eller anden form, og at
der ud over den regulære felthær (og hjemmeværnet) derfor burde oprettes
lokalforsvarsstyrker.77
Som konsekvens af de sovjetiske atomtrusler og den tilspidsede situation
omkring Berlin udsendte Statsministeriet i januar 1962 pjecen „Hvis krigen
77
1. Betænkning afgivet af kommissionen til undersøgelse og overvejelse af forsvarets fremtidige ordning til regering og rigsdag, 1950, s. 106-09.

D AT I D I G E V U R D E R I N G E R A F S O V J E T U N I O N E N S I N T E N T I O N E R

593

kap. 23 rettet P

09/06/05

15:15

Side 594

Forside og bagside af pjecen „Hvis krigen kommer“, udsendt af Statsministeriet i 1962.

kommer“ (33 s.), der må karakteriseres som sober oplysning om et alvorligt
emne. Pjecen skulle advare befolkningen om de risici, den kunne blive udsat
for i forbindelse med en krig, der kunne være en atomkrig, men tillige orientere om de statslige foranstaltninger og hvad den enkelte borger selv kunne
gøre i situationen.
Som redegjort ovenfor, gik man i Danmark og NATO-kredse ud fra, at der
i forbindelse med et angreb fra øst ikke ville blive anvendt atomvåben mod
Danmark, men dette var jo kun en gisning eller ønsketænkning. Pjecen holdt
fornuftigt nok en række muligheder åbne i forbindelse med et krigsudbrud,
idet den udtalte: „Enhver krig vil blive ført med de våben, angriberen anser
for formålstjenlige. Anvendelsen af de frygteligste våben er tænkelig, men
tilbageholdenhed er i høj grad mulig“.78 Man udelukkede derfor heller ikke
den mulighed, at Danmark kunne blive berørt af radioaktivt nedfald fra kernevåben, der var indsat uden for landets grænser.

Sammenfatning
Ville Sovjetunionen angribe, var det spørgsmål de vestlige befolkninger og deres efterretningstjenester til stadighed stillede i perioden frem til 1963.
78

Statsministeriet, Hvis krigen kommer, 1962, s. 4.
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Medens befolkningernes opfattelse i høj grad blev præget af mediernes billede, brugte efterretningstjenesterne enorme ressourcer på at etablere indhentningssystemer, der kunne varsle om et forstående angreb og levere oplysninger om de militære kapabiliteter. Som et sideprodukt af efterretningsanalyserne udarbejdedes i NATO på worst case-basis en årlig trusselsvurdering,
der blev lagt til grund for forsvarsplanlægningen i de enkelte NATO-lande.
Hovedparten af de vestlige efterretningstjenester anså ikke et sovjetisk angreb
for sandsynligt i perioden, om end der eksisterede en vis usikkerhed på grund
af egen svaghed i begyndelsen af Koreakrigen. I 1952 udtalte de britiske militære chefer, at Sovjetunionen nu havde forpasset den bedste lejlighed til at nå
sine mål gennem krig, og de regnede ikke et planlagt sovjetisk angreb for en
mulighed på grund af den kraftige udbygning af de amerikanske kernevåbenstyrker. Fra dette tidspunkt regnede man altså med, at den nukleare afskrækkelse ville virke. Hvis Sovjetunionen greb til våben, ville det ifølge briterne
være, fordi den forudså et vestligt angreb eller blev kraftigt udfordret. I slutningen af 1950’erne var det en gængs tolkning i NATO-kredse, at hvis det
kom til krig, ville det skyldes Sovjetunionens fejltolkning af Vestens intentioner.
Spørgsmålet om, hvor langt man kunne gå med hensyn til at udfordre eller presse Sovjetunionen, førte fra begyndelsen af 1950’erne til ganske dybtgående uenighed mellem Storbritannien og USA. Storbritannien, der forudså at blive et hovedmål for Sovjetiske kernevåben i en fremtidig krig, gik
1950’erne igennem ind for en blidere kurs over for Sovjetunionen end USA,
og distancerede sig efterhånden fra den „roll-back-politik“ over for
Sovjetunionen, der var udformet i USA siden 1948. I USA opgav man rollback-strategien allerede inden begivenhederne i Ungarn i 1956, og indgriben
i Østeuropa var derefter ikke længere på tale. Med udgangspunkt i det berømte strategipapir NSC-68 fra 1950 gennemførte USA en omfattende oprustning og globalisering af amerikansk udenrigspolitik med udgangspunkt i
en ny sikkerhedsideologi.
I en periode, hvor Danmark næsten ikke havde noget forsvar, og hvor varsling derfor fik stor betydning, kom den danske militære efterretningstjeneste
til at spille en ikke ubetydelig rolle, såvel nationalt som inden for NATO-arbejdet. Efterretningstjenesten kunne bl.a. fra Bornholm kigge dybt ind i
Østersøen og ind over både Polen og Østtyskland. I flere tilfælde i den spændingsfyldte periode 1960-1962 kunne tjenesten afdramatisere en ellers
spændt international situation ved at fremlægge det præcise billede af den
militære situation i øst. Det gjaldt også for Cuba-krisen, hvor efterretningstjenesten dels bidrog til billedet af sovjetiske transporter af våben til Cuba, dels
hurtigt kunne fastslå, at krisen ikke umiddelbart ville blive udstrakt til også at
omfatte Europa. Hertil sluttede sig mere politisk betonede analyser, der navnlig fik betydning i Khrusjtjov-perioden. I disse analyser blev der lagt stor vægt
på den sovjetiske statsleders principielle ønske om en afspændingslinje over
for Vesten, men samtidig understregedes det spændingsfelt han virkede i.
D AT I D I G E V U R D E R I N G E R A F S O V J E T U N I O N E N S I N T E N T I O N E R
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24 · Vurderingen i dag af østlige
intentioner og planer
Sovjetledelsens overordnede præferencer og strategier
I dette kapitel vil der blive set på, hvorledes Sovjetunionens militære politik
over for Vesten skildres og vurderes efter den kolde krigs afslutning. Det vil
herunder blive søgt belyst, i hvilket omfang de nutidige vurderinger afviger
fra de vurderinger, som de vestlige efterretningstjenester gjorde under den
kolde krig, og om de nye kilder, der er blevet fremdraget, har resulteret i et
ændret billede. Kapitlet ønsker tillige at levere et selvstændigt bidrag til
forskningsdiskussionen ved at inddrage lidet benyttede eller ikke benyttede
polske og østtyske kilder. Afsnittet bygger på den trusselsdiskussion og trusselsdefinition, der er fremlagt i kapitel 4.
Det må konstateres, at de senere års omfattende historiske debat om
Sovjetunionens udenrigs- og sikkerhedspolitik i den kolde krigs første fase
ikke har resulteret i nogen definitiv fortolkning af denne politik. Der er fortsat diskussioner inden for forskningen om så vigtige temaer som sovjetideologiens betydning for den sovjetiske udenrigspolitik, om Stalins intentioner
med hensyn til Tyskland og Vesten, om Khrusjtjovs intentioner med de storpolitiske kriser, han skabte, om hans generelle visioner etc. Det er dog en ganske udbredt opfattelse i dag baseret bl.a. på nye oplysninger fra de sovjetiske
arkiver, at det daværende Sovjetunionen, efter at have underlagt sig
Østeuropa, hverken var udpræget ekspansivt indstillet eller besad nogen overordnet masterplan som grundlag for sin udenrigspolitik. Det gjaldt i spørgsmålet om Tysklands fremtid, som det gjaldt i spørgsmålet om politikken over
for hele den ikke-kommunistiske verden.1 Med hensyn til Tysklandspolitikken
har forskerne konstateret en stadig vaklen og uafklarethed i den sovjetiske politik. De sovjetiske udenrigspolitiske hovedmål eller præferencer tolkes i den
nyeste litteratur generelt at have været:
– Sikring af Sovjetunionen mod fremtidig aggression
– Sikring af kommunismen som ideologi og politisk system
– Sikring af 2. verdenskrigs gevinster

1

For en værdifuld gennemgang af synspunkterne og litteraturen om den sovjetiske udenrigspolitik
fra 1945-64 ses Melvyn P. Lefflers essay, „Inside Enemy Archives. The Cold War Reopened“, i: Lori
Lyn Bogle (Ed.), The Cold War. Vol 1: Origins of the Cold War. The Great Historical Debate, 2001, s. 206-21.
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Disse tolkninger og vurderinger – der som skildret i det foregående er gamle
kendinge fra de vestlige efterretningstjenesters analyser – underbygges af nyt
kildemateriale om udviklingen inden for den kommunistiske verdensbevægelse, herunder ikke mindst om forholdet mellem det sovjetiske og det kinesiske kommunistparti og andre kommunistpartier i Asien. Det fremgår af
dette materiale, at Koreakrigens udbrud 1950 i første række beroede på den
nordkoreanske leder Kim Il Sungs (mis)tolkning af situationen på den koreanske halvø, og at Stalin optrådte særdeles forsigtigt under denne krig, selv
om han – tilsyneladende ud fra en slags dominoteori – tilskyndede Kina til at
gå ind i krigen. Koreakrigens udbrud skyldtes således ikke iværksættelsen af
en sovjetisk masterplan, som nogle troede i Vesten. Det er ligeledes velbevidnet, at Stalins efterfølgere generelt søgte at dæmpe den revolutionære iver
hos kinesernes leder formand Mao og dennes kreds. Dette fremkaldte fra omkring 1956 en splittelse og konkurrence mellem de to kommunistpartier, forårsaget bl.a. af formand Maos følelse af at være den moralsk overlegne inden
for kommunismen som udfører af den „permanente revolution“.2
De nyeste fremstillinger af Sovjetunionens udenrigspolitik ser i overensstemmelse hermed Stalin som en realpolitiker, der brugte sit eneste trumfkort
– det militære – forsigtigt og velovervejet. Ifølge disse fremstillinger ville
Stalin kun sætte sin krigsmaskine i gang, hvis Sovjetunionen blev angrebet eller truet på sine vitale interesser.
I sin store, på et omfattende russisk kildemateriale byggede, fremstilling af
Stalins atom- og militærpolitik (fra 1994) skriver den britiske sovjetekspert
David Holloway således: „Den politik, Stalin forfulgte, var realpolitik… Stalin
forudså en vanskelig periode, hvor kapitalismen ville lide skibbrud som følge
af krise og krig. Han ønskede at sikre sig, at ordningen af forholdene efter krigen forøgede Sovjetunionens magt og sikkerhed i den urolige periode, der lå
forude. Stalin ønskede at konsolidere de sovjetiske territoriale gevinster,
skabe en sovjetisk indflydelsessfære i Østeuropa og have en stemme med ved
afgørelsen af Tysklands og – om muligt – Japans politiske skæbne.“3
De to russiske forfattere Vladislav Subok og Konstantin Plesjakov, der har
haft en udvidet adgang til klassificeret sovjetisk kildemateriale, anslår i arbejdet Inside the Cremlin’s Cold War. From Stalin to Krushchev fra 1996 lignende toner og lader dem også gælde for Stalins efterfølgere. Samtidig med at
de sovjetiske ledere fra Stalin til Khrusjtjov vurderes at afspejle „det sovjetiske totalitære mørkes afskygninger“ og anklages for at have ført Sovjetunionen ud i overanstrengelse og forfald, var de, ifølge de to forfattere, pragmatikere og kyniske realpolitikere. „Stalin havde ikke noget imod at drive
USA bort fra Eurasien og dominere hele kontinentet, men hans ressourcer

2
3

Se f.eks. Chen Jian, Mao’s China and the Cold War, 2001, kap. 3.
David Holloway, Stalin & the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy, 1994, s. 168.
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var begrænsede og tvang ham til at være en klog og forsigtig udøver af geopolitik.“4
Andre forfattere er ikke uenige i tolkningen af Sovjetunionen som et stort
set status quo-orienteret land, efter at det havde underlagt sig Østeuropa og
dele af Balkan, men understreger betydningen af de sovjetiske lederes politiske stil og de konsekvenser, denne fik for starten af den kolde krig. De betoner, hvor mistænksomt, tilfældigt og uigennemsigtigt det sovjetiske politiske
miljø var, og at det var forståeligt, at Vesten så sig nødsaget til at gardere sig
mod alle eventualiteter. Denne retning, der bl.a. repræsenteres af den amerikanske koldkrigsforsker John L. Gaddis ser derfor den amerikanske oprustningspolitik, således som den blev formuleret i bl.a. dokumentet NSC-68, som
en nødvendighed.
Samtidig bør det understreges, at Stalin – og hans efterfølgere – selvfølgelig gerne havde set en udvidet sovjetisk/kommunistisk indflydelse i den ikkekommunistiske del af Europa. Havde Stalin kunnet få denne del af Europa til
at danse efter sin pibe, havde han næppe tøvet. Derfor afprøvede det sovjetiske diplomati også til stadighed de formodet svage steder for at se, om der var
chance for en åbning. Men der frembød sig ikke mange åbninger efter
NATO’s etablering. Stalins forsigtighed og realisme på den vesteuropæiske
scene skyldes formentlig i høj grad en erkendelse af, at de amerikanske løfter
til den ikke-kommunistiske verden (f. eks. Truman-doktrinen fra 1947) var alvorligt mente, og at han kunne forvente et effektivt modspil, hvis han direkte
søgte at udfordre vestlige interesser her.
Sammenfattende må det siges, at de nutidige opfattelser af de overordnede
sovjetiske præferencer – med deres varierende betoninger – ikke kan siges at
afvige væsentligt fra det billede, som vi møder i de vestlige efterretningstjenesters behandling af temaet. Også her optræder tysklandsspørgsmålet som den
store problemskaber for forholdet mellem Øst og Vest. Som belyst ovenfor var
det de forskellige efterretningstjenesters tolkning, at forholdet mellem Øst og
Vest fra slutningen af 1940’erne byggede på en afskrækkelsespolitik, som kun
tillod russerne et begrænset manøvrerum uden for deres egen europæiske
indflydelsessfære, og at de derfor ville søge at flytte kappestriden mellem de
to systemer over til den tredje verden. Russerne vurderedes – på grund af
truslen om en atomkrig – ikke at søge deres mål gennem krig, men man turde
i Vesten ikke udelukke, at krig kunne indtræffe ved en fejltagelse eller vokse
ud af en krise.

4

Vladislav Zubok & Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Krushchev, 1996,
s. 282.
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Til venstre: billede taget fra amerikansk overflyvning med RB-47 af nikkelværk i den „hemmelige“ by Noril’sk i Sibirien. Den tophemmelige flyvning udgik fra Thule Air Base. Rammen er sat
om nikkelværkets hovedkvarter. I midten ses en sovjetisk flyveplads nær Murmansk. Et udsnit er
forstørret til højre. Også disse billeder stammer fra en RB-47-flyvning, 8. maj 1954. (National
Reconnaisance Office – NRO).

Psykologisk krigsførelse og efterretningsflyvninger
Et vigtigt element, som den nyeste forskning har føjet til den kolde krigs tidlige historie, er en større viden om den psykologiske krigsførelse som Vesten
og specielt USA og Storbritannien førte mod Sovjetunionen og Kina i
1940’erne og 1950’erne. De hemmelige operationer betragtes ofte som udslag af den amerikanske „tilbagerulningsstrategi“ („roll-back strategy“) over
for kommunismen. Det står nu klart, at den overordnede amerikanske strategi indtil midten af 1950’erne ikke blot gik ud på at „inddæmme“ Sovjetunionen, som det traditionelt beskrives i litteraturen, men at den havde en mere
offensiv karakter og sigtede mod at befri Østeuropa og undergrave styret og
kommunismen i Sovjetunionen. Meget af det amerikanske kildemateriale til
roll-back-strategien er stadig utilgængeligt, men konturerne af storstilede
vestlige destabiliseringsoperationer fremstår dog. Det hedder således i den seneste fremstilling om nogle af de planlagte operationer: „Operation Overload
and Delay sigtede mod at bringe forstyrrelse i den sovjetiske beslutningstagning. Operation Engross forsøgte at lokke og bosætte højtstående afhoppere
fra Sovjetunionen og satellit-staterne, og Operation Cancellation bestræbte
sig på at tilskynde til magtkampe efter Stalins død. Det er åbenlyst ud fra de
kilder, der står til rådighed for fremstillingen, at både Truman- og Eisenhoweradministrationen gjorde sig betydelige anstrengelser for at støtte disse operationer og dermed viste den alvor, hvormed operationerne blev set.“5 Både
5
Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin. America’s Strategy to Subvert the Soviet Block, 1947-1956,
2000, s. 184.
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Britiske efterretningsflys ruter over Østeuropa og Sovjetunionen, 28.-29. april 1954. På denne
tur blev et af de tre RB-45C-fly beskudt af antiluftskyts i nærheden af Kiev. (NRO).

med hensyn til intentioner og indsatte kapabiliteter (indsættelse af agenter,
omfattende efterretningsindhentning og lejlighedsvis overflyvning af Sovjetunionen) har den „hemmelige krig“ i 1950’erne således haft en mere aggressiv karakter end hidtil antaget. Det samme gælder den ligeledes højt prioriterede kulturelle krig mod Sovjetunionen og kommunismen, der må forventes at blive et omfattende fremtidigt forskningsområde.
Sovjetunionens stadige militære styrkeopbygning gjorde dog en række destabiliseringsprojekter urealistiske, og efter sprængningen af den sovjetiske
brintbombe i august 1953 gik amerikanerne over til en mere evolutionær strategi og forberedte sig på at skulle leve sammen med russerne.6 Visse elementer af den psykologiske krigsførelse blev dog fortsat. De amerikanske og britiske efterretningsflyvninger langs sovjetisk territorium blev videreført i stort
antal, ligesom der også fra tid til anden blev gennemført overflyvninger af
Sovjetunionen, i en række tilfælde tilsyneladende uden den amerikanske

6

Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin s.177ff. For den hemmelige krigs forskellige aktioner
henvises især til Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence,
2001. Arbejdet rummer omfattende litteraturhenvisninger.
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Et britisk efterretningsfly optankes i luften over
Danmark 17. april 1952 i forbindelse med en overflyvning af Østeuropa og Sovjetunionen. Der deltog
tre RB-45C i operationen, som uden at møde modstand dækkede alle forudsete mål, især sovjetiske flyvepladser. (NRO).

præsidents tilladelse og viden.7 Eksempler på efterretningsflyvninger, der omfattede Danmark, var de britiske overflyvninger (i amerikanske RB-45C-fly) af
Danmark (og Sverige) 17.-18. april 1952 og 28.-29. april 1954, hvor flyene fløj
videre ind i det vestlige Sovjetunionen i to af den kolde krigs store efterretningsoperationer.8 Som beskrevet i litteraturen udviklede den sidstnævnte
flyvning i 1954 sig til psykologisk krigsførelse i snævreste forstand, idet danske
og svenske politikere holdt deres (mulige) viden om flyenes identitet tilbage,
hvorefter Sovjetunionen i medierne fik tillagt skylden.9
Mest spektakulært var det af præsident Eisenhower nøje fulgte U-2-program, under hvilket CIA i årene 1956 til 1960 – ifølge ét arbejde – gennemførte 24 overflyvninger af Sovjetunionen.10 Briterne var involveret i programmet og gennemførte selv et antal flyvninger med U-2-fly.11 Flyvningerne ophørte, efter at Sovjetunionen 1. maj 1960 havde nedskudt et U-2-fly og taget
piloten Francis Gary Powers til fange.
De amerikanske efterretningsflyvninger og U-2-affæren vurderes i dag at
have haft afgørende betydning for afbrydelsen af de diplomatiske tilnærmelsesforsøg, der blev gjort af både Øst og Vest i slutningen af præsident
Eisenhowers præsidentperiode. Krænkelserne af den sovjetiske suverænitet
gennem spionflyvningerne blev gennem alle årene af den sovjetiske ledelse
7

Paul Lashmar, Spy Flights of the Cold War, 1996, s. 158ff.
R. Cargill Hall and Clayton D. Laurie, Early Cold War Overflights 1956-1956. Symposium Proceedings.
Volume I:Memoirs, Office of the Historian, National Reconnaissance Office, Washington D.C., 2003, s.
153ff. – Flyene startede fra Sculthorpe. Som forberedelse til disse flyvninger havde Royal Air Force i
marts 1952 overfløjet den sovjetiske zone i Tyskland i en time (sst. s. 156). Jf. også Berlingske Tidende
30. april 1954, hvor det oplystes, at fremmede flyvemaskiner i over en time havde været over
København. Flyene formodedes „efter de seneste undersøgelser“ at være russiske, stod der på forsiden. Emnet er også behandlet hos Ola Tunander, The Secret War against Sweden. US and British
Submarine Deception in the 1980s, 2004, s. 283f.
9
Den danske forsvarsminister Rasmus Hansen sagde på et fortroligt partiledermøde efter overflyvningen i 1954, at han ikke kunne udelukke, at flyene havde været amerikanske, men at dette ikke
skulle bringes videre til Folketinget eller til offentligheden (Ola Tunander, The Secret War against
Sweden, s. 283 med henvisning til Wilhelm Agrell, Fred och Fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia
1918-2000, 2000).
10
William E. Burrows, By Any Means Necessary. America’s Secret Air War in the Cold War, 2001, s. 234ff. –
Den første flyvning over Sovjetunionen fandt sted 4. juli 1956.
11
Paul Lashmar, Spy Flight of the Cold War, s. 137ff.
8
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følt som såvel en trussel om kernevåbenkrig (idet der blev anvendt fly, der
kunne medføre kernevåben) som en stærk ydmygelse, og Khrusjtjov var af interne grunde nødt til at reagere skarpt på nedskydningen af Powers. Affæren
havde stor betydning for Sovjetlederen selv, idet den begrænsedes hans politiske muligheder over for modstanderne i den kommunistiske lejr. Nedskydningen var – som en amerikansk forsker skrev – en „dødelig trussel“ for hans
lederskab, der var inde i en følsom fase på grund af partilederens reduktion
af Sovjetunionens militære apparat og hans tilnærmelsespolitik til USA. Men
nedskydningen – som præsident Eisenhower havde frygtet skulle ske i alle de
år, han gav tilladelse til overflyvningerne – kan på samme tid siges at have ødelagt den amerikanske præsidents mål om at nå til en forståelse med Sovjetunionen. Eisenhower kunne uagtet risikoen siges at have haft vægtige efterretningsmæssige grunde til at give tilladelse til U-2-flyvningerne i 1956, men
ved at lade dem fortsætte ind i 1960 kompromitterede han sit eget diplomati
over for Sovjetunionen.12

Stalins og hans efterfølgeres strategier over for Vesten
Stalins forholdsregler over for Vesten i den konfrontationssituation, han befandt sig i – i første række på grund af uenigheden om Tysklands fremtid –
udgør en blanding af strategier, hvor etablering af en militær styrkeposition
og en form for afskrækkelse i forhold til Vesten formentlig udgør hovedelementer.
Hvis vi ser den sovjetiske politik over for Vesten som udfoldelse af en afskrækkelsespolitik primært over for den økonomiske og militære stormagt
USA, er det klart at Sovjetunionen i udgangspositionen stod svækket. Afskrækkelse hviler på troværdigheden af en trusselskapabilitet, og her havde
Sovjetunionen et problem til ind i 1960’erne, især på grund af det klare amerikanske forspring med hensyn til indsatsklare kernevåben og på grund af
den begrænsede sovjetiske kapacitet på flåde- og flyområdet. Fra 1949 sættes
Sovjetunionen imidlertid i et krigsberedskab, der omfattede indkaldelse af
nye styrker, forstærket produktion af så at sige alle våbentyper, forceret opbygning af en nuklear våbenkapacitet, opbygning af omfattende luftforsvarsanlæg omkring Moskva m.m.
Et vigtigt element i afskrækkelsesstrategien var en bluffstrategi („strategic
deception“), der energisk blev fulgt gennem næsten hele den kolde krig, men
i særdeleshed gennem 1950’erne. Strategien skulle bidrage til, at den sovjetiske trusselskapabilitet vurderedes højt i Vesten, således at afskrækkelsen
fungerede. Strategiens gennemførelse lettedes, som tidligere bemærket, i høj
grad ved, at øststaterne og især Sovjetunionen var lukkede samfund med en
indgroet hemmeligholdelseskultur og med ensrettede medier. Strategien lyk12

Michael Beschloss, Mayday: Eisenhower, Khrushchev and the U-2 Affair, 1986, s. 355ff.
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Sovjetunionen prøver i FN’s sikkerhedsråd den 26. maj 1960 – efter nedskydningen af det amerikanske U-2-fly – at få vedtaget en resolution mod det amerikanske flyvevåbens „aggressive
handlinger“. Det mislykkedes. Kun Sovjetunionen og Polen stemte for resolutionen. (FN).

kedes næsten for godt, idet den bidrog til at skabe overdrevne forestillinger i
Vesten om Sovjetunionens militære kapabilitet, jf. de ovenfor omtalte diskussioner i den amerikanske offentlighed om en „bomberkløft“ og en „missilkløft“ mellem Sovjetunionen og USA.
Et afgørende led i den sovjetiske „styrkestrategi“ var den militære opbygning i Østtyskland, der skulle blive så dominerende et træk gennem hele den
kolde krig. Flere sovjetiske kilder beskriver den som Stalins modtræk mod det
amerikanske nukleare diplomati. Nye, mere præcise oplysninger på dette
punkt er blevet fremlagt af den kendte sovjetdiplomat Anatolij Dobrynin, der
anfører marskal Sergej Akhromejev som kilde. Ifølge disse informationer
skulle den sovjetiske militærpolitik i Tyskland ses i lyset af en „gengældelsesdoktrin“, som Stalin beordrede sin generalstab til at udarbejde. Ifølge doktrinen skulle den amerikanske nukleare trussel imødegås ved opstilling af panserarmeer i Østtyskland, der skulle være rede til at rette et meget hurtigt og
afgørende slag mod USA’s europæiske forbundsfæller og besætte deres territorium frem til Den Engelske Kanal og Atlanterhavskysten.13
13
Anatoly Dobrynin, In Confidence, 1995, s. 525. I Vladislav Zuboks artikel „Stalin and the Nuclear
Age“, i: John L. Gaddis m.fl. (red.), Cold War Statesmen Confront the Bomb. Nuclear Diplomacy since 1945,
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Disse oplysninger, der støttes af andre kilder, er sandsynlige og vel heller
ikke uden deres egen logik på det tidspunkt, doktrinen blev konciperet. USA
havde omkring 1950 kun et begrænset antal kernevåben at sætte ind mod
Sovjetunionen og kunne måske afskrækkes gennem konventionelle midler.
Allerede få år efter var dette dog udelukket på grund af udvidelsen af det
amerikanske lager af kernevåben, men samtidig var Sovjetunionen ved at få
sin egen kernevåbenstyrke, således at i alle tilfælde USA’s europæiske forbundsfæller kunne trues såvel konventionelt som nukleart. Som der ovenfor
er gjort rede for, handlede Storbritannien under indtryk af en sovjetisk nuklear trussel fra 1950’ernes første år.
Det er uden for diskussion, at Stalin i sit afskrækkelsesspil i forhold til
Vesten forberedte sig på eventualiteten af krig. Men kunne han selv tænkes at
slippe krigen løs? Også på dette punkt foregår der fortsat diskussioner, idet et
omtvistet kildemateriale er blevet tolket som om, at Stalin forberedte sine forbundsfæller på muligheden af et russisk angreb på Vesten, inden Vesttyskland
blev en militær faktor igen. En kilde, sikkerhedschefen Lavrentij Berijas søn
Sergo Berija, redegør i sin biografi over faderen for de overvejelser om en
præventivkrig, der blev gjort i Moskva i Stalins sidste leveår. Han referer således samtaler med generalstabschefen (fra 1948 til juni 1952) S.M. Sjtemenko,
der havde talt om omfattende angrebsplaner, der endog involverede Italien
og Spanien. Det ville være nødvendigt at gøre brug af forbundsfællernes tropper for at sætte disse planer i værk.14 Som vi skal se i det følgende, beordrede
Stalin i 1950 polakkerne til at gennemføre en øvelse, der mundede ud i en angrebsoperation mod Nordtyskland og Danmark.
Tager man krigsødelæggelserne og mangelsituationen i Sovjetunionen i betragtning, er det ikke særligt sandsynligt, at Stalin skulle have arbejdet med
offensive krigsplaner mod et stærkt og af krigen ubeskadiget USA. Der er derimod næppe tvivl om, at han ville svare igen, hvis han blev angrebet.

Den sovjetiske militære teori. Brug af kernevåben
Den militære teori var – i forlængelse af traditioner fra tsartiden – allerede fra
Lenins tid et højtprioriteret og ivrigt dyrket område i Sovjetunionen. Den inddeltes traditionelt i den „militære strategi“, der behandlede alle aspekter af
krig som en videnskab baseret på generelle retningslinjer og i „den militære
kunst“, der omfattede studiet af de militære operationer på slagmarken, store
som små. Den sidste byggede på en akkumuleret krigshistorisk viden og på

1999, henvises der (s. 302) som yderligere belæg til „The Development of Soviet Military Strategy.
Operational Art and Tactics After the Second World War“, der omtales som et kapitel i et upubliceret manuskript i Instituttet for Militær Historie i Moskva.
14
Sergo Beria, Beria, My Father. Inside Stalin’s Kremlin, 2001, s. 223ff.
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selvstændige bidrag fra en sovjetisk „skole“, der allerede gjorde sig bemærket
i 1920’erne. De militærteoretiske studier foregik primært i eller i tilknytning
til den sovjetiske generalstab.
For kommunistpartiet var den militære teori altid underordnet de basale
forudsætninger om partiets magt og ledende rolle i samfundet. Partiets vilje
på militærområdet kom bl.a. til udtryk i „militærdoktrinen“, der kan beskrives som den overordnede statsdoktrin, dvs. som den politiske linje, kommunistpartiet og Sovjetstaten havde valgt på det militære område og hvori bl.a.
var nedlagt bindende retningslinjer for statsorganernes og de væbnede styrkers opgaver. Den må ikke forveksles med „militærstrategien“, der var underordnet militærdoktrinen og blev betragtet som et af militærdoktrinens politiske instrumenter. Militærstrategien tog ifølge strategen marskal Sokolovskij
sit udgangspunkt i militærdoktrinen og „undersøger konkrete problemer, der
vedrører en fremtidig krigs natur, et lands forberedelse til krig, de væbnede
styrkers organisering og krigsførelsens metoder“.15 Medens den sovjetiske militærdoktrin fastslog og foreskrev, at „kun ved afgørende angreb kan modstanderens væbnede styrker tilintetgøres, hans territorium erobres og hans vilje til
at modstå knuses“, udviklede den militære strategi i detaljer, hvorledes offensive operationer i en kommende krig ville finde sted.16 En ny sovjetisk militærdoktrin med stærk betoning af kernevåbnenes rolle blev fremlagt på Den
Øverste Sovjets møde den 14. januar 1960.17
I stort set hele Sovjetperioden blev angrebet eller offensiven – i lighed med
de fremherskende opfattelser i Vesten – set som den afgørende kampform. I
1920’erne og 1930’erne udviklede de sovjetiske militærteoretikere teorien
om „de dybe slag“ eller de „dybe operationer“, dvs. langtudgående operationer rettet mod hele fjendens område. Disse tanker skulle præge den sovjetiske tænkning i generationer og – som vi skal se i det følgende – inspirere
til operationelle nyskabelser i 1970’erne. I en række år efter 1945 forberedte
man sig imidlertid også på defensive operationer, som den nedenfor omtalte
offentliggjorte plan fra 1946 viser.18
Det afgørende teoretiske hovedværk Den militære strategi, udarbejdet af den
sovjetiske generalstab og udsendt i marskal Sokolovskijs navn i sommeren
1962 forkastede i overensstemmelse med militærdoktrinen den strategiske
defensiv og hævdede, at den var farlig for staten. Defensiven kunne ifølge værket kun være en forbigående tilstand og kun på det taktiske niveau. Defensive
operationer på dette niveau, baseret på indsættelse af kernevåben og troppebevægelser, fik dog en relativt udførlig behandling i bogen (kap. VI).

15

V.D. Sokolovskiy, Soviet Military Strategy, Ed. by Harriet Fast Scott, 1975, s. xvii, 38ff.
V.D. Sokolovskiy, Sst., s. 137, 292-94.
17
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen – Die nukleare Rolle der nationalen Volksarmee im
Warschauer Pakt, 1998, s. 64, note 71.
18
Andrei A. Kokoshin, Soviet Strategic Thought, 1917-91, 1998, s. 160ff, 171.
16
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Sokolovskijs Den militære strategi forelå allerede udarbejdet i hovedtræk i
1957 og var godkendt af partiet. Et hovedformål med udarbejdelsen var formentlig at fremlægge den officielle sovjetiske politik på det militære område,
specielt på kernevåbenområdet. Dette var ikke mindst vigtigt, fordi
Sovjetunionen befandt sig i en afgørende ideologisk konfrontation med Kina
specielt om kernevåbnenes rolle. Et andet formål med værket – der dog
næppe kan have været et hovedformål – skal ifølge russiske kilder have været
at skræmme Vesten „til døde“ med omfanget af den sovjetiske militære magt.
Udsendelsen af bogen skulle således også være relateret til den sovjetiske afskrækkelsesstrategi over for Vesten.19
Det skal bemærkes, at der formentlig eksisterer en sammenhæng mellem
fremkomsten af Sokolovskijs arbejde og den noget labile militærpolitiske situation inden for Warszawapagten under opgøret med de maoistiske forestillinger om krig og fred. Under denne proces blev den sovjetiske militære førerstilling direkte udfordret af de nye defensive forsvarsdoktriner baseret på
territorialforsvarstanken, som det lykkedes Rumænien at indføre (og uden
for satellitstaterne Titos Jugoslavien). I Polen arbejdede en elite inden for det
polske officerskorps efter Gomu¢kas magtovertagelse i 1956 også på at give
Polen en mere uafhængig stilling i forhold til Sovjetunionen. Disse polske bestræbelser kronedes til en vis grad med succes, idet det lykkedes Polen i 1961
at få oprettet en egen front, „Kystfronten“, således som det nærmere beskrives nedenfor. Ifølge en polsk kilde arbejdede den samme officerskreds tillige
med tanker om en særlig polsk militærdoktrin, et polsk nationalt forsvarssystem og en uafhængig polsk våbenindustri.20 Disse tanker realiseredes dog
kun i begrænset omfang.
Som påpeget af den amerikanske analytiker Christopher Jones er der en
tidsmæssig sammenhæng mellem fremkomsten af værket Den militære strategi
og forskellige sovjetiske bestræbelser på at øge sammenhængskraften inden
for Warszawapagten mod den trussel, der udgik fra nationale forsvarsstrategier. En vigtig rolle kom de multilaterale øvelser i Warszawapagt-ramme, der
snart skulle blive et hyppigt fænomen, til at spille. Hos Sokolovskij hedder
det, at kommende verdenskrige vil være „koalitionskrige“, og der leveres et
forsvar for de nye øvelser. Den militære strategi, der kom i tre reviderede udgaver mellem 1962 og 1968, leverede således den rene militære lære i striden
med maoismen og fastslog de militære aksiomer, der var grundlæggende for
deltagerne i Warszawapagten frem til midten af 1980’erne.
Årene 1961-62 er karakteriseret ved en række betydelige, formentlig
sammenhængende, militærpolitiske initiativer, der skulle præge det militære
samarbejde i øst frem til Warszawapagtens ophør, nemlig:
19

Andrei A. Kokoshin, Sst., s. 50. For værkets forhistorie se Joseph D. Douglass, Jr., „Strategic
Planning and Nuclear Insecurity“, i: Orbis. A Journal of World Affairs, Fall 1983, s. 668.
20
Christopher Jones, „Soviet Military Doctrine and Warsaw Pact Exercises“, i: Derek Leebaert (Ed.),
Soviet Military Thinking, 1981, s. 226 og note 5.
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– Polsk ønske om egen militærdoktrin. Polen tildeles „Kystfronten“(1961);
– Start på fælles øvelser inden for Warszawapagten (1961);
– Offentliggørelsen af værket Den militære strategi (sommeren 1962);
– Det sovjetiske generalstabsakademi (Vorosjilov-akademiet) indfører fælles undervisning for sovjetiske og østblok-officerer (1961/62);
– Udbygning af politisk-uddannelsesmæssige aktiviteter i forbindelse med
øvelser (1962).21
En foreløbig konklusion på disse udredninger omkring den sovjetiske militærstrategi og indførelsen af det omfattende multilaterale stabsøvelsesprogram i 1961 må være, at stabsøvelserne inden for Warszawapagten, ud over at
tjene til indøvelse af færdigheder, der skønnedes nødvendige i krigssituationen, rummede betydelige magtmæssige og styringsmæssige elementer. Den
sovjetiske generalstab indviklede Sovjetunionens allierede i et net af ustandselige øvelser, der byggede på sovjetiske ordrer og direktiver. De tjente således
til konsolidering af Sovjetunionens teoretiske og praktiske militære lederstilling inden for Østblokken, ligesom de bidrog – med betydelig effekt! – til
sammensvejsning og integration af de militære eliter i østlandene.
Denne integrerende funktion og betydning inden for en alliance, der ikke
beroede på frivillig tilslutning, må vurderes højt. Christopher Jones går så vidt
som til at sige, at forberedelse af krig med NATO ikke var Warszawapagtøvelsernes primære formål. Deres hovedformål var at undgå den smitte, der
udgik fra territorialforsvarstankerne og muliggøre sovjetisk militær indgriben
under påskud af øvelser. Tolkningen støttes til en vis grad gennem de i 2002
offentliggjorte interviews med polske generaler, af hvilke det fremgår, at
Warszawapagt-organisationen primært tog sig af uddannelse og øvelser, men
ikke havde opgaver i krig.22 Jones’ opfattelse går dog som generel tolkning,
gældende for hele den kolde krig, givetvis for vidt, men den fortjener at medinddrages, når det skal vurderes, hvad det omfattende øvelsesmateriale, der
eksisterer fra de østlige kommandostabsøvelser, egentlig udsiger om sovjetiske intentioner og planer. Der vil blive taget stilling til dette emne nedenfor
specielt i kapitel 52.

Kernevåbenteori
Det blev allerede i perioden frem til og med 1962 klart, at USA og Sovjetunionen så forskelligt på de nye supervåben – kernevåbnene. Fra sovjetisk side gik
man skarpt imod den amerikanske afskrækkelsesfilosofi baseret på truslen om
massiv kernevåbenindsættelse (i 1950’erne), uagtet Sovjetunionen selv i prak21

Christopher Jones, Sst., s. 246ff.
Christopher Jones, Sst., s. 231; Vojtech Mastny, Warsaw Pact Generals in Polish Uniforms, 2002, jf. PHP
website (http://www.isn.ethz.ch/php).
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sis udøvede såvel konventionel som nuklear afskrækkelse og også i mange officielle udtalelser forudsatte en accept af „gensidig afskrækkelse“.23 Som på
andre områder kunne der iagttages en betydelig tilbageholdenhed med at
overtage vestlige begreber; formentlig for at undgå de bindinger, der kunne
ligge i at bruge samme betegnelser på vigtige områder. Sovjetiske talsmænd
hævdede, at den amerikanske afskrækkelsestankegang byggede på „terror“ og
klarede sig – når de talte om deres egen afskrækkelsespolitik – med forskellige omskrivninger af det vestlige afskrækkelsesbegreb.
Fra amerikansk side forestillede man sig på ledende hold – selv i de år (dvs.
til midten af 1960’erne), hvor man besad en udpræget overlegenhed på området – en kernevåbenkrig som en katastrofe for menneskeheden, der ville
gøre tanker om en sejrs fordele temmelig irrelevante. Denne vurdering synes
på ingen måde at have været fjern for sovjetledelsen – i alle tilfælde efter
Stalins død. Men de kommunistiske ledere var tydeligt nok bange for såvel de
ideologiske som politiske konsekvenser i retning af defaitisme og pacifisme,
som en opslutning bag den amerikanske tankegang frygtedes at kunne medføre, og fastholdt i princippet udadtil, at Sovjetstaten ville kunne overleve en
kernevåbenkrigs prøvelser og komme ud af den som sejrherre. Her skal det
igen huskes, at Sovjetunionen befandt sig i en ganske skarp ideologisk strid
med Kina om væsentlige sider af den militære teori herunder om kernevåbnenes militære betydning, hvor den kinesiske ledelse på helt uansvarlig vis –
forekommer det i dag – bagatelliserede kernevåbnenes betydning. Hensynet
til at komme kinesiske anklager for revisionisme i forkøbet synes også at have
spillet ind.24
Den fremherskende opfattelse i Sovjetunionen – der stort set blot var en
omskrivning af den af partiet vedtagne militærdoktrin – var frem til midten af
1960’erne, at en krig mellem de to blokke sandsynligvis ville blive ført som en
kernevåbenkrig, at den ville blive kort, og at den part, der kunne svække modparten gennem et forkøbsslag, ville have en afgørende fordel. Herpå beroede
den sovjetiske vægt på det, der kaldtes det „første kernevåbenslag“, der vil
blive omtalt nedenfor. Dette førte til en optagethed, i alle tilfælde på det teoretiske plan, af emnet „krigens indledende fase“, der behandles indgående i
Sokolovskijs kapitel (IV) om den moderne krigs natur. De mange dilemmaer,
der prægede den sovjetiske politik, kommer også til udtryk i militærdoktrinens ordlyd. Den udtalte vestlige overlegenhed på kernevåbenområdet i
denne periode rejser spørgsmålet om rationalet bag en teori, som russerne
ikke havde de materielle forudsætninger for at omsætte til praksis på dette
tidspunkt. Havde man med andre ord udviklet teorien, længe før man kunne
praktisere den?
23

Forskellene mellem de sovjetiske og amerikanske kernevåbenopfattelser er udførligt behandlet i
R. Kolkowicz og Ellen Propper Mickiewicz (Eds.), The Soviet Calculus of Nuclear War, 1986, s. 5ff.
24
V.D. Sokolovskiy, Soviet Military Strategy, s. 167.
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Vi vil følge de amerikanske analytikere Philipp A. Petersen og John G. Hines
i deres tolkning (fra 1983), at Sovjetunionen til langt ind i 1960’erne var klart
underlegen på kernevåbenområdet, at landet ingen mulighed havde for at
vinde en krig med USA, der involverede kernevåben, og at det som konsekvens af denne erkendelse søgte at afværge en sådan krig med de midler, der
stod til rådighed.25 Midlet til at undgå en kernevåbenkrig var kernevåbnene
selv – i kraft af disse våbens rolle som afskrækkelsesinstrumenter. Men en krig
med kernevåben var ifølge denne tolkning den allersidste, nødtvungne option. En lignende tolkning når den tyske officer og forsker Harald Nielsen
frem til i sit værdifulde arbejde fra 1998 om DDR og kernevåbnene, hvor han
skriver, at Sovjetunionen så længe som muligt ville holde en eventuel krig på det
ikke-nukleare niveau. Sovjetunionens styrke lå netop i at kunne føre en konventionel krig med stærke styrker over længere tid – det kunne NATO ikke.26
Sovjetledelsens hovedbekymring i disse år var formentlig, at amerikanerne
ville benytte sig af deres nukleare overlegenhed til at begynde en krig, i hvilken russerne havde meget begrænsede muligheder for at ramme mål i USA.
Muligheden af et opgør med Sovjetunionen blev som nævnt også drøftet i
den amerikanske offentlighed og i amerikanske militære kredse, specielt tilknyttet Strategic Air Command, under Koreakrigen. Sovjetunionen valgte i situationen at inddrage de vesteuropæiske stater i et afskrækkelsesspil og true
med at lade dem undgælde konventionelt og senere også nukleart for en
amerikansk brug af kernevåben mod Sovjetunionen.
De to nævnte amerikanske analytikere – der var tilknyttet det amerikanske
forsvarsministerium – skrev, at vestlige analytikere havde en tendens til at tage
sovjetiske artikler om „nuclear warfighting“ som uigendrivelige beviser på en
sovjetisk forkærlighed for kernevåbenkrig. Russerne havde ifølge de to analytikere aldrig haft denne forkærlighed, der heller ikke svarede til deres interesser, men tolkningen var ifølge forfatterne bekvem for NATO (læs: de
europæiske medlemmer af NATO), der overvejende foretrak afskrækkelsen
baseret på kernevåben. De advarede mod tolkningen, som de opfattede som
farlig og efter deres opfattelse havde ført til stadig større forskel mellem perception og virkelighed i vestlige militære kredse.27 Som bemærket af en række
forskere var der også stor forskel på Khrusjtjovs reelle militærpolitik og de
tanker og strategier, der blev udviklet inden for det sovjetiske forsvar. Så meget kan dog siges – som det vil fremgå af følgende afsnit – at man inden for
Warszawapagten forberedte sig indgående på at kunne føre en kernevåbenkrig.

25

Philipp A. Petersen and John G. Hines, „The Conventional Offensive in Soviet Theater Strategy“,
i: Orbis: A Journal of World Affairs, Fall 1983, s. 698ff.
26
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen – Die nukleare Rolle der Nationalen Volksarmee im
Warschauer Pakt, 1998, s. 21.
27
Philipp A. Petersen and John G. Hines, „The Conventional Offensive in Soviet Theater Strategy“,
s. 699f.
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Sovjetisk krigsplanlægning
Kildesituationen
På grund af den fortsatte hemmeligholdelse af detaljer af den sovjetiske krigsplanlægning eksisterer der til dato kun en omtrentlig viden om, hvorledes de
sovjetiske styrker ville blive indsat, hvis en krig mellem Øst og Vest var indtruffet. Med „omtrentlig“ sigtes der til, at der med en enkelt undtagelse ikke er
offentliggjort udarbejdede planer for, hvorledes Sovjetunionen agtede at føre
en væbnet konflikt med Vesten. Medens amerikanerne har frigivet deres planer for udkæmpelse af en eventuel krig mod Sovjetunionen i årene frem til
1950 – mest velkendt måske den omfattende plan for en kernevåbenkrig
„Dropshot“ fra 1949, der blev afklassificeret allerede i 197728 – er den sovjetiske krigsplanlægning fra denne fase fortsat genstand for hemmeligholdelse, ser vi bort fra 1946, fra hvilket år en nedenfor nærmere omtalt plan for
forsvaret af Østtyskland er frigivet.29
Denne kildesituation har som konsekvens, at en behandling af sovjetisk
krigsplanlægning på de forskellige niveauer helt naturligt efterlader talrige
ubesvarede spørgsmål. Dette gælder dog i virkeligheden også for Vesten, der
ikke hidtil i videre omfang har åbnet for kilderne til den operative planlægning for perioden efter 1950. Uagtet kildesituationen har en behandling af
visse elementer af den sovjetiske krigsplanlægning dog hele tiden været mulig. Dette skyldes det velkendte forhold, at det for sagkyndige er muligt at
gøre sig begrundede formodninger om beskaffenheden af en modparts krigsplaner uden adgang til selve planerne.
En fremtrædende kender af den sovjetiske hær skriver således: „I grove
træk er det muligt at slutte sig til Moskvas krigsplaner på grundlag af de sovjetiske styrkers struktur, deres regionale deployering, og den tilgængelige sovjetiske litteratur om strategi, operationer og taktik“.30 Det var i høj grad ud fra
betragtninger som disse, at de forskellige efterretningstjenester legitimerede
deres aktivitet under den kolde krig – og NATO planlagde medlemslandenes
forsvar – men selvfølgelig kunne der kun blive tale om en tilnærmelse. Ønskemålet for en efterretningstjeneste har altid været at få adgang til såvel dokumenter, der viser modpartens planlagte krigsmæssige dispositioner, som til
tankegange og reaktionsmønstre hos modpartens strateger og ledere.
Har vi således ikke adgang til de sovjetiske planer for operationerne mod
Vesteuropa (i den sovjetiske militærterminologi: „den vestlige krigsskueplads“), er vi bedre stillet, når det gælder operationsplanerne på frontniveau,
28
Anthony Cave Brown (Ed.), Operation: World War III. The Secret American Plan „Dropshot“ for War with
the Soviet Union, 1957, London and Melbourne, 1979. – Udgiveren kalder Joint Chiefs of Staff’s beslutning om at frigive planen „forbavsende“. Han påpeger, at planen i enhver henseende var forældet i 1977, men kan ikke angive noget motiv for afklassificeringen.
29
Steven T. Ross, American War Plans 1945-1950, 1996.
30
William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military, 1998, s. 65.
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Angrebsplan for den polske kystfront (midten af 1960’erne). De polske styrkers angrebsretninger
er angivet sammen med mål for eventuelle kernevåbenangreb. (Piotrowski/Wprost/PHP Website).

dvs. niveauet under „krigsskuepladsen“. Her har vi efter den polske forsker
Pawe¢ Piotrowskis undersøgelser om ikke adgang til så dog kendskab til den
operationsplan for „Kystfronten“, som blev udarbejdet af den polske generalstab (i samarbejde med den sovjetiske generalstab) i årene 1961-63.31 Denne
plan havde tilsyneladende gyldighed til op i 1980’erne. Planen bekræftes af
og kan suppleres med mange detaljer fra de østtyske og polske militærarkiver.
I kraft af polsk kildemateriale er det i dag muligt, som skildret i det følgende,
ret nøje at beskrive Danmarks placering i den østlige militære planlægning
helt tilbage til året 1950. Derudover er der af egentlige planer offentliggjort
en polsk forsvarsplan fra 1951 samt en „Warszawapagt-krigsplan“ fra 1964.32
Det sidstnævnte dokument – der gennem påtegning er blevet godkendt af
den tjekkoslovakiske præsident Antonin Novotny – er blevet betegnet „som et
autoritativt resumé af den egentlige krigsplan“ (Vojtech Mastny) og må betragtes som en af de vigtigste tilgængelige kilder til belysning af den operative
planlægning i øst.

31
Jf. Piotrowskis artikel „Desant na Dani e“
˛ i det polske tidsskrift Wprost den 23. juni 2002. – Artiklen
er tilgængelig i dansk oversættelse på DIIS’s hjemmeside (http://www.diis.dk) under titlen Landgang
i Danmark.
32
Taking Lyon on the Ninth Day? The 1964 Warsaw Pact Plan for a Nuclear War in Europe and Related
Documents. Planen med tilhørende dokumenter findes på PHP’s website (http://www.isn.ethz.
ch/php).
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Hovedtilgangen til oplysninger om den militære planlægning i øst udgør
de militære kilder, der siden den kolde krigs ophør er blevet gjort tilgængelige i de tidligere Warszawapagt-lande. For DDR’s vedkommende blev vigtige
dokumenter fra de militære arkiver ved den østtyske stats ophør i 1990 ganske vist overført til Sovjetunionen eller tilintetgjort, det gælder især det østtyske materiale vedrørende operativ planlægning inden for DDR’s væbnede
styrker og for disses samarbejde med koalitionsstyrker i tilfælde af krig.
Hermed blev en afgørende kildegruppe fjernet, nemlig det materiale, der direkte omhandlede de østtyske styrkers deltagelse i eventuelle militære operationer mod Vesten.
Men hovedparten af de østtyske – og formentlig også de polske – militære
arkiver er imidlertid bevaret. De østtyske militære arkiver er tilgængelige for
forskningen i fuld udstrækning.33 Dette gælder anno 2005 ikke for de polske
militærarkiver, hvortil der stadig kun er begrænset adgang. Det er dog lykkedes for DIIS at indhente et ganske omfattende materiale til belysning af de
polske militære og efterretningsmæssige aktiviteter i forhold til Danmark specielt fra perioden 1950-1980. Dette materiale må betegnes som enestående og
giver mulighed for at tegne et nyt billede af krigsplanlægningen i øst. Alt i alt
indebærer dette, at der er adgang til et ganske omfattende materiale fordelt på
forskellige kildegrupper, der giver indblik i, hvilke krav til styrkeopbygning,
uddannelse og krigsforberedelse, Sovjetunionen gjorde gældende over for de
polske og østtyske myndigheder – som den gjorde det over for de øvrige medlemmer af Warszawapagten, og hvorledes disse søgte at leve op til de sovjetiske ønsker. Dette kildemateriale har en anden funktion end det egentlige
operative materiale, men rummer mange muligheder for at belyse de bagvedliggende operative forestillinger og ønsker.
Af særlig betydning er et omfattende materiale stammende fra Warszawapagtens øvelsesaktiviteter, især stabsøvelser, samt fra møderne mellem Warszawapagtlandenes statsledere i dens politisk-konsultative komité og forsvarsministrene i forsvarsministerkomiteen. Det meget omfattende østtyske kildemateriale fra
møderne i de nævnte komiteer er tilgængeligt på PHP’s hjemmeside. Medens
den sidstnævnte kildekategori primært har betydning for det politisk-militære
samarbejde inden for Warszawapagten og for det østlige trusselsbillede, har
materialet fra de hemmelige stabsøvelser betydelig interesse som vidnesbyrd
om de rådende operative forestillinger i Sovjetunionen. Det siger sig selv, at
hele dette kildemateriale i kraft af situationen omkring de sovjetiske militærarkiver får en ganske stor betydning for vurderingen af den militære planlægning i øst.

33

Jf. de udsendte registraturer Kommando der Volksmarine. Teil 1. Bearb. Von Werner Liebknecht, 1997
(Findbücher zu Beständen des Bundesarchivs, Band 58), og Kommando der Landstreitkräfte der nationalen
Volksarmee. Bestand DVH 7, Band 1. Bearb. von Marianne Glatza, 1997 (Findbücher zu Beständen des
Bundesarchivs, Band 61).
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Som påpeget af polske og østtyske officerer lagde russerne med deres centraliserede føringsstil megen vægt på stabsøvelser, der som oftest holdtes uden
egentlig troppedeltagelse, og altså tog form af krigsspil. Der indgik dog egentlige styrker (tysk: „Darstellungstruppen“) i enkelte øvelser, der f. eks. kunne
indeholde landsætningsøvelser af ganske omfattende tilsnit (således i 1974).
Da disse stærkt hemmeligholdte stabsøvelser i deres kerne var uddannelse af
de højeste militære føringslag med henblik på indsats under krig, må
øvelserne antages at stå i et eller andet forhold til det forestillede krigsscenarie. Denne antagelse bestyrkes af, at der under disse øvelser typisk opereres
med de reelle militære styrkeforhold på begge sider, i modsætning til de beskrivelser af de vestlige styrkeforhold, man fremlagde i propagandasammenhæng.34
Det meget omfattende østtyske øvelsesmateriale fra stabsøvelserne inden
for Warszawapagten er tilgængeligt i Bundesarchiv Militärarchiv i Freiburg35
og blevet udnyttet i undersøgelser af bl.a. forskerne Harald Nielsen og CarlAxel Gemzell36. Et beslægtet materiale om „Strategisk indsats af styrker“ blev
udsendt af den østtyske hærledelse og bl.a. brugt ved den højere officersuddannelse ved „Friedrich Engels“ militærakademiet i Dresden. Kortskitser fra
dette materiale, der stammer fra det sovjetiske generalstabsakademi, er offentliggjort i litteraturen.37
Et vigtigt supplerende materiale udgøres af østsidens hemmelige militære
tidsskrifter. De havde karakter af klassificeret materiale og cirkulerede kun
blandt udvalgte personer. Af disse tidsskrifter er i dag det sovjetiske „Vojennaja mysl“, det polske „Myśl wojskowa“ og det østtyske „Militärwesen“ som helhed tilgængelige for forskningen.

34

Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 165ff.
De findes i „Bestand DVM 7“ (for landmilitære øvelser) og „Bestand DVM 10“ (for sømilitære
øvelser) og søges til dels gennem en kortregistratur. Oversigter over de sømilitære øvelser findes i
det opr. hemmeligtstemplede arbejde Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen der Seestreitkräfte/Volksmarine 1956-1970. Erarbeitet von Fregattenkapitän Volker Seibt, dateret 23.11.1987, 228 s. og fortsættelsen: Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen der Volksmarine 1971 bis 1987. Erarbeitet von Peter Köhnen, uden år, 249s.
36
Carl-Axel Gemzell, „Warszawapagten, DDR och Danmark. Kampen för en maritim operationsplan“, Historisk Tidsskrift, bd. 96, 1996, s. 32-83; Samme, „Doorkeeper – Kontinentalmakten och
Danmark“, i: Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (udg.), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift
til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, 1998, s. 765-808. – Harald Nielsen, Die
DDR und die Kernwaffen, 1998. Dette værk forelå som manuskript i en tidlig version i 1993 under titlen Rolle und Aufgaben der Nationalen Volksarmee der DDR in nuklearen Operationen auf dem Westlichen
Kriegsschauplatz.
37
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 26ff; Hans Werner Deim, „Militärische Konzeption
der UdSSR und des Warschauer Vertrages im Wandel“, i: MARS. Jahrbuch für Wehrpolitik und
Militärwesen, Jahrg. 2/1996, s. 173ff.
35
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Metodiske spørgsmål i forbindelse med brug af militært øvelsesmateriale
Det metodiske hovedspørgsmål til militært øvelsesmateriale er naturligvis:
hvad udsiger det om krigsplanlægningen? Og navnlig: I hvor høj grad er de
af Sovjetunionen gennemførte hemmelige stabsøvelser en afspejling af de eksisterende krigsplaner? Øvelsernes tidligere nævnte rolle som sammenbindende faktor inden for Warszawapagten har været nævnt og skal på ingen
måde undervurderes. En common sense-betragtning parret med vor viden
om de tilsvarende NATO-øvelsers formål gør det klart, at øvelserne også
skulle forberede deltagerne på krigssituationen og gøre dem egnede til at udfylde vigtige kommandofunktioner i denne. Samtidig måtte øvelsesmaterialet
ikke være af en sådan karakter, at det blotlagde eksisterende krigsplaner, hvis
det kom modparten i hænde.
En måde at undgå dette kunne være at blande f. eks. opdigtede fremrykkeveje og angrebsmål med angrebsveje og mål, der stod på krigsplanerne, på en
måde som ikke kompromitterede krigsplanen. Over en årrække ville samtlige
planlagte fremrykkeveje og mål have været inddraget i øvelsessammenhæng,
men på en måde som ikke afslørede målene. At dette hensyn ikke har været
ukendt bekræftes af det af Parallel History Project on NATO and the Warsaw
Pact (forkortet PHP) foretagne interview med den polske general Siwicki, der
udtalte:
„Alle øvelser – af hvilke der var mange – indeholdt visse elementer af operationsplanen, eftersom de trods alt blev afholdt for at forberede stabe og
chefer på at handle i en kritisk situation, hvor der skulle gøres en militær
indsats. Men samtid var øvelsernes mål aldrig fuldstændig identisk med
operationsplanen“.38
Med udgangspunkt i denne generelle model for forholdet mellem overordnede kommandostabsøvelser og egentlig operativ planlægning vil det i den
følgende udredning blive forsøgt at teste det ganske omfattende eksisterende
østtyske og polske øvelsesmateriale igennem en længere årrække. Hovedspørgsmål vil derfor være:
– Hvad udsiger øvelserne over en årrække om fremrykkeveje og – for
Danmarks vedkommende også – om landsætningsstederne? Hvor stor er
variationen? Hvis der er begrænset variation, må det uagtet general
Siwickis bemærkninger antages, at den „reelle krigsplan“ har styret øvelsesplanerne, således at disse kan bruges i en rekonstruktion af krigsplanen. Det er f.eks. vanskeligt at forestille sig, at de i øvelserne fast tilbagevendende landsætninger i Fakse Bugt og Køge Bugt og – for østtyskernes
38

Warsaw Pact Generals in Polish Uniforms, s. 21, jf. PHP’s hjemmeside (http:www.isn.ethz.ch/php).
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vedkommende – på Falster i en reel krigssituation ville blive erstattet af
landsætninger andre steder, idet de pågældende militære stabe så skulle
improvisere komplicerede militære operationer under krigsforhold og
ikke kunne udnytte indhentet viden.
– Hvad udsiger øvelserne om enkelte angrebsmål? En lang række mål
måtte være „selvfølgelige“ krigsmål, fordi de udgjordes af faste militære
installationer eller naturlige forsvarsstillinger. Indgår en række af disse
„selvfølgelige“ mål (f.eks. de danske flyvestationer og raketbatterier) fast
i øvelserne? Det kan allerede her forudskikkes, at svaret på dette spørgsmål er ja. Her kan næppe være tale om vildledning, her øves altså en
krigsplans mål. Hvilke variationer kan spores i forholdet mellem brug af
konventionelle subsidiært nukleare angrebsmidler? Hvorledes varierer
ødelæggelses-kraften? Hvorledes varierer forholdet mellem civile og militære mål? Angribes de samme mål konsekvent med kernevåben over en
årrække?

Interviews
Endelig må der tages hensyn til udsagn fra tidligere officerer, som har deltaget i eller haft kendskab til den operative planlægning i øst. En række østtyske
og polske officerer har åbent eller anonymt redegjort for deres viden og erfaringer. Generelt er de tilgængelige interviews og artikler dog præget af officerernes loyalitet over for deres tidligere magthavere. De er temmelig fåmælte
om de egentlige operative planer, selv om både polakker og østtyskere bekræfter eksistensen af operationen mod Danmark. Således har en fremtrædende østtysk søofficer, kontreadmiral, Prof. Dr. Günther Pöschel, med baggrund i sit mangeårige arbejde som leder af sektionen „Seestreitkräfte“, hvor
man arbejdede med flådestrategi, ved „Friedrich Engels“ militærakademiet i
Dresden samt deltagelse i uddannelsesvirksomhed for de tre østersøflåders
flådechefer og deres stabe, givet en værdifuld – og desillusioneret – vurdering
af den krigsmæssige indsats, som den østtyske flåde forberedte i Østersøen og
de danske stræder. Han betoner, at den strategiske planlægning for såvel det
danske område som den „vestlige krigsskueplads“ alene lå hos russerne og i
sin helhed ikke var kendt af de polske og østtyske chefer.
Selv om han således ikke kender detaljerne i den „reelle“ sovjetiske krigsplanlægning, er han overbevist om, at hans fremstilling i vidt omfang er dækkende for den. Han siger herom: „Jeg gør ikke krav på, at min fremstilling
nøje svarer til den dengang eksisterende „varme operative planlægning“
(„heisse“ Operationsplanung) – et indblik deri havde ingen udenforstående,
heller ikke cheferne for de forbundne nationale flåder – men er dog af den
opfattelse, at udsagnene kommer meget tæt på virkeligheden“.39 Hvad admi39

Günther Pöschel, „Die Volksmarine als Teil der Vereinten Ostseeflotte“, Marineforum 11, 1992, s. 388.
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ral Pöschel udsiger, er, at den fremstilling han i sin artikel giver af østflådernes forsøg på at gennembryde de danske stræder, og af landgangsoperationerne mod Danmark, ikke har afveget væsentligt fra den egentlige sovjetiske
krigsplanlægning. Men den af Pöschel givne skildring er den vi møder i øvelse
efter øvelse fra 1961 og fremefter!
I de af PHP udgivne interviews med fremtrædende polske officerer, der var
aktive under den kolde krig, spores en vis tvetydighed i omtalen af det østlige
samarbejde omkring krigsplanlægning. En enkelt officer antyder, at øvelserne
med kernevåben mere var et spil, en anden at disse kernevåbenoperationer
ville være selvmord og antyder, at de ikke ville blive iværksat. Samtidig bekræftes det, at Warszawapagt-staben som sådan primært var en øvelses- og uddannelsesstab, som ifølge de polske udsagn først trådte i funktion i slutningen af
1960’erne, og at de krigsmæssige forhold blev afgjort i den sovjetiske generalstab. Denne har dog givetvis også besat de sovjetiske poster i Warszawapagtstaben. Det fremgår ligeledes af samtalerne, at der indtrådte et for polakkerne positivt vendepunkt i samarbejdet mellem østlandene i begyndelsen af
1960’erne med polakkernes overtagelse af en frontoperation, dvs. den
nævnte „Kystfront“.

Den overordnede sovjetiske krigsplanlægning
Som belyst indledningsvis i dette kapitel har flere forfattere tolket den sovjetiske styrkeopbygning i Østtyskland som en politik, der som hovedfunktion
havde afskrækkelse over for Vesten. Sovjetunionen ville ifølge denne tolkning
afskrække Vesten fra militære eventyr indover zonegrænsen i Tyskland, og sigtede også imod at kunne – hvis det sovjetiske system grundlæggende blev udfordret – præstere en troværdig aggressionstrussel mod Vesteuropa. Denne
politik fandt tillige udtryk i opretholdelsen af en høj militær uddannelsesstandard herunder et omfattende øvelsesprogram, der ligesom Vestens øvelser på
en gang tjente som afskrækkelse og afprøvelse af militære rutiner.
Med rette er der også siden Berlin-opstanden i 1953 til stadighed blevet lagt
vægt på de sovjetiske styrkers kontrolfunktion i forhold til befolkningerne i
Østtyskland og Polen. Styrkerne skulle i høj grad også afskrække indadtil! De
sovjetiske styrkers indgriben var afgørende for udfaldet af opstandene i Berlin
(1953), Ungarn (1956) og Tjekkoslovakiet (1968), hvilket formentlig har manet til forsigtighed i Moskva med hensyn til at reducere styrkerne væsentligt.
Ét skrækbillede har formentlig været, at en styrkereduktion i Østtyskland
kunne afføde et østtysk oprør, som hurtigt ville brede sig til Polen. En lidt
overset rolle har kontrolfunktionen i forhold til Polen spillet i forskningen.
Sovjetiske styrker i Østtyskland blev imidlertid dirigeret til den polske grænse
i det urolige år 1956, og det må antages at have haft betydning, at den ikke
ubetydelige militærmagt Polen befandt sig i en sovjetisk skruestik med muligVURDERINGEN I DAG AF ØSTLIGE INTENTIONER OG PLANER
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hed for intervention både fra Øst og Vest. Hævdelse af en styrkeposition i forhold til Polen kan således også have spillet en rolle for opretholdelsen af den
store sovjetiske militære tilstedeværelse i Østtyskland.
Men ud over afskrækkelses- og kontrolmomentet må forberedelserne til at
kunne gennemføre et storangreb mod Vesteuropa selvfølgelig også betragtes
som egentlig krigsplanlægning for Warszawapagt-styrkerne, hvormed menes
at den sovjetiske statsledelse havde et sådant angreb som en forberedt option.
Hvor vigtigt dette moment har været sammenlignet med de to øvrige momenter er vanskeligt at vurdere uden adgang til følsomt sovjetisk materiale. Det er
en foreløbig hypotese, at selvom Sovjetunionen traf vidtgående forberedelser
til at gennemføre en større landkrig, må dette moments betydning ikke overvurderes. Den store landkrig fik under den fremherskende kernevåbenafskrækkelse formentlig en plads som en forberedt men ikke meget sandsynlig
option, jf. den mere uddybende fremstilling nedenfor i kapitel 52. Senest efter Ungarn 1956 må det have stået klart for den sovjetiske ledelse, at Vesten
ikke ville gribe ind militært i Østeuropa. Og den lille landkrig – mest sandsynligt sammenstød mellem Østs og Vests styrker omkring Berlin – kunne ikke
repræsentere nogen større militær udfordring for Sovjetunionen.
Ser vi på de lange linjer i den sovjetiske krigsplanlægning over for Vesten,
er der som nævnt kun offentliggjort én egentlig sovjetisk krigsplan fra hele
perioden mellem 1945 og 1991. Den daterer sig fra 5. november 1946 og er
en plan for forsvaret af Østtyskland mod et angreb vestfra. Ifølge planen
skulle en angribende modstander tilføjes et nederlag på østtysk jord. Derefter
skulle en afgørende modoffensiv sættes ind udført primært af de strategiske
reserver. Offentliggørelsen af planen, hvis defensive karakter af den sovjetiske
udgiver fremhæves over for den amerikanske „Dropshots“ kølige redegørelse
for en altomfattende kernevåbenkrig mod Sovjetunionen, var politisk betinget og stod i forbindelse med russisk-amerikanske meningsudvekslinger i
Gorbatjov-perioden om ansvaret for, at den kolde krig udviklede sig som den
gjorde. Planen synes at være blevet offentliggjort som svar på en påstand
fremsat af den tidligere omtalte amerikanske forsker John Lewis Gaddis (i
Pravda 31. oktober 1988) om, at Sovjetunionen i starten af den kolde krig
havde udarbejdet planer for et angreb mod USA.40
Da 1946-planen er udgivet isoleret, er det vanskeligt at udtale sig om dens
betydning for de efterfølgende års krigsplanlægning. Ifølge en tidligere østtysk general skulle den have været prototypen for alle efterfølgende konceptioner under den kolde krig.41 Men den tidligere østtyske officer giver ikke
nogen dokumentation for sin påstand, og på det foreliggende grundlag er det

40
M. A. Garelov, „Otkuda ugrosa“ [Hvorfra kommer truslen], Vojenno-istoritjeskij sjurnal 2/1989, s.
24ff.
41
Jf. Hans Werner Deim, „Militärische Konzeption der UdSSR und des Warschauer Vertrages im
Wandel“, s. 162.
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vanskeligt at skabe en sammenhæng mellem 1946-planen, der forekommer at
være en udpræget forsvarsplan, og den mere offensive optræden, der kendetegnede den senere sovjetiske operative planlægning, i alle tilfælde fra 1950.
Hvorledes det end forholder sig med kontinuiteten i den sovjetiske planlægning, er det en kendsgerning, at russerne i slutningen af 1940’erne skabte
forudsætninger for om nødvendigt også kunne iværksætte angrebsoperationer mod vest. Russerne udbyggede fra 1949 deres militære position i Østtyskland og begyndte at inddrage deres forbundsfæller i den militære planlægning for krig. På sovjetisk foranledning gennemførte den polske hær i maj
1950 en øvelse, der omfattede erobring af Danmark, jf. nedenfor. Den danske
E-tjeneste satte, som ovenfor beskrevet skel ved øvelserne i Østtyskland i august 1949, hvor de sovjetiske flystyrker i Østtyskland blev omgrupperet og fik
mulighed for at støtte et angreb ind i Forbundsrepublikken ad to retninger.
Indtil da havde opstillingen af flyene ifølge danske efterretningsfolk været af
„rent fredsmæssig natur“. Man gjorde i begyndelsen af året også opmærksom
på det bemærkelsesværdige i oprettelsen af det sovjetiske „Krigsråd“ og omtalte Bulganins udnævnelse til forsvarsminister uden dog at drage vidtgående
følger af disse to begivenheder.
De sovjetiske tropper i Østtyskland blev, som erkendt af de vestlige efterretningstjenester, styrket personelmæssigt og fra begyndelsen af 1950’erne også
materielmæssigt (jf. kapitel 22). Herigennem skabtes den styrkeopstilling i
Østtyskland, der vel ikke kunne siges at være offensivt deployeret i sig selv,
men dog i kraft af styrkernes kampberedthed og store antal pansrede køretøjer tillod en hurtig overgang til en offensiv operation. Tilstedeværelsen af
de sovjetiske panserarmeer i Østtyskland skulle som bekendt blive en af den
kolde krigs bestemmende faktorer.
Østtysk øvelses- og undervisningsmateriale – der dog er fra 1960’erne og senere – giver det indtryk, at hurtige fremstød med pansrede armeer ind i
Forbundsrepublikken og frem mod Rhinen og Nordsøen udgjorde kernen i
den sovjetiske generalstabs krigsplanlægning frem til anden halvdel af
1980’erne, hvor Gorbatjov gennemførte et brud med den hidtidige militære
planlægning og indførte en defensiv og mindre truende forsvarsdoktrin.
Opbygningen af den militære infrastruktur i DDR med militære spærreområder, talrige såkaldte „pansermarchveje“ og forberedte overgangssteder over
floder peger ifølge analytikere i samme retning.42
Warszawapagtens forsøg med en defensiv strategi i den allersidste fase af
den kolde krig vil blive behandlet mere udførligt i udredningens afsluttende
del, men for at få profilen frem i forhold til den udvikling, der startede fra
1949, kan det være nyttigt at nævne nogle elementer af Gorbatjovs militærdoktrin for Warszawapagten fra 1987. Det nye var, at Gorbatjov fik gennem42

Gerhard Mahler, „Die Einheit von operativer Planung, Logistik und Infrastruktur“, i Dieter
Farwick (Hrsg.), Ein Staat – Eine Armee. Von der NVA zur Bundeswehr, 1992, s. 112-37.
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ført en mere defensiv orientering svarende nogenlunde til den, NATO havde
bygget på siden sin start. De sovjetiske og østtyske styrker begyndte at øve henholdende kamp og stabilisering af fronten efter opgivelse af områder op til
100 km dybde. Endnu i foråret 1988 øvedes dog angrebsoperationer. Det defensive i Gorbatjovs plan fremgår bl.a. af, at landsætningsoperationerne – der
betragtedes som et særligt offensivt element – helt afskaffedes med undtagelse af støtte til egne tropper eller til eventuelle evakueringer. Mineringer
skulle for fremtiden ligeledes foretages defensivt gennem udlægning af minespærringer i eget territorialfarvand.43
Forholdet er stadig det, at vi kun har begrænset viden om de sovjetiske planer for gennemførelse af en storkrig mod Vesten for 1950’ernes vedkommende. Men materialet fra de polske stabsøvelser fra 1950 og fremefter – der
nedenfor vil blive gennemgået – viser entydigt, at den sovjetiske generalstab
senest fra 1950 havde etableret Kystfronten som led i et system af fronter, der
skulle gennemføre Danmarks og Vesttysklands erobring og sikre østersøflåden adgang til Nordsøen. I perioden frem til og med 1962 blev planerne
modificeret gennem styrkernes tilpasning til atomkrigsførelsens vilkår og gennem tildeling af mere aktive roller til satellitstaternes hære fra 1961, jf. næste
afsnit. Men hvorledes de sovjetiske styrker ville operere i Tyskland ud over at
rette et hovedfremstød mod Ruhr-området, ved vi meget lidt om.
Den sovjetiske forsvarsminister marskal Sjukov fortalte i marts 1957 højtstående sovjetiske officerer fra de sovjetiske styrker i DDR på et møde i Østberlin, at den sovjetiske hær nu var så stærk, at den kunne besejre fjenderne
på meget kort tid. De strategiske og taktiske doktriner, som styrkerne i DDR
opererede under, var imidlertid ifølge hans opfattelse forældede, og der
måtte nu planlægges operationer, så at de sovjetiske styrker kunne nå Den
Engelske Kanal på krigens anden dag. Hvis Vesten angreb, skulle styrkerne i
DDR bide sig fast i 46 timer, hvorefter 2. echelon ville være nået frem og
kunne gribe ind. Indholdet af Sjukovs tale blev efter at være gået gennem
flere led givet til amerikanerne af en sovjetisk officer, Pjotr Semjonovitj Popov,
der var amerikansk agent. De amerikanske analytikere tillagde tilsyneladende
ikke udtalelserne større vægt og antydede, at marskallen måske især var ude
på at styrke moralen hos styrkerne.44
DIIS har i forbindelse med udredningen gjort Sjukovs hemmelige tale i
Berlin til genstand for en særlig analyse, der findes på PHP’s hjemmeside.
Marskallens udtalelser antyder, at han var utilfreds med de eksisterende sovjetiske planer for en krig i Tyskland og betragtede dem som værende for lidet
43
Jf. Günther Pöschel, „Die Volksmarine als Theil der Vereinten Ostflotte“, s. 389. For overgangen
til den nye militærdoktrin se navnlig Dieter Farwick (Hrsg.), Ein Staat – Eine Armee. Von der NVA zur
Bundeswehr, 1992, s. 71ff.
44
Tilsendte fotokopier af CIA Information Report af 29. marts 1957 og af CIA Information Report
af 30. april 1957. CIA-HRP. – Popov-sagen er behandlet i David E. Murphy, Sergei A. Kondrashev and
George Bailey, Battle Ground Berlin. CIA vs KGB in the Cold War, 1997, s. 276ff.
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offensive i forhold til det eksisterende styrkeforhold. Sjukov ønskede at føre
lynkrig og mente, at Sovjetunionen havde kapacitet til det. Som sådan har
hans udtalelser betydelig interesse, da de egentlige krigsplaner som nævnt
ikke er udgivet, og fordi udviklingen i begyndelsen af 1960’erne gik i den retning, han forslog. Derudover har talen betydning ved sin klare omtale af, at
Sovjetunionen ville gøre brug af forkøbsslag med kernevåben i en krig.45
Samtidig er det klart, at Sjukov også havde den vigtige opgave at berolige sine
generaler, der var foruroligede over tildelingen af taktiske atomvåben til
NATO-styrkerne i Vesteuropa og ikke forstod, hvorfor de ikke blev udstyret
med de nyeste våben. Det er svært at tro på hans forklaring, at man holdt våbnene tilbage for ikke at fremkalde unødvendige reaktioner i Vesten.
Forsvarsminister marskal Sjukov blev i øvrigt styrtet af Khrusjtjov samme
efterår, angiveligt fordi han ønskede at svække partiets kontrol over de væbnede styrker.
Der er ikke sikre indikationer på, at de af marskal Sjukov kritiserede krigsplaner er blevet ændret førend i begyndelsen af 1960’erne, hvor et mere offensivt koncept kom til at præge den militære tankegang og øvelsesmaterialet. Den for perioden fra 1960’erne til 1980’erne vel bevidnede lynkrigsoperation med tilhørende frontopdeling på den vestlige krigsskueplads mødes, så
vidt det har kunnet konstateres, først i 1961, således i stabsøvelsen „Burja“
(„Storm“) i oktober 1961. De sovjetiske divisioner i DDR dannede senest fra
dette år det, man i det østtyske øvelses- og undervisningsmateriale kalder
„1. Vestfront“ eller „1. front“, der tilsyneladende skulle erobre Ruhr og
Frankfurtområdet. Disse områder var på grund af deres økonomiske og trafikale betydning hovedmål, og her ventedes den største modstand.
Forbundsrepublikkens vestgrænse skulle nås på seks til syv dage. Nord for
hovedangrebsretningen skulle de tre polske armeer i den i 1961 oprettede
„Kystfront“ (2. Front) „gå mod den tysk-hollandske Nordsøkyst og havde som
sideretning erobringen af Jylland. Polakkerne planlagde efter sovjetisk ønske
ikke operationer ud over linjen Rhinen-Mosel. Syd for hovedangrebsretningen dannede den tjekkoslovakiske folkearmé „1. Sydvestfront (3. Front)“.
Sydvestfronten var som Kystfronten involveret i øvelsen „Burja“ i 1961, men
en egentlig operationsplan for Sydvestfronten synes først på plads fra 1964.46
Polakkerne kunne først nå op til deres indsatsområde to dage efter krigens
begyndelse, og indtil da skulle de i det nordtyske område stationerede østtyske divisioner forsvare dette. Warszawapagtens tre flåder i Østersøen skulle
støtte „Kystfronten“, tilkæmpe sig søherredømmet i Østersøen og – afhængigt

45

For en nærmere analyse af Sjukovs tale se Superpower under Pressure: The Secret Speech of Minister of
Defense Marshal Zhukov in East Berlin, March 1957. By Svend Aage Christensen and Frede P. Jensen på
PHP’s hjemmeside (http://www.isn.ethz.ch/php).
46
Record of Conversation with Colonel (retired) Karel Stepánek, der er et af de dokumenter der er udgivet
af PHP i tilslutning til den tjekkoslovakiske plan fra 1964, jf. note 29.
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af udviklingen på landjorden – sammen med tre divisioner fra „Kystfronten“
erobre de danske øer og åbne de danske stræder.47 Allerede fra 1961 indgik
de østtyske tropper i den sovjetiske krigsopstilling. Ifølge østtyske officerer fik
østtyskerne dog først fra midten af 1960’erne udleveret de præcise ordrer for
de krigsmæssige underlæggelsesforhold og for deres indsatsområder.48
Et andet vidnesbyrd om, hvad offensiv planlægning indebar, var, at den østtyske hærs hovedstab, i en anordning af 25. september 1961 om „Topografische Sicherstellung der Gefechtsbereitschaft“, befalede de underliggende kommandoer at etablere kortsamlinger med henblik på situationer med
forhøjet beredskab. De fremstillede kort svarede ifølge ordregiveren til det
fælles system, der gjaldt for de socialistiske lande, og muliggjorde en fælles
troppeføring. Kortene i målestok 1:500.000 dækkede hele kystområdet fra
den sovjetisk-polske grænse til Frankrigs og Storbritanniens vestkyst, herunder også de danske øer. Der blev givet udførlige bestemmelser for hemmeligholdelse af kortmaterialet med den begrundelse, at materialet „lader erkende status for den operative forberedelse“. Materialet blev altså vurderet
som så afslørende for den bagvedliggende tankegang, at det skulle forvares
sikkert.49 Anordningen af 25. september 1961 er samtidig med en række andre initiativer, der som helhed peger i retning af, at året 1961 indtager en særstilling i operativ henseende inden for Østblokken.

Indsættelse af kernevåben
Den sovjetiske teori om brug af kernevåben, hvis afskrækkelsen brød sammen, byggede som tidligere nævnt på tanken om en massiv første indsættelse
af kernevåben med det formål at kunne ændre afgørende på modstanderens
muligheder for at kunne fortsætte krigsførelsen. Nøglebegrebet såvel i teorien som i krigsplanlægningen var det såkaldte „første kernevåbenslag“, der
ville blive gennemført med såvel langtrækkende (strategiske) som kortererækkende kernevåben. Hovedmål for atomangrebene var modstanderens
kernevåben og fremføringsmidler til samme, troppekoncentrationer samt bycentre af politisk og økonomisk betydning. Forudsætningen i teorien og også
i øvelsesforløbene var under hele den kolde krig, at Vesten først havde indsat
kernevåben eller umiddelbart stod for at gøre det. Med „umiddelbart“ skal
formentlig forstås, at en beslutning blev taget, efter at Vesten havde gennemført en række specifikke beredskabsforanstaltninger under en krise. Beslut-

47

Jf. Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, kap. 2 (s. 48 ff); oplysningen om de „ca. tre divisioner“ fra „Kystfronten“, der skulle sættes ind mod Danmark, stammer fra Günther Püschel, „Die
Volksmarine als Theil der Vereinten Ostflotte“, s. 388.
48
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 57.
49
Friedrich Elchlepp m.fl., Volksmarine der DDR. Deutsche Seestreitkräfte im Kalten Krieg, 2. Ausg., 2000,
s. 95.
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ningen om at gøre brug af de sovjetiske kernevåben blev alene taget af den
politiske ledelse.
På selve krigsskuepladsen var „fronten“ den afgørende enhed under udførelsen af kernevåbenoperationer. I modsætning til i Vesten var en „front“ et
organisatorisk begreb, hvorved man forstod en sammensætning af store styrker (flere armeer og et større antal divisioner), der nærmest svarede til det
vestlige begreb „armegruppen“. Frontinddelingen havde spillet en vigtig rolle
for Sovjetunionen under gennemførelsen af operationerne under 2. Verdenskrig. Under den kolde krig var kampopgaverne på „den vestlige krigsskueplads“ eller „det vestlige krigsteater“ fordelt på tre fronter, af hvilke én front
varetog operationerne mod Nordtyskland og Danmark.
En hovedrolle i en kernevåbenkrig ville blive udført af de strategiske raketstyrker, der stod for indsættelsen af de strategiske atomvåben (flybomber og
fra 1960’ernes begyndelse missiler). Ifølge det østtyske øvelsesmateriale ville
de strategiske raketstyrker også udføre operationer mod mål i dansk-nordtyske område. Sovjetunionen forberedte kernevåbenkrigsførelse på slagmarken ved at indpasse de kortererækkende kernevåben i armeer og divisioner
og give frontchefen ansvaret for deres indsættelse.
Fronten fik tildelt de nye taktiske (to affyringsramper pr. division med en
rækkevidde på ca. 35 km) og operativt-taktiske kernevåben (seks affyringsramper pr. armé med en rækkevidde på 170 km) og blev ansvarlig for planlægning og udførelse af operationer med disse våben inden for sit ansvarsområde. Fronten var som konsekvens ansvarlig for måludpegning og den dertil
knyttede efterretningsvirksomhed allerede i fredstid. Den omfattende polske
efterretningsvirksomhed mod Danmark skulle formentlig også bidrage til at
fremskaffe det mest sikre grundlag for udførelsen af konventionelle og nukleare operationer mod Danmark.
Selvom man på ingen måde bagatelliserede de konventionelle operationer,
blev kernevåbenoperationerne i denne periode betragtet som frontens vigtigste. Det fremgår af de kernevåbenøvelser, der er blevet analyseret af den tyske
forsker Harald Nielsen. Det fremgår af dennes analyser, at øvelserne blev gennemført under anvendelse af det stabsapparat og de procedurer, der ville
blive brugt under krigsforhold. Den afgørende rolle under alle en kernevåbenoperations faser på frontniveau spillede her kernevåbenplanlægningsgruppen i frontstaben ledet af dennes stabschef.
Det nu tilgængelige, primært østtyske og polske, kildemateriale fra de
mange stabsøvelser på højt niveau inden for Warszawapagten muliggør en beskrivelse af kommandogangen i forbindelse med en kernevåbenoperation,
herunder de stabsmæssige procedurer der skulle gennemgås i forbindelse
med det første kernevåbenslag. De omfattede den øverstbefalendes beslutning
om at indlede operationen, en plan for den første kernevåbenoperation (der
tillige udgjorde hele frontoperationsplanen) bestående af den grafiske del af
planen for det første kernevåbenslag (kort over egne og fjendens dislocerinVURDERINGEN I DAG AF ØSTLIGE INTENTIONER OG PLANER

623

Kap. 24 rettet V

02/06/05

15:52

Side 624

ger), oplysninger til planen (med målangivelser og bekæmpelsesgrad etc.) samt
grafik for det første kernevåbenslag, der var en oversigt med angivelse af egne enheder, rækkefølgen af hoved- og reservemål, tidspunkter for kernevåbnenes
indsættelse, oplysninger om den efterfølgende rekognoscering samt oplysninger om den opnåede tilintetgørelsesgrad. En grafik for Kystfrontens første
kernevåbenslag – indeholdende bl.a. flere angreb mod Jyske Division – fra en
øvelse i 1977 er gengivet i litteraturen.50
Den uomgængelige forudsætning, for at fronten kunne gøre brug af kernevåben, var en tilladelse ovenfra (indtil 1984) fra den sovjetiske generalstab,
der igen ikke kunne handle uden efter ordre fra den øverste politiske ledelse.
Når tilladelsen imidlertid var givet, kunne fronten frit indsætte sine kernevåben. Ønskede fronten indsat strategiske kernevåben mod mål i sit område,
havde den mulighed for at ansøge om det. Det må forudsættes, at der ad
samme kommandovej kunne fremsendes kontraordrer, der ændrede eller
indstillede en påbegyndt kernevåbenoperation.
Det østtyske øvelsesmateriale viser, at de sovjetiske strateger typisk gik ud
fra, at Vesten ret hurtigt, muligvis allerede fra starten, under en konflikt ville
være tvunget til at indsætte kernevåben. På den baggrund valgtes en anden
styrkeopstilling end Vestens, der typisk var en konventionel opstilling suppleret med kernevåben, medens den sovjetiske opstilling var en opstilling til kernevåbenkrig, men med mulighed for at kunne føre en konventionel krig.51
Vesten kunne i mange år alene føre en kernevåbenkrig, medens Østs styrker
kunne føre såvel kernevåbenkrig som konventionel krig. Hvis et gennembrud
af de vestlige positioner kunne ske uden brug af kernevåben, ville de i teorien
ikke blive indsat.
Problemet med at koncentrere styrker uden at blive afgørende decimeret
af Vestens kernevåben søgtes løst gennem opstilling af styrkerne regimentsvis
i dybden – i echeloner – der så med meget stor hastighed ville søge kontakt
med fjenden – og først her foretage den nødvendige koncentration af styrker.
Altafgørende var hastighed og den beskyttelse, pansrede køretøjer formodedes at give mod virkningerne af Vestens taktiske kernevåben.52
Den sovjetiske forsvarsminister Malinovskijs kritiske gennemgang efter afslutningen af den tidligere nævnte stabsøvelse „Burja“, der afholdtes i DDR
fra 28. september til 10. oktober 1961, illustrerer nogle af de vanskeligheder,
frontstabene kom ud for under øvelser, der omfattede indsættelse af frontens
kernevåben. Malinovskij kritiserede, at frontcheferne ikke havde holdt hus
med deres ration af missiler, men havde brugt dem skabelonagtigt og eksempelvis fra starten af øvelsen havde indsat dem mod store byer (Nürnberg),
hvor de burde have været rettet mod modstanderens kernevåben og troppe50

Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 93.
Joseph D. Douglass, Jr., Soviet Military Strategy in Europe, 1980, s. 109f.
52
William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military, 1998, s. 72ff.
51
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koncentrationer. Det fremgår af talen, at Kystfronten under dens angreb på
Danmark foretog en massiv indsættelse af kernevåben. I en ganske pointeret
kritik slås der i den forbindelse ned på, at alle kernevåben blev indsat de to
første dage, uagtet der fra starten var tale om en „svækket“ modstander, som
det hedder. Der burde med andre ord have været indsat langt færre kernevåben mod Danmark.
Det fremgik af foredraget, at man erkendte problemerne med at gennemføre offensive operationer i et af kernevåben forurenet landskab, men at de
sovjetiske styrkers stærke mekanisering og pansring mentes at kunne bidrage
til at løse problemet.53
Den sovjetiske teori for indsættelse af kernevåben på slagmarken har – som
det synes med rette – været udsat for voldsom kritik fra vestlig side som værende udtryk for en kynisk og primitiv tankegang – også over for egne tropper – bestemt af Sovjetunionens artilleritraditioner. Planerne blev da også
ændret efter midten af 1960’erne, da Sovjetunionen var ved at opnå paritet
med USA på kernevåbenområdet. Det er imidlertid klart, at afskrækkelseselementet i denne periode har været meget betydeligt, og at et formål med kernevåbenøvelserne også har været at berøve Vesten illusioner om, at den kunne
have fordele ved at gribe til anvendelse af kernevåben.

Sovjetisk krisestyring
Afgørende i sidste ende var ikke de planer, som den sovjetiske generalstab udformede, men hvorledes de centrale sovjetiske beslutningstagere, f.eks. en
Khrusjtjov, så på sagen. Det var de politiske beslutningstagere – og ikke officererne – der i en akut krisesituation skulle vælge mellem krig eller fred, og
for dem var et angreb ind over zonegrænsen i Tyskland kun én option blandt
mange, og formentlig en, de kun ville ty til, hvis de vurderede, at livsvigtige
interesser stod på spil for Sovjetunionen. Det må også huskes, at mange andre militære optioner end at slippe den store krig løs stod til rådighed. Det er
givet, at der har eksisteret et omfattende sæt af sovjetiske planer for forskellige eventualiteter.
Det er bevidnet, at der i Sovjetunionen ligesom i NATO eksisterede en løbende militær kriseplanlægning („contingency planning“), der udviklede sig
i takt med eksempelvis Berlinkrisens forløb. Penkovskij afslørede således i
sine samtaler med amerikanske efterretningsfolk en plan for en begrænset
konventionel konflikt omkring Berlin. Planen forudså, at østtyske tropper
lukkede adgangsvejene til Berlin. Hvis vestlige enheder søgte at gennemtvinge adgangen, skulle russerne indsætte så mange enheder i kampene, at
Vesten gav op og søgte forhandlinger med Østberlin om adgang til byen.

53

Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 64ff.
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Herigennem skulle yderligere konflikt kunne undgås. Det var den sovjetiske
opfattelse, at vestmagterne var bange for yderligere konflikt.54
Det er uvist, hvilken status den af Penkovskij meddelte plan har haft. Under
alle omstændigheder skal den sammenholdes med de ekstreme sikkerhedsforanstaltninger, som vi i dag ved, at russerne tog før og under bygningen af
Berlinmuren. Ved mødet i Warszawapagten 3. til 5. august 1961, hvor bygningen af muren blev aftalt, blev de deltagende militærpersoner af den sovjetiske øverstkommanderende flere gange opfordret til ikke at foretage nogen handling, der blot på mindste måde kunne fejltolkes som rettet mod
Vesten. Som yderligere sikkerhed underlagde russerne natten 12. til 13. august 1961 – for første og eneste gang – fire østtyske divisioner under de sovjetiske armeer på samme måde, som det ville være sket i krigstid.55 Dette viser,
hvor store bestræbelser den sovjetiske ledelse udfoldede for at sikre sig, at der
ikke opstod en måske eksplosiv tilspidsning af den internationale situation
som følge af østtyske divisionschefers uoverlagte handlinger.

Østflådernes opgaver i 1950’erne
Som belyst ovenfor i afsnittet om de sovjetiske kapabiliteter var det den danske militære efterretningstjenestes opfattelse gennem det meste af 1950’erne,
at den sovjetiske Østersøflåde uagtet dens mange enheder og betydelige offensive kapacitet (i form af krydsere og destroyere) var tiltænkt en defensiv
rolle i tilfælde af krig, og som primær opgave havde at værne sovjetiske kystområder og militære installationer mod angreb fra indtrængende vestlige flådestyrker. Russerne syntes at have studeret de allieredes store landsætninger
under 2. Verdenskrig nøje! En vis forskydning af tyngden af Sovjetflådens aktiviteter mod den vestlige Østersø efter midten af 1950’erne påpeges dog som
nævnt også af de danske efterretningsfolk.
Samtidig betonede danskerne, støttet af nordmændene, i NATO, at der eksisterede en landsætningstrussel mod Danmark fra øst (i hovedsagen baseret
på brug af handelsskibe), men synes som skildret ovenfor ikke rigtigt at være
trængt igennem med budskabet i NATO-kredsen. Der foreligger da heller
ikke fra denne periode udtalelser fra den danske militære efterretningstjenestes side om, at der forelå indicier på, at erobring af de danske stræder havde
høj prioritet i den sovjetiske krigsplanlægning. En vigtig indikator på en offensiv flådestrategi ville uden tvivl være skabelse af en flåde af egentlige landsætningsfartøjer, der kunne bære en større invasionsstyrke til Danmark, men
tegn på en sådan prioritering registreres netop ikke før hen mod den her skildrede periodes slutning. Efterretningstjenesten pegede på, som vi har set, at
54
55

Jerrold L. Schechter & Peter S. Deriabin, The Spy Who Saved the World, 1995, s. 210.
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 63.
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Polen besad en landsætningskapacitet op igennem 1950’erne, men at denne
var begrænset og bestod af forældede fartøjer. Samtidig fulgte man nøje østtyskernes opbygning af en landsætningskapacitet fra omkring 1960 og var klar
over, at en ny udvikling var i gang.
At den danske efterretningstjeneste ikke tolkede helt galt med hensyn til
den sømilitære udvikling, fremgår af det polske og østtyske kildemateriale,
der er blevet offentliggjort efter den kolde krigs ophør. Dette materiale vidner om en defensiv orientering i begyndelsen af 1950’erne, hvor den militære
planlægning synes at have fokuseret på forsvar mod forventede stærke vestlige
flådefremstød ind i Østersøen og imødegåelse af landsætningsoperationer
specielt mod de polske kyststrækninger. Udlægning af minefelter synes at
have spillet en betydelig rolle for de sovjetiske planlæggere.
Det står i dag ikke klart, i hvilket omfang de sovjetiske mineringsplaner i
forbindelse med forsvaret af Østersøen i Stalintiden også omfattede de danske stræder; i hvilken sammenhæng det bør erindres, at mineringer kan foretages af såvel overfladeskibe som af ubåde og fly. Dette kan kun adgang til hidtil utilgængeligt kildemateriale i de sovjetiske marinearkiver vise. Men fra
1950’ernes slutning bliver billedet af de sovjetiske maritime dispositioner tydeligere. Det hænger sammen med, at kildematerialet til Østs sømilitære
planlægning vokser i takt med Warszawapagt-organisationens øgede øvelsesaktivitet og med tildelingen af specifikke krigsroller til den polske og østtyske
flåde. Et omfattende østtysk kildemateriale om Volksmarines styrkeopbygning, uddannelsesaktiviteter og øvelsesplaner er som tidligere berørt nu tilgængeligt og i et vist omfang udnyttet af forskningen.
Det fremgår af materialet fra DDR-marinen, at der så sent som i 1957 tilsyneladende ikke eksisterede en fælles østtysk-sovjetisk plan for forsvaret af
DDR’s kyststribe, hvilket måske ikke er uforståeligt i betragtning af, at den nye
østtyske flåde var under opbygning. I en sovjetisk-østtysk flådeøvelse fra juni
1957, der blev ledet af den sovjetiske Østersøflådes chef admiral Kharlamov,
hedder det nemlig i øvelsesgennemgangen: „Da der mangler en fælles plan
for forsvaret af kystområdet for Den Nationale Folkearmés land- og flådestyrker og for de ved kysten stationerede enheder af den sovjetiske flåde, er flotillecheferne usikre i deres handlinger.“56
Fra sovjetisk side synes der således på dette tidspunkt ikke etableret en plan
for forsvaret af det østtyske kystområde, der byggede på et aftalt samarbejde
mellem de to flåder og gjorde det muligt for Den Nationale Folkearmé at forberede sig på samarbejdet med sovjetflåden under krig. Hvis der eksisterede
en plan for forsvaret af kystområdet, må det antages at have været en rent sovjetisk plan. Ikke desto mindre øvedes forskellige krigssituationer under disse
56

Volker Seibt, Forschungsstudie zum Thema Kommandostabs- und Truppenübungen der Seestreitkräfte/Volksmarine 1956-1970. (jf. note 32), s. 24. Øvelsesmaterialet findes i Bundesarchiv Militärarchiv i Freiburg ( i det følgende forkortet „BA-MA“) under signaturen DVM 10/617.
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års øvelser. Fra 1956 afholdtes øvelser med den sovjetiske østersøflåde om forsvaret af dele af Østersøkysten og i 1957 og 1958 i tilslutning hertil navnlig sikring af udsejling af ubåde fra Świnoujście til et indsatsområde syd for Sundet.
Det fremgik af øvelsesoplæggene, at Vesten forudsattes at minere den af
Sovjetflåden benyttede havn i Świnoujście fra luften.57
Det står i dag klart, at Sovjetunionen i alle tilfælde fra 1957 har besluttet sig
for at forberede en betydeligt mere offensiv flådeindsats omkring de danske
stræder i tilfælde af krig. Baggrunden skal formentlig søges i Forbundsrepublikkens nylige medlemskab af NATO, der givetvis ville give NATO øgede indsatsmuligheder i dette område, men der kan også peges på, at Sovjetunionen
i 1956 fik en dynamisk flådechef i admiral Gorsjkov, der straks kastede sig ud
i en kamp for at øge sovjetflådens indflydelse. Gorsjkov havde – som påpeget
af Carl-Axel Gemzell – en velbevidnet interesse for landsætningsoperationer.
Målet var under alle omstændigheder at søge at stoppe de forventede angribende, vestlige flådestyrker i eller tæt på de danske stræder. En hovedopgave
for de tre østlige flåder, der fra 1958 holdt fællesøvelser, var i denne periode
ifølge de østtyske kilder at søge at spærre for de indtrængende vestlige flåder
gennem oprettelse af spærringer i Femer Bælt og det sydlige Øresund.
At kampen mod „tungere“ vestlige styrker især var en opgave for den sovjetiske østersøflåde blev illustreret gennem en stabsøvelse, som den østtyske
marine afholdt 12.-17.maj 1958 sammen med den sovjetiske østersøflådes
ledende officerer. Øvelsestemaet var ved den lejlighed forlægning af styrker –
dvs. sovjetiske enheder – til den vestlige del af Østersøen for at bekæmpe indtrængende vestlige styrker. Øst ville ved begyndelsen af krigshandlingerne minere Sundet og bælterne ved hjælp af marinefly og torpedobåde. Indtrængende vestlige flådestyrker – dvs. især britiske og amerikanske enheder –
skulle angribes fra luften i Sundet og bælterne. Hvis de vestlige enheder magtede at trænge ind i den vestlige del af Østersøen, skulle de angribes af en sovjetisk „brigade“ af destroyere, af torpedobåde, fly og ubåde.58
En efterfølgende fælles øvelse på lavere niveau fra 17. til 18. juni 1958, der
betegnes som fælles stabsøvelse med efterretningsmidler, kaster formentlig lys
over den sovjetiske slagstyrke, der i krigstilfælde kunne forventes indsat mod
fjendtlige enheder, der trængte ind i den vestlige Østersø. Det hedder nemlig i øvelsesmaterialet, at den 8. Destroyerbrigade bestående af to lette krydsere og seks destroyere i løbet af natten skulle forlægges fra Danzig Bugt til
den vestlige Østersø.59 En vigtig rolle i øvelserne spillede lægning af aktive (i
Femer Bælt) og passive minespærringer. I stabsøvelsen 12.-17. maj 1958 omtales således lægning af „minespærringerne 4 og 5“ mod skibe af mellemstør-

57
Fælles taktisk øvelse 25.-27. juni 1957 og fælles ensidig stabsøvelse 17. maj til 18. juni 1958 henholdsvis DVM 10/617 og DVM 10/14971. BA-MA.
58
Fælles ensidig stabsøvelse „på kort“ 12.-17. maj 1958. DVM 10/14970. BA-MA.
59
Fælles ensidig stabsøvelse 17.maj-18. juni 1958. DVM 10/14971. BA-MA.
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relse til beskyttelse af søforbindelsesvejene nord for Rügen. Dette kunne tyde
på, at der eksisterede en østtysk plan for udlægning af minespærringer i sommeren 1958 – minerne synes man først at have fået senere, jf. nedenfor.
Men allerede tidligere har det sovjetiske forsvar besluttet sig for at opprioritere opgaven at forcere de danske stræder gennem en erobring af de danske øer, idet man skrider til iværksættelsen af omfattende programmer for
bygning af landsætningsfartøjer i alle de tre østlande, der grænsede op til
Østersøen.
Et yderst hemmeligt østtysk flådestudie fra 1957 om den østtyske flådes opgaver og udbygning til 1960 til brug for Warszawapagtens Forenede
Overkommando – et papir der som helhed må formodes at være udformet i
samarbejde med sovjetiske eksperter og svarende til sovjetiske målforestillinger – foreslog skabelse af en langt større østtysk flåde end tidligere forudset omfattende bl.a. fire destroyere, 12 ubåde og et flådeflyvevåben samt ikke
mindre end 36-48 landsætningsfartøjer.60 Disse sovjetiske ønsker oversteg
klart DDR’s finansielle formåen, men i januar 1959 bestemte den østtyske marineledelse dog officielt at opstille landsætningsenheder. Ifølge en tidligere
østtysk flådeofficer var det fra dette tidspunkt et hovedkrav fra Warszawapagtens overkommando at opstille disse enheder. Fartøjerne, der kom i tjeneste 1962-64, bestod af 12 enheder af den mindre Labo (80 t) og 6 enheder
af den større Robbe (700 t; lasteevne otte kampvogne). Dette var ikke nogen
imponerende styrke, men det bør huskes, at hovedparten af landsætningsstyrkerne skulle transporteres til Sjælland på polske og sovjetiske fartøjer. Indøvelse af brug af landsætningsfartøjerne i DDR begyndte først i uddannelsesåret 1962/63.
Af betydning for vurderingen af østtyskernes eget ambitionsniveau er en
plan for udbygningen af flåden fra marts 1958, hvor der under flådens opgaver bl.a. tales om afværgelse af sølandsætninger og blokering af Femer Bælt
med henblik på at forhindre „lette“ fjendtlige overfladeenheders og ubådes
gennembrud (især gennem minespærringer).61
Fra 1959 blev den polske flåde medtaget i de sovjetisk-østtyske stabsøvelser,
der nu – som det præciseredes i øvelsesmaterialet – blev gennemført i henhold til en forpligtende aftale af 20. april 1959 om gensidig udveksling af
efterretninger og oprettelse af efterretningsforbindelse mellem de tre flåder.
Ud fra dette grundlag voksede efterfølgende en ganske omfattende dokumentsamling, kaldet „Baltika“, der regulerede flådesamarbejdet under
øvelser. Der eksisterede således ikke noget egentligt integreret flådesamarbejde, og ud fra øvelsernes karakter at dømme synes der ikke at have eksiste-

60

„Aufgaben und Aufbau der Seestreitkräfte der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik bis 1960 und Studie über notwendige Mittel und Kräfte zur Lösung bestimmter in
der Ostsee stehender Aufgaben nach 1960“, jf. Friedrich Elchlepp m.fl., Volksmarine der DDR, s. 30ff.
61
Friedrich Elchlepp m.fl., Volksmarine der DDR, s. 92.
VURDERINGEN I DAG AF ØSTLIGE INTENTIONER OG PLANER

629

Kap. 24 rettet V

02/06/05

15:52

Side 630

ret nogen fælles forsvarsplan. Samarbejdet mellem flåderne blev ifølge østtyske oplysninger først kvalitativt forbedret omkring 1970.
Den østtyske flåde, der fra 1963 fik lov til at operere mere selvstændigt som
en „operativ flåde“ – indtil da havde den kun status som marine med begrænsede opgaver – så sig til trods for rådigheden over et betragteligt antal enheder (årsskifte 1957-58: 4 flotiller med 90 kampenheder) stillet over for sværtløselige opgaver tæt ved den nye, ganske slagkraftige vesttyske flåde (vesttyskerne havde adskillige destroyere og en voksende ubådsstyrke, enheder
som østtyskerne måtte fravælge af økonomiske årsager) og de danske stræder.
Antydninger af dette forhold kan følges den kolde krig igennem. Man syntes
at have belavet sig på meget store tab i forbindelse med fjendtligheder. Ifølge
den tidligere citerede østtyske kontreadmiral Günther Pöschel regnede man
i den senere del af den kolde krig med tab på op til 40% af skibsstyrken under
de første tre til fire dages kampe, ligesom man imødeså ødelæggelse af de sømilitære støttepunkter. Den østtyske søofficer skjulte ikke, at den østtyske flåde havde skullet tage de første afgørende slag i en krig, og at den ikke havde
været fortrøstningsfuld med hensyn til at kunne klare opgaverne.62 Den østtyske søofficer havde formentlig især forholdene i 1980’erne for øje, hvor den
østtyske flåde kvantitativt og kvalitativt blev overhalet af Forbundsrepublikkens flåde.
At en pessimistisk vurdering også gjorde sig gældende i 1950’erne fremgår
bl.a. af den tidligere omtalte studie fra 1957 om den østtyske flådes opgaver
og udbygning til 1960. Det fremgik af studien, at den østtyske flåde på dette
tidspunkt kun i begrænset omfang så sig i stand til at løse de af russerne stillede opgaver. Det hed nemlig: „Med den nuværende kapacitet er DDR’s flådestyrker kun i stand til at virkeliggøre enkelte elementer med hensyn til opretholdelse af et begrænset operativt regime… Det ville være muligt at lægge
minespærringer, hvis der stod miner til disposition“. Miner var altså ikke for
hånden på dette tidspunkt. Det kom først flere år efter. I tredje kvartal 1961
leverede russerne – vel i sammenhæng med den skærpede internationale situation under Berlinkrisen – 3400 af i alt 3700 miner, der først skulle have været leveret inden 1965.63

Besættelsen af Danmark i det polsk/sovjetiske øvelsesbillede
1950-62. Kystfronten
Det i dag tilgængelige polske øvelsesmateriale fra 1950’erne må betragtes som
en vigtig kilde til Sovjetunionens militære forestillinger op igennem
1950’erne. Det skyldes, at den polske hærledelse frem til efteråret 1956 var
62
63

Günther Pöschel, „Die Volksmarine als Teil der Vereinten Ostseeflotte“, s. 389.
Friedrich Elchlepp m. fl., Volksmarine der DDR, s. 31.
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domineret af sovjetiske officerer indsat af Stalin, og at de større polske øvelser
enten var planlagt fra sovjetisk side eller nøje koordineret med den sovjetiske
generalstab. Den polske forsvarsminister og hærchef i årene 1949-1956 var
Stalins kampfælle fra 2. verdenskrig den polskfødte marskal Konstantin
Rokossovskij, der i anden verdenskrigs slutfase havde ført den ham underlagte armé frem til Lübeck – hvor briterne blokerede for yderligere fremrykning. Den polske generalstab kan frem til Gomu¢kas magtovertagelse i
1956 betragtes som en forlængelse af den sovjetiske generalstab. Ved systemskiftet i Polen i oktober 1956 blev marskallen og hans sovjetiske følge udrenset. Men som følge af dette forløb har de polske øvelser frem til 1956 en særlig betydning som kilde til sovjetiske operative forestillinger.
Det må tolkes som vidnesbyrd om Stalins og den sovjetiske generalstabs
planlægning af operationer under en mulig krig med Vesten, at polske armeer allerede før Koreakrigens udbrud under et langvarigt øvelsesforløb ledet af marskal Rokossovskij (maj til juni 1950) – og efter at en vestlig invasionsstyrke inden øvelsens start supponeredes knust ved Kolobrzeg – øvede en
offensiv operation mod Hamburgområdet og Danmark. Øvelsen har efterladt
et ikke ubetydeligt kildemateriale i polske arkiver og lader sig klart belyse.
Øvelsen er ikke mindst interessant, fordi den – i alle tilfælde på idéplanet –
viser et tydeligt slægtskab med de krigsplaner, der var gældende i 1960’erne
og 1970’erne, og som vil blive behandlet nedenfor. Vel for første gang i et tilgængeligt østligt øvelsesmateriale omtales således to af de store angreb, der
skulle kendetegne de østlige krigsplaner gennem det meste af den kolde krig,
nemlig ud over fremstødet mod Danmark det sovjetiske hovedfremstød mod
Ruhr-området, eller som det hedder i øvelsesmaterialet fra 1950 „i den strategiske retning Ruhr“. Der er derfor grund til at tro, at den polske øvelse ikke
har stået alene, men at den skal ses om udslag af et mere omfattende kompleks af planer for en krig med Vesten, som Stalin har ladet sin generalstab
udarbejde.
I 1950 opereres dog med et anden frontinddeling end senere, idet der omtales fronter såvel til venstre som til højre for Kystfronten. Til venstre omtales
„Nord-Vest-fronten“, der angreb i retning af Hamburg, medens fronten til
højre for Kystfronten („Pribaltijskij front“) måske har været forudsat indsat
mod Sydsverige. Som i alle senere øvelser er udgangspunktet et omfattende
vestligt angreb, der bringes til standsning, hvorefter Øst går i offensiven.
Under øvelsen i 1950 blev den polske armé („37. armé“), der skulle gå mod
Jylland, pr. jernbane og ved egen bevægelse koncentreret i området 20-40 km
vest og nordvest for Schwerin. Opgaven for Kystfrontens chef var i første omgang den 12. juni at angribe i retningen Bad Oldesloe-NeumünsterRendsburg-Flensburg. Efter at fjendens „Hamburg-gruppering“ var slået,
skulle Kielerkanalen besættes på fjerde operationsdag, hvorefter man skulle
trænge frem til den danske grænse, der skulle nås dag 7 eller dag 8. Her
skulle nye ordrer så afventes. Under løsningen af opgaven skulle forsvarsVURDERINGEN I DAG AF ØSTLIGE INTENTIONER OG PLANER
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Udsnit af kort fra polsk stabsøvelse i juni 1950, hvor Danmark „befries“ af polske styrker.
Øvelsen blev ledet af Polens forsvarsminister, den sovjetiske marskal K.K. Rokossovskij. (CAW.
Warszawa).

linjen ved Trave gennembrydes og en del af styrken sendes til Kiel for at erobre byen. Medens hovedstyrken bevægede sig nordpå, skulle et armékorps
rykke frem i linjen Husum-Tønder, medens andre styrker skulle bevæge sig
langs østkysten i retning Rinkenæs med henblik på senere at gå over til Als.
Koncentrationen af skyts og kampvogne pr. km i gennembrudsafsnittet blev
sat til henholdsvis 80 og 30-35. Tempoet blev fastsat til 20-25 km, for kampvognsstyrker 30-35 km om dagen.64
En ganske særlig opmærksomhed blev under øvelsen viet Bornholms erobring, der tydeligt nok var et vigtigt moment i hele forløbet. Erobringen
skulle ske gennem landsætning af en række regimenter ved Nexø (1 km syd
for Nexø) og Rønne (1 km nord for Rønne). Landsætningerne skulle forberedes ved luftangreb og sikres gennem flådestyrker. Landsætningen på Born64

Plan nastupatelnoj operatsii na levom kryle Primorskovo Fronta [Plan for angrebsoperation på
Kystfrontens venstre flanke], dateret 6. juni 1950 og underskrevet af stabschefen for Kystfronten generalløjtnant Pigarevitj. Centralne Archiwum Wojskowe, Sztab Generalny 1945-1950, 793/59/97.
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holm skulle ske den 12. juni, samtidig med indrykningen i Slesvig-Holsten, og
øen ville således blive besat ca. tre uger før, operationen mod Danmark forventedes afsluttet.65
Nået så vidt i øvelsesforløbet udsendte overkommandoen et direktiv til
Kystfrontens chef om at erobre Danmark og anmodede om hans plan for,
hvorledes han kunne „befri“ hele Danmark ved at besætte den jyske halvø og
de danske øer.
Chefen for Kystfronten generaloberst S.G. Poplavskij – som Rokossovskij en
polak i sovjetisk tjeneste og dennes stedfortræder – definerede i sin operationsplan af 19. juni opgaven som at berøve fjenden adgang til baser og flyvepladser i den vestlige del af Østersøen ved at erobre det danske territorium
samt at give Østersøflåden mulighed for at overføre krigshandlingerne til
Nordsøen.
Angrebet på Jylland skulle ske ved den 22. juni at rette hovedangrebet fra
Tønder-Ladelund-Bargus (Fårhus?)-området i retning af Haderslev og Kolding. Ved udgangen af dag 3 skulle man stå i linjen Vejle-Tarm og overføre
styrker til Fyn. Hele Jylland skulle være erobret ved udgangen af dag 8 eller 9.
Angrebet på øerne skulle ske som et koncentrisk angreb, der udgik fra henholdsvis Falster (hovedangrebet) og Fyn og endte med indtagelsen af København. På Falster skulle landsættes 1 infanteridivision (24. juni), der skulle forstærkes med yderligere 1 infanteridivision (inden 27. juni). Den 28. juni
skulle Lolland besættes af styrker fra Falster og ved landsætning af yderligere
en infanteridivision. Det koncentriske angreb mod Sjælland og København
skulle først sættes ind 2. juli og være gennemført 5. juli.66
Under øvelsen forudsattes, at Danmark fraset Bornholm kunne erobres på
små 14 dage (22.juni-5. juli), et tidsrum der formentlig var bestemt af den
valgte fremrykningshastighed.
Som også fremhævet af den polske general Drzewiecki i et interview efter
den kolde krigs ophør ville Polen være ude stand til at gennemføre de ovennævnte operationer i 1950. Men som det også fremgår af det østtyske øvelsesmateriale, er der under den kolde krig ikke få eksempler på, at Sovjetunionen
under stabsøvelser forudsatte en kapabilitet, som ikke var til stede på øvelsestidspunktet, men eksisterede som et planlægningsmål. Ifølge general
Drzewiecki blev de polske væbnede styrker senere tilpasset til at kunne gennemføre den nævnte angrebsoperation. Det er desværre ud fra det foreliggende kildemateriale vanskeligt at afgøre den egentlige status af de planer,
der blev udarbejdet efter den tilsyneladende skelsættende øvelse i 1950.
Ifølge generalen – der var aktiv i den polske hærs planlægningsafdeling disse
65

Befaling til chefen for Den Baltiske Flåde angående landsætning på Bornholm af 6. juni 1950.
Underskrevet af chefen for Kystfronten generaloberst Poplavskij og stabschefen generalløjtnant
Pigarevitj. Samme sted.
66
Kystfrontchefen generaloberst Poplavskijs beslutning som oversendt til den øverstkommanderende den 19. juni 1950. Samme sted.
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år – var disse øvelser grundlaget for udarbejdelsen af egentlige operationsplaner, medens den yngre general Tuczapski i et andet interview hævdede, at der
ikke eksisterede nogen operationsplan før 1960.67 General Tuczapski tænkte
formentlig her på den operationsplan, som den sovjetiske og den polske generalstab aftalte i 1961, jf. nedenfor. Til Tuczapskis udtalelse skal føjes den
kommentar, at selv om der måske ikke eksisterede en polsk operationsplan før
1961, er det mere end sandsynligt, at der i 1950’erne har eksisteret en sovjetisk plan for indsættelse af de polske styrker i tilfælde af krig.
Andet polsk øvelsesmateriale fokuserede især på at indøve afværgelse af en
formodet landgangstrussel fra Vesten. En offentliggjort polsk forsvarsplan fra
1951 gældende for 1. og 2. polske armé forudså således vestlige landsætningsog luftlandeoperationer mod en række navngivne lokaliteter på den polske
østkyst, dog ikke i en krigs første uge. Mest truet opfattes kystområderne øst
og vest for Kolobrzeg at være. Truslen opfattedes som kommende fra de store
NATO-stater, men det blev også nævnt – noget overdrevet forekommer det –
at Danmark, Norge og Sverige efter mobilisering kunne være rede til operationer mod den polske kyst. Angrebet på den polske kyst forudsattes at starte
fra de skandinaviske stater, der også forudsættes at være udgangspunkt for de
vestlige luftlandsætninger. For at kunne imødegå de vestlige landsætningsoperationer mod den polske Østersøkyst skulle de to omhandlede polske armeer sammendrages umiddelbart efter et krigsudbrud til den nordvestlige
del af landet.68

Kystfrontøvelsen i december 1954
De mange polske militærøvelser fra begyndelsen af 1950’erne er kendetegnet
ved såvel defensive som offensive elementer, idet afværgelse af forventede
vestlige landsætningsoperationer på den polske kyst indgik med en vis vægt. I
en stor stabsøvelse for ledende polske stabsofficerer fra hær og flåde fra december 1954 er offensiven imidlertid helt dominerende. Denne øvelse har
betydelig forskningsmæssig interesse, idet den i vidt omfang øvede de operationer, der skulle kendetegne de østlige planer for krigssituationen i
1960’erne og 1970’erne. I det følgende vil stabsøvelsen blive gennemgået.
I stabsøvelsen, der formentlig blev ledet af den polske generalstabschef generaloberst Bordzilowski og gennemført i dagene 6.-11. december 1954, var
hovedvægten lagt på angrebsoperationen, i særdeleshed på passage af store
vandhindringer. Temaet for øvelsen, der betegnedes som „Krigsspil på kort“,
var som typisk for den sovjetiske øvelsestradition nøje defineret og lød:
„Organisering og gennemførelse af en fronts angrebsoperation langs kysten
67

„Warsaw Pact Generals in Polish Uniforms“, jf. PHP’s hjemmeside, s. 6, 10.
„Operational Plan for the Dislocations of the First and Second Polish Armies in Case of War Operations in
1951“ på PHP’s hjemmeside (http://www.isn.ethz.ch/php).
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med forcering af store vandhindringer i den operative dybde af fjendens forsvar og under det vilkår, at begge parter bruger atomvåben“. Som typisk ved
de østlige øvelser blev det ligeledes præciseret, hvad der skulle indøves, nemlig angrebsoperationen med forcering af store vandhindringer; udvidelse af
søofficerernes viden om, hvorledes flåden kunne sikre angrebsoperationen;
gennemarbejdning af de spørgsmål, der knyttede sig til gennemførelse af angrebsoperationen i en situation, hvor begge parter anvendte kernevåben samt
endelig studium af de militærgeografiske forhold i Kystretningen. Det område, der var omfattet af krigsspillet, betegnedes som den nordvestlige del af
Tyskland samt Holland.
Det fremgår af øvelsesoplægget, at øvelsen til sidst ville blive gennemgået af
den polske øverstkommanderende og forsvarsminister marskal Rokossovskij
den 12. december 1954. Det er uvist om Rokossovskijs gennemgang af denne
øvelse har efterladt sig skriftlige spor. Det for udredningen tilgængelige kildemateriale består primært af den russisksprogede „Legenda“,69 dvs. øvelsesoplægget underskrevet af generaloberst Bordzilowski (med angivelse af øvelsens
hovedtræk og mål, klassificeret „Yderst Hemmeligt“) samt frontchefens polsksprogede operationsbefaling nr. 1 („Dyrektywa operacyjna nr. 001“,70 ligeledes „Yderst Hemmeligt“).
Dette materiale har stor forskningsmæssig interesse, idet de implicerede
generalstabe tydeligt nok har videreudviklet det koncept, der lå til grund for
den ovennævnte øvelse fra 1950. For første gang i 1950’erne møder vi en af
den sovjetiske generalstab approberet frontøvelse, der giver klare indikationer af retning og mål for Kystfrontens operationer ikke blot mod Danmark,
men også mod Nordtyskland og Holland. Det skal også bemærkes, at øvelsen
omfattede brug af et antal kernevåben. Kernevåbnene skulle indsættes forud
for det konventionelle artilleris ildforberedelse og som en slags forstærket udgave af denne. Det blev også forudsat, at Vesten ville bruge kernevåben, uden
at dette dog ses at have haft nogen afgørende indflydelse på de dispositioner,
chefen gjorde.
Krigsspillet indledtes som i alle østlige øvelser under den kolde krig med et
vestligt angreb og i dette tilfælde med hovedfremstød mod Berlin og
Dresden. Efter 15 dages hårde kampe blev det vestlige angreb standset i en
linje, der løb fra Sachsen til Mecklenburg over byerne Freiberg (Sachsen),
Riesa, Dessau, Brandenburg, Neustadt, Ludwigslust og Schwerin. Forsvaret af
Nordtyskland udførtes af 6 armégruppe af „de brune“ (der sammen med de
„blå“ udgjorde de vestlige styrker), der skulle forhindre „de rødes“ gennembrud i akserne Pritzwalk-Osnabrück og Parchim-Hamburg. Den vestlige armé-

69

Legenda [Øvelsesoplæg], underskrevet af generaloberst Bordzilowski. Centralne Archiwum
Wojskowe, Zarz ad
˛ I Sztabu Generalnego, 613/56/26.
70
Dyrektywa Operacyjna Nr. 001. Centralne Archiwum Wojskowe, Sztab Generalny 1951-1956,
613/56/26.
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gruppe forudsattes at have sin anden forsvarslinje ved Weser. Efter at de røde
havde fået tilført reserver, gik de til modangreb. Det skal bemærkes, at øvelsens indledende „hårde“ kampe har en udpræget skematisk karakter, de
egentlige operationsdage i øvelsen begynder da også med det østlige modangreb.
Ifølge øvelsesoplægget, der fastlagde mål, angrebsretninger og faser, skulle
Kystfronten med to armeer og en mobil gruppe gennemføre hovedangrebet
frem til Holland i aksen Pritzwalk, Wittenberge, Verden, Enschede (østlige
del af Holland) og Eindhoven samt med én armé angribe i „sideretningen“ i
aksen Plate (sydvest for Schwerin), Hamburg, Schleswig. Denne betegnelse af
angrebet på Slesvig-Holsten og Jylland som „sideretningen“ eller „hjælperetningen“ fastholdes gennem hele den kolde krig. Samtidig med dette angreb
skulle de røde styrker syd for Kystfronten, der betegnedes „Centralfronten“,
indlede deres angreb mod Ruhr. De interessante er, at de her skildrede
operationer i hovedtræk svarer til det billede, der kendetegner de østlige planer for 1960’erne og 1970’erne, der vil blive udførligt behandlet i kapitlerne
52-53. Hovedtanken bag disse planer kan således føres tilbage til i alle tilfælde
1954, hvorfra der igen kan trækkes en tydelig linje til den ovenfor skildrede
øvelse fra maj-juni 1950.
Den mere specifikke opgave at erobre det slesvig-holstenske område skulle
løses ved at rykke frem til havet, dvs. Østersøen, tilintetgøre fjendens styrker
vest for Lübeck og derefter omringe „de blå“ styrker i Hamburg-området.
Fremrykningshastigheden for de tre faser, øvelsen var inddelt i, var fastsat
til ca. 35 km i døgnet og lidt hurtigere for den mobile gruppe. Hastigheden
var således øget med 10-15 km i døgnet i forhold til den hastighed, der blev
fastsat for øvelsen i 1950. Af øvelsesoplæggets meget detaljerede styrkeberegning fremgik det, at de røde styrker havde en overvægt på 1,5:1 i det slesvigholstenske område med hensyn til divisioner og på 1,6:1 med hensyn til
kampvogne. I selve hovedangrebsafsnittet (på 25 km) var de tilsvarende forhold 2,6:1 og 2:1, hvilket ikke kan betegnes som overvældende, men det må
samtidig tilføjes, at der forudsattes indsættelse af atomvåben mod de forsvarende vestlige styrker.
Af frontchefens operationsbefaling, der er dateret 1. april, fremgår, hvorledes den stillede opgave besluttedes løst. Vi vil her navnlig se på fremstødet
mod Danmark. Det fremgår af befalingen, at 2. armé skulle rette angrebet fra
Rastow (syd for Schwerin) over Wittenburg til Trittau (lige øst for Hamburg)
og bryde fjendens forsvar i området Schweriner See-Webbelin. Første opgave
bestod i at oprette et brohoved på vestbredden af Elben-Lübeck-kanalen, og
en del af styrkerne skulle i samarbejde med den baltiske flåde bryde igennem
til Østersøen og slå fjendens styrker øst for Lübeck. Den videre fremrykning
skulle ske via Bargteheide (nordøst for Hamburg), Bad Bramstedt og
Treja(?). Her skulle styrkerne deles: Nogle skulle gå mod øst mod Reinfeld og
Eutin og her forene sig med styrker, der blev landsat ved Neukirchen. Andre
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styrker skulle hjælpe den 1. armé med at knuse modstanden i Hamburg-området. Før udgangen af dag 6 skulle armeen støttet af flådestyrker stå i linjen
Kieler Bucht, Schleswig, Friedrichstadt, Helgoland Bucht, Elbens udløb i
Nordsøen. På dag 7 skulle 2. armé overgå til Overkommandoens disposition,
medens den 6. armé tilgik fronten som forstærkning på dag 10. Det skal bemærkes, at umiddelbart til venstre for 2. armé skulle den 1. armé, der gik syd
om Hamburg, deltage i bekæmpelsen af forsvaret af Hamburg og ved udgangen af dag 6 have krydset Weser og have erobret de vigtige vestlige baseområder Cuxhaven og Bremerhaven.
Operationsbefalingen rummer tillige oplysninger om brugen af de kernevåben, der stod til disposition, der som nævnt skulle indsættes umiddelbart
forud for ildforberedelsen i angrebsfasen. For hver armés angrebszone var
der tildelt én atombombe af „mellemstørrelse“ og to bomber af „lille størrelse“ (næppe under 10 KT). Til dette antal skulle (for hele fronten) lægges
yderligere to bomber af mellemstørrelse og tre små bomber, der var bestemt
til første operationsdag, samt til brug mod forsvarets dybde fire atombomber
af mellemstørrelse og seks små bomber, der kunne bruges dag 2 til dag 6.
Dette giver et samlet antal for fronten af i alt ni bomber af mellemstørrelse og
15 små bomber.
Efter en pause beordredes 2. armé gennem en befaling fra overkommandoen, dateret 15. april, til at fortsætte operationen op i Jylland fra 17. april.
Fremrykningen beordredes i linjen Jubek, Tinglev, Jordrup (vest for Kolding), således at styrkerne den 19. april skulle stå i linjen Kolding, Jordrup,
Vejen, Lintrup, Kongeåen. Den videre fremrykning beordredes i linjen
Kolding, Viborg, Ålborg, Skagen. Før udgangen af den 25.-26, april skulle den
jyske halvø være erobret, og der skulle ligeledes være foretaget landsætninger
på Langeland, Ærø, Fyn, Samsø og Læsø.71 Der er ingen antydning af, at det
blev ventet alvorlig modstand fra vestlig side, eller at opgaven var uløselig.
Med hvad med besættelsen af de danske øer? Dette tema indgik ikke i
øvelsen, men det fremgik af frontchefens operationsbefaling, at besættelsen
af Bornholm, af Sveriges sydkyst samt af øerne Møn, Lolland og Sjælland var
opgave for den „28. armé“ i samarbejde med den „3. baltiske flåde“. Skillelinjen i forhold til Kystfronten var en linje fra Bornholm over Falster, Lolland,
Langeland og Sjælland. Det må stå hen, om den „28. armé“ bestod af polske
eller sovjetiske styrker, men tankegangen var, at disse styrker skulle sætte sig
fast i Skåne, erobre de danske øer og støttes i sine operationer af den sovjetiske Østersøflåde, der skulle trænge frem mod Skagerrak og Nordsøen. I
1950’erne – hvad det ikke gjorde senere under den kolde krig – indgik det så71
Dyrektywa Naczelnego Dowództwa [Overkommandoens befaling] nr 0021 af 15. april samt
Dyrektywa Nacznelnego Dowództwa nr 0022 af 15. april (rummer befaling for afslutningen af flådeoperationerne gennem overførsel af hovedparten af flådestyrkerne til Nordsøen). Centralne
Archiwum Wojskowe, Zarzad
˛ I Sztabu Generalnego, 613/56/26.
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ledes i den sovjetiske militære forestillingsverden, at det ville være nødvendigt
at erobre Sydsverige i starten af en storkrig. Dette var formentlig betinget af
den i øst udbredte opfattelse, at de sydsvenske havne i tilfælde af krig ville
blive anvendt af vestmagterne som udskibningssteder i forbindelse med offensive operationer mod navnlig Polen. Ikke så få vidnesbyrd om den polske militære efterretningstjenestes interesse for de sydsvenske havne – bl.a. i form af
kort over fæstningsanlæg ved havnene – findes i det polske flådearkiv.72
Som en konklusion på gennemgangen af generalstabsøvelsen fra 1954 kan
det konstateres, at konceptet for den Kystfrontoperation mod Holland,
Nordtyskland og Danmark, som vi møder fuldt udformet fra 1961, jf. gennemgangen i det følgende, allerede i hovedtræk har foreligget i alle tilfælde i
1954. Målet var dengang som senere at forhindre, at de vestlige magter med
deres formodede store potentiel kunne udnytte det danske område og sydsvenske område og basefaciliteterne og havnene i Nordtyskland og Holland
til offensive operationer mod øst.
Det i generalstabsøvelsen fra december 1954 indøvede samarbejde mellem
„2. armé“ og „9. flåde“ var det specifikke tema for en mindre, men nært beslægtet øvelse, der afholdtes i februar 1955. Her blev der arbejdet med samme
tidsrammer som i den tidligere øvelse, således at de polske styrker i 2. armé
ved udgangen af dag 6 skulle være rykket frem til linjen Eckernförde,
Schleswig, Friedrichstadt og Husum. I forbindelse med det indledende angreb blev indsat atomvåben. Inden da skulle der foretages landsætning på dag
3 ved Kraksdorf med to regimenter og på Femern med et regiment. Disse styrker skulle ved dagens udgang stå i linjen Lütjenburg, Malente, Eutin.73
Øvelsen er interessant som vidnesbyrd om en tidlig beskæftigelse med landsætningsoperationer, der skulle blive en vigtig opgave for de polske styrker i
1960’erne og 1970’erne.
De ovenfor skildrede øvelser er vigtige til belysning af de operative forestillinger i den sovjetiske generalstab – der uden tvivl stod bag øvelsesoplægget –
i en fase, hvor den polske generalstab helt var domineret af marskal Rokossovskij og hans medbragte sovjetiske følge. Denne dominerende sovjetiske officerskreds blev som nævnt afskediget som en konsekvens af Gomu¢kas magtovertagelse i Polen i 1956 og erstattet af polske officerer. Det lidt overraskende er, at den nye polske generalstab – ud fra egne nationale og suverænitetsmæssige grunde – overtog det udviklede koncept for operationer mod Nordtyskland og Danmark („Kystfronten“), og i 1961 fik den sovjetiske ledelses
72

Umocnienia przeciwdesantowe w Po¢udniowej Szwecji [Antiinvasionsanlæg i Sydsverige], fremsendt 26. februar 1959 af divisionsgeneral G. Kurczyński til kontreadmiral Studziński. Archiwum
Marynarki Wojennej, Sprawy dotycz a˛ ce studiowania Zachodniego Teatru Dzia¢ań Wojennych.
2636/63/3.
73
Plan wspó¢dzialania 2 A z 9 Flot a˛ i desantem morskim af 9. februar 1955 og underskrevet af brigadegeneral Huszcz på vegne af arméchefen. Centralne Archiwum Wojskowe, Sztab Generalny 19511956, 1085/61/78.
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godkendelse af polsk ledelse af Kystfronten gennem et håndskrevet direktiv,
der indeholdt parametrene for angrebet.74 Den sovjetiske krigsplanlægning
opererede fra dette tidspunkt med en polsk ledet front inden for den „vestlige krigsskueplads“. Det kan ikke udelukkes, at der er tale om et militærpolitisk kompromis, hvor polakkerne fik den fjer i hatten at få kommandoen over
en hel front mod til gengæld at indordne sig under den (offensive) sovjetiske
strategi og det sovjetiske aksiom om multilaterale øvelser under sovjetisk ledelse.
I henhold til det nævnte sovjetiske direktiv udarbejdede polakkerne i årene
1961 til 1963 en operationsplan for Kystfronten, der indeholdt retningslinjerne for, hvorledes operationerne mod Nordtyskland/Holland og Danmark
skulle forberedes og iværksættes, herunder også tidsrammerne for deres gennemførelse. Operationsplanen er stadig ikke offentliggjort, men eksistensen
af den er bekræftet af højtstående polske officerer, og dens indhold kendes i
hovedtræk. Operationerne mod Danmark omfattede nedkæmpelse af danske
styrker i Slesvig-Holsten, indrykning i Jylland sydfra samt landsætnings- og
luftlandeoperationer mod de danske øer og stræder. Operationsplanen blev i
samarbejde med den sovjetiske generalstab løbende justeret i lyset af udviklinger på det taktiske og militærteknologiske område, men blev ifølge den
polske general Siwicki i sin kerne opretholdt frem til den kolde krigs ophør.
Ifølge generalen var der heller ingen overvejelser om at ændre den.75
Polen fik altså ansvaret for at forberede og lede en fronts operationer. En
„front“ var efter de rådende sovjetiske forestillinger „en operativ-strategisk
sammensætning af stridskræfter, der i regelen dannes ved en krigs begyndelse
og er bestemt til operativt-strategiske opgaver i flere retninger (eller kun en
strategisk retning) på en kontinental krigsskueplads“ (citat fra den sovjetiske
militærencyklopædi). Den øverstkommanderende for fronten havde meget
vide beføjelser, idet alle enheder, der var forudset til operationernes gennemførelse, direkte var underlagt ham, det gjaldt også enheder fra andre værn, fly
og orlogsfartøjer.
Den polske operationsplan forudsatte muligheden af indsættelse af taktiske
og operativt-taktiske missiler udstyret med sovjetiske atomsprænghoveder samt
nedkastning af sovjetiske kernevåben fra fly. Polakkerne opførte i 1960’erne
to depoter i det vestlige Polen til disse kernevåben og opstillede og øvede de
enheder, der i påkommende tilfælde skulle udføre operationen. Det står
klart, at frigivelse af sprænghovederne udelukkende var et sovjetisk anliggende.

74

Jf. den tidligere (note 28) citerede artikel af Pawe¢ Piotrowski Landgang i Danmark, hvor der også
henvises til Piotrowskis større artikel Front Polski (Nadmorski) po II Wojnie Ÿwiatowej [Den polske front
(Kystfronten) efter 2. Verdenskrig].
75
Samme sted; for interviewet med general Siwicki se: Warsaw Pact Generals in Polish Uniforms på PHPhjemmeside, s. 33ff.
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Det fremgår af interviews med de polske generaler, at de polske stabe efter
den i 1961 indgåede aftale med den sovjetiske generalstab traf de nødvendige
forberedelser til at kunne gennemføre frontoperationerne, der jo involverede operationer med hele tre polske armeer. Men den sovjetiske beslutningsret på kernevåbenområdet, nødvendigheden af sovjetisk flystøtte og transportkapacitet samt medvirken af sovjetiske flåde-, amfibie- og luftlandeenheder betingede et sovjetisk engagement i kystfrontoperationen, som udelukkede, at der kunne være tale om en „ren“ polsk operation. Det synes imidlertid at have skabt problemer, at den overordnede sovjetiske stab (på krigsteaterniveau) forbeholdt sig ret til at ændre de planlagte polske operationer i
takt med udviklinger andre steder. Polsk utilfredshed førte til en ny aftale i
slutningen af 1970’erne, der indførte, at sådanne ændringer skulle godkendes af den polske statsledelse.76
Beslutningen om Kystfrontens oprettelse i 1961 var uden tvivl et vendepunkt i operativ henseende, idet der ikke blot blev udarbejdet operationsplaner for Kystfronten – som del af mere omfattende sovjetiske planer for hele
den vestlige krigsskueplads – men givetvis også udførlige planer for de
Forenede Østersøflåders indsats ved forceringen af de danske stræder og i
nedkæmpelsen af de vestlige flådestyrker i området. Det er påfaldende, at
sommeren og efteråret 1961 også udgør et afgørende vendepunkt med hensyn til Warszawapagtlandenes fælles øvelsesaktiviteter. Det er et vidnesbyrd
om den tætte forbindelse mellem øvelsesplaner og operationsplaner, at østlandene på dette tidspunkt gik over til at øve besættelse af de danske stræder
(og hele det danske territorium) som et vigtigt moment i Kystfrontens samlede operation vestpå. Som såvel polsk som østtysk materiale til overmål dokumenterer, skulle dette tema blive et hovedtema i øvelsessamarbejdet og
blive gennemspillet i øvelse efter øvelse gennem de næste mere end tyve år.
I en rent østtysk øvelse (fra 31. juli til 12. august 1961) – der dog som alle
større øvelser sattes i værk fra Sovjetunionen – fik Volksmarine til opgave at
støtte „de forenede land- og luftstridskræfters“ kamphandlinger til erobring
af Sundzonen gennem en „taktisk landing“ på Falster og ved at overføre en
konvoj af transportskibe med tropper og tungt krigsmateriel til Gedser.77 Falster-operationen optræder som fast element i øvelserne fremover, og var uden
tvivl en af de af Sovjetunionen befalede krigsopgaver for de østtyske styrker.
Samtidig står det klart, at østtyskerne her øvede en operation, de først i 196364 havde de materielle forudsætninger for at gennemføre.
Volksmarines støttefunktioner i den vestlige Østersø i forbindelse med
Kystfrontens fremrykning blev navnlig gennemspillet i en øvelse fra 30. september til 10. oktober 1961, der betegnes som en „operativ-strategisk stabs-

76
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Warsaw Pact Generals in Polish Uniforms, s. 22.
DVM 10/5570. BA-MA.
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øvelse for den forenede overkommando“.78 Her blev for første gang, som det
understreges i øvelsesmaterialet, Volksmarine underlagt den sovjetiske østersøflådes chef i dennes funktion som chef for De Forenede Østersøflåder, dvs.
i dennes krigsfunktion. Som det til stadighed fremgår af de forskellige befalinger for øvelser, var såvel Kystfronten som De Forenede Østersøflåder „fronter“, dvs. overordnede militære kommandoer og styrkesammensætninger, der
først trådte i funktion ved en krigs begyndelse – og efter kommando ovenfra.
Den overordnede kommandofunktion i krig ville blive udøvet af en stab udskilt af den sovjetiske generalstab. I modsætning til NATO-landene havde
man således ikke en i fredstid oprettet stab til at lede operationerne i krig.
Dette fik Warszawapagt-landene først i 1984 under indtryk af, hvad man opfattede som en øget vestlig militær trussel fra anden halvdel af 1970’erne, jf.
kapitel 79.
Som i meget af det østtyske maritime øvelsesmateriale var Kystfrontens forskellige landmilitære bevægelser og mål kun skitseret i oktoberøvelsen 1961.
Den overordnede kontekst berørtes under øvelserne typisk kun, hvor den
havde betydning for den kommandoaktivitet, der øvedes. Det fremgik dog, at
polske styrker skulle gå i land i Køge og Fakse bugter. Til gengæld var de forskellige østtyske støttefunktioner, der udgjorde østtyskernes øvelsestema, beskrevet i detaljer. Volksmarine skulle foretage en selvstændig landgang på
krigens anden dag (T2) med en bataljon fra Kystfrontens 34. Mekaniserede
division og indtage havnene Gedser og Stubbekøbing. Derudover skulle østtyskerne erobre Lillebæltsbroen og lette den polske „50. armé“ indtagelsen af
Fyn samt samme armes overgang til Tåsinge og Ærø. Det var tillige en østtysk
opgave at gå i land på Langelands vestside og besætte de på sydspidsen værende kystbefæstnings- og observationsanlæg for dermed at sikre fuld kontrol
over Storebælts sydlige indsejling.
I 1962 afholdtes to øvelser, af hvilke den første (fra 17. til 22. maj 1962) betegnedes som en „fælles stabsøvelse“, hvori der indgik egentlige enheder. Den
blev ledet af den sovjetiske østersøflådes chef, viceadmiral Orjol,79 medens
den anden øvelse (fra 24. september til 6. oktober 1962) blev betegnet som
en flådeøvelse „mit Darstellungskräften“.80 Denne øvelse, der blev ledet af
chefen for Volksmarine, omfattede således også reelle styrker og enheder. I
begge tilfælde drejede øvelserne sig om at øve støtte til Kystfrontoperationen
ved at rydde og hurtigt erobre stræderne. Det skal bemærkes, at der i ingen
af øvelserne hverken øvedes eller supponeredes operationer, der involverede
svensk eller norsk territorium. Først fra 1970’erne videreføres landgangsoperationen mod Danmark til Sydnorge med besættelse af positioner ved den

78

DVM 10/14974. BA-MA.
DVM 10/5582 og 5583. BA-MA.
80
DVM 10/23824 og 10/23825. BA-MA.
79
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norske Skagerrakkyst kombineret evt. med angreb med atomvåben (således
1977 i øvelsen „Val-77“). Sverige ønskedes tilsyneladende holdt neutralt.81
Sammenfattende viser det nu tilgængelige østlige kildemateriale, at Sovjetunionen meget tidligt i den kolde krig var optaget af det danske strædeområdes betydning for forløbet af en storkrig mellem Øst og Vest. Som under hele
den kolde krig forudsattes det, at denne krig blev udløst af Vesten. Så tidligt
som i 1950 øvede polske stabe Danmarks erobring i tilfælde af krig, og en
polsk generalstabsøvelse fra december 1954 indeholdt hovedelementerne af
den Kystfrontoperation, hvis gennemførelse blev det polske forsvars hovedopgave i 1960’erne og 1970’erne. Den sovjetiske tankegang bag øvelsesplanerne
var at skabe flankesikring for det store angreb ind i Forbundsrepublikken og
forhindre, at vestmagterne kunne bruge Danmark og Sydsverige som springbræt for offensive fly- og landsætningsoperationer i Østersøområdet. Samtidig ville man sikre, at den sovjetiske østersøflåde kunne trænge ud i Nordsøen.
Året 1961 kan siges at have udgjort et vendepunkt i militær henseende for
Sovjetunionen og dets nære forbundsfæller. Efter forskellige tilløb blev en
række afgørende både teoretiske og praktiske beslutninger taget i Moskva om
det fremtidige samarbejdes karakter. Det militære samarbejde konkretiseredes fra nu af gennem tildeling af mere selvstændige krigsroller til specielt
Polen og Tjekkoslovakiet, der hver fik til opgave at danne en front inden for
den „vestlige krigsskueplads“, hvor en hovedopgave selvsagt tilfaldt de sovjetiske tropper i Østtyskland. Polakker og tjekkoslovakker udformede – polakkerne i årene 1961-63 og tjekkoslovakkerne tilsyneladende først fra 1964 –
efter sovjetiske forskrifter operationsplaner for deres styrker. Disse planer forudsatte igen en overordnet sovjetisk, offensivt præget operationsplan for de
fire østlandes styrker baseret på ideen om en hurtig besættelse af
Forbundsrepublikken og Danmark, hvis afskrækkelsen brød sammen.
Det i dag tilgængelige østtyske og polske øvelsesmateriale dokumenterer, at
beslutningen i 1961 om at etablere Kystfronten og de Forenede Østersøflåder
som krigsmæssige – og kun krigsmæssige – kommandoer straks gav sig udslag
på øvelsesområdet, der fra nu af får en fremtrædende plads – og uden tvivl
også sammenbindende/kontrollerende funktion – i samarbejdet. Erobringen
af Danmark som led i Kystfrontens fremstød til Rhinen og til Den Engelske
Kanal, og dermed sammenhørende de Forenede Østersøflåders gennembrud
til Nordsøen, blev et øvelsesmæssigt hovedtema, der fra 1961 og 1960’erne og
1970’erne igennem blev gennemspillet i øvelse efter øvelse og under indsats
af meget betydelige personalemæssige ressourcer. I de store fælles øvelser var
den sovjetiske generalstab og Warszawapagt-staben sammen med de højeste
nationale stabe i Polen og DDR involveret.
81

Under øvelsen „Val-74“ i 1974 betonede den østtyske flådechef betydningen af at erobre Danmark
hurtigt – for at holde Sverige neutralt! (DVM 10/33860, BA-MA)
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Det der øvedes, var per definition krigsfunktionen, og øvelsernes permanente fokuseren på forceringen af de danske stræder og erobring af Danmark
gennem Kystfrontens og De Forenede Østersøflåders fælles kampindsats indicerer utvetydigt, at disse operationer indgik som et særdeles vigtigt element
i den overordnede sovjetiske planlægning af en krig mellem Øst og Vest. Det
står også klart, at Danmarksoperationen ville blive iværksat samtidig med angrebet på Vesteuropa og således blive en af de første offensive operationer,
som Øst indledte i tilfælde af storkrig. I denne fase af den kolde krig (frem til
slutningen af 1960’erne) forudsattes en meget tidlig indsættelse af kernevåben. Som det fremgår allerede af øvelsen „Burja“ i september-oktober 1961,
indtog indøvelse af procedurerne omkring indsættelse af kernevåben – også
mod Danmark – en fremtrædende rolle i øvelsesbilledet.
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25 · Vestlige vurderinger af dansk
sikkerhedspolitik 1945-1962
Indledning
I første halvdel af det 20. århundrede stod Danmark i det store og hele alene
med sine sikkerhedsproblemer. Skønt disse problemer var så store, at der
med rette er blevet talt om en overlevelseskamp1, så var Danmark i princippet
frit stillet ved afgørelsen af, hvordan problemerne skulle søges løst. Truslerne
blev søgt imødegået og mindsket ved beslutninger, hvor den danske regering
kun stod til ansvar over for sin egen befolkning og dens valgte repræsentanter. I realiteten var spillerummet for de danske beslutningstagere naturligvis
yderst begrænset, og ’forkerte’ beslutninger kunne få helt uoverskuelige konsekvenser.2
Med Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949 var denne situation totalt
ændret. Det kan diskuteres, om alliancemedlemskabet repræsenterer så stort
et brud i den udenrigspolitiske historie, som det traditionelt har været gjort
til.3 Og det kan også diskuteres, om den nye trussel fra øst var lige så stor som
den tidligere fra syd. Men det er uomtvisteligt, at der med medlemskabet
fulgte en helt anden ramme om de sikkerhedspolitiske beslutninger, end landet havde været vant til. En lang række centrale beslutninger om op- og nedrustning, troppe- og våbendeployering, kommandoforhold, forhandlingsudspil over for den potentielle krigsmodstander o.s.v. skulle nu træffes – eller
i hvert fald diskuteres – i fællesskab med alliancepartnerne. Og i den udstrækning Danmark traf ’selvstændige’ beslutninger, f.eks. om forsvarsbudgettets størrelse, blev de ofte genstand for en indgående ekstern evaluering.
Det er denne form for evaluering fra vores alliancepartnere, der i det følgende skal gøres til genstand for en nærmere undersøgelse.4 I hvilken udstrækning blev vi betragtet som stabile alliancepartnere? Hvor tilfredse var de
med vores bidrag til den fælles indsats mod truslen fra Sovjetunionen og dens
1

Jf. Bo Lidegaard, Overleveren (Dansk udenrigspolitiks historie, 4), Danmarks Nationalleksikon,
2002.
2
Begivenhederne d.9.april 1940 er ofte blevet set som resultatet af sådanne ‘forkerte’ beslutninger,
men de kan også ses som illustration af, hvor lille spillerummet var, og at andre forudgående beslutninger kunne have fået lige så uoverskuelige konsekvenser. For en indgående diskussion af handlemulighederne d. 9.april og i tiden forud se Hans Branner, 9.april 1940 – et politisk lærestykke? En
udenrigspolitisk krises baggrund, indhold og perspektiver, 1987.
3
Se hertil en oversigt over opfattelser i forskningen i Thorsten Borring Olesen, „Danmark og den
kolde krig 1945-1969, Historie, vol.2, 1995.
4
Jf. kommissoriet, hvor der ønskes „en belysning af Danmarks NATO-allieredes vurderinger og
overvejelser i relation til Danmark.“
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partnere i Warszawapagten? Hvilken betydning tillagde de vores territorium
og nødvendigheden af at forsvare det? Hvordan opfattede de vores forhold til
Sovjetunionen og vore forsøg på at komme i dialog med ’fjenden’? Og kan
der spores nogen udvikling over tid i deres vurdering af den danske NATOpolitik? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der skal søges besvaret. Hertil
kommer en belysning af Danmarks bilaterale forhold til vore hovedallierede,
hvor især forholdet til USA og Vesttyskland har interesse.
Allierede vurderinger af dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig er
indeholdt i en del af den eksisterende litteratur. Hovedsigtet har dog som regel her været en belysning af indholdet i den danske politik – uden selvstændig fokus på de allierede vurderinger.5 Det følgende kan derfor kun til en vis
grad trække på denne litteratur.6 I stedet er der i udstrakt grad gjort brug af
endnu ikke benyttet arkivmateriale; især ambassadeindberetninger fra de vigtigste alliancepartnere, d.v.s. USA, Storbritannien, Vesttyskland og Frankrig.
Hertil kommer enkelte canadiske kilder.7
Ambassadematerialet lider af en række begrænsninger, der tilsiger en vis
varsomhed m.h.t. de udledninger, der kan foretages på grundlag af det. Her
må først og fremmest betones forskellen i synsvinkel på lokalt og centralt
hold, og at der derfor ikke uden videre kan sættes lighedstegn mellem de vurderinger, der fremgår af ambassadeindberetningerne, og de vurderinger, der
har været gældende i de undersøgte allierede landes hovedstæder. Det er et
forhold, der især synes at være relevant i forbindelse med brugen af det amerikanske materiale, jf. for dette kapitels vedkommende afsnittet om vurderingen af den danske forsvarsindsats. Af kapitel 56 om perioden 1963-1978 vil
fremgå, at de amerikanske indberetninger var præget af meget stærke svingninger i vurderingen af den danske NATO-forankring. Her kan man forestille

5
To af de forskere, der har beskæftiget sig med dansk sikkerhedspolitik i denne periode, Poul
Villaume og Bo Lidegaard, når frem til en meget forskellig karakteristik af den danske politik, hvilket
igen hænger sammen med en forskellig tolkning af indholdet i specielt de amerikanske vurderinger
af Danmark. Hvor Villaume betragter Danmark som en forbeholden allieret, der uafladeligt er genstand for amerikansk kritik, mener Lidegaard, at der mellem Danmark og USA består et mere gnidningsfrit forhold, især baseret på en såkaldt ‘strategisk alliance’ mellem Socialdemokratiet og den
amerikanske supermagt. USA havde, iflg. Lidegaard, forståelse for, at Danmark bl.a.gennem opbygningen af velfærdsstaten prioriterede den indre front i kampen mod den østlige trussel fremfor
den ydre, og den danske tilladelse til at beholde og udbygge basefaciliteter på Grønland mere end
opvejede den lave danske profil i NATO. Villaumes opfattelse er mest udførligt underbygget i disputatsen: Allieret med forbehold. En studie i dansk sikkerhedspolitik, 1995. Lidegaards bl.a. i „Danmarks overlevelsesstrategi i den kolde krigs første år“, Arbejderhistorie nr.4, 1999 (s. 35-46). Jf. i samme nr. af
Arbejderhistorie Villaumes afvigende tolkning i bidraget „Fra antimilitaristisk neutralisme til atlantisk aktivisme“ (s. 22-34).
6
Afsnittet om det danske forsvarsbidrag bygger dog i høj grad på Villaume: Allieret med forbehold, kapitel 5, hvor forfatteren – på grund af manglende adgang til det danske kildemateriale – primært har
måttet basere sin fremstilling på amerikansk materiale.
7
Udover ambassadørindberetninger er brugt indberetninger fra militærattachéer, hvoraf ikke alle
har været tilgængelige (gælder specielt de tyske). Endelig er diverse andre udenrigsministerielle og
militære kilder inddraget.
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Nye partnere. NATO’s udenrigsministre mødes for første gang i Det Nordatlantiske Råd.
(NATO Photo)

sig – uden at det i tilstrækkelig grad kan dokumenteres – at opfattelsen i State
Department i Washington var præget af en større kontinuitet, hvilende på en
grundlæggende tiltro til Danmarks opslutning om alliancen.
Udover forskellen i synsvinkel hænger afvigende vurderinger på lokalt og
centralt plan også sammen med, at indberetningerne kan være præget af de
udsendte diplomaters personlige holdninger og faglige indsigt. Specielt for
amerikanske ambassadørers vedkommende er det ingen hemmelighed, at deres udnævnelse – ikke mindst til mindre poster som den i København – kan
være et resultat af det såkaldte „spoils-system“ (d.v.s. udnævnelser på grundlag af ydede politiske tjenester), hvorfor deres vurderinger ikke nødvendigvis
afspejler forudgående diplomatisk træning, og de i deres analyser lettere forfalder til brug af stereotyper (jf. næste afsnit og det tilsvarende i kapitel 56).
Helt overordnet gælder, at indberetningsvirksomheden i en vis udstrækning – men dog ikke så udtalt som pressens – er præget af de mere usædvanlige begivenheder og af tendenser til opstilling af relativt ekstreme scenarier. Det er derfor vigtigt ikke at overse de måske mindre fyldige, men derfor ikke mindre væsentlige, vurderinger, der beskriver ’normaliteten’, og hvor
indholdet ofte er mere afbalanceret – både hvad angår positive og negative
elementer.
I ambassadematerialet, der har været tilgængeligt frem til 1973, findes i vidt
omfang mere specifikke sikkerheds- og forsvarsmæssige vurderinger knyttet
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til enkeltbeslutninger eller afgrænsede forløb, men også vurderinger, der
mere generelt karakteriserer Danmark og danskerne i udenrigspolitisk henseende. Fremstillingen indledes med disse generelle vurderinger, der for første periodes vedkommende kun kan antyde nogle tendenser. Kildegrundlaget
hertil er mere omfattende vedrørende perioden 1963-1978, hvor emnet er
mere fyldigt behandlet (se kapitel 56).

Generelle vurderinger af Danmark, danskerne og de sikkerhedspolitiske grundholdninger
Sikkerhedspolitik drejer sig om grundlæggende eksistensvilkår for den enkelte stat, og det er derfor ikke så overraskende, at staters sikkerhedspolitiske
praksis mere end anden form for politisk adfærd bliver brugt i forsøg på at tillægge stater og deres befolkninger generelle karakteristika. Det er i hvert fald
påfaldende, at der i det gennemgåede udenrigsministerielle materiale fra
nogle af Danmarks nærmeste alliancepartnere under den kolde krig er
mange eksempler på den slags vurderinger – især hidrørende fra de indberetninger af mere principiel art, som det pågældende lands ambassade med
jævne mellemrum udfærdiger.
Man kan vælge at opfatte disse vurderinger som oplivende kuriositeter i
ikke altid lige fængslende fremstillinger; eller se dem som grundlæggende
præmisser, hvorpå deres tolkninger af centrale elementer i den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik hviler. Ud fra argumentationen i kilderne synes det
sidste valg mere frugtbart end det første. For bedre at forstå de konkrete vurderinger, som vore vestlige alliancepartnere anstiller over Danmarks rolle i
den kolde krig, vil der derfor først blive redegjort for nogle af de generelle vurderinger af Danmark, danskerne og hermed sammenhængende sikkerhedspolitiske grundholdninger, der findes i materialet.8
Som udgangspunkt for det følgende skal præciseres, at grundtonen i de
vestlige vurderinger af den danske sikkerhedspolitik i denne periode må karakteriseres som positiv. Det er især tydeligt i det britiske og amerikanske materiale, hvor et gennemgående tema er fremhævelsen af det gode bilaterale
forhold til Danmark (se nærmere afsnittet herom og kapitel 56). Der er en
udpræget forståelse for, at omstillingen fra neutralitet til alliancemedlemskab
i Danmark er en vanskelig proces, men at Danmark desuagtet er grundlæggende vestligt orienteret. De vanskeligheder, Danmark har med at tilpasse sig
det nye grundlag for sin udenrigs- og sikkerhedspolitik, tilskrives først og

8

De generelle vurderinger er først og fremmest indholdt i de årlige sammenfattende og mere principielle rapporter, der kendetegner de vestlige stormagters indberetningsvirksomhed. Men de optræder også i andre dele af materialet.
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fremmest en træghed i befolkningen og på vælgerplanet – og mindre udpræget en træghed hos de ansvarlige politikere.
Det er imidlertid påfaldende, hvor stærkt det i de udenlandske vurderinger
betones, at rammerne for efterkrigstidens danske sikkerhedspolitik – til trods
for de voldsomme ydre ændringer – i høj grad er bestemt af danskernes egne,
oplevede, historiske erfaringer, og af den tradition for neutralitet, der har
kendetegnet den danske udenrigspolitik. Ofte refereres til en pacifistisk tradition, der stærkt præger debatten, og som på mange måder gennemsyrer det
politiske liv. Det sidste skyldes ikke mindst det Radikale Venstre, der konsekvent omtales som et pacifistisk parti, til tider endda som doktrinært pacifistisk.9 Men den anti-militaristiske tankegang udstrækker sig også til andre partier og er stærkt rodfæstet i befolkningen.10 En fransk militærattaché skriver
så sent som i 1964, at „danskerne er neutralistiske og pacifistiske af natur“.11
Fremhævelsen af denne historiske bagage får naturligvis især betydning,
når vore alliancepartnere efter 1949 skal vurdere Danmarks tilpasning til
NATO-medlemskabet. Men allerede i de første efterkrigsår spiller traditionen
en vigtig rolle til forklaring af den danske adfærd, og ved vurderingen af hvilken politik, der er mest hensigtsmæssig i relationerne med Danmark. Det
gælder således hos amerikanerne, der fra et tidligt tidspunkt er opmærksomme på, at traditionsbestemte holdninger indskrænker deres egne muligheder over for Danmark. I forbindelse med overvejelser om, hvordan forhandlingerne om en evt. fornyelse af Grønlands-overenskomsten fra 1941
skal gribes an, hedder det i et memorandum af 11.2.1948:
„… there is a pacifist and neutral line of thought in Denmark which is extremely pervasive. Over a period of many years a sense of Denmark’s smallness and military impotence has fostered a pacifist sentiment, and a policy
of neutrality has been widely accepted as the best means of avoiding involvement in conflict with or among larger powers against whom Denmark
could not defend herself. … So long as this attitude of neutrality prevails,
it will hinder any action which might be thought to offend another country or indicate a definite stand on Denmark’s part …“12
Amerikanerne skal med andre ord ikke forvente sig for meget af danskerne i
Grønlands-spørgsmålet. Den stadig fremherskende neutralitetstankegang
sætter en grænse for, hvad de vil gå med til.
9

„Denmark: Annual Review for 1950“, Randall til Bevin, 10. februar 1951, PRO, FO 371/94546.
“Annual Review, Denmark, 1954“, The Canadian Minister, Copenhagen til The Secretary of State
for External Affairs, 22.februar 1955, National Archives of Canada, Record Group 25, vol.2493.
11
“Rapport annuel 1964, 15. november 1964, Service Historique de l’Armée de Terre, Les rapports
des attachés au Danemark, 14 S 53.
12
„Greenland Base Agreement“, Marvel til Marshall, 11. februar 1948. NARA, RG 84, Denmark.
Copenhagen Embassy, Box 1.
10
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Den danske neutralitetstradition kædes sammen med en manglende tro på
landets militære muligheder og – som følge heraf – et grundlæggende ønske
om at stå uden for de større landes konflikter; et ønske, der iflg. vestlige vurderinger manifesterer sig i hele perioden op til beslutningen om NATO-medlemskab. Den canadiske ambassadør forsøger således i sin beretning om året
1948 at forklare, hvorfor Danmark – trods landets overvældende vestorientering – har undladt at vælge side i den begyndende kolde krig. Den manglende stillingtagen ser han som „a reflection of popular sentiments which, in
typical Danish fashion, was based on a reluctance to adapt any firm stand in
the mounting struggle between East and West …“. I overensstemmelse hermed tolkes NATO-tilslutningen i næste årsberetning som „dictated by the
pressure of external events.“13
Det er kendetegnende for vurderingerne, at traditionen anses for så rodfæstet, at den også, efter at denne beslutning er truffet, spiller en afgørende
rolle ved formuleringen af dansk sikkerhedspolitik – ikke mindst fordi politikerne er nødt til at tage udstrakt hensyn til fremherskende holdninger i befolkningen.14 Det er en faktor, der ganske vist generelt menes at få en aftagende betydning, men det vil fremgå af kapitel 56, at der i vestlige indberetninger fra begyndelsen af 1970’erne stadig henvises til neutralitetstankegangen som en vigtig underliggende strømning i Danmark.
I januar 1950 fremhæver den amerikanske ambassade, at der trods NATOmedlemskabet fortsat er en dansk tendens til ikke at ville tage stilling i Øst-Vest
spørgsmål. Det er kommet til udtryk i FN, hvor Danmark ved flere lejligheder
har vist „reluctance to take positions which could be construed as taking sides.“15
I 1952 må den britiske ambassadør konstatere, at „the proportion of Danes

13

“Annual Review 1948“ og “Annual Review – Denmark – 1949“, Canadian legation, Copenhagen til
The Secretary of State for External Affairs, 21.april 1949 og 9.marts 1950, National Archives of
Canada, Record Group 25, vol. 2493. I Washington anses Danmark og de øvrige skandinaviske lande
i marts 1948 for for neutralistiske til at kunne deltage i de indledende drøftelser om en atlantisk
pagt. Se Nikolaj Petersen, „Storbritannien, USA og skandinavisk forsvar 1945-49“ i Historie 1981,
bd.1, s. 52. På den baggrund er det værd at fremhæve et amerikansk dokument fra maj 1949, hvor
NATO-beslutningen – noget afvigende fra den canadiske vurdering – karakteriseres som “a courageous renunciation“ af den tidligere politik. Den anti-militaristiske tradition og den efterfølgende
vilje til at bryde med den bruges her til at argumentere for, at “Denmark needs a generous amount
of military assistance as quickly as possible.“ “Denmark: Political Objectives“, Orientering, 10.maj
1949, NARA 1947-49, DK/military aid, 859.20/5.
14
Vurderinger af opinionens rolle omtales nærmere i næste afsnit.
15
“Memorandum: Policy Statement on Denmark“, US Embassy, Copenhagen til State Department,
13.januar 1950, NARA, 611.59/1. I en opfølgende samtale i Washington tilslutter den danske ambassadør, Eyvind Bartels, sig en “appeasement“-politik over for Sovjetunionen, som han dog
beklageligvis mener umuliggøres af det danske NATO-medlemskab. På grund af den overhængende
krigsfare ønsker mange danskere, herunder også Bartels, at “get rid of all evidence that they are tied
to America or that they are sympathetic with American aims.“ Samtalepartneren i State Department
konstaterer, at Bartels åbenbart selv mener, hvad han giver udtryk for, men at han på den anden side
er “an unreliable observer of Danish public opinion on this subject.“ “Memorandum“, John
Lindeman til George Marshall, 14.februar 1950, NARA [specifikation mangler, egen placering: 25/37/2].
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who still cling to the tradition of neutrality is still substantial and has probably not declined.“ To år senere trækker den canadiske ambassadør „the
strong under-current of neutralism and pacifism“ ind i sin årsberetning om
Danmark og anfører, at denne strømning nogle gange ser ud til at have fået
fornyet styrke. Den kommer, iflg. årsberetningen, stærkest til udtryk hos de
radikale, men findes også „to an important extent in the Social Democratic
party and to a lesser extent in the Liberal Party.“ Tilsvarende hedder det i en
tysk vurdering fra 1957 – efter en omtale af Danmarks nødtvungne oprustning i første halvdel af 1950’erne: „Man täusche sich jedoch nicht darüber
dass das Dänische Volk nach wie vor anfällig für neutralistische und pazifistische Gedankengänge ist.“16
Den historiske bagage i form af fortsatte neutralistiske og pacifistiske strømninger får mere overordnet indflydelse på, i hvor høj grad Danmark overhovedet engagerer sig i international politik. Der gives udtryk for den opfattelse, at de historiske erfaringer og den såkaldt ’radikale tradition’ entydigt er
resulteret i en passiv politik, hvor Danmark har vendt verden ryggen. Læren
har været, at små stater ingen synderlig indflydelse har og derfor gør bedst i
at passe sig selv.17 Det er kendetegnende for vurderingerne, at staters
udenrigspolitiske muligheder ses i snæver sammenhæng med deres militære
potentiale. Der er derfor heller ingen forståelse for den internationalistiske
side af ’den radikale tradition’ eller for betydningen af småstaters ikke-fysiske
ressourcer.18
Inden for NATO viser denne danske udenrigspolitiske tilbageholdenhed
sig ved en tendens til kun at tage initiativer, når snævert danske interesser er
berørt, og følge de større lande i andre spørgsmål. Da den kolde krig i slutningen af 1950’erne er ved at spidse til igen, er det den britiske vurdering, at
Berlin-problemet – såvel som sovjetisk indtrængen i Mellemøsten og Afrika –
„was regarded as a problem primarily for the Great Powers rather than for
Denmark. The Danes are by nature complacent, and though ready enough to

16

“Denmark. Annnual Report for 1951“, PRO, FO 371/100441. “Annual Review, Denmark, 1954“,
The Canadian Minister, Copenhagen til The Secretary of State for External Affairs, 22.februar 1955,
National Archives of Canada, Record Group 25, vol.2493. “Die politische Situation in Dänemark und
das deutsch-dänische Verhältnis“, indberetning af 12.februar 1957, Auswärtiges Amt, B 23/43.
17
Denne opfattelse kommer tydeligt til udtryk i den allerførste britiske årsberetning efter krigen:
„The desire of the Danish youth and the Resistance Movement for active participation in world affairs was balanced, and in governing circles outweighed by the prudence of the heirs to the Radical
tradition, who held that Denmark was too small, too weak and too poor a country to afford the luxury of an active foreign policy and of its logical corollary, a costly defence system.“ “Annual Report,
1945“, Randall til Bevin, 25.maj 1946, PRO, FO 371/56103. I både britiske og amerikanske indberetninger tales senere om et decideret dansk ’småstatskompleks’. Se kapitel 56.
18
Se Hans Branner, “The Danish foreign policy tradition and the European context“ i Branner og
Kelstrup (eds.), Denmark’s Policy towards Europe since 1945. History, Theory and Options, 2000, hvor der
gives en anden, mere aktivistisk, udlægning af den danske småstatstradition.
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cry out if their interests seem likely to be affected are generally very willing to
leave it to others to try to find solutions for the world’s problems“.19
Tilbøjeligheden til at holde sig uden for de store verdensbegivenheder kædes af og til sammen med danskernes konfliktskyhed og konsensus-orienterede politiske holdning. En vesttysk ambassadør taler i 1959 i den forbindelse
ligefrem om træk i den danske folkekarakter, der er dybt rodfæstede.20 En anden side heraf kan siges være den gennemgående beskrivelse af Danmark
som et fredeligt og harmonisk samfund. Hvorvidt fremhævelsen af disse træk
ved det danske samfund og den danske politiske kultur har sammenhæng
med vurderingen af, at Danmark udenrigspolitisk har forsøgt at isolere sig fra
omverdenen, fremgår ikke entydigt. Men der anes en sammenhæng, hvor
undertonen er klart negativ, når man spredt i materialet støder på flg. generelle karakteristik af danskerne: uheroiske, kyniske, selvtilfredse, stædige,
egoistiske, materialistiske og komfortelskende.21
19

“Annual Report for 1958“, Barcley to Lloyd, 2.februar 1959, PRO, FO 371/142788. Året før skriver
ambassadøren tilsvarende i årsberetningen: „So far as the great issue of relations between East and
West is concerned, the natural tendency of the Danes is to wait for the big powers to give a lead. The
Danish Government certainly have views of their own to express when there is a question directly affecting DK, such as the siting of bases for missiles, but on such issues as summit talks, or disarmament, or the future of Germany, they hesitate to take an initiative and as a general rule prefer to wait
and follow the general NATO line.“ “Annual Review of Denmark 1957“, British Embassy,
Copenhagen, 20.januar 1958, PRO, FO 371/134706. Amerikanerne er inde på det samme, når de i
1950 om danskernes tilgang til øst-vest spørgsmåls behandling i FN skriver: “They considered these
problems matters for decision by the Great Powers, and they preferred that the latter thrash them
out and reach an agreement which Denmark could then support.“ “Memorandum: Policy Statement
on Denmark“, 13.januar 1950, American Embassy, Copenhagen til Secretary of State, NARA, 611.59/1.
20
Sker i December 1959, hvor ambassadøren stiller spørgsmålstegn ved, hvor fast forankret den
danske ikke-anerkendelsespolitik over for DDR er. Der må nemlig her, skriver han, tages hensyn til
et træk „im dänischen Wesen“, der er „tief verwurzelt … und der vor allem dann zum Ausdruck
kommt, wenn die Gefahr besteht, dass Spannungen politischer oder anderer Art das sonst angenehme dahinfliessende Leben zu beeinträchtigen drohen: Mann muss sich doch zurecht verhandeln können.“ Auswärtiges Amt, B 12, Bd. 115.
21
De tre første karakteristikker kan findes i britiske årsberetninger fra 1950’erne. I 1953 omtales
danskerne som uheroiske, da den beskedne danske forsvarsindsats og uvilligheden til at indlade sig i
en håbløs kamp skal forklares. I 1955 siges det, at danskerne er i stand til at modstå en sovjetisk
charmeoffensiv, fordi de både er realistiske og noget kyniske. Omtalen af danskerne som selvtilfredse
sker i 1958, jf. overnfor note 19 „Annual Report for 1953“, Berthoud til Lloyd, januar 1954, PRO, FO
371/111424; „Annual Report for 1955“, Berthoud til Lloyd, 13. januar 1956, PRO, FO 371/122219.
Den amerikanske ambassadør fremhæver i en indberetning fra 1965 det gode dansk-amerikanske
forhold, men fordi danskerne er et stolt og stædigt folk, kan USA alligevel ikke regne med at tage
Danmarks opbakning for givet. „Politico-Economic Assessment“, 1.april 1965, NARA, RG59, box
2112. To år efter anbefales det i en indberetning at bruge økonomiske argumenter for at få
danskerne til at slutte op om amerikanske synspunkter. Det skyldes Danmarks „single-minded dedication to the protection of economic interests.“ „US Policy Assessment“, NARA, RG 59, Box 2043.
Parallelt hermed fremhæves danskernes materialistiske indstilling i en indberetning, som den franske
ambassdør sender hjem i oktober 1968 med en omtale af danske reaktioner på invasionen af
Tjekkoslovakiet. Samme sted siges, at danskerne er egoistiske og har en manglende forestillingsevne.
Disse egenskaber har imidlertid, iflg. ambassadøren, ikke hindret danskerne i at blive aldeles bestyrtede over det sovjetiske indgreb. Sebillaud til det franske udenrigsministerium, 18. oktober 1968,
Archives Diplomatique, Europe, Danemark, 1944-1970, vol.93. Jf. også karakteristikken af danskerne
som materialistiske og komfortelskende i en ideologisk rapport fra den britiske ambassdør i 1947.

652

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

kap. 25 rettet P

13/06/05

8:49

Side 653

Opfattelsen af NATO-medlemskabets forankring i danskudenrigspolitik, herunder forholdet til Sovjetunionen
For Danmark var omstillingen fra en mangeårigt svagt forsvaret neutralitet til
et forpligtende militært alliancemedlemskab en vanskelig proces. Det gjaldt
både, hvad angår den politiske beslutningsproces fra foråret 1948 til underskrivelsen af Atlantpagten 4. april 1949; hvad angår den folkelige opbakning,
der endnu i begyndelsen af 1950’erne var relativt beskeden; og endelig hvad
angår selve den konkrete militære integration, der hurtigt skulle vise sig at
blive mindre effektiv og mere langtrukken end forventeligt.22
Alle disse vanskeligheder og det dermed sammenhængende spørgsmål om
dybden af det danske NATO-engagement var naturligt nok genstand for megen opmærksomhed fra vore vigtigste alliancepartnere. I varierende grad
gjorde en vis bekymring sig gældende vedrørende karakteren af den danske
tilknytning til NATO. Udover den konkrete danske politik havde bekymringen en nær sammenhæng med vurderingerne af hvilke generelle træk, der
karakteriserede den danske politiske kultur – bl.a. den historiske arv og opinionens rolle i politikformuleringen. Før disse forholds betydning for vurderingen af vor NATO-tilknytning vil blive taget op, skal det imidlertid præciseres, at der, trods de danske vanskeligheder med NATO-tilpasningen og de
allierede bekymringer, var en grundlæggende tillid til, at dansk udenrigspolitik var vestorienteret og at Danmark ville forblive inden for alliancen.
Grundlaget for denne tillid udsprang af en række forhold, hvorunder demokratiets stærke forankring i det danske samfund,23 Socialdemokratiets udtalte anti-kommunisme24 og det varme og nære forhold til Storbritannien25
spillede en ikke uvæsentlig rolle. Her skal fremhæves et andet forhold, der

Randall til Attlee, 17.april 1947. Se Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati. Dansk-britiske forbindelser
og USA under den kolde krig (Ph.D-afhandling), 2003, s. 69.
22
Se kapitel 11-14..
23
Det er slående, at en britisk årsberetning, der kritiserer danskernes manglende vilje “to face up to
their national and international (N.A.T.O.) responsibilities“, samtidig indledes med følgende sætning: “In many ways DK continues to offer an encouraging picture of a successful democracy.“
“Annual Report for 1953“, PRO, FO 371/111424.
24
Amerikanske diplomater i København fik især gennem deres samtaler med Hans Hedtoft, både i
hans egenskab af statsminister og partileder, stærke vidnesbyrd herom. Det skete allerede kort efter
regeringsskiftet i 1947, hvor det i et referat af en samtale fremhæves, at den nye statsminister har
“strong feelings against communism“. Ved samme lejlighed erklærer Hedtoft sig rede til at ville
forsøge at trække Norge og Sverige væk fra deres strenge neutrale holdning. “He thought in view of
the fact the governments of all three countries were Socialist he, himself, now that he held the title
of Prime Minister, would be in a better position to persuade them to a more favorable attitude towards America and its aims in the field of foreign affairs than heretofore, He said he would attempt
to do so.“ “Conversation with Danish Prime Minister Hans Hedtoft, November 15, 1947“, Marvel til
Secretary of State, 17. november 1947, NARA, RG 84, Denmark, Copenhagen Embassy, General
Records, 1947-1954, Box 1. Jf. også opfattelsen hos Lidegaard, „Danmarks overlevelsesstrategi i den
kolde krigs første år“, 1999.
25
Se herom sidste afsnit i kapitlet.
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ikke mindst i 1950’erne modvirkede billedet af et halvhjertet dansk NATOmedlem, nemlig den måde den danske politik over for Sovjetunionen blev
vurderet på.
Hos de senere allierede var opfattelsen af en dansk vestorientering fra starten af efterkrigstiden – og helt frem til alliancebeslutningen i april 1949 –
langt fra entydig (jf. forrige afsnit). Fokus er på det danske ønske om at balancere mellem Øst og Vest og undgå inddragelse i den begyndende kolde
krig, og i den forbindelse understreges bestræbelserne på at opretholde et
godt forhold til Sovjetunionen.26 I 1947 noteres i den britiske årsberetning en
vis bevægelse i den danske holdning med en lidt stærkere hældning mod
Vest,27 men straks herefter hedder det: „... fear of Russia and the Russian-inspired subversive movements in internal affairs remained the dominating factor in Danish foreign policy.“ Denne vurdering indgik også i udenrigsminister Bevins begrundelse for at udelukke Danmark og de øvrige skandinaviske
lande, da han i januar 1948 fremkom med det initiativ, der kort efter førte til
etableringen af den såkaldte Vestunion. Af strategiske grunde ville det især
have været ønskeligt at have Danmark med (se afsnittet nedenfor herom),
men – som det fremgik af et internt udenrigsministerielt memorandum i slutningen af måneden – var opfattelsen, at de skandinaviske lande generelt var
bange for Sovjet og derfor sandsynligvis ville undlade at tage stilling.28 Også
amerikanerne fremhæver i de første efterkrigsår den danske frygt for stormagtsnaboen mod øst.29
Udviklingen i 1948 ses ikke af vestmagterne som noget afgørende vendepunkt i dansk stillingtagen til Øst-Vest konflikten. Frygten for Sovjetunionen
er stadig den dominerende faktor, men i stedet for at søge vestlig beskyttelse
er den med til at holde Danmark fast i neutraliteten.30 Og i tolkningen af den
beslutningsproces, der i begyndelsen af 1949 alligevel gør Danmark til NATO26

I den britiske årsberetning for 1945 bemærkes – øjensynligt ikke uden undren – at “the anniversary of the October revolution was made, by official order, the occasion for all public buildings in
Copenhagen to be flagged.“ “Annual Report, 1945“, Randall til Bevin, 25.maj 1946, PRO, FO
371/56103.
27
Denne bevægelse tolkes af ambassadøren som det første tegn på, at dansk udenrigspolitik efter krigen viser “some sense of international responsibility.“ „Annual report for 1947“, PRO, FO
371/71371.
28
Se Nikolaj Petersen, „Storbritannien, USA og skandinavisk forsvar 1945-49“, Historie 1981, bd.1, s. 49.
29
Jf. flg. vurdering fra 1948: „Counterbalancing Danish pro-Western orientation and friendliness towards the United States are several other factors, most important of which is probably the apprehension toward Russia“. Denne vurdering sker i sammenhæng med spørgsmålet om fornyelse af
Grønlandsaftalen (jf. citatet ovenfor i afsnittet om de generelle vurderinger), og det hedder her
opfølgende, at danskerne frygter russiske krav om baser på f.eks. Bornholm, hvis USA insisterer på
eller opnår baser på Grønland. „Greenland Base Agreement“, 11.februar 1948. NARA, RG 84.
30
Vedr. Prag-kuppet i februar 1948, der almindeligvis tillægges en væsentlig betydning for påbegyndelsen af forhandlinger om en vestlig alliance, bemærkes, at reaktionen i Danmark i første omgang
er stærk og fører til en mere realistisk holdning og en større bevidsthed om faren, men at efterfølgende “the reaction of fear set in, and proportion of words to deeds remained almost as high as before.“ “Annual Report for 1948“, PRO, FO 371/77331. Amerikanernes tiltro til Danmarks – og ikke
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medlem, fremhæves igen, at frygten for en stærk russisk reaktion var en af
hovedårsagerne til Danmarks tøvende holdning over for en alliance med Vest
– og det skønt russiske advarsler først blev modtaget sent i forløbet.31
Det fremgår, at Sovjetunionens eksistens og de potentielle trusler, der
kunne forventes at udgå fra denne stormagt, var en afgørende faktor i vurderingen af den danske udenrigspolitiks retning i de første år efter 1945. Og det
fremgår ligeledes, at i hvert fald briterne ikke mente, at denne frygt uden videre ville kaste Danmark i armene på vestmagterne – snarere tværtimod; den
var med til at forklare danskernes hang til neutralitet.
Når den danske politik tolkedes på denne måde, hang det tydeligvis sammen med, at der også i denne tidlige periode var en opfattelse af, at stærkt
indgroede, historisk betingede faktorer spillede en vigtig rolle for politikkens
udformning. I dette tilfælde var der tale om, at Danmarks traditionelle frygt
for Tyskland nu var afløst af en frygt for Sovjetunionen, og at denne frygt
overskyggede andre modvirkende kræfter i dansk udenrigspolitik – også dem,
der ønskede et opgør med den hidtidige politik.32
En prøve på dybden i den danske NATO-forankring var spørgsmålet om, i
hvor høj grad den traditionelle danske tilpasningspolitik over for en truende
stormagtsnabo var blevet afløst af en ny selvbevidsthed, hvor alliancemedlemskabet gav grundlag for en større selvstændighed. I den forbindelse skal erindres, at der i første halvdel af 1950’erne ikke var sket nogen afgørende ændring i Danmarks militærstrategiske situation – hverken i forhold til situationen i årene før 1949 eller før 1940. NATO’s forsvarsplanlægning betød, at
Danmark frem til 1957 ikke med konventionelle midler var sikret mod et nyt
stormagtsangreb. I tilfælde af konventionel krig ville landet næppe kunne
have undgået en besættelse, men kunne højst have forventet at blive befriet.33

mindst Socialdemokratiets (se note 24 ovenfor) – vestorientering bekræftes, da Hedtoft i en samtale
med ambassadør Marvel i marts 1948 foreslog en top-hemmelig dansk henvendelse til USA’s præsident om muligheden for at indgå en militæralliance mellem de to lande. Alligevel anser amerikanerne i april næste år den danske ‘omvendelse’ for skrøbelig, ikke mindst fordi danskerne frygtede
de russiske reaktioner på alliancepolitikken (jf. nedenfor). Marvels referat af samtale med Hedtoft
24.marts 1948, NARA, RG 84, Denmark, Copenhagen Embassy, General Records, 1947-1954, Box 1.
“Basic Estimates and Materials on the Proposed FY 1950 Military Assistance Program“, Foreign
Assistance Correlation Committee, 7.april 1949, NARA, 840. 20/4-749. Om Hedtofts forslag se også
Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume, I blokopdelingens tegn, 2005 (Dansk Udenrigspolitiks
Historie, bd.5).
31
“Denmark: Annual Review for 1949“, Randall til Bevin, 25.februar 1950, PRO, FO 371/86362.
Interessant i denne oversigt er også, at 9.april-erfaringen ses som en faktor, der – i modsætning til
gængse danske tolkninger – modvirker NATO-beslutningen. Den betyder iflg. ambassadøren, at
danskerne „were naturally inclined to set a high value on the alliance of their near and relatively
powerful neighbour.“
32
Jf. en tidlig britisk vurdering fra 1945: “For many Danes Russian power now takes the place of
German, and “appeasement“ if not actual subservience … is to be expected in various quarters.“
Randall til Bevin, 5.november 1945, PRO, FO 371/47220.
33
Se nærmere Poul Villaume, Allieret med forbehold, kap.3. Jf. også afsnittet nedenfor om Danmarks
strategiske betydning.
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Det var en situation, som de allierede repræsentanter i Danmark var fuldt ud
klare over. På denne baggrund – og fordi den historiske arv tillagdes så stor
vægt – måtte det også for de allierede blive et åbent spørgsmål, hvilken adfærd Danmark ville udvise over for Sovjetunionen.
En samlet belysning af, i hvilken udstrækning de allierede mente, at
Danmark havde bestået den nævnte prøve, kan bedst foretages gennem inkluderingen af en længere årrække, end hensigten er i dette kapitel.34 For perioden frem til begyndelsen af 1960’erne kan der imidlertid i de allierede indberetninger konstateres en klar tendens til at betone den danske fasthed over
for Sovjetunionen. Der peges næsten konsekvent på, at Danmark ikke giver
efter for sovjetisk pres eller lader sig påvirke af sovjetiske forsøg på at trække
Danmark bort fra sit alliancemedlemskab. Sådanne påpegninger præger materialet fra alle de undersøgte alliancepartnere. I det følgende gives nogle eksempler herpå.
Den vesttyske ambassadør i Danmark, Ferdinand Duckwitz, udarbejdede i
forbindelse med sin afgang i 1957 en oversigtsindberetning, hvor han bl.a. behandler det dansk-sovjetiske forhold. Han nævner her at Sovjetunionen har
forsøgt at lokke Danmark til at løsne sine bånd til NATO-samarbejdet, men
skriver herefter beroligende: „Den sowjetrussischen Sirenentönen hat sich
Dänemark immun gezeigt“. Videre hedder det, at der mellem de to lande
hersker et korrekt men køligt forhold, der indskrænker sig til de mest nødvendige officielle kontakter.35 I årsberetningen for 1963 karakteriserer én af
hans efterfølgere forholdet mellem de to lande på tilsvarende vis, og føjer så
til, at trods danske bestræbelser på at provokere russerne mindst muligt har
det ikke forhindret regeringen „bei machtpolitischen Demonstrationen der
Sowjets scharf zu reagieren.“36
I den britiske årsberetning for 1955 udtrykkes generel tilfredshed med den
danske udenrigspolitik, og det fremhæves i den forbindelse, at danskerne
ikke lader sig påvirke af den sovjetiske charmeoffensiv – NATO forbliver en
hjørnesten i udenrigspolitikken. Om 1956 siges det, at den danske politik
over for Sovjetunionen er “closely aligned“ med landets NATO-partnere,
hvorefter det betones: “Alive to the Soviet effort to isolate Scandinavia, they
resisted Russian pressure designed to compromise Denmark’s obligations to
NATO and to establish direct relations between the Soviet Communist Party
and the Danish Social Democrats.“37 Året efter roses det danske svar på mini-

34

Spørgsmålet tages op igen i kapitlet vedrørende perioden 1963-1978 (kapitel 56).
„Die politische Situation in Dänemark und das deutsch-dänische Verhältnis“, Duckwitz til
Auswärtiges Amt 12.februar 1957, AA, B 23/43.
36
„Jahresbericht“, Berger til Auswärtiges Amt, 25. januar 1964, AA, B 26/241. Samme
grundlæggende vurdering af den danske sovjetpolitik genfindes i det materiale, der udarbejdes som
optakt til forbundskansler Erhards Danmarks-besøg i juli 1964. Se AA, B 26/245.
37
„Denmark: Annual Review for 1955“, Berthoud til Lloyd, 13. januar 1956, PRO, FO 371/122219
og „Denmark: Annual Review for 1956“, Barcley til Lloyd, 28. januar 1957, PRO, FO 371/128525.
35
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sterpræsident Bulganins meget truende brev i forbindelse med planerne om
en udbygning af amerikanske baser i Vesteuropa.38 Efter oprettelsen af den
dansk-tyske enhedskommando i 1961, der finder sted efter langtrukne forudgående forhandlinger, vurderer den britiske ambassadør, at den endelige beslutning herom i Danmark ligefrem kan være blevet fremskyndet af sovjetiske
advarsler.39
I de franske indberetninger spiller spørgsmålet om sovjetiske skridt med
henblik på at isolere Danmark inden for alliancen – eller ligefrem fremkalde
en udmeldelse – en forholdsvis stor rolle. Men også her vurderes det, at danskerne ikke lader sig påvirke.40
Samme opfattelse synes at gør sig gældende hos amerikanerne. I midten af
1960’erne anstilles i en indberetning nogle mere generelle overvejelser om
den danske fasthed over for russerne, og det siges, at den danske regering –
til trods for en relativt aktiv sovjetisk kampagne for at udnytte de underliggende pacifistiske følelser – „has shown no signs of weakening its resolve to
keep Denmark firmly in NATO and to preserve its close ties with the western
world.41 I en vurdering fra 1952 hedder det, at danskerne på grund af den
høje levestandard generelt må betragtes som immune over for undergravende virksomhed østfra. Men hertil føjes dog flg. forbehold:
„The field in which Danes are susceptible to communist subversion is intellectual. The communist tactics of fostering the ideal of a peace-loving, nonaggressive, socially progressive Russia has some success is due psychologically to the fear felt by the Danes stemming from the „little country“ complex. This fear is best rationalized away by endeavoring to convince oneself
that Russia is no menace. At worst this tendency fosters traditional
Scandinavian pacifism and strengthens neutralism.“42
Igen en henvisning til traditionens sejlivethed og her med en påpegning af,
hvordan den er med til at farve danskernes omverdensforståelse: truslen fra
38

“It constituted a spirited and well-reasoned defence of Danish foreign policy and, in particular, of
her N.A.T.O. connexion.“ Barcley til Lloyd, 20. januar 1958, PRO, FO 371/134706.
39
Montagu-Pollock til Lord Home, 8. januar 1962, PRO, FO 371/165868.
40
Fremgår bl.a. af indberetninger i forbindelse med oprettelse af den dansk-tyske enhedskommando
i 1961. Efter at have omtalt en række sovjetiske trusler mod Danmark forud for aftalens indgåelse,
bl.a. om handelssanktioner, hedder det: “USSR har villet vise tænder, men der sker ikke nogen
blødgøring af den danske regering.“ Forud har den franske ambassade noteret sig, at den finsk-sovjetiske notekrise, udløst af planerne om en dansk-tysk enhedskommando, snarere har “ført til almindelig opslutning omkring regeringens ord om at Khrusjtjovs trusler blot har resulteret i en stærkere
dansk forankring i NATO.“ Indberetninger 21. december og 29. november 1961 fra den franske ambassade i Kbh. til det franske udenrigsministerium. Archives Diplomatiques, Europe, Danemark,
1944-1970, vol. 83.
41
“Politico-Economic Assessment“, Katharine E. White til Department of State, 1. april 1965, NARA,
RG 59, Box 2112.
42
“Report on effectiveness of Danish armed forces“, 1.7.-31.12.1951, NARA, RG 334, MAAG
Denmark, General File 1950-54, Box 2.
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Sovjetunionen søges fortolket væk. Men altså samtidig en understregning af,
at danskerne ikke er lette ofre i tilfælde af, at truslen faktisk kommer til udtryk – her som undergravende virksomhed.
Endelig kan nævnes, at der også i det canadiske materiale er vidnesbyrd om
en tiltro til, at Danmark er i stand til at modstå sovjetisk pres. I årsberetningen
for 1955 hedder det således, at „the basic Danish attitude toward the Soviet
Union remained hard-headed and realistic.“43
I en vis forstand kan det således hævdes, at de allierede mener at kunne observere et brud med Danmarks traditionelle tilpasningspolitik over for en truende nabostormagt. Der er i hvert fald en tro på, at Danmark ikke lader sin
forankring i NATO-alliancen påvirke af denne stormagts aktive bestræbelser.
Denne tro må formodes at have befæstet de allieredes grundlæggende tillid
til, at Danmark ville forblive som medlem af alliancen.
Det foregående anfægter ikke, at Danmark – ikke mindst i 1950’erne – var
genstand for en del kritik som NATO-medlem. Utilfredsheden med den danske forsvarsindsats var, som det vil fremgå af næste afsnit, meget udtalt. Som
udgangspunkt er det imidlertid vigtigt at sondre mellem den, til tider hårde,
kritik Danmark blev udsat for i NATO-sammenhæng og så spørgsmålet om
NATO-medlemskabets forankring i dansk politik og de allieredes vurdering
heraf. Hverken ud fra en dansk synsvinkel eller ud fra en allieret var der nogen nødvendig sammenhæng mellem de to forhold.44
Den danske synsvinkel skal ikke behandles nærmere her (se kapitel 11-14).
Det skal blot præciseres, at der bag den såkaldt lave danske profil i NATO,
hvori det beskedne forsvarsbudget var en vigtig del, ikke lå noget ønske om at
tilvejebringe en løsere tilknytning til NATO – for slet ikke at tale om at frigøre
Danmark fra de centrale forpligtelser i henhold til traktatens artikel 5.
Grundlæggende blev sammenhængen opfattet på lignende måde af de allierede, hos hvem kritikken kan siges at have haft et konkret sigte og ikke indebar, at der blev sat spørgsmålstegn ved den danske bekendelse til fortsat
NATO-medlemskab.
Det sidste gjaldt dog ikke ubetinget i de første år, hvor der er tegn på en vis
usikkerhed, hvad angår de allieredes tro på, at Danmark vil forblive som medlem. Usikkerheden har nær sammenhæng med den prekære situation,
Danmark befandt sig i, som følge af den endnu ikke eksisterende allierede
forsvarsplan for landet. Herom blev der indberettet af både briter og amerikanere, også om at dette forhold havde indflydelse på den danske NATO-politik og opbakningen bag NATO.45 Især briterne var i disse år flittige til at re43
“Annual Reviews of Denmark, 1955“, Canadian ambassador, Copenhagen til The Secretary of State
for External Affairs, 1. februar 1956, National Archives of Canada, Record Group 25, vol. 2493.
44
Jf. konklusionskapitlets sondring mellem det generelle og det specielle vedr. Danmarks sikkerhedspolitiske placering (kapitel 90).
45
I den britiske årsberetning for 1953 henvises f.eks. til “the absence of any plan involving outside
NATO support which would afford Denmark any chance of survival against Soviet attack.“ “Annual
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ferere danske tilkendegivelser, der
betvivler klogskaben i NATO-tilslutningen, og som hævder, at Danmarks
bedste forsvar mod kommunismen
er landets høje levestandard.46
I den udstrækning de allierede bekymrede sig om Danmarks forbliven
i NATO, skyldtes det imidlertid ikke
primært den officielle danske politik.
Bekymringen havde at gøre med, at
de efter 1949 kunne konstatere, at
den danske opinion vedblivende var
karakteriseret af stærkt pacifistiske
og neutralistiske strømninger,47 og at
de ikke følte sig overbeviste om, at
danske regeringer til enhver tid ville
være i stand til fuldt ud at imødegå
disse strømninger.48 Opinionens mu- Våbenhjælp. Gaveskjold udformet i forbinlighed for at øve indflydelse på rege- delse med konstruktionen af et orlogsfartøj
for den danske flåde. USA betalte 50% af
ringernes politik var en faktor, man udgifterne. (Orlogsmuseet).
måtte regne med. Især var man opmærksom på, at der i Socialdemokratiet var mange menige medlemmer, der
nærede mistro til den nye kurs, og at der på den baggrund eksisterede en potentiel trussel mod den danske NATO-forankring.49
Report for 1953“, PRO, FO 371/111424. I en indberetning fra januar 1954 sætter den amerikanske
ambassadør danske holdninger til NATO i sammenhæng med den grundlæggende danske tvivl om
alliancens evne og vilje til at forsvare landet; se Villaume, Allieret med forbehold, s. 341.
46
Den sidste opfattelse stammer fra den danske ambassade i London. Finanstidende refereres for
1.2.1950 at anbefale en genoptagelse af dansk neutralitet, og Hedtofts bekymrede udtalelser om eksistensen af et tysk militært vacuum er også gengivet. “Denmark: Annual Review for 1950“, Randall
to Bevin, 10. februar 1951, PRO, FO 371/94546. Om året 1952 siges, at opbakningen bag NATO er
faldet yderligere, hvilket også gælder Venstres og Socialdemokratiets vælgere. “Denmark. Annual
Report for 1952“, PRO, FO 371/106162. I en amerikansk efterretningsrapport fra august 1953 siges
det, at neutralismen igen er dukket op som “a dominant force“ i formuleringen af dele af danske
forsvars- og udenrigspolitik; Villaume, Allieret med forbehold, s. 338. Jf. også den refererede udtalelse
af Eyvind Bartels i 1950, note 15 ovenfor.
47
I den britiske årsberetning om 1951 hedder det f.eks.: “the proportion of Danes who still cling to
the tradition of neutrality is still substantial and has probably not declined.“ “Annual report for
1951“, PRO, FO 371/100441.
48
Dette forhold bliver mere udtalt i sidste halvdel af 1960’erne, især fra vesttysk side; se kapitel 56.
49
Iflg. Bo Lidegaard var denne opfattelse så stærk hos amerikanerne, at de ikke alene accepterede
den lave danske profil i NATO, men også så med velvilje på dansk kritik af USA’s udenrigspolitik:
“Skiftende amerikanske regeringer var udmærket klar over, at netop den afstand, det danske socialdemokrati lejlighedsvist lagde til USA’s udenrigspolitiske linie, særlig som den kom til udtryk i
forbindelse med militære interventioner i den tredje verden, var medvirkende til at fastholde partiets troværdighed i de kredse, der var mest sårbare over for den kommunistiske og pacifistiske agitation.“ Lidegaard, „Danmarks overlevelsesstrategi i den kolde krigs første år“, s. 42. Nogen egentlig
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Et eksempel på, hvordan opinionen indgik i de allieredes vurderinger, er
omtalen af muligheden for en genoplivelse af planer for et skandinavisk sikkerhedsarrangement. Med jævne mellemrum dukker omtalen heraf op i indberetningerne; tilsyneladende aldrig fordi sådanne planer anses for at indgå
i danske regeringers strategi, men fordi regeringerne må forholde sig det
skandinaviske alternativs betydning for den offentlige opinion og den offentlige meningsdannelse.
Da amerikanerne i 1956 efter lange overvejelser beslutter at fortsætte våbenhjælpen til Danmark trods utilfredsheden med landets forsvarsbidrag, er
et af State Departments argumenter, at en afbrydelse af hjælpen ville kunne
give den sovjetiske kampagne, for at Danmark burde forlade NATO til fordel
for en neutral nordisk blok, øget tilslutning.50 I 1957 skriver den tyske ambassadør at „jedes Mal, wenn der Bestand der NATO gefährdet erscheint, die alten Pläne einer skandinavischen Verteidigungsunion wieder zur Diskussion
gestellt werden.“51 I den britiske årsberetning for 1965 nævnes, at en nordisk
forsvarspagt er genstand for fornyet offentlig diskussion, men at den dysses
ned af regeringens modargumenter. Herefter hedder det: „The desire somehow to be able to opt out of the need to take sides is, however, always near the
surface of much Danish thinking and such neutralist ideas have a strong emotional appeal.“52
Det fremgår ikke af det ovenstående, at de allierede mente, at der i dansk
politik realistisk blev opereret med eksistensen af et skandinavisk alternativ i
sikkerhedspolitikken. Men det er påfaldende, at de i hele den her behandlede periode og et godt stykke op i 1960’erne hæfter sig ved hvor stor en betydning, det har haft i den offentlige opinion. Når man tager i betragtning, at
de anså danske regeringer for stærkt følsomme over for opinionen, må det
formodes, at sådanne observationer er indgået i de allieredes generelle billede af, hvor stærkt Danmark – i det mindste på længere sigt – var knyttet til
NATO-alliancen. I den forbindelse har bevidstheden om, at netop det skandinaviske alternativ traditionelt havde haft et stærkt tag i det regeringsbærende
socialdemokrati og dets vælgere, givetvis spillet en rolle.53
dokumentation for denne tolkning er ikke fundet i materialet og heller ikke anført hos Lidegaard.
Men det kan i den forbindelse nævnes, at Hans Hedtoft som statsminister førte adskillige fortrolige
samtaler med de amerikanske ambassadører i Kbh. (Josiah Marvel og Eugenie Anderson) som han
indviede i de hensyn, han måtte tage til venstrefløjen og NATO-modstanderne inden for partiet.
Fremgår f.eks. af Marvels indberetning 17. november 1947 (se note 24).
50
Her fra Villaume, Allieret med forbehold, s. 354. State Department anfører samtidig, at konsekvenserne af en afbrydelse for de formelle relationer ml. Danmark og USA/NATO ville være ubetydelige. Jf. også næste afsnit.
51
„Die politische Situation in Dänemark und das deutsch-dänische Verhältnis“, Duckwitz til
Auswärtiges Amt 12.februar 1957, AA, B 23/43.
52
“Denmark: Annual Review for 1965“, Henniker-Major til Stewart, 14. januar 1966, PRO, FO 371/185683.
53
Den foranstående tolkning vil blive nærmere underbygget under omtalen i kap. 56 af hvordan de
allierede vurderede den danske situation i forbindelse med udløbet af NATO-traktatens første 20-års
periode i 1969.
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Vurderinger af det danske forsvar og forsvarsbidraget inden
for NATO
Som beskrevet andetsteds i udredningen blev Danmarks militære tilknytning
til NATO-alliancen grundlæggende ændret med Vesttysklands optagelse i
1955, forskydningen af forsvarslinien fra Rhinen til Elben og etableringen af
den dansk-tyske enhedskommando i 1961.54 Man kan hævde, at Danmarks militære integration i NATO først var endelig tilvejebragt fra begyndelsen af
1960’erne. Den tætte tilknytning blev gennemført samtidig med opretholdelsen af den såkaldt lave danske profil i NATO. Forbeholdene m.h.t. stationering af udenlandske tropper og m.h.t. placering af atomvåben på dansk
jord blev fastholdt på trods af den øgede integration, og det samme gjorde
den forholdsvis lave danske forsvarsindsats.
Under gennemgangen af næste periode vil spørgsmålet om, hvordan dette
dobbeltbundede udviklingsforløb – fortsat en vis afskærmning i forhold til
dele af NATO’s afskrækkelsesstrategi kombineret med en øget deltagelse i
den militære integration – afspejlede sig i de allieredes vurderinger af
Danmark. I det følgende vil der mere snævert blive fokuseret på den side af
den danske NATO-politik der i 1950’erne især stod i centrum for opmærksomheden, nemlig den danske forsvarsindsats. Såvel kvaliteten af det danske
forsvar, viljen til at bruge de eksisterende midler, samt størrelsen af de økonomiske ofre Danmark var parat til at bringe, var spørgsmål, som de forskellige
allierede missioner i København var stærkt optagede af, og som de løbende
gav deres meninger tilkende om. Materialet herom er derfor meget omfattende, og det følgende kan kun blive et forsøg på at skabe et vist overblik og
udrede nogle generelle tendenser.55
Allerede inden Danmark blev medlem af NATO, gives der fra de senere allieredes side – måske ikke overraskende – udtryk for en yderst kritisk vurdering af det danske forsvars tilstand. Danmark havde i mellemkrigstiden undladt at opbygge et effektivt forsvar, og heri skete der ikke ændringer i de første efterkrigsår. I 1948 kunne englænderne, hvem Danmark allerede kort tid
efter krigsafslutningen knyttede militære kontakter til,56 konstatere, at
„Danish defences were in a pitifully poor state and it was generally believed
that in the event of war … Denmark would be the first country to be overrun.“57 De franske repræsentanter i Danmark mente tilsvarende, at landet var
54

Se kapitel 14.
En mere udførlig behandling er at finde i Villaume: Allieret med forbehold, specielt kapitel 5 (s. 275-390).
56
Se bl.a. Petersen, “Storbritannien, USA og skandinavisk forsvar 1945-49“. Her omtales den tidlige
britiske støtte til tanken om et skandinavisk forsvarssamarbejde, der menes at kunne modvirke den
defaitistiske, passive og vaklende danske indstilling til forsvarsspørgsmål, se s. 39-40.
57
“Denmark: Annual Review for 1948“, Randall til Bevin, 11.februar 1949, PRO, FO 371/77331.
Tilsvarende vurderede amerikanerne i sommeren 1948, at våbenhjælp til Danmark ikke kunne anbefales, da udstyret blot risikerede at havne i fjendens hænder. Se Nikolaj Petersen, “Optionsproblematikken i dansk sikkerhedspolitik 1948-1949“ i Amstrup og Faurby (red.), Studier i dansk udenrigspolitik, 1978.
55
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ude af stand til at forsvare sig selv, og karakteriserede det militære forsvars tilstand som miserabel og utrænet.58
Med Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949, og senere i kølvandet på
Koreakrigens udbrud i juni 1950 og oprettelsen af den allierede kommandostruktur i 1950-51, fulgte en forholdsvis kraftig dansk oprustning, idet forsvarsudgifterne frem til 1953 blev ca. 3-doblede. I betragtning af det lave udgangspunkt var der dog i en international sammenligning fortsat tale om et
lavt niveau. På NATO’s interne liste over medlemslandenes forsvarsudgifter i
forhold til deres BNP var Danmark op gennem 1950’erne – og også senere –
som regel placeret allernederst. Det er da også påfaldende, at der ikke sker
nogen synderlig ændring i de allieredes vurderinger af det danske forsvar som
følge af den danske alliancetilslutning og den danske ’oprustning’ i begyndelsen af 1950’erne.
Da den britiske militærattaché i februar 1950 gjorde status efter Danmarks
første år som NATO-medlem, skrev han i sit indledende afsnit: „All the weaknesses in the Danish army which I pointed out in my report for 1948 still exist“.59 Det fremgår senere, at disse svagheder bl.a. gælder „a lack of energy and
drive throughout the whole army“, desuden „a sense of frustration and a restricted outlook“ som følge af mangelfuld uddannelse og en tendens i generalstaben til udelukkende at tænke i fredstidsrutiner og „to look inwards to its
own problems rather than outwards where it may learn from the experience
of others.“60 Attachéen endte med at konkludere følgende: „In its present
state the Danish army is not capable of offering more than token resistance
to an attack on Denmark and is not fit to take an active part in a major
European conflict.“61 Vurderingen deles iflg. den britiske flyverattaché af militærmissionen på den amerikanske ambassade, der i sommeren 1950 er overbevist om, at det danske forsvarsberedskab ikke havde til hensigt at slås i tilfælde af krig, og at der kun blev udvist symbolsk vilje til at forberede sig på en
krig.62
I forbindelse med den danske indtræden i alliancen finder man ellers i
58

Se f.eks. indberetning fra den franske ambassade i Kbh. 8. august 1950 med efterflg. kommentarer
9. august, Archives diplomatiques, Europe, Danemark, défense nationale, Serié 9, sous-sérié 4.
59
“Annual Report for 1949 on the Danish Army“, s. 1, britisk militærattaché i Kbh., PRO, FO
371/86404. Jf. en tilsvarende canadisk vurdering året efter: “1950 has been another year of extremely slow progress in the rebuilding of Danish Military Forces.“ “Annual Review – Denmark –
1950“, canadisk Chargé d’Affaires i Kbh. til Secretary of State for External Affairs, 23. januar 1951,
National Archives of Canada, Record Group 25, vol. 2493.
60
Flyverattachéen udtrykker sig endnu stærkere i juli 1950, hvor han skriver, at intet mindre end en
drastisk udrensning af alle officerer fra oberstløjtnant-niveau og opefter er nødvendig for at hæve
moralen, som han anså for “hopelessly low from top to bottom.“ Her efter Villaume, Allieret med forbehold, s. 294.
61
“Annual Report for 1949 on the Danish Army“, s. 5. Se også Villaume, Allieret med forbehold, s. 293.
Vurderingen af især det danske flyvevåben er mindre kritisk, hvilket også gælder i de følgende årsberetninger.
62
Villaume, Allieret med forbehold, s. 294.
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både britiske og amerikanske indberetninger en optimistisk vurdering af de
ændringer, der herefter kan forventes at ske med det danske forsvar.63 Men
når vi kommer lidt op i 1950’erne, breder skuffelsen sig. I den britiske årsberetning for 1952 tales stadig om „the antiquated ideas of the Danish services“,64 og om året 1954 skriver ambassadøren: „The view previously held by
my three Service Attachés that, in the event of war, the Danish armed forces
would at best put up a token resistance, is further reinforced.“65 Den citerede
vurdering fra begyndelsen af 1950 er på dette afgørende punkt stadig gældende fem år efter – og bliver endda forstærket.66
Denne meget grundlæggende kritik af den danske vilje til overhovedet at
ville forsvare sig må – sammen med kritikken af den ’antikverede’ og indskrænkede holdning hos danske officerer, selv i de højeste positioner – formodes i det store og hele at have være forbeholdt intern brug hos de respektive allierede. En anderledes åben kritik kom til udtryk vedrørende selve størrelsen af det danske styrkebidrag – og også denne kritik havde en tendens til
at bide sig fast.
Et omfattende maskineri til evaluering af de enkelte medlemslandes forsvarsmæssige bidrag til alliancen blev stablet på benene i begyndelsen af
1950’erne.67 Fra 1952 var hovedinstrumentet heri det såkaldte „Annual
Review“, der blev gennemført hvert efterår. Danmark måtte her gentagne
gange stå skoleret for sin manglende opfyldelse af de styrkemål, som alliancen havde opstillet. Og kritikken blev forstærket af, at Danmark trods sin høje
levestandard, der i disse år inden for NATO-kredsen kun blev overgået af USA
og Canada, lå allerlavest, hvad angår forsvarsudgifternes andel af bruttonationalproduktet. Udover den multilaterale kritik blev det utilfredsstillende dan-

63

Se “Basic Estimates and Materials on the Proposed FY 1950 Military Assistance Program“, Foreign
Assistance Correlation Committee, 7.april 1949, NARA, 840. 20/4-749. Den britiske flyverattaché
skriver i begyndelsen af 1950, at NATO-beslutningen “has started a move in the right direction
which, however slow it may be at the outset, is gathering momentum.“ “Denmark. Annual Report
1949“, 2.februar 1950, PRO, FO 371/86404. Endnu i begyndelsen af 1952 vurderes det i en årsoversigt fra MAAG, at udviklingen går i den rigtige retning, især hvad angår offentlighedens opbakning
bag en øget forsvarsindsats: “The attitude of the Danish public in regard to defense has undergone
a profound change in the past two years. … The idea of a joint defense has been accepted.“ “Report
on effectiveness of Danish armed forces“, 1.7.-31.12.1951, NARA, RG 334, MAAG Denmark, General
File 1950-54, Box 2.
64
“Denmark. Annual Report for 1952“, PRO, FO/371/106162.
65
“Denmark. Annual Report for 1954“, PRO, FO/371/116222.
66
Det kan tilføjes, at en canadisk vurdering fra samme periode (sandsynligvis byggende på
amerikanske kilder) indeholder en lignende kritisk opfattelse af det danske officerskorps. Iflg.
denne vurdering ville den danske hær ikke været meget værd, hvis den stod under dansk kommando. Det ville imidlertid forholde sig anderledes, hvis den indgik i en allieret styrke. “Annual
Review – Denmark“, The Canadian Legation, Copenhagen til The Under-Secretary of State for
External Affairs, 24.marts 1953, National Archives of Canada, Record Group 25, vol. 2493.
67
Se hertil, herunder om evalueringen af Danmark, både Villaume, Allieret med forbehold, kapitel 5 og
Leon Dalgas Jensen, “NATO og danske økonomisk-politiske interesser 1949-1956“ i Due-Nielsen
m.fl. (red.): Danmark, Norden og NATO 1948-1962, 1991, s. 83-118.
VESTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1945-1962

663

kap. 25 rettet P

13/06/05

8:49

Side 664

ske styrkebidrag også taget op bilateralt med Danmarks hovedallierede, USA.
Det skete under utallige møder med mere eller mindre højt placerede amerikanske repræsentanter, herunder også udenrigsministeren68, og i form af
noter tilstillet den danske regering. En stor del af både den multilaterale og
den bilaterale kritik nåede ud til offentligheden og var genstand for diskussion i både Folketinget og i pressen.
Indholdet i den allierede kritik af det danske styrkebidrag gennem
1950’erne, således som den kom til udtryk inden for NATO’s rammer, vil ikke
blive belyst nærmere her. Interessen vil i det følgende blive samlet om den
amerikanske kritik, hvor fokus i mindre grad rettes mod det specifikt militære
indhold, men i stedet på spørgsmål, der giver mulighed for at identificere generelle træk ved vurderingen af den danske forsvars- og sikkerhedspolitik. Det
drejer sig bl.a. om, i hvilken udstrækning USA accepterede ’undskyldninger’
for det lave forsvarsbudget (f.eks. Danmarks specifikke geografiske og historiske forhold), og i den forbindelse om kritikken først og fremmest blev formuleret på et økonomisk eller på et politisk grundlag. Endvidere vil spørgsmålet om forskelle i vurderingen mellem de stedlige repræsentanter og de
centrale myndigheder blive taget op, ligesom det vil blive belyst, om der var
særlige kanaler, der blev foretrukket til formulering af kritikken. Endelig skal
der tages stilling til, om den amerikanske kritik var mere eller mindre skrap
end den, der kom til udtryk hos andre allierede.
Flere af de nævnte forhold berøres i en meget illustrerende analyse udarbejdet af den amerikanske ambassade i København i maj 1952.69 Analysen,
der er et led i forberedelserne af det forestående „Annual Review“ i Paris, er
en advarsel til Washington om ikke at fortsætte det hidtidige pres på Danmark
vedrørende landets styrkebidrag. Der vil kun være ringe chancer for, at det vil
give resultater. Årsagen er, at krav der baserer sig på abstrakte økonomiske talstørrelser som forsvarsudgifternes procentandel af BNP, ikke tager højde for
de primære grunde til, at det danske bidrag er så lavt. Iflg. ambassaden var
politisk-psykologiske faktorer langt vigtigere end de økonomiske. Af historiske og geo-strategiske årsager var det danske samfund, herunder ikke
mindst vælgerne i det for flertalsdannelsen i Folketinget vigtige socialdemokrati, stadig gennemsyret af mangel på entusiasme og offervilje i forsvarsanliggender. I stedet for et negativt pres skulle man fra amerikansk side benytte
enhver lejlighed til at fortælle danskerne, at de ville blive forsvaret i krigstilfælde, og at det derfor kunne betale sig at gøre en indsats. Og endelig vurderedes det, at i det omfang, der var brug for pres, viste erfaringen, at Danmark
68

F.eks. John Foster Dulles over for H.C. Hansen 18.december 1957. Se Villaume, Allieret med forbehold, s. 362-63. Som svar gav H.C. Hansen udtryk for misfornøjelse over den gentagne amerikanske
kritik og lod sig ikke rokke vedrørende de planlagte danske budgetnedskæringer, der var årsag til
kritikken.
69
Marshall, ambassaden i Kbh., til Draper, SRE (Special Representative Europe) i Paris, 1.maj 1952.
Her fra Villaume: Allieret med forbehold, s. 325.
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var langt mere påvirkelig, hvis presset fandt sted i en multilateral fremfor en
bilateral (d.v.s. dansk-amerikansk) sammenhæng.
Det fremgår således, at ambassaden vurderede, at den historiske arv spillede en central rolle for omfanget af den danske forsvarsindsats, og at det var
den, man skulle sætte ind overfor, fremfor en gold kritik af forsvarsbudgettes
størrelse. Endvidere var det opfattelsen, at de danske politikere, der gennemgående havde en mere positiv indstilling, var nødsaget til at tage hensyn til de
rådende anti-militaristiske strømninger i befolkningen. Det er vurderinger,
der genfindes andre steder i det amerikanske materiale fra denne periode.
Allerede i foråret 1950 skriver ambassadør Eugenie Anderson, at den danske
tilbageholdenhed med opbygningen af forsvaret skal ses på baggrund af
’mange danskeres neutralitetskompleks’.70 I årsrapporten for 1954 tales, i forbindelse med en analyse af det lave danske forsvarsbidrag, om den tilsyneladende manglende vilje og evne hos danske politiske ledere til at forme den offentlige opinion, der var præget af en traditionel „neutralism and disarmament, a considerable amount of wishful thinking, and even defeatism.“71 Og
i en statusrapport fra juli 1956 roser ambassaden stigningen i den danske forsvarsindsats, der karakteriseres som ikke så dårlig i betragtning af landets 100årige tradition for neutralisme og pacifisme.72
Også i de britiske indberetninger fremhæves, at der ved bedømmelsen af
den danske indsats på forsvarsområdet må tages hensyn til landets neutrale
tradition.73
Ud fra ambassadematerialet må det være tilladt at slutte, at blandt de allierede synes i hvert fald USA og Storbritannien at have udvist en høj grad af forståelse for de særlige forudsætninger af historisk, politisk, psykologisk og strategisk art, der i 1950’erne hindrede en større dansk forsvarsindsats. Og at de
også til en vis grad anså disse forudsætninger for rimelige ’undskyldninger’
for den svage indsats. Ikke ud fra nogen synderlig respekt for den danske tradition på forsvarsområdet,74 men fordi de var klare over, at danske politikere,
der – til trods for at de i vid udstrækning selv havde gjort op med den – af politiske grunde måtte tage hensyn til traditionen.75 Og så fordi de naturligvis
var fuldt ud klare over, at NATO-medlemskabet et langt stykke ind i 1950’erne

70

Sst. s. 291.
Sst. s. 341.
72
Sst. s. 354.
73
F.eks. “Denmark: Annual Review for 1955“, Berthoud til Lloyd, 13. januar 1956, PRO, FO
371/122219.
74
Jf. ovenfor afsnittet ovenfor om de generelle vurderinger af Danmark og danskerne.
75
Materialet bærer vidnesbyrd om, at danske regeringsrepræsentanter og andre toppolitikere indviede de allierede diplomater i denne uoverensstemmelse ml. den politiske elite og befolkningen.
Det bedste eks. herpå er nok den socialdemokratiske leder Hans Hedtofts tætte og fortrolige kontakt med den am. ambassdør Eugenie Anderson – også efter hans fratræden som statsminister i 1950.
Jf. også afsnittet ovenfor om NATO-medlemskabets forankring.
71
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– helt uafhængigt af Danmarks egen indsats – ikke var nogen garanti mod en
ny fremmed besættelse af landet.76
Det kan tilføjes, at de nævnte forhold tilsyneladende vejede tungere i de allieredes bedømmelse end det argument, der hyppigst blev brugt af de danske
repræsentanter, nemlig landets vanskelige udenrigsøkonomiske situation op
gennem 1950’erne. Her gjorde navnlig finansminister Thorkild Kristensen i
starten af årtiet et vist indtryk med sin argumentation, men i betragtning af
Danmarks høje levestandard synes dette forhold ikke i det lange løb at have
været betragtet som en tilstrækkelig ’undskyldning’ for det lave forsvarsbidrag.77
Det forekommer bemærkelsesværdigt, at den amerikanske ambassade i den
refererede analyse fra 1952 anbefaler sin regering at benytte sig af multilaterale kanaler ved forsøg på at øve pres på Danmark. Baggrunden herfor var, at
ambassaden havde gjort den erfaring, at danskerne var yderst ømfindtlige
over for alt, hvad der kunne opfattes som overgreb på den danske suverænitet, og at ømfindtligheden især gjaldt alle former for indblanding fra NATO’s
hovedmagt, USA.
Da ambassaden i foråret ikke alene erklærede sin utilfredshed med, at den
danske regering havde besluttet at nedskære antallet af værnepligtige, men
også med, at den ikke var blevet forhåndsorienteret, fik den som svar, at
Danmark havde ret til selv at bestemme i denne sag.78 Generelt modarbejdede den danske regering for megen synliggørelse af den amerikanske våbenhjælp og besluttede i 1951 af hensyn til sin egen udenrigspolitiske handlefrihed at afstå fra yderligere hjælp i henhold til Marshall-programmet. I
Folketinget udtalte udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, efter at aviserne havde
kunnet referere amerikansk kritik af den danske forsvarsindsats, at der her
var sket „en indblanding i danske anliggender, som vi meget må beklage.“
Over for ambassaden blev det tilkendegivet, at der var tale om et meget alvorligt anslag imod det dansk-amerikanske forhold.79

76
Jf. tidligere. I den britiske årsrapport for 1953 anføres som én af årsagerne til den utilfredsstillende
danske indsats „the absence of any plan involving outside NATO support which would afford
Denmark any chance of survival against Soviet attack.“ PRO, FO 371/111424.
77
I et DIIS-interview med ambassadør Jens Christensen 6. december 2004 betegnes Thorkild
Kristensen som en mester i at argumentere. Jens Christensen var i disse år tjenstgørende ved den
danske NATO-repræsentation i Paris og deltog i Annual Review-møderne. Om holdningen til det
økonomiske argument i 1958 se “Annual Review 1958: Eksaminationen af Danmark“, ambassadør
M.A. Wassards indberetning af 26. november 1958, Bertel Dahlgaards arkiv.
78
Villaume, Allieret med forbehold, s. 292.
79
Sst. s. 297, s. 311-12 og s. 324-25. Også gennem overbringelsen af et udførligt officielt memo fra
februar 1951 om hvilke principper, der lå til grund for den danske regerings forsvarspolitik, fik
amerikanerne indblik i ømfindtligheden over for indblanding. Heri advares mod alt for intensive offentlige kampagner vedr. forsvarsspørgsmål. “Such methods would be alien to the Danish mind
which is traditionally adverse to the parade and stage aspects of military life.“ Sst. s. 304.
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Ambassadens argumentation i spørgsmålet om respekten for den danske
suverænitet synes i det lange løb at have haft en vis effekt. I december 1957
erklærer State Department sig enig i, at fortsat, bilateralt pres kan være potentielt skadeligt.80 Alligevel må det siges, at dette spørgsmål er et eksempel på,
hvor forskelligt vurderingen af den danske forsvars- og sikkerhedspolitik – og
af de midler, der skal anvendes for at påvirke – kunne være på lokalt og centralt hold hos Danmarks vigtigste allierede. Gennem 1950’erne er det et
tilbagevendende tema i det amerikanske materiale, at ambassaden i
København udviser større forståelse for de særlige danske vilkår end udenrigsministeriet i Washington, og at der som følge heraf også fremkommer en
forskellig vurdering af, hvad der må anses for den rette politik over for
Danmark.
Når USA øvede pres på Danmark, skete det ofte i modstrid med de råd, der
blev modtaget fra ambassaden. Et markant eksempel herpå er spørgsmålet,
om USA skal bruge en trussel om indstilling af våbenhjælpen til at presse
Danmark til øgede forsvarsbevillinger. I sine forgæves forsøg på at overtale
State Department til ikke at gøre brug heraf finder ambassaden ligefrem „anledning til at minde Washington om, at NATO byggede på et frivilligt samarbejde mellem principielt ligeværdige partnere.“81
Uoverensstemmelsen mellem det lokale og det centrale perspektiv i de allieredes vurderinger er lettest at forfølge i det amerikanske materiale, først og
fremmest fordi det ofte er i forbindelse med udøvelsen af den kritikerrolle,
USA havde påtaget sig inden for NATO, at forskellen i perspektiv kommer
frem. Da uoverensstemmelsen udspringer af et strukturelt forhold, har den
dog givetvis også spillet en rolle hos de øvrige allierede. Alt i alt er konsekvensen, at analyser, der som nærværende i høj grad er – og må være82 – baseret
på ambassadeindberetninger, risikerer at give et skævt billede af, hvordan de
allierede så på den danske politik – på den ene side et for positivt på grund
af den stedlige repræsentants større indlevelse i de lokale politiske forhold,
på den anden side et for negativt, fordi ambassaden i sine indberetninger var
tilbøjelig til at undgå den selvfølgelige konstatering, at Danmark blev anset
for at være fast forankret i NATO. Når der i det foregående er peget på en forstående allieret holdning over for den lave danske forsvarsindsats, må det
nævnte forbehold derfor tages i betragtning.
Inddrages Grønlands-spørgsmålet nu i analysen af de amerikanske vurderinger af den danske forsvarsindsats, kompliceres billedet af det lokale og det
centrale perspektiv imidlertid noget. Ønsket om at bevare basefaciliteter i
80

Sst. s. 363.
Igen en henvisning til den særlige danske ømfindtlighed over for suverænitetsovergreb. Citatet fra
sst. s. 308. Villaume nævner s. 301 et andet eksempel, se også hans konkluderende udsagn s. 331.
82
Der tænkes her på, at en småstat som Danmark generelt spiller en begrænset rolle i stormagternes
udenrigspolitiske overvejelser, og at der som følge heraf kun i mindre omfang eksisterer kildemateriale, der afspejler centrale myndigheders vurderinger.
81
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Thule-området indgik for USA som et led i den globale konfrontation med
Sovjetunionen, hvorfor det dansk-amerikanske forhold på dette område i høj
grad havde de centrale myndigheders bevågenhed. Og i dette tilfælde trak
interessen i retning af at undgå uoverensstemmelser med Danmark i spørgsmålet om forsvarsbidraget.83
Det er da også muligt at finde bekræftelser på denne tendens i materialet.
Da forskellige relevante myndigheder i 1955 bliver sat til at overveje fremtiden for USA’s hjælpeprogram til Danmark i lyset af Danmarks manglende opfyldelse af de af NATO fastsatte styrkemål, blev det fra starten gjort klart, at
spørgsmålet måtte ses i en bred politisk sammenhæng, hvor hensynet til
Danmarks stilling „as the possessor of valuable air bases in Greenland“ indgik
som en vigtig faktor.84 Grønlands-faktoren blev dog også brugt i den argumentation, der blev benyttet af ambassaden i København. I en større indberetning fra 1957 skriver ambassadør Robert D. Coe, at fastholdelsen af en positiv dansk holdning til de amerikanske baser på Grønland var „one of the
principal objectives of our diplomacy in Denmark. … in overall defense,
Greenland is possibly of greater value than the Danish armed forces.“ Ved siden af de relativt lave danske forsvarsudgifter måtte basernes betydning og
den danske velvilje derfor, iflg. ambassadøren, medregnes ved vurderingen af
det danske bidrag til NATO.85
De danske beslutningstagerne var naturligvis ikke uvidende om den vægt,
der fra USA’s side blev lagt på baserettighederne i Thule, og benyttede sig i
argumentationen over for amerikanerne af det såkaldte ’Grønlands-kort’.
Men selv om der som påvist var en vis klangbund for, at dette kort kunne spilles, så var der grænser for, hvor meget amerikanerne, også på centralt hold,
lod deres vurdering af Danmark påvirke heraf. Det fik forsvarsminister Poul
Hansen at mærke, da han under et møde med sin amerikanske kollega i efteråret 1958 fremhævede det danske bidrag i Grønland og helt udtrykkelig anmodede om, „at dette ville blive taget i betragtning i vurderingen af den samlede danske indsats.“ Herpå fik Poul Hansen som svar, at de amerikanske forsvarsinstallationer i Grønland nok var af stor betydning for Nordamerika,

83

Generelt om amerikanske interesser på Grønland i denne periode se: Grønland under den kolde krig.
Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68, DUPI 1997. jf. også næste afsnit.
84
Villaume, Allieret med forbehold, s. 350. Da State Department i september 1956 endelig besluttede,
at militærhjælpen hverken skulle afbrydes eller reduceres væsentligt, indgik hensynet til de
amerikanske interesser på Grønland igen som et vigtigt punkt, se sst. s. 354. Ambassadør Eigil
Jørgensen har givet udtryk for, at våbenhjælpens fortsættelse 1958-60 kan hænge sammen med det
såkaldte H.C.Hansen-papir fra 1957, hvor den danske regering stiltiende accepterede stationering af
amerikanske atomvåben på Grønland. DIIS-interview 25. november 2004. I samme interview mente
Jørgensen også, at H.C.Hansen-papiret kan have betydet, at Danmark under NATO-topmødet i december 1957 blev pænt behandlet til trods for stærk kritik under det netop overståede “Annual
Review“. Eigil Jørgensen var ambassadesekretær ved den danske NATO-repræsentation 1956-59.
85
Indberetning af 28. maj 1957; se DUPI, Grønland under den kolde krig, s. 274. Jf. også Villaume,
Allieret med forbehold, s. 353 og 362.
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men at de også var det for de øvrige NATO-lande, altså også for Danmark selv.
Desuden blev han gjort opmærksom på, at USA selv havde investeret store beløb på Grønland.86
Der er for denne periodes vedkommende ikke fundet dokumentation for,
at USA – hverken lokalt eller centralt – vurderede, at den danske velvilje
m.h.t. baserettigheder på Grønland udgjorde en egentlig kompensation for
det lave danske forsvarsbudget.87 USA’s interesse i, at danske regeringer opretholdt denne velvilje, førte til en vis tilbageholdenhed, hvad angår udøvelsen af
kritik over for Danmark og den danske forsvarsindsats, men ikke – så vidt det kan
ses ud fra materialet – til en større accept af denne indsats. At USA trods alt – på
linie med andre allierede – udviste en vis forståelse for, at Danmark ikke ydede
mere på det forsvarsmæssige område, beroede primært på en opfattelse af, at
en lang tradition for pacifisme og forsvarsskepsis først skulle overvindes.
Modsat Grønlands-faktoren kunne man formode, at det forhold, at
Danmark også på andre områder – base- og atomreservationen – afholdt sig
fra at engagere sig fuldt ud i NATO-samarbejdet, gav anledning til forstærket
kritik af det lave danske forsvarsbidrag. Dokumentation herfor er ikke fundet.
Men på grundlag af en enkelt kilde kan det påvises, at sammenhængen vedrørende disse forhold langt fra var éntydig. I forbindelse med diskussionen
inden for NATO af det danske forsvarsbidrag modtog forsvarsminister Victor
Gram i januar 1960 et brev fra alliancens øverstkommanderende, den amerikanske general Lauris Norstad, hvor det bl.a. hed:
„Det er yderst tilfredsstillende at erfare, at den danske regering er gået ind
på at etablere depoter i Danmark til støtte for NATO-styrker. Dette udgør
et virkeligt bidrag til at opnå den støtte, som alliancen behøver i et vigtigt område.
Skønt jeg med nogen tilfredsstillelse har bemærket mig, at De har til hensigt at øge Deres nationale forsvarsudgifter, må jeg ganske åbent påpege, at
den foreslåede forøgelse af det danske forsvarsbudget kun vil tillade en minimal forbedring af de for øjeblikket opstillede danske styrker. Hvis
Danmark skal opfylde de minimale krav til sit eget forsvar og til selv det lavest mulige bidragsniveau til det fælles NATO-forsvar, vil der i de kommende år kræves større forbedringer.“88
86

Samtale 14. november 1958 mellem Poul Hansen og Neil McElroy, gengivet efter Hansens egne
notater. Her fra DUPI, Grønland under den kolde krig, s. 275.
87
Dette kompensations-argument optræder derimod i perioden 1963-1978, se kap. 56. I starten af
1950 nævner den amerikanske ambassade en anden form for kompensation i forbindelse med den
danske Grønlands-politik: “In discussing the possibility of greater Danish participation in the
Greenland defense operations, it has been useful to point out that defense expenditures by
Denmark in Greenland must necessarily be made at the sacrifice of the prompt reestablishment of
the defense of Denmark proper.“ “Memorandum. Policy Statement on Denmark“, 13. jaunuar 1950,
NARA.
88
Brev af 23. januar 1960 fra general Lauris Norstad til forsvarsminister Victor Gram. Her fra oversættelsen til dansk i Udenrigsministeriet, “Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966“, bd.II, bilag 186, 1968.
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Brevet afspejler ganske godt den generelle utilfredshed, der eksisterede
inden for NATO og i USA med den danske indsats på forsvarsområdet, og at
de mulige forbedringer, som den danske regering kunne stille i udsigt, ikke
talte stort. Hvad der derimod talte, var den danske accept af at etablere
NATO-depoter i det strategisk vigtige Jylland. De pågældende depoter var beregnet på at kunne modtage atomammunition, og den danske imødekommenhed på dette punkt var med til at hindre en endnu stærkere kritik af det
danske forsvarsbidrag fra general Norstads side.89 Det danske atomforbehold
havde sine begrænsninger og gav derfor ikke nødvendigvis anledning til at
forstærke kritikken af Danmark. Bedømt ud fra den her citerede kilde havde
den danske atompolitik nærmere den modsatte effekt.
Afslutningsvis skal fremhæves, at det ikke er let at give et samlet billede af
hvordan USA i 1950’erne anskuede den danske forsvarsindsats. Selv om der
kan konstateres forskelle mellem det lokale og det centrale perspektiv, kan
det overordnet hævdes, at de gennemgåede forhold tyder på en mildere bedømmelse, end den snævert militære vurdering burde tilsige, jf. de meget kritiske indberetninger, der er refereret i starten af afsnittet. Ud fra historiske og
politiske overvejelser affandt USA sig i vidt omfang med, at Danmark forsvarsmæssigt inden for NATO holdt en lav profil. Hertil skal imidlertid føjes en
endnu ikke omtalt politisk betragtning, der betød, at en fortsat kritik af den
danske forsvarsindsats af USA blev anset for uomgængelig.
Én ting var, at de forhold, der specifikt var knyttet til Danmark – som den
historiske tradition og besiddelsen af Grønland – tilsagde tilbageholdenhed
m.h.t. kritik, noget andet var det eksempel, som Danmark i NATO-sammenhæng statuerede ved at fravige de fælles fastlagte mål i militær henseende.
USA’s bekymring vedrørende Danmark gjaldt ikke først og fremmest et
mangelfuldt dansk bidrag til det samlede NATO-forsvar, men derimod den afsmitningseffekt, der kunne ligge i, at et velstående land som Danmark ikke levede op til sine forpligtelser. Hvor højt dette generelle hensyn var prioriteret
i forhold til de konkrete krav til Danmark blev også gjort klart over for de danske repræsentanter. Den danske NATO-ambassadør Wassard kunne således
efter NATO’s ’Annual Review’ i november 1958 indberette følgende hjem til
København:
“En vurdering af eksaminationens forløb viser efter repræsentationens opfattelse, at andre NATO-lande, særligt USA, de militære myndigheder og
sekretariatet nok er bekymrede over den lave danske forsvarsindsats, men
at de samtidig er endnu mere bekymrede over den virkning, udviklingen i
Danmark vil kunne udløse, forsåvidt angår andre medlemslandes for-

89
Den foregående tolkning bygger på DIIS-interview af 25. november 2004 med ambassadør Eigil
Jørgensen.
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svarsindsats. Dette gælder ikke alene spørgsmålet om tjenestetiden men
også den danske afvisning af de krav der opstilles i dokument MC 70.“90
På trods af politiske hensyn, der pegede i anden retning, opretholdt USA derfor gennem hele perioden sin kritik af Danmark.91 Men det kan også konkluderes, at USA’s kritik tenderede mod at være mildere end de øvrige hovedallieredes.

Vurderinger af Danmarks strategiske betydning
Danmarks geografiske beliggenhed, især positionen ved ind- og udsejlingen
til og fra Østersøen, har traditionelt givet landet en vigtig strategisk betydning
for stormagterne. Det sås bl.a. under optakten til første verdenskrig, hvor
Storbritannien i perioder overvejede et flådefremstød ind i Østersøen gennem de danske stræder, og Tyskland ved udbruddet af krigen, som følge af
frygt for de britiske planer, forlangte en minespærring af Storebælt.
Danmarks muligheder for at bevare neutraliteten bestemtes i høj grad af,
hvordan de to stormagter vurderede deres interesser i strædespørgsmålet, og
hvordan Danmark forholdt sig til disse interesser.
Men selv om geografien ikke ændrer sig over tid, så undergår den vurdering, som omverdenen tillægger vores territorium, store forandringer. Ved
optakten til anden verdenskrig var strædepositionen således ikke længere afgørende for Danmarks strategiske betydning. Tysklands herredømme i
Østersøen var ubestridt, og for Hitler var Danmark kun en trædesten på vejen
til etablering af baser på den norske atlanterhavskyst.
Den totalt ændrede verdenssituation efter 1945 og det begyndende modsætningsforhold mellem USA og Sovjetunionen førte igen til vigtige ændringer i stormagternes vurdering af Danmarks strategiske betydning.
Strædepositionen fik påny en større rolle i deres militære kalkulationer, idet
Danmark ligesom før og under første verdenskrig var placeret i skæringspunktet mellem en europæisk landmagts interesser og vestlige flådemagters
interesser. Og samtidig havde Nazi-Tysklands krigsførelse mere permanent
peget på Nordatlantens betydning for opretholdelse af kommunikations- og
forsyningslinier i forbindelse med USA’s inddragelse i en europæisk krig. For
den amerikanske regering blev det efter krigen helt essentielt at bevare de i
1941 erhvervede basefaciliteter på Grønland og evt. udvide dem. Besiddelsen
af Grønland betød, at dansk territorium under den kolde krig fik tillagt en

90

“Annual Review 1958: Eksaminationen af Danmark“, ambassadør M.A. Wassards indberetning af
26. november 1958, Bertel Dahlgaards arkiv.
91
Jf. Villaume, Allieret med forbehold, s. 355.
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helt ny og central strategisk betydning – først og fremmest af USA, omend en
betydning der skiftede over tid.92
Ud fra en generel, overordnet betragtning var Danmarks strategiske betydning for de to vestmagter, der havde størst interesse i dansk territorium, USA
og Storbritannien, klart større i efterkrigstiden, end den havde været i
mellemkrigstiden. Men der var fra starten en påfaldende forskel i den interesse, de to magter udviste, en forskel der også kom til udtryk efter etableringen af den fælles forsvarsalliance fra 1949.93
Mellem Danmark og Storbritannien udviklede der sig allerede kort efter krigens afslutning et ganske omfattende samarbejde på det forsvarsmæssige område. Fra britisk side var det konkret knyttet til ønsket om at oprette en dansk
styrke, der kunne deltage i besættelsen af den britiske zone i Tyskland (se herom
kapitel 22). Men det skulle hurtigt vise sig, at interessen rakte videre. Langt
før det i 1948 blev aktuelt som en del af den officielle regeringspolitik i
Danmark, Norge og Sverige, søgte Storbritannien at tilskynde de skandinaviske lande til at etablere et forsvarspolitisk samarbejde med henblik på at
kunne imødegå militære trusler mod deres territorier i tilfælde af en ny
krig.94 Allerede i den allertidligste fase af den kolde krig betragtede
Storbritannien Skandinavien som en vigtig forpost under et fremtidigt opgør
mellem Øst og Vest. Og den opfattelse blev accepteret blandt de ledende britiske beslutningstagere, at ud fra et vestligt synspunkt ville også et erklæret
neutralt skandinavisk forsvarsforbund være at foretrække – fremfor tre lande
uden indbyrdes koordination af deres forsvar.95
Mere konkret fremgik de britiske strategiske interesser af en skrivelse, som
stabscheferne blev bedt om at udarbejde i foråret 1947 som led i overvejelserne om værdien af et skandinavisk forsvarsforbund under en krig mellem
vestmagterne og Sovjetunionen. Heraf fremgik, hvor stor en betydning ikke
mindst det danske territorium blev tillagt. Det hed i skrivelsen, at „adgangen
til området ville give vestmagterne fremskudte baser, stærkt forbedrede muligheder for operationer i Østersøen og Nordsøen såvel som tilgang til vigtige
økonomiske ressourcer; hertil ville komme fordelen ved at kunne hindre
Sovjet i at oprette kontrol over Østersøudgangene og den norske kystlinie.“
Efter stabschefernes opfattelse var Skandinaviens integritet „almost as impor92

Se herom: Grønland under den kolde krig (DUPI).
Forskellen i de to vestmagters interesser i dansk territorium i den første efterkrigstid er behandlet
flere steder i litteraturen, se især Petersen, “Storbritannien, USA og skandinavisk forsvar 1945-49“;
Villaume, Allieret med forbehold; og Mariager, I tillid og varm sympati.
94
Sådanne bestræbelser kan spores tilbage til midten af 1946; se Petersen, “Storbritannien, USA og
skandinavisk forsvar 1945-49“, s. 39-40.
95
Der blev ytret tvivl, om et sådant forbund ikke ville modarbejde britiske interesser, fordi de tre
medvirkende lande ville ønske at gøre forbundet acceptabelt for Sovjetunionen. Heroverfor blev der
argumenteret, at et forbund ville styrke både forsvarsviljen og evnen til at forsvare neutraliteten – og
derfor også tilbøjeligheden til at “stand up to the Soviet Union“. Petersen, “Storbritannien, USA og
skandinavisk forsvar 1945-49“, s. 40-42.
93
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tant“ som Frankrigs og Benelux-landenes. Det blev samtidig erkendt, at en
nordisk blok ikke ved egne midler ville være i stand til at modstå en sovjetisk
aggression, og at Storbritannien ikke ville være i stand til at love militær
hjælp. Konklusionen var imidlertid, at det ville være i Storbritanniens interesse at tilskynde til den størst mulige koordination af de skandinaviske landes
forsvarsbestræbelser.96
Set fra den anden side af Atlanterhavet så billedet noget anderledes ud. For
USA var Danmarks strategiske betydning i de første efterkrigsår ret éntydigt
knyttet til Grønland, hvis betydning til gengæld var prioriteret helt i top. Af
de 30 mulige basepositioner, der af de amerikanske stabschefer i 1946 var opregnet som ønskværdige, blev kun 6 opført som essentielle; herunder hørte
Grønland, der sammen med Island og Azorerne endda blev anset for at være
af „outstanding importance.“
I modsætning hertil blev det ’syddanske’ område ikke tillagt nogen væsentlig strategisk betydning. Danmark og det øvrige Skandinavien spillede knap
nok nogen rolle i den amerikanske forsvarsplanlægning frem til 1948. Det
hang sammen med forfølgelsen af en defensiv strategi og en manglende tro
på muligheden af at forsvare eventuelle baser i området.
Først da der i sommeren 1948 indledtes forhandlinger om skabelsen af et
fælles atlantisk forsvar begynder amerikanerne at anstille mere konkrete overvejelser om Danmarks rolle i en krig. I et NSC dokument fra september måned fremhæves Sydskandinaviens beliggenhed midtvejs på luftruten mellem
London og Moskva og Danmarks position som vogter ved Østersøens udløb.
Men i en samlet vurdering synes materialet knyttet til Atlantpagt-forhandlingerne 1948-49 ikke at vise nogen væsentlig øget amerikansk interesse for dansk
område. I februar 1949 kunne ambassadør Henrik Kauffmann således – efter
samtaler med embedsmænd i Pentagon – indberette, at „USA’s altovervejende
strategiske interesse i selve Skandinavien var Syd- eller Sydvestnorge – og ikke
Danmark, som man i givet fald anså det for antagelig umuligt at holde; med
beherskelse af Sydnorge alene anså USA’s militærledelse det for muligt at
lukke Østersøen nogenlunde effektivt, d.v.s. ved at blokere Skagerrak.“97 Når
USA i denne periode stillede sig afvisende over for at yde Danmark våbenhjælp, havde det sammenhæng med den lave prioritering af dansk område,
men også med forventningen om, at en sådan hjælp i givet fald ville falde i
fjendens hænder.98
Som udgangspunkt havde Storbritannien og USA et meget forskelligt syn
på Danmarks strategiske betydning under en Øst-Vest konflikt i Europa.
96

Sst. s. 42-43. Hvor ikke andet er anført, bygger det følgende også på denne kilde.
Depeche af 22.februar 1949 til Gustav Rasmussen. Her efter Villaume, Allieret med forbehold, s. 124.
98
Se hertil Petersen, “Optionsproblematikken i dansk sikkerhedspolitik 1948-49, 1978.
Udenrigsminister Marshall giver i sommeren 1948 udtryk for, at Danmarks situation må betragtes
som “nærmest tragisk“. Villaume, Allieret med forbehold, s. 125. Jf. også afsnittet foran om det danske
forsvarsbidrag.
97
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Forskellen hang ikke mindst sammen med de to landes forskellige geografiske placering og dermed afledte nationale interesser. Baserne på Grønland
var vitale i relation til USA’s eget forsvarsbehov og landets mere globale rolle
i Øst-Vest konflikten. For Storbritannien var det derimod afgørende at hindre
russerne i at etablere støttepunkter i Jylland og lukke strædepassagen. Det
ville udgøre en direkte trussel mod landets eget territorium og begrænse dets
offensive krigsførelse i væsentligt omfang.
Forskellen kom tydeligt til udtryk under forhandlingerne 1948-49. Dels
holdt briterne her fast i vurderingen af Skandinaviens betydning. I en forhandlingsinstruks fra Foreign Office i august 1948 hed det således: „Norge og
DK er naturligvis af kardinal betydning [for Vesteuropas forsvar], og det er
meget muligt at aggressionen vil begynde dér som en gentagelse af historien.
Vi betragter det som værende af stor vigtighed, at disse to lande bliver bragt
inden for en Atlantpagts ramme.“ I modsætning hertil stod USA’s ovenfor
gengivne opfattelse. Når bortses fra Grønland var det for de amerikanske beslutningstagere mere politiske end militære hensyn, der gjorde Danmarks tilknytning til Atlantpagten ønskværdig.99
Også i synet på en skandinavisk forsvarspagt kom de divergerende britiske
og amerikanske interesser til udtryk. I forlængelse af deres tidligere opfattelse
udfoldede briterne i 1948-49 store bestræbelser på at få Sverige inddraget i en
eller anden form for forsvarssamarbejde, og de søgte længst muligt at holde
Skandinavien samlet som blok, hvilket ikke mindst skete gennem lanceringen
af den såkaldte Hankey-plan.100 Den bagvedliggende militærstrategiske tankegang var, at Sverige var det eneste af de tre lande med en anselig forsvarsstyrke, og at kun Sveriges inddragelse ville gøre det muligt at øve effektiv modstand mod en østlig fremrykning i området. Heroverfor stod en amerikansk
strategi, der søgte at isolere Sverige og i stedet alene sikre Danmarks og
Norges medlemskab af forsvarsalliancen. Denne politik afspejlede USA’s lavere prioritering af Skandinaviens rent militære betydning, herunder USA’s
pessimistiske syn på mulighederne for at forsvare de tre lande – og en til gengæld højere prioritering af at sikre yderligere to landes politiske vestorientering.

99

Jf. Villaume, Allieret med forbehold, s. 123, der sætter det amerikanske ønske om Danmarks og Norges
tilknytning til Vesten i sammenhæng med aversionen mod alt, hvad der kunne betragtes som neutralisme.
100
R.M.A. Hankey var leder af Foreign Office’s Northern Department, og fremkom med sin plan i
et memorandum af 6.august 1948. Iflg. planen skulle kun Danmark og Norge være medlemmer af
den kommende Atlantpagt, men inden for denne ramme skulle Sverige inddrages i et fælles forsvar,
hvis et af de tre skandinaviske lande blev angrebet. Hans grundholdning kom bl.a. til udtryk i flg.
uddrag af en notits 14.december 1948 „Forsvaret af Skandinavien har ingen mening uden Sverige,
og Norge og Danmark vil blive en virkelig belastning for os, omend jeg tror, vi ønsker dem ind på
grund af Grønland, Færøerne og den norske kyst.“. Petersen, “Storbritannien, USA og skandinavisk
forsvar 1945-49“, s. 64-69.
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Kortlægningen af de to ledende vestmagters interesser og overvejelser i relation til Skandinavien, og specielt Danmark, i perioden frem til
Atlantpagtens undertegnelse i april 1949 er væsentlig, fordi der på mange måder kan konstateres en kontinuitet i Danmarks strategiske situation før og efter medlemskabet af NATO; herunder også en kontinuitet i de interesser, der
gjorde sig gældende på vestlig side vedrørende Danmarks strategiske betydning.101
Hvad det sidste angår, kan der et stykke op i 1950’erne spores en tydelig
forskel i de britiske og amerikanske vurderinger, svarende til dem der gjorde
sig gældende i 1940’erne.102 I de britiske oplæg til NATO’s første forsvarsplaner anses det for udelukket at sikre et forsvar af hele Danmark, men det betones, at Sjælland burde holdes som en del af forsvaret af Sverige, Norge og
Østersøen, og flådechefen udelukker ikke støtte til Danmark i form af strategisk bombning og mineudlægning i tilfælde af en sovjetisk offensiv mod
dansk område. Heroverfor står en langt mere opgivende amerikansk holdning. I en analyse fra den øverste militære planlægningskomité (JSPC) i september 1950 omtales briternes overdrevne vægt på hensynet til deres eget forsvar, og deres optagethed af Vesteuropas flankeforsvar kritiseres: „Holding
Norway, Denmark and Italy is not considered to be vital and therefore cannot
be undertaken.“103 I overensstemmelse hermed konkluderer den amerikanske forsvarsminister, at svaret på en evt. sovjetisk lukning af stræderne til
Østersøen kun kan blive politisk-diplomatisk. For ikke at provokere russerne
modsatte State Department sig samtidig, at USA i fredstid skulle gøre fuld
brug af de principielt frie rettigheder til at operere i Østersøen. Ud fra kilderne må det anses for tvivlsomt, om et isoleret angreb på Danmark i begyndelsen af 1950’erne af amerikanerne ville være betragtet som ’casus belli’.104
Man kan sige, at det i NATO’s første år var den amerikanske opfattelse af
Danmarks forholdsvis beskedne strategiske betydning, der slog igennem i for-

101

Det følgende støtter sig især på Villaume, Allieret med forbehold, kap. 3.2. På visse pkt. er de britiske
vurderinger uddybet i Mariager, I tillid og varm sympati.
102
Se også hertil Poul Villaume, “Leaning on England: Danish Cold War Policies in the 1950s between Great Britain and the United States“ i Jørgen Sevaldsen (ed.): Britain and Denmark. Political,
Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries, 2003, s. 575-93.
103
Sst. s. 128. Se også Mariager, I tillid og varm sympati, s. 290. Spørgsmålet om flankestrategi vs. kontinentalstrategi spillede en vigtig rolle i NATO’s interne overvejelser i første halvdel af 1950’erne,
hvor flankestrategien på et vist tidspunkt havde en fortaler i NATO’s øverstkommanderende, general Eisenhower.
104
Sst. s. 129. Villaume omtaler senere, at uenigheden mellem de britiske og amerikanske vurderinger i 1953 påny kommer til udtryk. Den britiske chef for NATO’s nordkommando, admiral
Brind, fremhæver vigtigheden af at holde Norge, og at Danmark er nøglen hertil. Han møder imidlertid modstand i både SHAPE og i USA, hvor Dulles udtaler, at USA ikke er forpligtet til at reagere
militært ved et angreb på Norge. Se også Villaume, Allieret med forbehold, s. 135, hvoraf fremgår, at
Brind under et møde med de britiske stabschefer i april 1953 får ført til protokols, at det ville være
“preferable to say that, quite apart from the NATO point of view, the UK was vitally interested in the
defence of the Northern Flank“.
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svarsplanlægningen. Frem til 1957 var Danmark reelt ikke omfattet af alliancens fælles forsvarsforpligtelse. Heri kan man imidlertid også se en bekræftelse på de synspunkter, som briterne allerede fra 1946-47 havde forfægtet:
Uden Sveriges medvirken ville et forsvar af de skandinaviske lande ikke være
mulig. Det gjaldt også efter NATO’s oprettelse, hvor briterne så yderligere
måtte bøje sig for, at de strategiske interesser ikke kunne begrunde en fælles
indsats for at sikre Danmarks territorielle integritet.
Fra midten af 1950’erne ændres de forudsætninger, der på vestlig side hidtil havde været gældende, i forbindelse med vurderingen af Danmarks strategiske betydning, og der sker nu en klar opprioritering af områdets betydning.
Det hænger især sammen med to forhold: Den vesttyske genoprustning og
landets optagelse i NATO samt ’nukleariseringen’ af det europæiske NATOforsvar. Herigennem bliver det muligt at skyde den hidtidige Rhin-forsvarslinie frem til en Elben-linie, hvorved dansk område ikke på forhånd er prisgivet. Samtidig kommer især Jylland til at indtage en vigtig flankeposition i
forbindelse med kampene på Centralfronten i Europa.
Under disse omstændigheder, hvor et forsvar af Danmark i stigende grad
bliver realistisk, og hvor et sådant forsvar bliver anset for væsentligt for udfaldet på Centralfronten, er der ikke længere grundlag for de hidtidige britiskamerikanske uoverensstemmelser. Til gengæld kan man sige, at vesttyskerne
overtager briternes rolle m.h.t. at prioritere dansk område højere end andre
alliancemedlemmer. Det viser sig bl.a. ved en stigende tysk utålmodighed, da
forhandlingerne om etableringen af en fælles dansk-tysk Østersøkommando
omkring 1960 trækker i langdrag, og ved de forgæves tyske bestræbelser i forhandlingernes indledende fase på at få dansk område underlagt NATO’s centralregion i stedet for som hidtil Nordregionen.105
Men med fremkomsten af mere konkrete planer for forsvaret af Danmark
synes der også at være opstået uoverensstemmelser mellem de overvejelser,
der på centralt hold inden for NATO blev anstillet om Danmarks strategiske
betydning og den nationale danske interesse i et forsvar af territoriet.106 Det
fremgår af NATO’s planer fra slutningen af 1950’erne, at flåden og især flyvevåbnet klart blev prioriteret højere end hæren i forbindelse med opbygningen af det danske forsvar. Tilsvarende gjaldt det, at disse års allierede forstærkningspolitik over for nordflanken lagde vægt på luftforsvaret og i mindre grad på landforsvaret. Disse prioriteringer afspejlede den tidligere omtalte amerikanske opfattelse om en nordlig imødegåelse af østlige fremstød
gennem stræderne, evt. fra positioner i Sydnorge eller Nordjylland, hvorved
landforsvaret af Jylland blev prisgivet. Med andre ord: Strædepositionens betydning og den nye interesse for Danmarks rolle under en krig betød ikke
nødvendigvis, at dansk område i sin helhed indgik i NATO-planerne.
105
106

Disse forhold er indgående behandlet i Seidenfaden-rapporten (1970).
Villaume, Allieret med forbehold, s. 139-41.
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Afslutningsvis kan der være grund til at påpege, at der mellem de forskellige vurderinger af Danmarks strategiske betydning og vurderingen af den
danske forsvarsindsats, som den er behandlet i afsnit 4, er en tydelig sammenhæng. Af det undersøgte arkivmateriale fremgår, at det i den første fase af det
danske NATO-medlemskab især var briterne, der så med stor betænkelighed
på tilstanden i det danske forsvar og den langsomme og beskedne genopbygning, der fandt sted. Det svarer helt til, at det også var dem, der i disse år lagde
mest vægt på et ’fremskudt’ forsvar i Danmark og Skandinavien. Med USA’s
opmærksomhed rettet mod Grønland og en mere ’politisk’ tilgang til det
danske NATO-medlemskab var bekymringen om den konkrete danske forsvarsindsats også mindre. For USA var den danske adfærd på dette område
mest bekymrende på grund af dens smittefare og ikke så meget, fordi den
mindskede den vestlige forsvarsevne. Da så Vesttyskland fra slutningen af
1950’erne gradvist bliver Danmarks vigtigste samarbejdspartner inden for
NATO, og i den forbindelse tillægger dansk territorim overordentlig stor betydning, overtager vesttyskerne rollen som de mest kritiske, allierede observatører af dansk forsvarspolitik. Det vil fremgå nærmere under behandlingen af
perioden 1963-1978 i kapitel 56.107

Alliancepartnernes vurdering af forholdet til Danmark, især
Vesttyskland
NATO’s karakter af en solidarisk alliance betød langt fra, at forholdet mellem
alle medlemsstater var lige tæt eller lige konfliktfrit – heller ikke anskuet i et
rent militært perspektiv. Mange forhold spillede en rolle for, hvordan de indbyrdes relationer udviklede sig. Udover NATO’s egen udvikling, dens organisatoriske og militære struktur, var relationerne ikke mindst bestemt af historisk betingede forhold (jf. som et ekstremt eksempel forholdet mellem
Grækenland og Tyrkiet), geografisk nærhed og militærstrategisk betydning.
Men også mere udefinérbare forhold, som kulturel affinitet og beslutningstageres personlige præferencer, spillede en rolle.
Danmarks relationer til de hovedallierede i NATO havde hver deres særpræg. Og disse særpræg var med til at forme Danmarks rolle inden for NATO
– og dermed i den kolde krig. De udgjorde en del af det ’rum’, hvori dansk
udenrigspolitik blev til, bl.a. fordi de forskellige allierede også havde en bestemt opfattelse af, hvori særpræget bestod, og handlede herudfra. Det er

107

Det kan allerede her nævnes, at det vesttyske udenrigsministerium i 1959 med bekymring konstaterer, at inden for det vestlige forsvarsfællesskab “Dänemark zweifellos das schwächste Glied
bildet.“ Det sker samtidig med, at Jens Otto Krag roses for sine NATO-loyale udtalelser om Øst-Vest
problemer under et besøg i Polen. “Besuch des dänischen Aussenministers Jens Otto Krag in Polen“,
notits af 16.september 1959, Auswärtiges Amt, B 12, Bd.115.
VESTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1945-1962

677

kap. 25 rettet P

13/06/05

8:49

Side 678

Paris den 6. maj 1955. Adenauer kan tage plads ved bordet i Det Nordatlantiske Råd efter at
Tyskland er blevet NATO-medlem.

denne eksterne perception af, hvordan det bilaterale forhold vurderedes, der
i dette – og tilsvarende afsnit i kapitel 56 – skal gøres til genstand for omtale.108
Her er der på forhånd grund til at skille opfattelsen i Vesttyskland og i USA
ud. Vesttyskland var det af de to tysklande, på hvilket – retfærdigt eller uretfærdigt – det tysklandsbillede, der i Danmark var udviklet gennem generationer,
blev overført; og det var ikke just et billede der var befordrende for etableringen af det meget nære militære samarbejde, som det fælles NATO-medlemskab og de fælles geostrategiske vilkår fordrede. Herom var de vesttyske
repræsentanter i København fuldt bevidste, og deres indberetninger herom
udgjorde en vigtig del af den baggrund, hvorpå den tyske politik over for
Danmark blev udformet. Hvad angår USA havde de gensidige relationer i fortiden været langt mindre intense, og de var heller ikke præget af en tung og
belastet arv. Ligesom for andre europæiske lande var det nyt for Danmark, at
USA efter 1945 kom til at spille en så afgørende rolle i sikkerhedspolitikken.
108

Opgaven er altså anderledes end i afsnittet foran om de generelle vurderinger, hvor sigtet var
langt mere generelt, nemlig et forsøg på at finde fælles træk i de allieredes vurderinger af typiske
træk ved den danske udenrigspolitik og den danske tænkemåde – uafhængigt af hvilke træk, der
karakteriserede de bilaterale relationer. Men ligesom i det tidligere afsnit vil analysen her også
dække hele perioden, hvor der har været adgang til ambassadematerialet, d.v.s. frem til og med
1973.
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Men netop denne nye afgørende rolle, herunder USA’s helt dominerende
position inden for NATO-alliancen, gjorde de særlige træk, der karakteriserede supermagtens forhold til enkeltstater, betydningsfulde. Det gjaldt også
vedrørende det dansk-amerikanske forhold. Overvejelser herom i det amerikanske materiale er derfor vigtige for at forstå Danmarks udenrigspolitiske
stilling under den kolde krig.
De specifikke relationer til både Frankrig og Storbritannien er mindre
komplicerede og vil ikke blive nærmere behandlet. Hvad angår Frankrig, giver
materialet heller ikke umiddelbart mulighed herfor. Om Storbritannien kan
kort bemærkes, at de britiske indberetninger bærer vidnesbyrd om, at forholdet mellem de to lande af begge parter blev betragtet som forbilledligt.109
Briterne var fuldt ud klare over, at de i Danmark kunne trække på en omfattende goodwill, der nok var af gammel oprindelse, men som under besættelsen og med den måde, befrielsen var foregået på, var blevet yderligere forstærket. Et sted hedder det rent ud, at danskerne næppe nærer mere nære og
hjertelige følelser over for noget andet land end Storbritannien. De britiske
repræsentanter er dog også klare over, at en nok så stor goodwill også kan
blive brugt op, hvilket der bliver gjort opmærksom på i forbindelse med de til
tider anstrengte økonomiske relationer mellem de to lande.110 Da
Storbritannien – i hvert fald i denne periode – ikke på samme måde som USA
har påtaget sig en aktiv, ’opdragende’ rolle over for Danmark i sikkerhedspolitisk henseende, er det svært at finde vidnesbyrd om, i hvilken udstrækning
bevidstheden om den store goodwill blev omsat i handling. Men det formodes, at der, hvad angår briternes tillid til den danske vestorientering og
NATO-forankring, herigennem er sket en modvirkning af det indtryk, som
den stærkt kritiserede danske forsvarsindsats efterlod.
Af tematiske grunde vil det følgende være koncentreret om det dansk-vesttyske forhold, hvor formålet er at give en fremstilling af nogle hovedlinier i
udviklingen af forholdet i den første efterkrigstid frem til ca. 1970 set ud fra
en vesttysk synsvinkel. Periodeopdelingen vil således ikke blive snævert overholdt. Det dansk-vesttyske forhold vil – i lyset af de nye vilkår, der opstod med
Danmarks optagelse i EF – igen blive taget op under gennemgangen af næste
periode i kapitel 56, hvor fokus vil blive rettet mod det dansk-amerikanske forhold.
Tyskland havde historisk set været modpolen til Storbritannien, når talen
er om, hvilken type følelser danskerne nærede over for nærliggende stormagter. Indberetningerne fra den vesttyske ambassade i København viser, i hvor
høj grad man på tysk side var sig denne negative historiske arv bevidst, og at
109

For en udførlig analyse heraf se Mariager: I tillid og varm sympati.
I 1951 hedder det f.eks.: “All I would emphasise here is that there is an immense fund of goodwill towards the United Kingdom in Denmark on which we can draw … but that the goodwill is not
inexhaustible and needs to be renewed and kept in repair by all means open to the Embassy.“
“Denmark: Annual Review for 1950“, Randall til Bevin, 10.februar 1951, PRO, FO 371/94546.
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den nødvendigvis måtte præge de vilkår, hvorunder det dansk-vesttyske forhold efter 1949 skulle bygges op. Der er grund til at betone tre – delvist
sammenhængende – træk, der karakteriser indberetningerne herom.
For det første nøjes de vesttyske udsendinge, når de skal forklare historiens
betydning, ikke kun med at henvise til den umiddelbare fortid fra besættelsestiden, men også til hele den lange kamp om Slesvigs tilhørsforhold. I en
skrivelse fra 1955 siges det således, at man ikke skal tro, at tilbagegivelsen af
Nordslesvig i 1920 har ændret den følelse af ydmygelse, der blev påført
Danmark efter 1864.111 Og i en indberetning fra 1968 om Danmarks holdning til de europæiske sikkerhedsproblemer omtales de dybe spor af mistillid,
som de sidste 120 års tysk-danske historie har efterladt, og herefter hedder
det:
„1864 bestimmt fast noch stärker die dänische Grundeinstellung zu uns als
1940. Jeder Machtzuwachs Deutschlands begegnet Misstrauen, ja bisweilen
einer ausgesprochenen Besorgnis in Dänemark. Die Vorstellung eines wiedervereinigten Deutschlands mit 77 Millionen Menschen erweckt eher
Furcht als Zustimmung.“112
Følger man tankegangen her, kan ambassadens tilbøjelighed til at gå så langt
tilbage i historien ses som udslag af et ønske om at fremhæve danskernes helt
grundlæggende frygt for Tyskland som stormagt, en frygt, der anses for at afspejle hele to traumatiske oplevelser fra den fælles fortid. Efter den fortolkning, der anlægges, har frygten let ved at blive overført på et nyt Tyskland
med en helt anden samfundsstruktur. I 1968 var genforeningsmuligheden
ikke særlig aktuel, men opfattelsen havde på dette tidspunkt naturligvis også
relevans i forbindelse med vurderingen af Danmarks ønske om EF-medlemskab.
Ikke overraskende er der hos de tyske myndigheder forskellige tolkninger
af hvilken vægt, der skal lægges på denne grundlæggende danske frygt ved
udformningen af politikken over for Danmark. Under forhandlingerne om
oprettelsen af Enhedskommandoen 1958-61 er der flere lejligheder, hvor
Auswärtiges Amt må gøre de militære myndigheder, herunder forsvarsministeriet, opmærksomme på, hvor ømfindtligt ’det tyske spørgsmål’ er i den
danske offentlighed.113

111

“Das deutsch-dänische Verhältnis im allgemeinen“, underafsnit i 18 s. lang udateret skrivelse med
generel gennemgang af det dansk-vesttyske forhold, tilsyneladende fra sommeren 1955 og henvendt
til den nye ambassadør i Kbh., Auswärtiges Amt, B 23, Bd.46.
112
“Einstellung der dänischen öffentlichkeit zum Deutschlandproblem“, indberetning fra ambassadør Simon i Kbh. til Auswärtiges Amt, 9.april 1968, Auswärtiges Amt, B 31, Bd.355.
113
I januar 1959 advares forsvarsminister Strauss, der kort forinden har argumenteret for Danmarks
overførsel til NATO’s centralregion, mod at tage imod et tilbud om et besøg i København. Og året
efter henviser Auswärtiges Amt under et møde i Bundesverteidigungsrat til, at en offentlig diskus-
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For det andet er det karakteristisk – som det allerede er fremgået – at en påfaldende sejhed præger den vesttyske opfattelse af historiens betydning. I den
citerede indberetning fra 1968 henvises direkte til historien, andre gange er
det mere underforstået, at fortiden ikke er så let at ryste af og derfor er med
til at fastholde et negativt billede af Tyskland i Danmark. Da lederen af den
politiske afdeling i Auswärtiges Amt, Josef Jansen, i 1962 er på tjenesterejse i
Danmark, betoner han i sin rapport herom, at der fra tysk side er behov for
en mere aktiv indsats for at rette op på det stadig meget belastede forhold
mellem de to lande. „Die Temperatur uns gegenüber entspricht etwa der, wie
sie in Frankreich und den Beneluxländern 1951/52 herrschte.“114 Altså: de
andre nabolande har været langt hurtigere end Danmark til at overvinde belastningerne fra fortiden. To år efter – i en baggrundsorientering forud for
forbundskansler Erhards besøg i Danmark – er vurderingen på ambassaden,
at „die Abneigung gegen Deutschland in Dänemark noch immer tief verwurzelt ist“.115
I et vist modsætningsforhold til dette andet træk står et tredje, hvorefter der
trods alt er tale om en udvikling mod det bedre i det dansk-tyske forhold. Nok
er der tale om en høj grad af sejhed på dansk side m.h.t. bibeholdelse af modvilje mod Tyskland, men det forhindrer ikke, at der sker en langsom og gradvis normalisering af relationerne. Denne mere positive opfattelse af udviklingen spores allerede i 1955, hvor det i den tidligere citerede ambassadeskrivelse siges, at modviljen mod Tyskland i de sidste år har tabt i intensitet og er
erstattet af en realistisk indstilling og en vilje til praktisk samarbejde.116
Skrivelsen synes udarbejdet umiddelbart efter afgivelsen af de dansk-tyske
mindretalserklæringer i marts 1955, der ses som en yderligere bekræftelse på
denne udvikling.
I de følgende år genfindes vurderingen af, at forholdet mellem de to lande
fortsat forbedres, nu ofte suppleret med en påskønnelse af, at Danmark aktivt
støtter Vestyskland i flere spørgsmål, der står centralt i den kolde krig.
Duckwitz skriver i 1957 om den danske regering: „In den für die deutsche
Aussenpolitik entscheidenden Fragen gab und gibt sie der Bundesrepublik
ihre vorbehaltlose Unterstützung“. I 1959 roses udenrigsminister Krag for, at
han under et besøg i Polen udtalte, at han ikke – i sine kontakter med BRD –
har mødt nogen revanche-politikere, og at man skal passe på med at overdrive
sion om regionsopdelingen vil have en negativ indvirkning på den forestående danske valgkamp og
derfor bør undgås. “Strategie im Ostseeraum“, brev fra Dr. Sahm i Auswärtiges Amt til den vesttyske
ambassade i Kbh., 23. januar 1959; “NATO-Struktur Nord“, baggrundsnotat til møde i Bundesverteidigungsrat, 27. januar 1960. Begge Auswärtiges Amt, B 14, Bd.126.
114
“Dänemarks Verhältnis zur Bundesrepublik“, afsnit II i beretning om en tjenesterejse i Danmark
13.-15.8.1962, Auswärtiges Amt, B 14, Bd.753.
115
“Dänemark und die Deutschland-Frage“, pkt. 11 i baggrundsnotat, ambassaden i Kbh., juli 1964,
Auswärtiges Amt, B 26, Bd.245. Når modviljen karakteriseres som ‘dybt rodfæstet’, må det igen være
den historiske faktor der tænkes på.
116
“Das deutsch-dänische Verhältnis im allgemeinen“, Auswärtiges Amt, B 23, Bd.46.
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mistroen mod landet. Og i årsberetningen for 1963 nævnes den danske opbakning til forbundsregeringens Tysklandspolitik, og en særlig ros gives til
udenrigsminister Per Hækkerup, der i FN’s generalforsamling med flg. ord
tog til genmæle over for den sovjetiske repræsentants angreb på Vesttyskland:
„Zwischen Dänemark und Deutschland – jeder weiss dass wir unsere
Probleme gehabt haben – sind die Beziehungen niemals besser gewesen, als
sie es heute sind.“117
Samlet efterlader ambassadematerialet således indtrykket af, at vesttyskerne – trods den tunge arv og dens vanskelige overvindelse – vurderer, at
forholdet mellem de to lande gradvist forbedres op gennem 1960’erne.
Denne udvikling fik utvivlsomt et ekstra skub efter Willy Brandts tiltræden
som forbundskansler i oktober 1969. Hans afspændingspolitiske linje og hans
beherskelse af norsk betød, at Brandts politiske budskaber havde let ved at
trænge igennem i Danmark. Velviljen over for Brandt lyser ud af den håndskrevne dansk/norsksprogede korrespondance mellem statsminister
Baunsgaard og Brandt ved sidstnævntes udnævnelse til kansler.118 Meget hurtigt aftales et officielt besøg af Brandt i Danmark – det første udenlandske besøg efter det traktatfæstede møde med den franske præsident.
Evnen til at samarbejde med Vesttyskland blev på mange måder afgørende
for Danmarks stilling under den kolde krig. I de år, hvor dette samarbejde
skulle opbygges, vurderede vesttyskerne, at der på dansk side var mange hindringer, der skulle overvindes, men at danskerne trods alt var et pragmatisk
folkefærd, der så en egeninteresse i at styrke samarbejdet. Deres opfattelse af,
at der fandt en gradvis forbedring af relationerne sted, var først og fremmest
knyttet til det politisk-diplomatiske niveau. De havde en tiltro til, at ledende
danske politikere og ansvarlige regeringsrepræsentanter ønskede at overvinde arven fra fortiden og dermed bane vejen for en udbygning af de indbyrdes relationer.119
I den kolde krigs første tid forsvandt den hidtidige forestilling om en tysk
militær trussel i Danmark. Det skete som følge af det etablerede samarbejde,
men også i kraft af den almindelige verdenspolitiske udvikling og det forhold,
at det vesttyske demokrati forekom mere og mere grundfæstet. Men vesttyskerne var opmærksomme på, at modviljen mod det ’tyske’ vedblivende
havde en stærk folkelig forankring. Og de synes også at have haft blik for, at

117

“Die politische Situation in Dänemark und das deutsch-dänische Verhältnis“, 12.februar 1957,
Auswärtiges Amt B 23, Bd.43; “Besuch des dänischen Aussenministers Jens Otto Krag in Polen“,
notits af 16.september 1959, Auswärtiges Amt, B 12, Bd.115 (jf. note [107] ovenfor); “Politischer
Jahresbericht 1963“, pkt.3, Auswärtiges Amt, B 14, Bd.753.
118
Brev fra Baunsgaard af 6.oktober 1969 og fra Willy Brandt af 27.oktober 1969. Auswärtiges Amt,
B31, Bd.356.
119
For en mere udførlig gennemgang af det dansk-vesttyske forhold i efterkrigstiden se Karl
Christian Lammers, Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 1945, 2005. Se også
Villaume, Allieret med forbehold, kap.4.
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modviljen rettede sig mod nye former for tysk magtudfoldelse. Fra slutningen
af 1960’erne fik det betydning, da et intensiveret dansk-tysk samarbejde på
det politisk-økonomiske område tegnede sig med den forestående udvidelse
af EF. Vesttyskland erkendte op i 1970’erne, at landet med danske øjne fortsat udgjorde en politisk trussel (se nærmere i kapitel 56).

Konklusion
Allierede vurderinger af dansk sikkerhedspolitik i den første periode af
Danmarks NATO-medlemskab afspejlede den tvetydighed, hvormed den danske regering i 1949 var gået ind i alliancen. Trods krigstidserfaringen havde
neutralitetstankegangen efter 1945 igen vundet fodfæste i Danmark, og helt
frem til begyndelsen af 1949 søgte danske regeringer at holde landet uden for
stormagtsmodsætningerne og i det hele taget undgå stillingtagen i kontroversielle storpolitiske spørgsmål. Den situation, Danmark stod over for efter
sammenbruddet af de nordiske forsvarsforhandlinger i januar 1949, blev af
en ledende beslutningstager karakteriseret som et valg mellem to onder:
NATO-medlemskab eller isoleret neutralitet.
For de udenlandske observertører af dansk sikkerhedspolitik (og her tænkes først og fremmest på de i det foregående brugte indberetninger fra allierede ambassader i København) var de danske vanskeligheder ved overgangen
til alliancemedlemskab ret entydigt forbundet med en historisk arv præget af
en lang tradition for neutralitet og med stærke indslag af pacifisme. Det er
samtidig tydeligt, at der, efter medlemskabet er besluttet, skelnes mellem den
omstillingsparathed, der gør sig gældende hos danske regeringer, og den
træghed, der kendetegner holdningerne i opinionen.
Trods sin lave profil betragtes Danmark som et loyalt NATO-medlem, der
navnlig i sit forhold til Sovjetunionen er parat til at gøre op med den eftergivenhedspolitik, der tidligere karakteriserede landets politik over for en truende stormagtsnabo. Det gentages næsten enslydende i indberetningerne, at
Danmark ikke lader sig påvirke af sovjetisk pres. Grundlæggende vurderes
det, at danske regeringer bygger deres politik på de nye vilkår, som alliancemedlemskabet har skabt, og der udvises en vis forståelse for de skridt,
Danmark har taget for at undgå unødig provokation af Sovjetunionen.
Problemet er ikke i første række den officielle danske politik og de holdninger, ledende beslutningstagere indtager, men politikernes afhængighed af
en opinion, der hænger fast i traditionelle forestillinger. Danmark bliver ved
den årlige gennemgang i NATO kritiseret for sit lave forsvarsbidrag, men der
er samtidig en udbredt forståelse for, at indenrigspolitiske vilkår ikke tillader
danske regeringer at gå videre, end de gør. Traditionen for neutralitet og pacifisme er således på samme tid et fænomen, der gøres til genstand for kritisk
vurdering, og et fænomen, der fungerer som et aktiv for danske politikere.
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Med ovenstående er omtalt nogle af de mest fremtrædende generelle træk
i de vestlige vurderinger. En lang række nuancer gør sig naturligvis gældende,
især hvad angår forskelle i de enkelte allieredes vurderinger. Her er der
grund til at fremhæve den forskellige opfattelse af Danmarks strategiske betydning i Storbritannien og USA og den heraf resulterende forskellige vurdering af det lave danske forsvarsbidrag – i hvert fald i første del af perioden.
For USA indgik Danmark mindre centralt i den strategiske planlægning end
for Storbritannien, hvilket formodentlig er en del af forklaringen på, at USA’s
kritik tenderede mod at være mildere. En anden forklaring herpå er effekten
af det såkaldte Grønlandskort – ikke nødvendigvis forstået på den måde, at de
amerikanske baserettigheder på Grønland udgjorde en slags kompensation
for Danmarks lave forsvarsudgifter, men fordi interessen i at opretholde den
danske regerings velvilje tilsagde en vis tilbageholdenhed i kritikken. Hertil
bidrog endvidere en amerikansk erkendelse af dansk ømfindtlighed over for
indgreb, der anfægtede suveræniteten. Når USA alligevel udøvede kritik af
Danmark, hang det ikke sammen med en bekymring for, hvad det specifikke
danske bidrag kunne have betydet for det samlede NATO-forsvar, men først
og fremmest med den afsmitningseffekt, der lå i, at et forholdsvist rigt land
som Danmark nøjedes med så forholdsvis små beløb til forsvarsformål.
Endelig kan fremhæves, at der med planerne for et intensiveret dansk-vesttysk militært samarbejde mod slutningen af perioden skete en vis forskydning
i den interesse, de enkelte allierede udviste over for både det danske forsvarsbidrag og spørgsmålet om dybden i den danske NATO-forankring. Fra slutningen af 1950’erne – og endnu mere markant i détenteperioden – er det hos
vesttyskerne, at man finder den mest markerede kritik af den danske sikkerhedspolitik. Samtidig sker der imidlertid generelt en gradvis forbedring af relationerne mellem Danmark og Vesttyskland i både denne og den følgende
periode – hvilket også afspejles i de vesttyske vurderinger. Forbedringen er
især udtalt på det officielle regeringsplan. På det folkelige plan hæfter tyskerne sig ved, i hvor høj grad den danske animositet stadig gør sig gældende.
Der er her en parallel til den vægt, den historiske arv tillægges på forsvarsområdet.
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26 · Østlige vurderinger af dansk
sikkerhedspolitik 1945-1962
Hovedkilden til redegørelsen for Sovjetunionens vurdering af Danmarks sikkerhedspolitik i dette kapitel og i kapitel 57 og 83 er dokumenter fra arkiver
i Moskva og Vilnius, jf. kapitel 2. Sekundærlitteratur er kun inddraget i meget
begrænset omfang. De fleste af de anvendte dokumenter er skrevet i udenrigsministeriet (MID), på den sovjetiske ambassade i Danmark eller i SUKP’s
CK’s apparat. De er forfattet i et ideologisk univers, hvor international politik
blev opfattet og beskrevet efter den model og inden for den ramme, der var
afstukket af den i Sovjetunionen herskende ideologi – marxismen-leninismen. Ifølge denne var de internationale relationer bestemt af en konflikt
mellem socialismen og kapitalismen, der ville ende med socialismens sejr. I
Stalintiden var det opfattelsen, at en krig mellem de to systemer var uundgåelig. Efter fremkomsten af teorien om fredelig sameksistens i midten af
1950’erne blev det fra sovjetisk side betonet, at konflikten ikke nødvendigvis
ville medføre en krig. Konflikten blev ikke mindre af den grund, men den
skulle nu primært føres på det ideologiske og økonomiske plan. Om slutresultatet var der efter sovjetisk opfattelse ingen tvivl: Socialismen ville sejre
over kapitalismen.
Som en konsekvens af denne verdensopfattelse er de sovjetiske dokumenter fra den kolde krigs periode som helhed skrevet i et sprog, der i udpræget
grad er ensidigt og unuanceret. Sovjetunionen var i egen selvforståelse en
„fredselskende“ stat, der repræsenterede „det gode“, mens modparten – USA
og NATO – stod for „det onde“, der ville bekæmpe Sovjetunionen og de socialistiske lande i Østeuropa med alle midler, herunder militære. Selv om ikke
alle dokumenter er lige ideologisk enøjede, var der generelt ikke mange variationer i den sprogbrug, de sovjetiske udenrigspolitiske aktører anvendte.
Det gjaldt både embedsmændene i centralkomitéapparatet, i udenrigsministeriet og på ambassaderne i udlandet. Deres beskrivelser skulle passes ind i en
i forvejen fastlagt ideologisk skabelon. F.eks. deltog Danmark som medlem af
NATO i „en aggressiv blok vendt mod Sovjetunionen og de socialistiske lande
i Østeuropa“. Sovjetunionen anerkendte på intet tidspunkt, at NATO var en
forsvarsalliance.
I dette kapitel og i kapitel 57 og 83 er der forholdsvis mange citater fra de
sovjetiske dokumenter. Formålet med dem er at give læseren et indblik i det
sovjetiske ideologiske univers, som et referat af dokumenterne ikke vil kunne
give. Den særegne sprogbrug kræver i nogle tilfælde en afkodning, når man
skal finde frem til meningen i de sovjetiske tekster. Hvis det eksempelvis hedder, at situationen i et østeuropæisk land er blevet „normaliseret“, betyder
det, at den er blevet bragt under sovjetisk kontrol. Opstanden i Ungarn i 1956
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Eksempel på sovjetisk sprogbrug. I en notits i Pravda
17. september 1952 med overskriften „Forberedelse til de
amerikanske væbnede styrkers besættelse af Danmark“
nævnes det, at Ole Bjørn Kraft i en tale i Bredebro har
bekræftet, at „der føres forhandlinger mellem den danske
regering og USA’s regering om oprettelse af amerikanske
militærbaser på dansk territorium og om stationering af
amerikanske luftstyrker på dem“. Notitsen slutter med ordene: „Den danske regerings hensigt om at stille landets
territorium til rådighed for USA til stationering af amerikanske tropper møder stærk vrede hos det danske folk“.

og de sovjetiske troppers nedkæmpelse af den
omtales konsekvent som „begivenhederne i
Ungarn“. Den samme eufemisme anvendes
om invasionerne i Tjekkoslovakiet i 1968 og i
Afghanistan i 1979. Endnu et eksempel på
den særprægede sovjetiske sprogbrug er udtrykket „realiteterne i den nuværende situation i verden“. Det findes især i tiden omkring 1980 i talrige dokumenter og også i artikler i den sovjetiske presse og angiver, at Sovjetunionen
efter egen formening nu havde grundlag for at fremtræde med øget styrke på
den internationale scene, og at andre lande, herunder Danmark, burde tage
dette ad notam ved fastlæggelsen af deres politik.
En anden særegenhed ved det sovjetiske kildemateriale er den konstante
fremhævelse af Sovjetunionens egen betydning som udenrigspolitisk aktør.
Hvis den danske regering har truffet en beslutning, som harmonerer med
sovjetiske interesser, f.eks. det danske nej til USA’s forslag om stationering af
flystyrker i Danmark i 1952-53, så fremstilles det som om den sovjetiske regerings advarsler til Danmark har haft afgørende indflydelse på den danske regerings holdning i den sag.
I dette kapitel beskrives først Sovjetunionens opfattelse af Danmarks forhold til Storbritannien og USA i årene før Atlantpagten. Derefter behandles
Sovjetunionens syn på forhandlingerne om et nordisk forsvarsforbund 194849. Også den senere sovjetiske opfattelse af et sådant forbund beskrives. Et
centralt tema i fremstillingen er Sovjetunionens vurdering af Danmarks medlemskab af NATO. Vurderingen af Norges NATO-politik kommer ind i billedet, når det er relevant, og når der findes kilder, der ikke har et dansk modstykke. Som hovedregel vil det, der i fremstillingen nævnes om Danmark, også
være gældende for Norge, idet Sovjetunionens vurdering af de to landes sikkerhedspolitik grundlæggende var ens. Ud over Moskvas syn på den danske
NATO-politik, herunder base- og atomvåbenpolitikken, vil den sovjetiske opfattelse af det bilaterale forhold mellem de to stater blive behandlet. I forbindelse med vurderingerne af Danmark vil også enkelte sider af Sovjetunionens
politik over for Danmark blive beskrevet, da den sovjetiske vurdering ofte
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viste sig i den politik, der blev ført. Når Sovjetunionen f.eks. protesterede så
kraftigt mod oprettelsen af enhedskommandoen i 1961, var det fordi den efter sovjetisk opfattelse betød en styrkelse af NATO i Østersø-området og en tilsvarende svækkelse af Warszawapagten.
Vedrørende de to sider af den sovjetiske udenrigspolitik (se kapitel 15) vil
fremstillingen her koncentrere sig om den officielle politik, mens den propagandamæssige kun berøres kort, hvis det passer ind i sammenhængen.
Fremstillingen er koncentreret om Sovjetunionens vurderinger. Der er ikke
fundet eksempler på, at de østeuropæiske landes vurderinger af Danmark afviger fra de sovjetiske.

Perioden 1945-49
Ved afslutningen af 2. verdenskrig stod Sovjetunionen ubestridt som den stærkeste magt på det europæiske kontinent. Også i Østersø-området var den sovjetiske dominans total. Sovjetunionen kontrollerede kystlinien fra Leningrad
til Lübeck og holdt Bornholm besat fra maj 1945 til april 1946.1 Det danske
territorium og de danske stræder havde under den kolde krig stor strategisk
betydning for Sovjetunionen. Danmarks beliggenhed som nabo til Tyskland
accentuerede yderligere det danske områdes betydning. I de første årtier efter krigen var Tysklandsspørgsmålet den vigtigste komponent i Sovjetunionens Europapolitik. Stalin frygtede en remilitarisering af Tyskland, og det var
et hovedmål for Sovjetunionen at modarbejde, at en sådan fandt sted.2 Den
sovjetiske politik over for Danmark må ses i sammenhæng med den sovjetiske
Tysklandspolitik; Danmark var her en del af et større hele.
Som udgangspunkt for en redegørelse for Sovjetunionens vurdering af
Danmarks udenrigspolitik i årene efter 2. verdenskrig skal nævnes en rapport
for 1945, udarbejdet af den sovjetiske gesandt i Danmark, Andrej Plakhin. I
rapportens konklusion fremhæves betydningen af Danmarks strategiske beliggenhed samt Storbritanniens og USA’s deraf følgende interesse for
Danmark. Det udtrykkes således:
„I det engelske og amerikanske diplomatis planer indtager Danmark ikke
den sidste plads. Dette lille land har en betydelig interesse for de allierede
som et land, hvis territorium er velegnet til at anlægge baser for flåde og
luftvåben. Sammen med USA’s baser i Nordatlanten vil lufthavne på den
jyske halvø og på de danske øer få den allerstørste betydning. Ved at sætte
1

Om den sovjetiske besættelse af Bornholm se Bent Jensen, Den lange befrielse. Bornholm besat og befriet
1945-1946, 1996 og Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, 1999.
2
N.I. Jegorova, „Jevropejskaja besopasnost i „ugrosa“ NATO v otsenkakh stalinskogo rukovodstva“
[Den europæiske sikkerhed og „truslen“ fra NATO i Stalinledelsens vurderinger], i I.V. Gajduk m.fl.
(red.), Stalinskoje desjatiletije kholodnoj vojny [Stalins årti af den kolde krig], 1999, s. 56-78.
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sig fast i Danmark vil englænderne og amerikanerne endvidere få mulighed for fuldstændig at beherske de danske stræder og Kielerkanal-området. Den engelske og amerikanske aktivitet i Danmark er således af en karakter, der er klart fjendtlig over for os, og den forfølger langsigtede mål“.3
Videre hedder det, at Danmark utvivlsomt er interesseret i fred, og at de ledende kredse i landet derfor har store forhåbninger til FN. Plakhin mener, at
Danmark ikke vil gå ind i en politisk eller militær blok, der er rettet mod
Sovjetunionen, eftersom det ville komplicere forholdet til Sovjetunionen, indskrænke det danske diplomatis manøvremuligheder og forstærke Danmarks
politiske og økonomiske afhængighed af Storbritannien og USA. Han skriver
dog også, at Danmark „i tilfælde af en direkte trussel om at der skulle opstå
en militær konflikt mellem Vest og Øst vil slutte sig til vestblokken og blive vores modstander. Det er nødvendigt hele tiden at have disse to sider af dansk
udenrigspolitik for øje. Den officielle danske udenrigspolitik, der er rettet
mod at bevare gode relationer ikke blot til Vest, men også til Øst, forhindrer
ikke de ledende kredse i Danmark i allerede nu at have et militært samarbejde med England og USA“.4
Hermed er tonen slået an til hovedtemaet i den sovjetiske opfattelse af
Danmark i tiden frem til tilslutningen til Atlantpagten april 1949. Selv om
Danmark ikke direkte tager stilling i det mere og mere tilspidsede forhold
mellem supermagterne, jf. den ofte citerede udtalelse af Hedtoft januar 1948
om, at Danmark ikke skal placere sig i nogen blok, er der for russerne ikke
tvivl om, at Danmark grundlæggende tilhører den vestlige lejr, og at især
Storbritanniens men også USA’s indflydelse i Danmark er meget stor. Det bekræftes af talrige kilder, herunder en indberetning af Plakhin til udenrigsminister Molotov fra april 1947. Her formulerer Plakhin det således:
„Englænderne og amerikanerne har efter krigen udfoldet en overordentlig stor aktivitet i Danmark; de forsøger at omdanne landet til et brohoved
mod os og at blive de egentlige herrer over de danske stræder“.5 Videre følger en detaljeret redegørelse for Storbritanniens og USA’s militærhjælp til
Danmark, der af de to lande har købt over 100 kampfly og træningsfly, herunder 26 Spitfire-jagere. Englænderne har overdraget den danske hær militært udstyr for ca. 100 millioner kr., og den danske flåde har fået et antal
skibe. Også den danske samhandel med England og USA og de to landes
propagandafremstød i Danmark i medierne og på det kulturelle område beskrives.

3

„Ottjot Missii SSSR v Danii sa 1945 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året 1945],
udateret, AVP RF f. 06, op. 8, p. 33, d. 512, l. 132.
4
Sst.
5
„O nasjikh otnosjenijakh s Danijej“ [Om vore relationer til Danmark], 16. april 1947, AVP RF f. 085,
op. 31, p. 125, d. 4, l. 8.
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I indberetningen nævner Plakhin, at „selv om USA og især England indtager en meget stærk position i Danmark, råder vi over ikke så få muligheder
for at modvirke deres indflydelse“.6 Blandt de faktorer, der ifølge Plakhin er
til fordel for Sovjetunionen, er danskernes ønske om fred og om at bevare
den størst mulige politiske og økonomiske selvstændighed over for
Storbritannien og USA, samt Sovjetunionens „internationale vægt og autoritet“. Det gælder ifølge Plakhin endvidere om at udnytte danskernes utilfredshed med visse dele af vestmagternes politik over for Danmark, bl.a. vedrørende de tyske flygtninge i landet og Sydslesvig-spørgsmålet. Denne vurdering
af mulighederne for at udnytte de spørgsmål, hvor der var uenighed mellem
Danmark og de førende vestmagter, skulle blive et gennemgående træk i
Sovjetunionens holdning til Danmark i de følgende årtier.
For at styrke Sovjetunionens indflydelse i Danmark foreslår Plakhin i indberetningen at øge samhandelen og at gennemføre en række sovjetiske kulturelle arrangementer i Danmark (filmforevisninger, udstillinger, optræden
af sovjetiske kunstnere o.l.). Hans forslag blev i Moskva fulgt op ved, at der i
det kommunistiske partis centralkomité maj 1947 som svar på en forespørgsel fra MID blev udarbejdet et forslag til en forordning, der gav grønt lys for
arrangementer af den ovennævnte art i Danmark.7
Det er interessant at se, at til trods for, at Sovjetunionen efter krigen stod
uhyre stærkt i Østersø-området, blev Danmark allerede før tilslutningen til
Atlantpagten fra sovjetisk side betragtet som en del af den vestlige lejr. Dette
var dog ikke ensbetydende med, at den sovjetiske regering affandt sig med
denne tilstand. Der blev som Plakhin foreslog i indberetningen april 1947 fra
sovjetisk side iværksat en række påvirkningsforsøg for at skabe modvægt til
den vestlige indflydelse. Det blev de følgende årtier en fast bestanddel af
Sovjetunionens politik over for Danmark.

Planerne om et nordisk forsvarsforbund 1948-1949
Forhandlingerne mellem Sverige, Norge og Danmark om oprettelsen af et
nordisk forsvarsforbund brød sammen januar 1949. Det skyldtes især, at
Norge ud fra sine erfaringer fra krigen og sine sikkerhedsinteresser ønskede,
at forbundet skulle have en form for tilknytning til USA, hvilket Sverige ikke
ville acceptere. Forhandlingerne mellem de tre nordiske lande og årsagerne
til deres sammenbrud ligger uden for fremstillingens rammer. Her skal udelukkende gøres rede for Sovjetunionens syn på et sådant forbund.
Historien kan fremvise flere eksempler på, at Rusland og senere
6

Sst., l. 12.
„Tsentralnyj Komitet VKP (b). Postanovlenije. Projekt“ [Centralkomitéen for VKP (b). Forordning.
Forslag], 13. maj 1947, AVP RF f. 085, op. 31, p. 125, d. 4, ll. 15-16.
7

ØSTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1945-1962

689

kap. 26 rettet P

09/06/05

15:26

Side 690

Sovjetunionen har forholdt sig negativt til et nærmere samarbejde mellem de
nordiske lande og opfattet det som værende i modstrid med russiske/sovjetiske sikkerhedsinteresser i Østersøen. Det gælder også forsøget på at etablere
et nordisk forsvarsforbund 1948-49. Allerede i 1947 var man på vagt i Moskva.
I et brev 27. oktober 1947 fra viceudenrigsminister Malik til ambassadørerne
i Norge og Sverige og gesandterne i Danmark og Finland hedder det: „I den
sidste tid har reaktionære kredse i de skandinaviske lande styrket deres virke
for at sammentømre en blok af de nordiske lande og trække disse lande ind
i en vestlig blok, rettet mod USSR“.8 De sovjetiske repræsentanter i de fire
lande fik instruks om at samle oplysninger om sagen og at sende alt materiale
herom til MID sammen med deres overvejelser over, hvordan man fra sovjetisk side skulle reagere og hvilke forholdsregler, det var nødvendigt at tage for
at skabe „en modvægt mod de reaktionære elementer i de skandinaviske
lande og de imperialistiske kredse i USA og Storbritannien i deres virksomhed mod Sovjetunionen i disse lande“.9 I et notat fra marts 1948 til viceudenrigsminister Sorin, hvori lederen af MID’s 5. europæiske afdeling, Abramov,
sammenfatter de indkomne svar, hedder det, at det nordiske samarbejde „i
sidste instans er rettet mod Sovjetunionen“, at „et af samarbejdets vigtigste
formål er at isolere de nordiske lande fra en mulig indflydelse fra USSR eller
at neutralisere denne indflydelse i Finland“, og at „slutresultatet af en forening af de skandinaviske landes økonomi, politiske linje og militære ressourcer i den nuværende situation kun kan blive en indlemmelse af den nordiske
blok i den imperialistiske lejr, der ledes af USA og England“.10 I et brev til
Sorin 20. oktober 1948 om de nordiske forsvarsministres møde i Oslo tidligere i samme måned kalder Abramov det planlagte forsvarsforbund „en nordisk filial af den antisovjetiske vestlige blok“.11 Abramov anbefaler, at man
undlader officielle erklæringer om det nordiske forsvarsforbund, men til gengæld sørger for en „energisk reaktion“ i sovjetisk presse og radio. Herved blev
det, og da planerne om et nordisk forsvarsforbund blev opgivet samtidig med,
at Norge mere og mere tydeligt tilkendegav sit ønske om en tilknytning til
USA og Storbritannien, og da Danmark snart fulgte efter, begyndte den sovjetiske regering at samle sin opmærksomhed om denne nye situation.
Moskvas vagtsomhed over for det nordiske samarbejde viser med stor tydelighed, at Skandinavien var et primært interesseområde for Sovjetunionen, og
at de nordiske landes sikkerhedspolitiske orientering blev fulgt på tæt hold af
den sovjetiske regering. Det kan tilføjes, at da Danmarks og Norges tilslutning
8

A.O. Tjubarjan m.fl. (red.), Sovetsko-norvesjkije otnosjenija 1917-1955. Sbornik dokumentov [De sovjetisk-norske relationer 1917-1955. Dokumentsamling], 1997, s. 440-4l.
9
Sst.
10
A.A. Komarov, „SSSR i Skandinavskij oboronitelnyj sojus 1948-1949“ [USSR og det skandinaviske
forsvarsforbund 1948-1949], i O.V. Tjernysjov (red.), Severnaja Evropa. Problemy istorii. Vypusk 4
[Nordeuropa. Historiske problemer. 4. bind], 2003, s. 91-92.
11
Sst., s. 93.
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til Atlantpagten var en realitet, gav den sovjetiske gesandt i København,
Plakhin, udtryk for, at sammenbruddet af forhandlingerne om et nordisk forsvarsforbund „nærmest lignede en sammensværgelse“, og han lod forstå, at
forhandlingerne efter sovjetisk opfattelse havde været en afledningsmanøvre,
fordi „den danske regering parallelt med forhandlingerne om en nordisk
blok havde forberedt sig på en tilslutning til den atlantiske blok“.12
En anden og mere realistisk vurdering af forhandlingerne om et nordisk
forsvarsforbund findes i et notat udarbejdet i MID august 1953. Det hedder
heri, at
„mens de mest reaktionære kredse i det danske borgerskab (især blandt de
konservative) lige fra begyndelsen gik ind for en indtræden i den atlantiske
blok, så gik den socialdemokratiske regering først med til at tilslutte sig
denne blok efter, at forhandlingerne mellem Danmark, Sverige og Norge
ikke havde ført til oprettelsen af et skandinavisk militært forbund.
Initiativtagerne til disse forhandlinger var som bekendt svenskerne, men de
mest aktive deltagere i forhandlingerne, især i deres sidste fase, var danskerne. Svenskerne ønskede, at et skandinavisk militært forbund skulle
være neutralt og ikke forbundet med et atlantisk militært forbund.
Nordmændene, der helt afspejlede USA’s holdning i dette spørgsmål, insisterede derimod på et skandinavisk forbund som en filial af en atlantisk
blok. Danskerne hældede til det svenske synspunkt og forsøgte at finde en
kompromisløsning, der på den ene side kunne tilfredsstille nordmændene
og svenskerne, og på den anden side sikre, at man modtog våben fra USA.
Mens englænderne ikke modsatte sig indgåelsen af et neutralt militært forbund mellem skandinaverne, erklærede amerikanerne direkte, at et neutralt skandinavisk forsvarsforbund uden forbindelse med den atlantiske
blok ikke kunne regne med at modtage amerikanske våben.“13
I betragtning af den negative sovjetiske holdning til planerne om et nordisk
forsvarsforbund 1948-49 er det værd at bemærke, at Sovjetunionen senere –
efter Danmarks og Norges tilslutning til Atlantpagten – ændrede opfattelse af
dette spørgsmål. Et nordisk forsvarsforbund blev i 1950’erne og 1960’erne
nævnt som et for Sovjetunionen acceptabelt alternativ til Danmarks og
Norges medlemskab af NATO, så at sige „et mindre onde“ end NATO. Der
var dog ikke i denne periode nogen entydig sovjetisk holdning til spørgsmålet (se afsnittet nedenfor om neutralitet som alternativ til NATO i sovjetisk optik).

12

„Ottjot Missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året
1949], marts 1950, RGASPI f.17, op. 137, d. 129, l. 31.
13
„O nasjikh otnosjenijakh s Danijej“ [Om vore forbindelser med Danmark], 10. august 1953, AVP
RF f. 085, op. 37, p. 147, d. 11, ll. 15-16.
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Sovjetunionens vurdering af Sveriges sikkerhedspolitik
Den sovjetiske vurdering af Sveriges sikkerhedspolitik viser, at Moskva så med
stor skepsis på den svenske neutralitetspolitik. Det fremgår af et notat med
overskriften „De mislykkede forhandlinger om oprettelsen af en skandinavisk
militær blok og spørgsmålet om Sveriges „neutrale“ stilling“, udarbejdet i
MID’s 5. europæiske afdeling februar 1949. Som baggrund for den svenske
neutralitet nævnes her ud over landets lange udenrigspolitiske tradition også
Sveriges ønske om at „bevare Finland som en forpost mellem Vest og Øst og
ikke allerede nu give Sovjetunionen anledning til at forstærke sit pres på Finland
ved anvendelse af hårdere forholdsregler over for dette land“.14 Videre hedder
det, at Sverige „i tilfælde af en militær konflikt uden vaklen vil tilslutte sig blokken af vestmagter“, og at „Sverige rent faktisk allerede nu er ved at blive omdannet til en fremskudt base for de engelske og amerikanske imperialister i en kommende krig mod Sovjetunionen, samt at den svenske regering med sine handlinger bidrager til denne udvikling i landet samtidig med, at den fortsætter
med hyklerisk at erklære, at det er dens hensigt at føre en neutralitetspolitik“.15

Danmarks og Norges tilslutning til Atlantpagten 1949
Hovedkilden til belysning af Sovjetunionens syn på Danmarks tilslutning til
Atlantpagten er en rapport for året 1949, udarbejdet i gesandtskabet i
København.16 Allerede overskriften til afsnittet om Danmark og NATO siger
noget om det sovjetiske syn på sagen. Den lyder: „[Danmarks] indtræden i det
nordatlantiske forbund og forberedelsen af landet og folket til deltagelse i
krig“.17 Senere i rapporten bliver der også talt med store bogstaver, og ikke
blot Danmarks tilslutning til Atlantpagten, men også modtagelsen af
Marshallhjælpen fordømmes i skarpe vendinger. Hedtofts socialdemokratiske
regering „har tilsluttet Danmark en aggressiv blok og underlagt sit forsvar og
også sin udenrigs- og indenrigspolitik aggressionens interesser“.18 ...
„Marshallplanen og det nordatlantiske forbund har haft direkte indflydelse
på den danske udenrigspolitik, der i dag er helt paralyseret og underlagt
USA’s og Englands aggressive planer“.19 ...“Med Danmarks modtagelse af
14

A.A. Komarov, „Politika SSSR po otnosjeniju k skandinavskim stranam v khrusjtjovskij period“
[USSR’s politik over for de skandinaviske lande i Khrusjtjovperioden], i N.I. Jegorova, A.O. Tjurbarjan
(red.), Kholodnaja vojna i politika rasrjadki. Diskussionnyje problemy [Den kolde krig og afspændingspolitikken. Omdiskuterede problemer] I, 2003, s. 97.
15
Sst., s. 97.
16
„Ottjot Missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året
1949], marts 1950, RGASPI f.17, op. 137, d. 129, ll. 2-88.
17
Sst., l. 31.
18
Sst., l. 39.
19
Sst., l. 45.
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Marshall-“hjælpen“ er den antisovjetiske kurs blevet fast etableret i dansk
udenrigspolitik og propaganda, og den gennemføres åbenlyst“.20 ...“Den danske regering ved udmærket godt, at medlemskab af den atlantiske blok og
venskabelige relationer med Sovjetunionen er uforenelige begreber“...“og
ingen besværgelser fra Rasmussen [den danske udenrigsminister] kan ændre
vores overbevisning om, at Danmark er blevet Sovjetunionens åbenlyse
fjende“.21 ...“Danmark har hverken reelt eller formelt en selvstændig udenrigs- og forsvarspolitik. Disse bestemmes nu fuldt og helt af det nordatlantiske
forbunds opgaver og planer. Som medlem af den nordatlantiske blok forbereder Danmark sig åbenlyst til krig mod Sovjetunionen og vil blive nødt til at
stille sit territorium til rådighed for blokkens militære styrker“.22
Selv om tonen generelt blev dæmpet noget ned i de følgende årtier, var
denne sprogbrug fast inventar i dokumenter fra det sovjetiske udenrigsministerium og også i artikler i den sovjetiske presse og i tidsskrifter og bøger om
international politik. Når Danmarks medlemskab af NATO blev omtalt, hed
det ufravigeligt, at Danmark havde tilsluttet sig en aggressiv imperialistisk
blok, rettet mod Sovjetunionen og de socialistiske lande i Østeuropa, og at
NATO’s militære anlæg i Danmark udgjorde et brohoved for et angreb på
Sovjetunionen og Østeuropa.

Den sovjetiske gesandt om Danmark efter den danske
indtræden i NATO
Oversættelse af uddrag af årsrapporten om Danmark for 1949.
Marts 1950, RGASPI f. 17, op. 137, d. 129, ll. 39, 44-45, 52-53, 74, 78.
Således har den danske socialdemokratiske regering under Hedtoft gjort
en ende på dobbeltheden i Danmarks udenrigspolitik og kastet neutraliteten bort som noget unødvendigt gammelt ragelse. I reaktionens kamp
mod fremskridtets og fredens lande og i modstrid med landets og folkets
interesser har regeringen tilsluttet Danmark en aggressiv blok og underlagt landets forsvar og også det udenrigs- og indenrigspolitik aggressionens interesser.
Danskerne havde planer om at oprette et hjemmeværn på 100.000
mand. Men til trods for den omfattende propaganda, der er blevet ført i
landet, er der for tiden kun 25.000, der frivilligt er trådt ind i hjemmeværnet. Det danske folk vil ikke i hjemmeværnet. Kommunisterne bliver

20

Sst., l. 74.
Sst., l. 77.
22
Sst., l. 78.
21
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jaget ud af hjemmeværnet. Med hjemmeværnet skaber den danske reaktion sine sorte „kamptropper“. Ifølge oplysninger, som gesandtskabet er
i besiddelse af, oprettes der i Danmark under amerikanernes ledelse
grupper til udryddelse af kommunister. Arbejdet med at danne disse
grupper ledes af højresocialdemokraten professor Husfeldt og den reaktionære Erling Foss, begge tidligere deltagere i modstandsbevægelsen.
Danmarks indtræden i den aggressive nordatlantiske blok har givet stødet til en endnu mere omfattende militaristisk propaganda og til skabelsen af en krigspsykose. Denne propaganda søger konstant at bevise
nødvendigheden af med alle midler at styrke hæren, flåden og luftvåbenet og at organisere hjemmeværn, luftforsvar o.l.
Danskerne elsker at tale om den danske mentalitet, men hvad er dansk
mentalitet andet end småborgerlighed, en uigennemtrængelig filistrøs
sump og politisk uvidenhed! Man kan regne med, at store politiske problemer foreløbig ikke interesserer størstedelen af den danske befolkning, og at den let bliver et offer for behændig propaganda. Det er derfor ikke underligt, at den reaktionære propagandas forskellige forvrøvlede og vilde påstande rettet mod Sovjetunionen og demokratiets og
fremskridtets interne kræfter finder en gunstig grobund i Danmark.
Med Danmarks accept af Marshall“hjælpen“ er den antisovjetiske kurs i
dansk udenrigspolitik og propaganda blevet fastslået, og den gennemføres åbenlyst. Danmarks tilslutning til det nordatlantiske forbund har styrket denne kurs. Hele den danske propaganda er i dag en filial af og et simpelt vedhæng til den engelske og amerikanske propaganda. Artikler i pressen og også udtalelser af danske politikere har nu en klart udtrykt og
åbenlyst fjendtlig karakter. Der prædikes fjendskab og had til vort land,
man søger at bevise Sovjetunionens aggressive hensigter, og man lovpriser
de engelske og amerikanske aggressorers fredsvilje. Positiv information om
Sovjetunionen er totalt fraværende i den marshalliserede danske presse.
Mange danskere regnede med, at nu, hvor de var forsvaret af Amerika og
beskyttet af den amerikanske atombombe, var Sovjetunionen ikke længere
farlig for Danmark. Derfor kom TASS’ meddelelse om den sovjetiske
atombombe som et chok for de ledende kredse og den danske befolkning. I deres forestillingsverden (der muligvis ikke er langt fra sandheden) er Danmark nu blevet forvandlet fra et land, der havde atombeskyttelse, til en skydeskive for atombomber.
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Den første sovjetiske protest mod Danmarks beslutning kom umiddelbart
inden den danske udenrigsministers underskrivelse af Atlantpagten i Washington 4. april 1949. Ifølge årsrapporten for 1949 vakte den på grund af afleveringstidspunktet panik i den danske politiske og militære ledelse. En
medarbejder ved det sovjetiske gesandtskab i København overrakte 4. april kl.
02.30 et memorandum til den vagthavende i udenrigsministeriet.
Statsministeren, kongen, ministrene og de militære chefer blev vækket, og
først da en russiskkyndig nåede frem, fik man kendskab til protestens indhold, der ikke var så alarmerende som frygtet.23
I modsætning til Danmark blev Norge allerede inden tilslutningen til
Atlantpagten advaret om følgerne af denne beslutning, sådan som
Sovjetunionen opfattede dem. Ved samme lejlighed blev Norge tilbudt en
ikke-angrebspagt med Sovjetunionen.24 Når Norge på dette tidspunkt blev
viet større opmærksomhed end Danmark, kan det skyldes, at Norge grænser
direkte op til Sovjetunionen. Den norske regering afviste tilbudet om en ikkeangrebspagt med den begrundelse, at de to stater ved at tilslutte sig FN allerede havde forpligtet sig til afholde sig fra „ trusler om eller brug af væbnet
magt mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed“.25
Ved samme lejlighed gentog den norske regering et tidligere afgivet tilsagn
om ikke at tillade udenlandske baser på norsk territorium „så længe Norge
ikke er angrebet eller udsat for trusler om angreb“.

Perioden 1950-1962: Hovedlinjer i Sovjetunionens politik
over for Danmark og Norge og i den sovjetiske vurdering af
de to landes sikkerhedspolitik
I resten af den kolde krigs periode blev den danske NATO-politik studeret
nøje af den sovjetiske regering. Alle nuancer i denne politik blev gransket
med det formål at vurdere den danske forsvarsevne og -vilje. Regeringens og
de øvrige politiske partiers holdninger på dette område blev analyseret.
Herunder blev den NATO-kritiske opposition inden for det regeringsbæ-

23

Sst, ll. 77-78. Den danske regering svarede på det sovjetiske memorandum 4. maj 1949. Der blev i
svaret givet udtryk for, at Atlantpagten kun havde defensive og ikke aggressive formål. Det sovjetiske
memorandum og det danske svar er gengivet i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, II, Bilag,
Udenrigsministeriet, 1968, s. 135-139.
24
A.O. Tjubarjan m.fl. (red.), Sovetsko-norvesjkije otnosjenija 1917-1955. Sbornik dokumentov [De sovjetisk-norske relationer 1917-1955. Dokumentsamling], 1997, s. 463. Forslaget om en ikke-angrebspagt
blev fremsat af den sovjetiske ambassadør i Oslo 5. februar 1949.
25
Sven Holtsmark (red.), Norge og Sovjetunionen 1917-1955. En utenrikspolitisk dokumentasjon, 1995, s.
431-432. Det norske svar er fra 3. marts 1949. Tilsagnet om ikke at tillade udenlandske baser blev afgivet i en erklæring fra den norske regering 1. februar 1949, sst., s. 425. Den norske baseerklæring
blev gentaget i det sovjetisk-norske kommuniké om resultaterne af statsminister Gerhardsens besøg
i USSR november 1955, sst., s. 524.
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rende socialdemokrati viet stor opmærksomhed. Alt sammen med henblik på
at kunne tilrettelægge den optimale politik over for Danmark for at nå det
mål, den sovjetiske regering stræbte mod: En dansk udtræden af NATO eller
i hvert fald en svækkelse af det danske engagement i alliancen.
At dette var målet for Sovjetunionens politik over for Danmark fremgår tydeligt af det sovjetiske kildemateriale. Det var ligeledes målet for politikken
over for Norge. Ved siden af dette hovedmål nævnes i kildematerialet også
nødvendigheden af at etablere et godt bilateralt forhold mellem Sovjetunionen og de to nordiske lande. Det hang sammen med den nye strategi i Sovjetunionens udenrigspolitik fra midten af 1950’erne, der fik betegnelsen „fredelig sameksistens“. For Skandinaviens vedkommende viste den nye kurs sig ved den norske statsminister Gerhardsens besøg i Sovjetunionen november 1955 og H.C.
Hansens tilsvarende besøg i marts 1956. Begge besøg fandt sted efter sovjetisk invitation. I det sovjetisk-norske kommuniké om resultaterne af Gerhardsens besøg i USSR udtrykte de to parter, at det var „deres faste hensigt at bidrage til
udviklingen af venskabelige og gode naboforhold mellem USSR og Norge“.26
Der er et tilsvarende sovjetisk-dansk kommuniké fra H.C. Hansens besøg.
De to sider af den sovjetiske politik over for de to nordiske lande nævnes
eksplicit i et par centrale dokumenter fra midten af 1950’erne. I MID’s instruks til ambassadøren i Norge juni 1956 bliver det fremhævet, at hovedlinjen i ambassadens arbejde skal være „en yderligere udvikling og styrkelse af
det venskabelige, gode naboforhold mellem USSR og Norge og en svækkelse
af forbindelserne mellem Norge og den nordatlantiske blok“.27 Og i en indberetning juli 1956 fra den sovjetiske ambassadør i Danmark til chefen for
MID’s skandinaviske afdeling hedder det, at ambassaden i overensstemmelse
med instansens forordning af 19. januar 1956 om politikken i de kommende
år over for Skandinavien og Finland „har stillet sig den opgave samtidig med
en forbedring af de dansk-sovjetiske relationer at opnå en svækkelse af
Danmarks forbindelser med NATO og bidrage til at styrke de neutralistiske
stemninger i den danske offentlige mening“.28 Instansens forordning af 19. januar 1956 må anses for at være et centralt dokument, der var retningsgivende
for Sovjetunionens politik over for Norden i de kommende år. Der henvises
til forordningen i flere ambassadeindberetninger.29
26

A.O. Tjubarjan m.fl. (red.), Sovetsko-norvesjkije otnosjenija 1917-1955. Sbornik dokumentov [De sovjetisk-norske relationer 1917-1955. Dokumentsamling], 1997, s. 583. Kommunikéet er dateret 16. november 1955.
27
A.A. Komarov, „Politika SSSR po otnosjeniju k skandinavskim stranam v khrusjtjovskij period“
[USSR’s politik over for de skandinaviske lande i Khrusjtjovperioden], i N.I. Jegorova, A.O. Tjurbarjan
(red.), Kholodnaja vojna i politika rasrjadki. Diskussionnyje problemy [Den kolde krig og afspændingspolitikken. Omdiskuterede problemer] I, 2003, s. 93.
28
Slavin til Iljitjov, 31. juli 1956, AVP RF f. 085, op. 40, p. 158, d. 10, l. 27. Instansen er en sovjetisk
betegnelse for politbureauet.
29
F.eks. „Sovetsko-datskije otnosjenija v 1956-59 g.g.“ [De sovjetisk-danske relationer 1956-59], 17. februar 1960, AVP RF f. 085, op. 45, p. 167, d. 8, l. 6. DIIS har trods forespørgsler ikke kunnet få ad
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Målene for Sovjetunionens politik over for Danmark
Oversættelse af uddrag af indberetning fra den sovjetiske ambassade til
MID om de sovjetisk-danske relationer 1956-59.
17. februar 1960, AVP RF f. 085, op. 45, p. 167, d. 8, l. 6.
Sovjetunionens politik over for Danmark bestemmes af forordningen fra
SUKP’s CK af 19. januar 1956 „Om den sovjetiske regerings kommende
forholdsregler vedrørende relationerne til Finland og de skandinaviske
lande“. I denne forordning får USSR’s MID stillet den opgave at opnå en
forbedring af relationerne til Danmark og en svækkelse af Danmarks forbindelser med den nordatlantiske blok med det formål at bidrage til, at
dette land i praksis kan overgå til neutral status.

Den væsentligste målsætning for Sovjetunionens politik over for Danmark og
Norge var at opnå de to landes udtræden af NATO eller subsidiært at svække
deres engagement i alliancen. Udviklingen af de bilaterale relationer var et
middel til at nå dette mål. For Sovjetunionen var omfattende politiske, økonomiske og kulturelle kontakter en forudsætning for at få det indgående
kendskab til modparten, der var nødvendigt for at kunne føre den rette påvirkningspolitik. Endvidere kunne samhandel og samarbejde på det tekniskvidenskabelige område på længere sigt styrke den sovjetiske økonomi. Det var
i de følgende år Sovjetunionen, der pressede på, mens Danmark og Norge var
tilbageholdende og ikke ønskede at gå videre end strengt nødvendigt med
det bilaterale samarbejde. For Danmark og Norge var det imidlertid vigtigt at
vise, at tilhørsforholdet til NATO ikke udelukkede, at der kunne træffes aftaler med Sovjetunionen om f.eks. samhandel og kulturel udveksling.
Hvad angår Sovjetunionens vurdering af Danmarks og Norges sikkerhedspolitik var det karakteristisk, at den sovjetiske regering opfattede denne som
tosidet i den forstand, at de to lande på den ene side var fast forankret i
NATO, mens de på den anden side havde taget forbehold hvad angår baseog atomvåbenpolitikken. Det blev ligeledes fra sovjetisk side bemærket, når
de nordiske lande på internationalt plan, f.eks. i spørgsmålet om, hvem der
skulle repræsentere Kina i FN’s Sikkerhedsråd, indtog en holdning, der ikke
var sammenfaldende med vestmagternes. Den sovjetiske vurdering fremgår
bl.a. af et brev fra ambassadøren i Norge, Gribanov, til chefen for MID’s skan-

gang til forordningen af 19. januar 1956 i de russiske arkiver, da den efter sigende ikke er afklassificeret. Henvisningerne til forordningen i indberetningerne tyder på, at den har indeholdt detaljerede instrukser til ambassademedarbejderne om at søge den størst mulige kontakt til brede grupper
i det danske og norske samfund med henblik på at opnå de to landes overgang til neutral status.
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dinaviske afdeling, Rodionov. Heri skriver Gribanov: „Da de er meget afhængige af USA og England, fortsætter de ledende kredse i Norge for tiden med
at føre en udenrigspolitisk kurs, der er rettet mod et samarbejde med NATO.
Imidlertid er de under gennemførelsen af denne kurs ængstelige og bestræber sig på at undgå en tilspidsning af forholdet mellem Norge og USSR, og i
en række vigtige internationale spørgsmål indtager de en holdning, der objektivt er fordelagtig for os, eftersom den bidrager til afspænding og ikke falder sammen med USA’s og heller ikke med NATO-ledelsens synspunkt“.30 I
sit svarbrev bemærkede Rodionov, at Gribanov korrekt havde påvist tvetydigheden i Norges holdning. Han understregede, at tvetydigheden bestod i på
den ene side et tæt samarbejde med NATO, og på den anden side bestræbelsen på at opretholde et godt naboforhold til USSR. Efter Rodionovs mening tvang denne holdning de ledende kredse i Norge til at føre en „manøvreringspolitik“ og indtage en mere selvstændig holdning til nogle internationale spørgsmål, og også til at forholde sig mere „nøgternt“ til NATO-landenes
militære forholdsregler, som ville kunne føre til en kraftig forværring af forholdet til Sovjetunionen“.31

Neutralitet som alternativ til NATO i sovjetisk optik
Sovjetunionen havde som nævnt forholdt sig negativt til de nordiske regeringers forhandlinger 1948-49 om et neutralt forsvarsforbund. I 1950’erne indgik
tanken om en form for nordisk neutralitet imidlertid i Moskvas overvejelser
over alternativer til det danske og norske medlemskab af NATO. Den sovjetiske regering var klar over, at det ikke var realistisk at forestille sig, at
Danmark og Norge uden videre ville forlade NATO. Flere dokumenter viser
dette.32 De alternativer, den sovjetiske udenrigsledelse opererede med, var enten en neutral status for de enkelte nordiske lande kombineret med en sovjetisk garanti for denne neutralitet eller dannelsen af et neutralt forbund bestående af Danmark, Norge og Sverige. Også et sådant forbund skulle forsynes

30

A.A. Komarov, „Politika SSSR po otnosjeniju k skandinavskim stranam v khrusjtjovskij period“
[USSR’s politik over for de skandinaviske lande i Khrusjtjovperioden], i N.I. Jegorova, A.O. Tjurbarjan
(red.), Kholodnaja vojna i politika rasrjadki. Diskussionnyje problemy [Den kolde krig og afspændingspolitikken. Omdiskuterede problemer] I, 2003, s. 93. Komarov angiver ingen datering; Gribanov var ambassadør i Oslo 1956-1962, så brevet stammer fra den periode.
31
Sst.
32
Se f.eks. „O vojennykh prigotovlenijakh v Norvegii. (Informatsionnoje pismo)“ [Om de militære
forberedelser i Norge. (Informationsbrev)], 27. maj 1957, AVP RF f. 0116, op. 46, p. 186, d. 9, l. 13.
Heri skriver den sovjetiske ambassadør i Norge, Gribanov, at „Norge på grund af sin økonomiske afhængighed af USA ikke kan træde ud af NATO uden grundlæggende ændringer i sin indenrigs- og
udenrigspolitik, hvilket man ikke kan regne med under den nuværende arbejderpartiregering, i
hvert fald ikke inden for de nærmeste to år“. Se også den sovjetiske rapport til Kekkonen efter
Khrusjtjovs besøg i Skandinavien juni 1964, kapitel 57.

698

DEL II · DEN TIDLIGE KOLDE KRIG 1945-1962

kap. 26 rettet P

09/06/05

15:26

Side 699

med en garanti for, at Sovjetunionen ville respektere landenes neutralitet i tilfælde af en storkrig. Der var imidlertid ikke nogen entydig sovjetisk holdning
til spørgsmålet om alternativer til NATO, og i løbet af 1950’erne blev der fra
sovjetisk side udsendt forskellige signaler. Den sovjetiske interesse for sagen
ikke blev modsvaret af en dansk og norsk. Regeringerne i de to lande var afvisende over for alle tanker om neutralitet.
Allerede i 1951 udsendtes en sovjetisk føler. Under en samtale med den
norske udenrigsminister, Lange, fortalte Sveriges ambassadør i Oslo, at den
sovjetiske ambassadør i Stockholm i samtaler med en række svenske politikere
havde ladet skinne igennem, at „hvis Norge kunne tænkes at løsrive sig fra
Atlantpagten og sammen med Sverige føre en konsekvent neutralitetspolitik,
ville Sovjetunionen i tilfælde af en storkrig respektere den skandinaviske
halvøs neutralitet“.33
I et notat fra Plakhins hånd oktober 1953 diskuteres spørgsmålet om skandinavisk neutralitet grundigt.34 Den tidligere gesandt i Danmark var på det
tidspunkt fungerende chef for MID’s 3. europæiske afdeling, der beskæftigede sig med Skandinavien. Det må understreges, at der ikke er tale om officielle sovjetiske regeringssynspunkter, men om en udenrigsministeriel embedsmands interne overvejelser, der videresendtes til hans nærmeste overordnede. I notatet konstaterer Plakhin, at USA’s politiske og militære aktivitet i
Skandinavien er så stor, at det nu er Sovjetunionens vigtigste opgave over for
de skandinaviske lande at opnå disse landes neutralitet. Han indrømmer, at
det er en vanskelig opgave, fordi de ledende kredse i Danmark og Norge er
tæt knyttet til USA. Imidlertid er det hans vurdering, at der „for tiden eksisterer en forholdsvis gunstig situation for vores forholdsregler, rettet mod en
støtte til og udvikling af bevægelsen for neutralitet i Skandinavien“. Han henviser her til de skandinaviske landes lange tradition for neutralitet og nævner,
at antallet af tilhængere af neutralitet ifølge hans informationer er blevet forøget efter fire et halvt års medlemskab af NATO.
Plakhin har således en forholdsvis høj vurdering af omfanget af de neutralistiske kræfter i Danmark. Han mener, at der er grundlag for at regne med,
at de sovjetiske bestræbelser for nordisk neutralitet vil give resultat, da „Norge
og især Danmark er et svagt led i den atlantiske blok“. Plakhin nævner, at der
blandt tilhængerne af en dansk neutralitet er to forskellige opfattelser. Den
ene gruppe er modstander af et skandinavisk forbund, mens den anden og
største foreslår en neutral skandinavisk blok som alternativ til NATO. Plakhin
fremhæver, at Sovjetunionen ikke skal lave propaganda for en sådan blok, da
det er svært at forestille sig, at den vil være ægte neutral, og da tilhængerne
33

Sven Holtsmark (red.), Norge og Sovjetunionen 1917-1955. En utenrikspolitisk dokumentasjon, 1995, s.
451. Langes notat om samtalen er dateret 21. februar 1951.
34
A.O. Tjubarjan m.fl. (red.), Sovetsko-norvesjkije otnosjenija 1917-1955. Sbornik dokumentov [De sovjetisk-norske relationer 1917-1955. Dokumentsamling], 1997, s. 520-24. Notatet er dateret 12. oktober
1953.
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af et forbund mener, at det også skal omfatte Finland, hvilket er uacceptabelt
for Sovjetunionen. På den anden side ville det på forhånd være dømt til fiasko, hvis Sovjetunionen blot ville foreslå, at Danmark og Norge skulle træde
ud af NATO og hver for sig føre en neutralitetspolitik. Som konklusion på
sine overvejelser foreslår Plakhin, at Sovjetunionen skal søge at opnå dansk
og norsk udtræden af NATO og tilbagevenden til neutralitet, uden at der dannes et neutralt skandinavisk forbund. Det skal ske ved at lade de skandinaviske lande forstå, at et neutralt Skandinavien vil kunne regne med, at
Sovjetunionen og sandsynligvis også vestmagterne vil garantere dets neutralitet. Denne vurdering fra Plakhins side – at en sovjetisk garanti ville ændre den
danske og norske regerings holdning til neutralitetsspørgsmålet – må betegnes som helt urealistisk. Enhver sovjetisk erklæring om at ville respektere de
nordiske landes neutralitet blev naturligvis betragtet som et slag i luften af regeringerne i disse lande.
Mens Plakhin således ikke var tilhænger af tanken om et skandinavisk forbund, blev der i et andet internt dokument givet udtryk for, at det ville være
acceptabelt for Sovjetunionen, at der blev dannet et sådant forbund. Denne
vurdering findes i en længere redegørelse for forholdet mellem Danmark og
Sovjetunionen, udarbejdet i MID august 1953.35 I dette dokument findes noget så sjældent som sovjetisk selvkritik, idet forfatteren beklager, at
Sovjetunionen i 1948-49 indtog en negativ holdning til forhandlingerne om
et nordisk forsvarsforbund. „Artikler i vores presse“, hedder det i redegørelsen, „gav skandinaverne og især danskerne et grundlag for at rette anklager mod os. De sagde, at Sovjetunionen ønsker at se Skandinavien balkaniseret, og at USSR i det hele taget er imod en styrkelse af de skandinaviske landes forsvar. Man kan under de nuværende omstændigheder betvivle korrektheden i vores daværende holdning til et skandinavisk militært forbund, eftersom der skete noget værre, nemlig dannelsen af den atlantiske blok, som
Danmark og Norge er indtrådt i.“36
Det er en interessant betragtning i et internt dokument, selv om en positiv
sovjetisk holdning til et nordisk forsvarsforbund naturligvis ikke havde hindret
en dansk og norsk indtræden i NATO. Senere i redegørelsen nævnes det, at „Danmark ubetinget er et svagt led i den nordatlantiske blok. Vores opgave består
i at udnytte Danmark i kampen mod den atlantiske blok og at skabe betingelser for Danmarks mulige udtræden af denne blok“. I den forbindelse skal
der i den sovjetiske presse offentliggøres en artikel om, at „det er acceptabelt
for USSR, at der med henblik på at bevare freden og styrke sikkerheden i
Østersø-området oprettes „et neutralt skandinavisk forbund“, hvis deltagere
skal være frigjorte fra andre forbund og modtage stormagternes garanti.“37
35
„O nasjikh otnosjenijakh s Danijej“ [Om vore forbindelser med Danmark], 10. august 1953, AVP
RF f. 085, op. 37, p. 147, d. 11, l. 7-29.
36
Sst., ll. 16-17.
37
Sst., ll. 26-27.
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Mens den sovjetiske holdning til et skandinavisk forbund havde været klart
negativ under forhandlingerne 1948-49, var der altså efter Danmarks og Norges tilslutning til Atlantpagten ikke længere en entydig opfattelse af dette
spørgsmål. Tanken om et nordisk forsvarsforbund som et „mindre onde“ end
NATO begyndte at dukke op i den sovjetiske udenrigsledelse.
Idéen om en garanteret neutralitet var i 1952 blevet fremført af Finlands
præsident Kekkonen, der i en artikel i den finske avis „Maakansa“ havde udtalt sig til støtte for en sikret neutralitet for de skandinaviske lande. Ifølge en
redegørelse udarbejdet i MID’s skandinaviske afdeling juli 1959 var
Kekkonens udtalelse „i princippet på forhånd aftalt med os“.38 Dette er blot
et af mange eksempler på, at Kekkonen blev brugt af den sovjetiske regering
til at fremføre budskaber til de nordiske lande. Den opsendte prøveballon
blev hurtigt skudt ned. Norges udenrigsminister, Lange, erklærede direkte:
„Så længe jeg er med i regeringen, træder Norge ikke ud af Atlantpagten“.39
I 1953 foreslog det svenske kommunistparti, at spørgsmålet om et neutralt
skandinavisk forbund skulle diskuteres på en konference for de nordiske
kommunistiske partier. Det fik det finske kommunistparti til at rette en forespørgsel til Moskva om, hvordan man der stillede sig til sagen. Efter instansens (dvs. politbureauets) beslutning blev der fra sovjetisk side svaret, at
„idéen om at skabe en neutral skandinavisk blok er tvivlsom. Det kan ikke
udelukkes, at kredse, der er fjendtlige over for Sovjetunionen, vil forsøge at
udnytte idéen om at oprette en neutral skandinavisk blok til at binde Finland
til de vestlige lande og også til gennem denne blok at styrke det amerikanske
pres på Sverige“.40 Det var imidlertid stadig vigtigt, understregedes det i svaret til de finske kommunister, at de demokratiske kræfter i de skandinaviske
lande var aktive i kampen for at få Danmark og Norge ud af den nordatlantiske blok og for at få „Sverige, Danmark og Norge til at føre en ægte neutralitetspolitik uden at disse lande skulle forenes i nogen blokke“.41
Kildematerialet viser således, at der i 1953 var to forskellige holdninger i
den sovjetiske udenrigsledelse til et nordisk forsvarsforbund. I et internt dokument i MID blev et sådant forbund betegnet som acceptabelt for
Sovjetunionen, men eksternt blev tanken afvist efter beslutning i politbureauet. Den sovjetiske regerings negative holdning til et skandinavisk forbund
blev også fremlagt i en artikel i tidsskriftet „Kommunist“ (nr. 2, 1954).42
I 1959 blev ideen om et nordisk forsvarsforbund igen taget op fra sovjetisk
side. Sommeren 1959 skulle Khrusjtjov have besøgt Skandinavien, men den

38

„Vnesjnjaja politika severnykh stran i otnosjenija etikh stran s SSSR“ [De nordiske landes udenrigspolitik og disse landes forhold til USSR], 14. juli 1959, AVP RF f. 0116, op. 49, p. 190, d. 9, l. 54.
39
Sst., l. 56.
40
Sst., ll. 57-58.
41
Sst.
42
Sst.
ØSTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1945-1962

701

kap. 26 rettet P

09/06/05

15:26

Side 702

sovjetiske regering aflyste i sidste øjeblik besøget (se om årsagerne til aflysningen i afsnittet nedenfor om Sovjetunionens opfattelse af forholdet til
Danmark). Inden da var der i MID’s skandinaviske afdeling som et led i de
grundige forberedelser til besøget blevet udarbejdet et forslag til et svar, som
Khrusjtjov skulle give i et interview til den norske avis „Dagbladet“. Her blev
der i modsætning til den tidligere officielle holdning anlagt et positivt syn på
et skandinavisk forbund. Også tanken om en stormagtsgaranti af skandinavisk
neutralitet blev fremført. Khrusjtjov skulle sige, at
„hvis Norge og Danmark ville træde ud af NATO og slå ind på neutralitetens vej, så ville det skabe en helt anderledes situation i Nordeuropa...
Norges og Danmarks overgang til neutralitet ville sammen med Finlands og
Sveriges fredselskende politik skabe forudsætningerne for at omdanne
Nordeuropa til en zone med stabil fred og ro. Vi forstår naturligvis, at man
i Norge og Danmark ved en overgang til neutral stilling igen ville stille
nogle spørgsmål, forbundet med en sikring af disse landes nationale sikkerhed. Det er velkendt, at politikerne i de skandinaviske lande ofte har fremsat udtalelser om at løse disse spørgsmål ved at forene de skandinaviske landes kræfter, bl.a. på forsvarsområdet. Jeg synes, at disse tanker fortjener opmærksomhed. Hvad ville rent faktisk kunne forhindre de neutrale nordiske
lande i at forene deres kræfter med det formål at skabe et fælles forsvar til
at beskytte deres nationale suverænitet og uafhængighed? I hvert fald ville
man i Sovjetunionen forholde sig forstående til realiseringen af en sådan
ide. Og ydermere, hvis det ville blive krævet, at stormagterne efter Norges
og Danmarks udtræden af NATO skulle påtage sig forpligtelser til at respektere Nordeuropas neutralitet og bidrage til at styrke den, så ville
Sovjetunionen være rede til at gøre det sammen med andre stater“.43
I den sovjetiske udenrigsledelse var der således i 1950’erne flere forskellige
forestillinger om alternativer til det danske og norske medlemskab af NATO.
En stormagtsgaranteret neutralitet, et nordisk forsvarsforbund eller en kombination af de to muligheder blev på forskellige tidspunkter ført i marken. Fælles for disse forslag var, at de var urealistiske. De skandinaviske landes regeringer gjorde sig ingen overvejelser om at ændre deres sikkerhedspolitik. Det kan
tilføjes, at ideen om en stormagtsgaranteret neutralitet som alternativ til Danmarks medlemskab af NATO også i 1960’erne blev fremført fra sovjetisk side.44

43

A.A. Komarov, „Politika SSSR po otnosjeniju k skandinavskim stranam v khrusjtjovskij period“
[USSR’s politik over for de skandinaviske lande i Khrusjtjovperioden], i N.I. Jegorova, A.O. Tjurbarjan
(red.), Kholodnaja vojna i politika rasrjadki. Diskussionnyje problemy [Den kolde krig og afspændingspolitikken. Omdiskuterede problemer] I, 2003, s. 98-99.
44
Ju.I. Golosjubov, Skandinavija i jevropejskaja besopasnost [Skandinavien og den europæiske sikkerhed], 1971, s. 77.
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Sovjetunionens vurderinger af mulighederne for at opnå støtte til neutralitetstanken i det danske samfund
Hvad angår omfanget og styrken af de kredse i Danmark, som Sovjetunionen
kunne bygge sin politik på og forvente støtte fra, giver det sovjetiske kildemateriale udtryk for forskellige opfattelser. I en indberetning fra gesandtskabet
i København oktober 1949 gennemgås de aktiviteter, der udfoldes af DKP og
DKU. Sidstnævnte siges at have stor indflydelse i Studentersamfundet og
Clarté. Også de danske kvindeorganisationer og fredsorganisationer samt
dansk-sovjetisk samvirke gennemgås, ligesom „progressive“ elementer i fagforeningerne, det radikale parti og de socialdemokratiske og radikale ungdomsorganisationer omtales. Selv om disse „demokratiske kræfter“ i
Danmark ifølge indberetningen udsættes for en systematisk forfølgelse, organiseret af de borgerlige partier og socialdemokratiet, siges det, at de „vokser
og styrkes for hver dag, der går“. Indberetningens konklusion er dog betydeligt mere forbeholden. Her hedder det, at den „demokratiske lejr“ er svag og
mangler penge og politisk skoling, men at den ikke desto mindre har store
muligheder for vækst.45 En lignende negativ vurdering findes i gesandtskabets
årsrapport for 1949, der understreger, at „fredens og demokratiets kræfter må
udføre deres arbejde under meget vanskelige betingelser, og derfor er – trods
en betydelig aktivering af den demokratiske lejrs virksomhed i det forløbne år
og trods dens store koncentration og målrettethed – den politiske effekt af
denne virksomhed forholdsvis ringe“.46
Den sovjetiske udenrigspolitiske ledelse udviste stor interesse for de kredse
i Norden, der gik ind for neutralitet. Der er i kildematerialet ikke nogen entydig vurdering af disse kredses betydning i det danske samfund. I et notat udarbejdet i MID januar 1956 nævnes det, at der siden 1905 er solide traditioner i Norden for neutralitet, og at der i de danske politiske partier venstre, socialdemokratiet og det radikale venstre findes neutralistisk indstillede elementer. Det konkluderes imidlertid, at de „neutralistiske stemninger i Norge,
Danmark og Island endnu ikke har taget form af en massebevægelse“, men at
en aktiv sovjetisk politik over for disse lande „utvivlsomt vil styrke neutralisternes position i Skandinavien og svække Norges, Danmarks og Islands forbindelser med NATO“.47 En mere positiv vurdering findes i et notat fra januar
1956. Her nævnes det, at „i det danske samfund og i de politiske kredse styr-

45

„Sily demokratitjeskogo lagerja v Danii“ [Den demokratiske lejrs styrke i Danmark], 29. oktober
1949, RGASPI f. 17, op. 137, d. 388, ll. 1-15. Indberetningen blev af MID sendt til centralkomitéen
9. januar 1950. Samtidig modtog centralkomitéen indberetninger om de tilsvarende bevægelser i
Norge, Sverige og Finland.
46
„Ottjot Missii SSSR v Danii sa 1949 god“ [Rapport fra USSR’s gesandtskab i Danmark for året
1949], marts 1950, RGASPI f.17, op. 137, d. 129, l. 53.
47
„Otnosjenije skandinavskikh stran k ideje nejtraliteta“ [De skandinaviske landes forhold til neutralitetsideen], 13. januar 1956, AVP RF f. 085, op. 40, p. 158. d. 10, ll. 10, 16-18.
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Sovjetunionen havde som mål, at Danmark og Norge skulle være neutrale i lighed med Sverige
og Finland. Her ses den sovjetiske repræsentant i FN, V.I. Sjaposjnikov og Sveriges ditto Sture
Petren under et muntert øjeblik i FN den 8. maj 1961.

kes stemningen for at svække Danmarks forbindelser til NATO og for, at
Danmark skal føre en mere selvstændig udenrigspolitik“.48 Denne opfattelse
bygger bl.a. på udtalelser på de radikales landsmøde september 1955 og er
næppe typisk for det danske samfund som helhed. I en indberetning juli 1956
fra den sovjetiske ambassadør i København til chefen for MID’s skandinaviske
afdeling er tonen derimod pessimistisk. Det hedder her, at „det er nødvendigt
at gøre sig klart, at der i Danmark er meget få mere eller mindre indflydelsesrige personer, der går ind for ægte neutralitet, og at neutralisternes organisationer i realiteten udfører et meget svagt arbejde“.49
Hovedindtrykket af det sovjetiske kildemateriale er, at man fra sovjetisk side
betragtede de grupper i Danmark, der gik ind for neutralitet, som forholdsvis svage. Denne opfattelse blev som nævnt i kapitel 25 ikke delt af de vestlige
ambassadører i Danmark, der generelt betonede den neutralistiske traditions
betydning i den danske offentlighed.

48
49

„Danija“ [Danmark], 4. januar 1956, APF RF f. 085, op. 40, p. 158, d. 10, l. 4.
Slavin til Iljitjov, 31. juli 1956, AVP RF f. 085, op. 40, p. 158. d. 10, l. 29.
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Sovjetunionens opfattelse af forholdet til Danmark
fra midten af 1950’erne
Den meget unuancerede sovjetiske opfattelse fra begyndelsen af 1950’erne af
Danmark som et land uden selvstændig udenrigspolitik, der totalt var underlagt den aggressive britiske og amerikanske imperialisme, blev i slutningen af
årtiet afløst af en ofte lidt mere rolig vurdering. Fra 1956 blev det i indberetningerne fra den sovjetiske ambassade i København og i dokumenter fra
udenrigsministeriet i Moskva gang på gang betonet, at forholdet mellem
Danmark og Sovjetunionen var blevet bedre. Dette var i overensstemmelse
med den sovjetiske strategi om venskabelige forbindelser som forudsætning
for påvirkningspolitikken. I en ambassadeindberetning august 1956 hedder
det kort: „Vores forbindelser med Danmark er i det sidste år blevet betydeligt
forbedret og udvidet“.50
Der er imidlertid også mange eksempler på tilbageholdende vurderinger af
det bilaterale forhold. I en redegørelse fra MID’s skandinaviske afdeling juli
1959 nævnes det, at „omfanget af de sovjetiske forbindelser med Danmark
ikke er stort, eftersom den danske regering ikke udviser nogen særlig interesse for at udvide kontakterne med USSR. Det forklares af Danmarks store afhængighed af de ledende magter i NATO, først og fremmest af Danmarks afhængighed af at kunne afsætte varer til landene i denne blok“.51 I fortsættelse
heraf konstateres det, at den danske regering i udformningen af sin politik
over for USSR i høj grad tager hensyn til, hvordan forholdet mellem
Sovjetunionen og de ledende vestmagter er på det pågældende tidspunkt.
Som årsag til den danske regerings tilbageholdenhed over for Sovjetunionen
nævnes også frygt for, at Sovjetunionen og også de danske kommunister skal
få for stor indflydelse i Danmark. I en indberetning august 1958 fra ambassaden til viceudenrigsminister A.V. Sakharov nævnes det, at selv om der er sket
en vis forbedring af forholdet mellem Danmark og Sovjetunionen, er de ledende kredse i Danmark på grund af afhængigheden af NATO ikke gået ind
på en bred udvikling af de sovjetisk-danske relationer. Ydermere har de ledende kredse „været bange for at udvide relationerne, fordi det kunne føre
til en styrkelse af USSR’s indflydelse i Danmark. Det vigtigste parti i regeringskoalitionen – det danske socialdemokrati – der fører en kamp med kommunisterne om indflydelse på masserne, har været bange for en betydelig forbedring af forholdet til Sovjetunionen også af den grund, at det heri har set en

50

„Sostojanije nasjikh otnosjenij s Danijej, perspektivy ikh rasvitija i nasji konkretnyje sadatji“ [Status
over vore relationer til Danmark, perspektiverne for deres udvikling og vores konkrete opgaver],14.
august 1956, APF RF f. 085, op. 40, p. 158, d. 10, l. 33.
51
„Vnesjnjaja politika severnykh stran i otnosjenija etikh stran s SSSR“ [De nordiske landes udenrigspolitik og disse landes forhold til USSR], 14. juli 1959, AVP RF f. 0116, op. 49, p. 190, d. 9, l. 81.
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mulighed for, at kommunisterne kunne styrke deres stilling i Danmark, og
det selv få mindre indflydelse i den danske arbejderbevægelse“.52

Planlagt besøg af Khrusjtjov 1959
Det hører med til billedet af Sovjetunionens syn på Danmark, at man i Moskva
var meget nærtagende, når sovjetisk politik blev omtalt i dansk presse på en
måde, der af den sovjetiske regering opfattedes som negativ. En sådan sag var
den formelle begrundelse for, at et planlagt besøg af Khrusjtjov i Danmark
sommeren 1959 som nævnt ovenfor blev aflyst. I en note juli 1959 til den danske ambassadør i Moskva, Mørch, beklagede den sovjetiske regering, at den
havde set sig nødsaget til at udsætte besøget, der også skulle have omfattet
Sverige og Norge. Som årsag anførtes i noten en kraftig antisovjetisk kampagne i Danmark. Den svenske og norske ambassadør fik overrakt tilsvarende
noter. I noten til Danmark udtryktes forundring over, at den danske regering
ikke havde fundet det nødvendigt at modvirke den antisovjetiske kampagne,
der hver dag blev ført ikke blot i reaktionære aviser som Dagens Nyheder og
Jyllandsposten, men også i det socialdemokratiske partiorgan Aktuelt. Ingen
henvisninger til det danske flerpartisystem eller til oppositionens ret til at forfægte en anden mening end regeringens kunne efter sovjetisk opfattelse begrunde en sådan antisovjetisk kampagne.53 I sit svar betonede den danske regering, at den som følge af den grundlovssikrede ytringsfrihed ikke kontrollerede den danske presse, og at den ikke delte den sovjetiske opfattelse af, at
der var tale om en kampagne, der kunne begrunde en udsættelse af besøget.
Den reelle grund til aflysningen af besøget var en anden. Det, der i Moskva
blev kaldt en antisovjetisk kampagne, var en række artikler i dansk presse,
herunder i Aktuelt, der var stærkt kritiske over for en tale, Khrusjtjov havde
holdt i Riga i juni 1959. Her havde han erklæret, at Danmarks og Norges indtræden i NATO skyldtes en „misforståelse“, og at de to lande burde gå over til
neutral status ligesom Finland og derved forbedre deres forhold til
Sovjetunionen. Den negative modtagelse af talen i Danmark havde tilsyneladende frataget Khrusjtjov håbet om at kunne opnå resultater af besøget, der
derfor blev aflyst.54

Forslag til sovjetiske propagandafremstød 1959
Oversættelse af uddrag af forslag fra MID til SUKP’ CK om mulige tiltag
for at svække Norges og Danmarks forbindelser med NATO.

52

„O sovetsko-datskikh otnosjenijakh v pervoj polovine 1958 goda“ [Om de sovjetisk-danske relationer i første halvdel af 1958], 11. august 1958, AVP RF f. 085, op. 42, p. 162, d. 6, ll. 51-52.
53
„Pamjatnaja sapiska [Aide mémoire], 19. juli 1959, AVP RF f. 085, op. 44, p. 165, d. 3, ll. 3-5.
54
Bent Jensen, Bjørnen og haren, 1999, s. 532-36.
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11. juni 1959, AVP RF f. 0116, op .49, p. 191. d. 16, ll. 34-35, 47.
Forslagene blev udarbejdet i forbindelse med Khrusjtjovs planlagte besøg i
Skandinavien sommeren 1959. Besøget blev aflyst, og på dokumentet er anført:
„Besluttet at udsætte spørgsmålet“. Alligevel vidner forslagene om den sovjetiske
udenrigsledelses hensigter om propagandatiltag i forbindelse med et statsbesøg.
Med det formål at aktivere kampen i de nordiske lande for Norges og
Danmarks udtræden af NATO planlægges det at realisere følgende tiltag:
MID og KGB skal arbejde for, at kendte personer i de nordiske lande
fremsætter erklæringer til støtte for ideen om Norges og Danmarks overgang til neutral status. Til det formål og i overensstemmelse med instruksen har MID givet anvisninger til vore ambassadører i Danmark, Norge
og Sverige om på et forberedende plan at gennemføre samtaler med vennerne og også med borgerlige politikere og samfundsdebattører i de
skandinaviske lande, der støtter ideen om Danmarks og Norges neutralitet.
I den udenlandske presse skal der offentliggøres materialer, der afslører USA’s og Vesttysklands planer om at aktivere de skandinaviske landes
deltagelse i NATO’s militære forholdsregler.
Propagandaen for ideen om de små landes neutralitet skal styrkes i
radioudsendelserne til de nordiske lande.
I et forslag til en forordning fra MID til CK 11. juni 1959 indgår også følgende
punkt:
Senest i august d.å. skal der i et af de skandinaviske lande i en kendt politikers navn udgives en pjece (f.eks. med titlen „Hvor fører deltagelsen i
NATO Norge og Danmark hen“?) med argumentation for Norges og
Danmarks udtræden af det nordatlantiske forbund og deres overgang til
neutral status.

Sovjetunionens vurdering af Danmarks og Norges NATOpolitik
Vedrørende sikkerhedspolitik og militære forhold understreges Danmarks og
Norges tætte tilknytning til NATO i MID’s redegørelser om Skandinavien. Det
fremhæves, at „regeringerne i Danmark og Norge fortsat anser medlemskabet
af NATO som en hjørnesten i deres udenrigs- og forsvarspolitik“ ... og at deres grundlæggende opfattelse er, at det giver dem „en sikkerhedsgaranti og biØSTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1945-1962
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drager til at sammensvejse den vestlige lejr over for Sovjetunionens og de socialistiske landes øgede styrke“.55 Det nævnes, at „USA i perioden 1950-1959
har leveret militært udstyr til Norge for 630 millioner dollars, herunder 500
fly, 200 kampvogne, 3.600 stk. våben o.l., og at militærhjælpen til Danmark i
samme periode har udgjort ca. 430 millioner dollars, herunder 313 fly, ca.
300 kampvogne og 21 skibe, samt at USA har forpligtet sig til at betale
Danmark halvdelen af udgifterne til bygning af 23 skibe i femårsprogrammet
for fornyelsen af den danske flåde“.56 Endvidere at Danmark og Norge er „inkluderet i NATO’s program for krigsforberedelser, i første række ved at disse
landes territorier er forberedt til anvendelse som et militær-strategisk brohoved i en mulig krig mod Sovjetunionen og den socialistiske lejrs lande“.57 I
den forbindelse anføres det, at der i Danmark og Norge er bygget „et helt net
af store lufthavne og flådebaser beregnet til brug for vestmagternes militære
styrker, samt et system af radarstationer“.58

Den danske og norske basepolitik
Hvad angår baser fremhæves det i de sovjetiske dokumenter som noget positivt, at der ikke er stationeret udenlandske tropper i Danmark og Norge. Der
henvises i dokumenterne ofte til den ovenfor nævnte norske erklæring om
baser i Norge. Fra sovjetisk side blev der i øvrigt ved udarbejdelsen af kommunikéet efter Gerhardsens besøg i Moskva november 1955 gjort et forsøg på at
ændre formuleringen i den norske baseerklæring. I formuleringen fra 1949
stod, at Norge ikke ville åbne sit territorium for baser, sålænge det „ikke er angrebet eller truet af et angreb“. Det sovjetiske forslag til kommunikéet i 1955
lød: „Fra norsk side blev den norske regerings beslutning om ikke at tillade
stationering af fremmede tropper på norsk område på ny bekræftet“. Denne
formulering blev af indlysende grunde afvist af nordmændene.59
I et brev fra Plakhin, der på dette tidspunkt var chef for MID’s europæiske
afdeling, til viceudenrigsminister Pusjkin juli 1952 konstateres det, at den
danske regering i sin basepolitik indtager den samme holdning som den norske, men at „den danske regering til forskel fra den norske ikke er bundet af
nogen forpligtelser over for os hvad angår udenlandske tropper på dansk territorium (hvis man ikke regner med forpligtelsen vedrørende Bornholm i
den danske note til den sovjetiske regering af 8. marts 1946)“.60 Tilføjelsen i

55

„Vnesjnjaja politika severnykh stran i otnosjenija etikh stran s SSSR“ [De nordiske landes udenrigspolitik og disse landes forhold til USSR], 14. juli 1959, AVP RF f. 0116, op. 49, p. 190, d. 9, l. 61.
56
Sst., l. 60.
57
Sst., l. 59.
58
Sst., l. 60.
59
Sven Holtsmark (red.), Norge og Sovjetunionen 1917-1955. En utenrikspolitisk dokumentasjon, 1995, s.
525.
60
Plakhin til Pusjkin,12. juli 1952, AVP RF f. 085, op. 36, p. 144, d. 34, l. 36.
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parentesen er interessant. Den viser, at man internt i den sovjetiske udenrigsledelse var klar over, at den danske erklæring om Bornholm fra 1946 ikke var
noget værd som argument i spørgsmål, der ikke direkte drejede sig om
Bornholm. Ikke desto mindre blev der i officielle sovjetiske tilkendegivelser
ofte givet udtryk for, at den danske Bornholm-erklæring havde en større rækkevidde – ud over situationen, hvori den var afgivet.61 Oplysningen i Plakhins
brev er et af de forholdsvis få eksempler på, at et internt dokument indeholder en helt anden vurdering end den, der blev givet udtryk for officielt.
Spørgsmålet om udenlandske tropper og baser i Danmark var aktuelt i
1952-53. Denne sag om det amerikanske forslag om stationering af fly i
Danmark og de sovjetiske protester herimod er behandlet i kapitel 12. Den
endte med, at det amerikanske forslag blev afvist af den danske regering. Det
er karakteristisk for den sovjetiske selvopfattelse, at det i flere sovjetiske dokumenter fremstilles som om det var de sovjetiske protester, der fik den danske
regering til at afstå fra en stationering af udenlandske tropper.62 At det hævdes fra sovjetisk side er dog ikke noget bevis for, at det faktisk forholdt sig sådan. Som påvist i kapitel 12 var det sovjetiske pres ikke udslaggivende for den
danske regerings beslutning. Det kan tilføjes som et kuriosum, at det i et sovjetisk dokument nævnes, at den danske regerings beslutning om ikke at stationere udenlandske tropper i Danmark også blev truffet „under indflydelse
af en protestbevægelse i Danmark“.63 Det må siges at være en kraftig overvurdering. Det samme gælder omtalen af stationeringsspørgsmålet i et sovjetisk
værk, hvor det hedder, at „hele landet blev grebet af en bred protestbevægelse“.64
Selv om der ikke i fredstid var NATO-tropper i Danmark og Norge, ville der
i en krisesituation kunne komme det. Det var man naturligvis klar over i
Moskva, og det indgik i den sovjetiske vurdering af NATO’s nordflanke. I kon-

61
F.eks. nævnes den danske erklæring om Bornholm i den sovjetiske erklæring til Danmark 1. oktober 1952 med protest mod det amerikanske forslag om stationering af NATO-tropper i Danmark
(AVP RF f. 085, op. 36, p. 141, d. 5, l. 8). Den sovjetiske erklæring og et aide mémoire af 28. januar
1953 er gengivet i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, II, Bilag, Udenrigsministeriet, 1968, s. 282, 288291.
Den danske Bornholm-erklæring nævnes også i forslaget til en centralkomitéforordning om et svar
til den danske regering i spørgsmålet om udenlandske baser på dansk territorium (24. januar 1953,
AVP RF f. 07, op. 29, p. 4, d. 54, l. 52). Heri hedder det, at den danske regering „ved at tillade stationering af udenlandske tropper fra den nordatlantiske blok i Danmark klart fjerner sig fra den
holdning om ikke at tillade udenlandske tropper på dansk territorium, som den indtog i 1946 i
spørgsmålet om etablering af en dansk administration på Bornholm uden nogen deltagelse af udenlandske tropper“.
62
Se f.eks. notatet 10. august 1953 „Om vore relationer til Danmark“ (AVP RF f. 085, op. 37, p. 147,
d. 11, l. 14). Samme vurdering findes i en oversigt over de sovjetisk-danske relationer, skrevet af chefen for MID’s skandinaviske afdeling, M. Gribanov, 31. januar 1956 (RGANI f. 5, op. 28, d. 435, l.
64).
63
„Vnesjnjaja politika Danii i sovetsko-datskije otnosjenija. (Materialy k besedam)“ [Danmarks udenrigspolitik og de sovjetisk-danske relationer (Materialer til samtaler)], 30. december 1963, AVP RF f.
085, op. 48, p. 173, d. 8, l. 73.
64
Vl. Prokofjev, Severnaja Jevropa i mir [Nordeuropa og freden], 1966, s. 61.
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klusionen på sit informationsbrev maj 1957 om militære forberedelser i
Norge fremhæver ambassadør Gribanov, at „man må regne med den kendsgerning, at NATO’s væbnede styrker i tilfælde af internationale forviklinger
på et hvilket som helst tidspunkt kan anvende det i militær henseende forberedte norske territorium mod USSR“.65

Den danske og norske atomvåbenpolitik
Hvad angår atomvåben konstaterede man med tilfredshed i SUKP’s centralkomité, at „den danske regering, til trods for pres fra NATO, har truffet beslutning om at afstå fra stationering af atomvåben på dansk territorium“.66 De
skarpe sovjetiske protester mod en mulig stationering af atomvåben i
Danmark, indeholdt i Bulganin-brevene 1957, er behandlet i kapitel 13.
Moskva kendte naturligvis H.C. Hansens udtalelse i Folketinget maj 1957 om,
at spørgsmålet om atomvåben i Danmark ikke var aktuelt „ud fra de foreliggende forudsætninger“, ligesom det var velkendt, at H.C. Hansen flere gange
siden havde gentaget dette synspunkt, mens oppositionspartierne Venstre og
de konservative ønskede, at de Nike-Herkules og Honest John raketter, der
var opstillet i Danmark, skulle udstyres med atomladninger. Reelt var der dog
efter sovjetisk opfattelse ingen forskel mellem regeringen og oppositionen i
denne sag. I en indberetning november 1959 til chefen for MID’s skandinaviske afdeling fremhævede ambassadør Levytjkin, at regeringens holdning i
princippet ikke adskilte sig fra oppositionens, idet uoverensstemmelsen
mellem parterne kun bestod i „en forskellig vurdering af det politiske moment“. I regeringens formulering af en afvisning „under de nuværende forudsætninger“ lå der nemlig ifølge Levytjkin en indrømmelse af, at „spørgsmålet om at modtage atomvåben endnu ikke er definitivt afgjort. Hvis forudsætningerne ændrer sig, vil det spørgsmål blive diskuteret på ny, og atomvåben
vil kunne modtages hurtigt“.67 Sovjetunionen havde således en realistisk vurdering af den danske atomvåbenpolitik. Man var helt klar over, at det danske
forbehold kunne blive trukket tilbage i en given situation. Alligevel blev den
danske og norske atomvåbenpolitik af Sovjetunionen opfattet som et positivt
element i de to landes udenrigspolitik, bl.a. fordi de på dette område adskilte
sig fra den normale NATO-linje.

65

„O vojennykh prigotovlenijakh v Norvegii. (Informatsionnoje pismo)“ [Om de militære forberedelser i Norge. (Informationsbrev)], 27. maj 1957, AVP RF f. 0116, op. 46, p. 186, d. 9, l. 14.
66
„TsK KPSS“ [SUKP’ CK], 13. oktober 1958. AVP RF f. 085, op. 42, p. 162, d. 6, l. 90.
67
„K voprosu o prinjatii novogo vojennogo sakona v Danii, osnasjtjenija voorusjonnykh sil strany
atomnym orusjijem i stroitelstva inostrannykh vojennykh skladov“ [Vedrørende spørgsmålet om vedtagelsen af et nyt forsvarsforlig i Danmark, landets væbnede styrkers forsyning med atomvåben og
bygning af udenlandske militære depoter], 9. november 1959, AVP RF f. 85, op. 49, p. 52, d. 15, ll.
35-36.
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Spørgsmålet om en atomvåbenfri zone i Norden
Vedrørende en atomfri zone i Norden siges det i redegørelsen juli 1959 fra
MID’s skandinaviske afdeling, at denne idé ikke har fundet støtte hos regeringerne i Danmark, Norge og Sverige. Den socialdemokratiske presse i de
skandinaviske lande, der sædvanligvis afspejler regeringernes synspunkter,
har ifølge redegørelsen bl.a. fremført følgende argumenter mod en sådan zone:
- De skandinaviske lande udgør allerede en atomfri zone, og en udvidelse
af zonen afhænger kun af Sovjetunionen, der er den eneste Østersøstat,
der besidder atomvåben.
- Oprettelse af en zone før der er opnået almen enighed om begrænsning
af atomvåben og konventionelle våben ville ensidigt binde de skandinaviske lande uden at berøre andre stater.
- Oprettelse af en zone ville betyde, at Skandinavien ville blive omdannet til
et forsvarsløst, neutralt område, samtidig med at Sovjetunionen tilsyneladende ikke vil inkludere sine nordlige områder og de baltiske republikker
i en atomfri zone.68
Den sovjetiske udenrigsledelse havde således en klar forståelse af, hvorfor en atomfri zone i Skandinavien var uacceptabel for regeringerne i de tre lande. I forlængelse af spørgsmålet om atomfri zoner nævnes det i redegørelsen, at heller ikke
de sovjetiske, østtyske og polske henvendelser om at erklære Østersøen for „fredens hav“ har fundet støtte hos de skandinaviske landes regeringer, der har tolket dem som et sovjetisk forsøg på at gøre Østersøen til „et lukket russisk hav“.69

Aksel Larsen om Østersøen som Fredens Hav
Oversættelse af uddrag af referat af samtale 4. oktober 1957 mellem
DKP’s formand Aksel Larsen og den sovjetiske ambassadør Slavin.
RGANI, f. 5, op. 50, d. 20. l. 210.
Larsen mener, at slagordet „Østersøen – Fredens Hav“ er uheldigt. For
det første er der ikke nogen krig i Østersøen, og for det andet: Hvorfor
skal netop Østersøen og ikke f.eks. Sortehavet erklæres „Fredens Hav“?
For danskerne er dette slagord også upopulært, især fordi Ulbricht har
nævnt det i sin tale i Rostock; og hvis danskerne nu skulle gå videre med
den idé, så ville det betyde støtte til DDR’s forslag, og det er upopulært.

68

„Vnesjnjaja politika severnykh stran i otnosjenija etikh stran s SSSR“ [De nordiske landes udenrigspolitik og disse landes forhold til USSR], 14. juli 1959, AVP RF f. 0116, op. 49, p. 190, d. 9, l. 69.
69
Sst., l. 71.
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Den dansk-vesttyske enhedskommando
Planerne om etablering af enhedskommandoen og om bygning af NATOdepoter i Danmark blev fulgt med stor interesse og bekymring fra sovjetisk
side. En indberetning fra ambassaden januar 1960 indeholder en oversigt
over de talrige sovjetiske henvendelser til Danmark 1957-59 i den anledning.70 Enhedskommandoen er behandlet i kapitel 14. Når sagen omtales
her, er det fordi planerne om og vedtagelsen af enhedskommandoen og depoterne medførte så kraftige protester, at det i sig selv vidnede om, at
Sovjetunionen vurderede, at der hermed skete en markant styrkelse af NATO
til skade for de sovjetiske sikkerhedsinteresser. I en erklæring fra den sovjetiske regering december 1958 blev der ikke sparet på det verbale krudt. Det
blev bl.a. fremført, at da det efter NATO’s planer var hensigten, at de væbnede styrker i Vesttyskland skulle udstyres med atomvåben, ville oprettelsen af
enhedskommandoen „betyde, at den vesttyske flåde, forsynet med atomvåben, vil kunne benytte de danske havne efter forgodtbefindende“. Dermed
ville der intet være tilbage af den danske regerings erklæring om ikke at stationere atomvåben i Danmark.71 Vedrørende depoterne sagde den sovjetiske
ambassaderåd Mikhajlov februar 1959 til udenrigsminister Krag, at „bygningen af vesttyske militærdepoter på dansk territorium fra sovjetisk side ikke
kunne vurderes anderledes, end at Vesttyskland etablerede militære baser på
dansk territorium i fredstid“.72 I august 1961 meddelte den sovjetiske ambassadør statsminister Kampmann, at Forbundsrepublikken ville komme til at
spille den dominerende rolle i enhedskommandoen, og at „de danske væbnede styrker ifølge sagens natur ville blive fuldstændig underlagt den vesttyske militære kommando, der blev ledet af generaler fra den tidligere Hitlerhær, der havde påført det danske folk utallige lidelser under den anden
verdenskrig... Enhedskommandoen ville skabe alvorlige komplikationer i
Østersø-området og Nordeuropa... og ville direkte berøre Sovjetunionens sikkerhed“.73 Efter at enhedskommandoen var blevet vedtaget af Folketinget de70

„Predstavlenija Sovetskogo pravitelstva pravitelstvu Danii po voprosu o sosdanii t.n. objedinjonnogo datsko-sapadnogermanskogo vojenno-morskogo komandovanija na Baltijskom more, a taksje
o stroitelstve na datskoj territorii skladov snabsjenija dlja voorusjonnykh sil FRG i ofitsialnaja reaktsija na nikh datskogo pravitelstva“ [Den sovjetiske regerings forestillinger over for den danske regering i spørgsmålet om oprettelsen af den såkaldte forenede dansk-vesttyske sømilitære kommando i
Østersøen og om bygningen på dansk territorium af depoter med forsyninger til
Forbundsrepublikkens væbnede styrker og den danske regerings officielle svar herpå], 6. januar
1960, AVP RF f. 085, op. 45, p. 167, d. 8, ll. 1-5.
71
Sst., l. 3.
72
Sst., ll. 4-5.
73
„Postanovlenije TsK KPSS. O sajavlenii premjer-ministram Danii i Norvegii“ [Forordning fra
SUKP’s CK. Om en erklæring til statsministrene i Danmark og Norge], 22. august 1961, AVP RF f.
085, op. 46, p. 169, d. 6, ll. 20-21. Den sovjetiske ambassadør i Norge afleverede en tilsvarende erklæring til statsminister Gerhardsen. Den sovjetiske henvendelse til Danmark er gengivet i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, II, Bilag, Udenrigsministeriet, 1968, s. 317-18.
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cember 1961, fulgte endnu en sovjetisk protest, hvori det hed, at når
Bornholm blev underlagt enhedskommandoen, var det „i modstrid
med ånden og bogstavet i den danske regerings erklæring af 8. marts
1946...og at den sovjetiske regering
ville blive tvunget til at tage de nødvendige modforholdsregler for at sikre sit lands og sine allieredes sikkerhed“.74
De sovjetiske reaktioner viser med
stor tydelighed, at frygten for Vesttyskland og det, man fra sovjetisk
side opfattede som vesttysk revanchisme, spillede en afgørende rolle
for Sovjetunionens politik.

Sammenfatning

Den sovjetiske ambassadør i Danmark fra 19.
juli 1955 til 9. september 1958, N.V. Slavin.

Allerede i 1945 blev Danmarks tætte tilknytning til Storbritannien og USA
understreget af sovjetiske iagttagere af dansk politik. I de følgende tre år blev
dette billede tegnet kraftigere op, og Moskva var ikke i tvivl om, at Danmark
– trods officielle udtalelser om vilje til brobygning mellem Øst og Vest og om
ikke at ville tilslutte sig nogen magtblokke – grundlæggende var en del af den
vestlige lejr. Forhandlingerne om et nordisk forsvarsforbund 1948-49 blev
fulgt tæt af Sovjetunionen, dels på grund af landets traditionelle mistro til,
hvad et nærmere skandinavisk samarbejde ville betyde for sovjetiske sikkerhedsinteresser, dels fordi Sovjetunionen var af den opfattelse, at et sådant forbund trods de nordiske landes forsikringer om neutralitet uundgåeligt ville få
en form for tilknytning til Storbritannien og USA. Den sovjetiske regering udsendte ingen afstandtagende erklæringer under de nordiske landes forhandlinger, men artikler i den sovjetiske presse, der som altid gav udtryk for officielle sovjetiske synspunkter, viste tydeligt, at et nordisk forsvarsforbund var
uønsket af Moskva. I den følgende tid ændredes denne opfattelse, således at
et nordisk forsvarsforbund blev betragtet som et for Sovjetunionen accepta-

74
Postanovlenije TsK KPSS. Projekt. O sajavlenii poslu Danii v Moskve“ [Forordning fra SUKP’s CK.
Forslag. Om en erklæring til Danmarks ambassadør i Moskva], 9. december 1961, AVP RF f. 085, op.
46, p. 169, d. 6, ll. 62-63. Den sovjetiske erklæring er gengivet i Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, II,
Bilag, Udenrigsministeriet, 1968, s. 335-36.
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belt alternativ til det danske og norske medlemskab af NATO. Der var dog
ikke nogen entydig sovjetisk holdning til dette spørgsmål.
Danmarks tilslutning til Atlantpagten 1949 blev fordømt af Sovjetunionen
i skarpe vendinger. I de sovjetiske vurderinger af følgerne af den danske tilslutning til Atlantpagten er det et gennemgående træk, at Danmark nu har
kastet sig i armene på den britiske og amerikanske imperialisme og er blevet
koblet til en aggressiv politik, vendt mod Sovjetunionen og de socialistiske
lande i Østeuropa.
I de følgende år betonedes det til stadighed fra sovjetisk side, at NATO var
en aggressiv blok, og at Danmark med sin beliggenhed ville tjene som et brohoved mod Øst i denne bloks tjeneste. Enhver ændring eller tilløb til ændring
i Danmarks militære styrke eller engagement i NATO blev studeret og vurderet af Moskva. Det gjaldt interne faktorer som forsvarsbudgettets størrelse og
tjenestetidens længde, ligesom de politiske partiers forsvarsvilje og befolkningens holdninger lagdes til grund for de sovjetiske vurderinger. Og det
gjaldt i særdeleshed de ændringer i Danmarks NATO-politik, der blev gennemført, som f.eks. enhedskommandoen 1961, og også de forslag til ændringer, der blev diskuteret, men ikke realiseret, som f.eks. forslaget om stationering af amerikanske fly i Danmark 1952-53 og spørgsmålet om atomvåben på dansk jord. I disse situationer reagerede Sovjetunionen særdeles kraftigt – et tydeligt vidnesbyrd om den store strategiske betydning, Danmark vurderedes at have.
Fra midten af 1950’erne begyndte billedet af Danmark at ændre sig. Der
tegnede sig efterhånden i Moskva en opfattelse af en dansk og også en norsk
udenrigs- og sikkerhedspolitik bestående af to sider. På den ene side var de to
lande loyale medlemmer af NATO. På den anden side indtog de på nogle
punkter en selvstændig holdning inden for alliancen, idet de havde taget forbehold vedrørende base- og atomvåbenpolitikken. Grundlæggende var der
dog for den sovjetiske ledelse ingen tvivl om, at Danmark og Norge var fast
forankret i NATO. Og selv om atomvåbenforbeholdet blev hilst med tilfredshed af den sovjetiske regering, var den klar over, at det hurtigt kunne trækkes
tilbage.
Sovjetunionens politik over for Danmark var karakteriseret af en fortsat fordømmelse af medlemskabet af NATO og forsøgene på at opnå dansk neutralitet eller i hvert fald at svække Danmarks forbindelser til NATO. Samtidig
hermed arbejdede den sovjetiske regering på at udvide de bilaterale relationer. Formålet hermed var at skabe brede kontakter til mange forskellige
grupper i det danske samfund og derved få bedre muligheder for at udøve en
påvirkningspolitik over for Danmark.
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27 · Periodekonklusion 1945-1962
Den internationale situation (se kapitel 5). Allerede inden anden verdenskrigs afslutning i 1945 begyndte konturerne i den ny konflikt mellem de allierede i
Øst og Vest at tegne sig. Der var tale om grundlæggende forskellige politiske
systemer, og dette modsætningsforhold skærpedes, da de nye konkurrenter
udfyldte det magttomrum, som var opstået i Europa efter Tysklands nederlag.
Tyskland blev delt. Delingen af det slagne Tyskland gav trods internationale
aftaler snart anledning til uenighed, og modsætningsforholdet mellem Øst og
Vest blev skærpet. På baggrund af den stadigt øgede ideologiske og militære
sovjetiske kontrol med Østeuropa kunne Churchill i marts 1946 tale om et
jerntæppe, der havde sænket sig tværs gennem Europa. George Kennan anbefalede inddæmning af Sovjetunionen, og Marshall-planen, der trådte i kraft
i 1948, medvirkede til politisk såvel som økonomisk stabilisering af Vesteuropa
og sikring af verdenshandelen. Samme år nåede den politiske polarisering på
det europæiske kontinent et foreløbigt højdepunkt med det kommunistiske
kup i Prag, der gav anledning til øget krigsfrygt i Vesten. I 1949 blev Atlantpagten etableret, og den efterfølgende udvikling i Asien med den kommunistiske magtovertagelse i Kina og Korea-krigens udbrud førte til, at fronterne
kort efter blev trukket endnu skarpere op. På vestlig side stimulerede Koreakrigen kraftigt udviklingen af den vestlige alliance fra en politisk pagt med militære garantier til en regulær militær organisation, og en betydelig konventionel og nuklear oprustning fandt sted i både Øst og Vest. I 1955 blev delingen af Europa endeligt formaliseret med indlemmelsen af det nu genmilitariserede Tyskland i NATO og den sovjetiske oprettelse af Warszawapagten.
Scenen var sat for næsten et halvt århundredes konflikt mellem Øst og Vest.
Den militære trussel fra Øst (se kapitlerne 22, 23, 24 og 88). I sidste halvdel af
1940’erne havde Danmark reelt ligget forsvarsløst hen, og op igennem
1950’erne var det danske forsvar svagt. Optagelsen i den vestlige forsvarsalliance i 1949 betød imidlertid ikke, at landet nu kunne forventes forsvaret i
konventionel forstand i tilfælde af en aggression fra Øst. Det var den amerikanske atomare afskrækkelse, der koblet med en massiv amerikansk luftoverlegenhed udgjorde fundamentet for sikkerheden for Danmark – som for
resten af Europa. Først fra 1957-1958 med indførelse af taktiske atomvåben i
NATO-forsvaret og knæsætning af den fremskudte strategi omfattede det direkte NATO-forsvar nu også Danmark.
På østlig side havde øvelsesmønsteret siden i det mindste 1950 været præget af en offensiv tankegang. Det polske forsvar ledet af den Stalin nærtstående marskal Rokossovskij øvede fra 1950 såvel afvisning af storstilede vestlige
landsætningsoperationer (fra svenske og danske udgangsstillinger) som angreb mod Danmark og Sydsverige i forbindelse med et flådegennembrud til
Nordsøen. I en øvelse fra december 1954 optræder konceptet for den
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Kystfrontoperation mod Holland, Nordtyskland og Danmark, der i 1960’erne
og 1970’erne var Polens militære hovedopgave i krig. Polen havde dog i de
tidlige 1950’er ikke kapaciteten til at gennemføre de nævnte operationer, der
kan betragtes som planlægningsmål. Øst havde imidlertid en knusende overlegenhed i det danske nærområde, hvor det vestlige forsvar endnu var spinkelt besat. Det var dog først med fremkomsten i 1961 af et større gennemarbejdet og udbygget plankompleks for en østlig storoffensiv mod Vesteuropa, at linjerne i en mere konkret østlig planlægning for offensive operationer for alvor blev lagt, herunder for etableringen af den såkaldte polske
kystfront med opgaver mod Danmark og Holland.
Efterretningsbilledet (se kapitlerne 19, 20 og 21). I nogle NATO-lande skete der
opsigtsvækkende afsløringer af sovjetiske spionagenet, der var hvervet på ideologisk grundlag. Disse afsløringer udgjorde en del af grundlaget for datidens opfattelse af den efterretningsmæssige trussel, der blev set i sammenhæng med de kommunistiske partiers undergravende og destabiliserende
virksomhed. De sovjetiske efterretningstjenester, der også styrede satellitlandenes tjenester, rettede især deres virksomhed mod militære forhold i bredeste forstand og mod de militær-industrielle komplekser, ikke mindst på det
nukleare område. I NATO-landene noteredes, at den nye østtyske efterretningstjeneste var begyndt at udvise betydelig professionel kompetence. Sammen med den styrkede militære indsats foregik der en øget efterretningsindhentning i de vesteuropæiske lande, der var potentielle mål for de østlige styrker. Dette kom tydeligt til udtryk i Danmark, hvor især Polen og Sovjetunionen men også Østtyskland til stadighed søgte at opnå overblik over Danmarks militære formåen og militære geografi, mens den politiske, økonomiske og teknisk-videnskabelige indhentning efter alt at dømme var af mindre betydning. Det militære efterretningsarbejde blev primært udført af militærattacheerne på de østlige ambassader, som lagde et stort net af døde postkasser og mødesteder ud over hele Danmark.1 Fra efteråret 1961 kunne FE
konstatere en påfaldende østlig interesse for Sønderjylland, der uden tvivl
hang sammen med de nye planer for polske operationer i tilfælde af krig.
Den fysiske penetrering af den danske ambassade i Warszawa synes at understrege den betydning, som Danmark havde for Polen. Mens den sovjetiske kildesituation er særdeles mangelfuld, kan vi på baggrund af et ganske betydeligt polsk materiale tegne et mere præcist billede af det efterretningsarbejde,
som blev foretaget gennem de østlige ambassader i København, hvor efterretningsofficerer sad i militære og civile dækfunktioner. Det polske materiale peger i retning af, at et ikke nærmere bestemt antal herboende polske emigranter var hvervet som agenter, muligvis primært som hvilende agenter, der først
ville træde i funktion under krise og krig.
1

Dette kan dokumenteres ved hjælp af et omfattende polsk materiale fra IPN’s arkiv. IPN er det polske „Institut for national erindring“.
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Ud fra det foreliggende polske materiale og oplysninger fra PET’s arkiv vurderes det endvidere, at nogle ganske få danskere i denne periode fungerede
som polsk førte agenter med små opgaver, og at et ligeledes beskedent antal
danskere var registreret som formodede perspektivagenter eller agentemner.
Fra østlig side viste man tilsyneladende tilbageholdenhed, når det gjaldt
hvervning af danske kommunister. For selv om disse var både skolede og formodet loyale, var de for let identificerbare, i vid udstrækning overvågede og
reelt udelukkede fra topposter i det danske militære og politiske system.
Desuden indebar anvendelse af kommunister risiko for, at partiet blev kompromitteret. På trods af at der efter alt at dømme ikke fandt systematisk østlig
anvendelse af DKP’ere sted, findes der eksempler på, at de blev benyttet i anden forbindelse. Således leverede den fremtrædende danske kommunist Ib
Nørlund i 1946 i en længere rapport sensitive informationer fra bl.a. Folketingets udenrigspolitiske nævn direkte til Moskva.
Østlig påvirkning (se kapitlerne 15-18). Danmarks medlemskab af den vestlige
alliance fra 1949 gav anledning til massiv politisk påvirkning og forsøg på
undergravende virksomhed. Mens Sovjetunionen i sidste halvdel af 1940’erne
stræbte efter at fastholde Danmark i isoleret neutralitet og forhindre etablering af forsvarsalliancer, uanset om disse havde nordisk eller vestligt tilsnit,
blev det sovjetiske politiske hovedmål over for Danmark fra 1949 at ændre
Danmarks sikkerhedspolitiske orientering.
Selv om kampagnerne ofte gik på egentlig udmeldelse af NATO, gjorde
Sovjetunionen sig bl.a. på baggrund af meldinger fra DKP ikke illusioner om
dansk udtræden, men anså det i stedet for mere produktivt og realistisk at forsøge på at bremse Danmarks militære integration i den vestlige alliance. Ud
over at begrænse de danske og vestlige militære forberedelser i et geostrategisk vigtigt område sigtede kampagnerne mod indirekte svækkelse af den
vestlige alliances politiske sammenhold. Fraset direkte diplomatisk og politisk
påvirkning kom den østlige påvirkningsindsats især til udtryk gennem forsøg
på folkemobilisering. Denne slags indirekte politiske påvirkningsforsøg foregik både gennem pressekampagner i kommunistisk subsidierede medier i
Danmark og gennem politiske aktioner, f.eks. demonstrationer, appeller og
fredskonferencer. Sideløbende med disse konkrete sikkerhedspolitiske påvirkningsbestræbelser søgte Sovjetunionen gennem de samme kanaler at øve
en langsigtet ideologisk påvirkning, f.eks. ved forsøg på at sprede modvilje
mod den kapitalistiske samfundsmodel.
Effekten af østblokkens langsigtede ideologiske kampagner var imidlertid
begrænset. Ligesom i andre vesteuropæiske lande var den danske socialdemokratiske bevægelse truet af kommunisterne på sit vælgergrundlag og havde
tidligt iværksat antikommunistiske kampagner i offentligheden og i fagbevægelsen. Desuden havde især Marshall-hjælpen siden 1948 medvirket til at udbygge den positive grundindstilling til USA, mens det sovjetiske kup i Prag
samme år bidrog til at tydeliggøre billedet af undertrykkelse i Øst. I løbet af
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1950’erne blev dette billede forstærket ved Sovjetunionens og de kommunistiske ideers faldende prestige i lyset af Korea-krigen og Ungarnopstanden i
1956, og på grund af udviklingen af et relativt stærkt bloksammenhold i
Vesteuropa. Omvendt kunne de østlige kampagner i visse tilfælde virke modproduktivt, da den eksisterende modstand mod diverse NATO-tiltag fik vingerne stækket ved at blive set som bærer af kommunistisk propaganda. Derfor
søgte f.eks. de Radikale tydeligt at distancere sig fra DKP, der på sin side netop
søgte at legitimere sin politik ved at understrege enigheden med de Radikale.
For så vidt angår effekten af østblokkens kampagner for svækkelse af det
konkrete NATO-samarbejde er der næppe tvivl om, at østblokken medvirkede
til at bringe en række emner frem i den danske debat. Da der ofte var tale om
temaer, der allerede i nogen udstrækning indgik i debatten, er den nøjagtige
østlige indflydelse dog vanskelig at bedømme. Blandt emnerne var f.eks.
atomvåbenfrie zoner og Danmarks militære integration i NATO. Når de østlige kampagner synes at have fundet en vis klangbund i det danske samfund,
skyldes det formentlig primært, at de formåede at ramme strømninger som
den neutralistiske tradition, der stadig havde tag i brede kredse i den danske
befolkning, og det anti-militaristiske tankegods, som især de radikale men
også i nogen udstrækning Socialdemokratiet bar på. De samme emner kunne
dog også have en appel til moderat forsvarspositive kredse, som tænkte i baner af spændingsreduktion mellem blokkene. Endelig var den tyske besættelse i frisk erindring, og derfor udgjorde forholdet til naboen mod syd
endnu et punkt, hvor de østlige kampagner mod Danmarks militære integration i NATO kunne tage afsæt.
Debat (se kapitlerne 6-10). Den sikkerhedspolitiske debat i Danmark var – om
ikke kvantitativt så dog i sin grundlæggende polaritet – karakteriseret ved en
konflikt mellem på den ene side DKP og på den anden side alle andre politiske partier. Den nærmere debat om sikkerhedspolitiske tilhørsforhold trak
dog andre linjer mellem partierne, idet NATO-medlemskabet fra begyndelsen blev støttet klart af De Konservative, Venstre og Socialdemokratiet,
mens DKP og Det Radikale Venstre begge var modstandere af medlemskabet.
I 1957 anerkendte de radikale i princippet medlemskabet, da de indtrådte i
trekantsregeringen sammen med Socialdemokratiet og Retsforbundet. Selv
om der var klare nuanceforskelle i den socialdemokratiske og den borgerlige
støtte til den stadigt fastere NATO-forankring, stod hovedkampen i periodens
sikkerhedspolitiske debat mellem Socialdemokratiet og DKP. Når
Kommunisterne markerede sig relativt stærkt i Danmark i perioden indtil
1947, skyldes det for det første agitationen i fagbevægelsen og for det andet
arven fra besættelsen. Erindringen om den kommunistiske modstandskamp
trak især i de tidlige efterkrigsår en betydelig goodwill hos befolkningen. Det
var efter alt at dømme disse forhold snarere end sympati for det sovjetiske
samfundssystem, der – trods generel nedgang i støtten til DKP – indtil midten
af 1950’erne gav partiet en vis succes.
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Formulering af dansk sikkerhedspolitik (se kapitlerne 11-14). I årene 1945-1962
lagde Sovjetunionen Danmark under et til tider betydeligt politisk pres, ikke
mindst med henblik på at opnå kontrol med de danske stræder. Da dette
næppe kunne lade sig gøre i fredstid, arbejdede Kreml for at sikre kontrollen
i krigstid, og den sovjetiske hovedindsats var derfor i 1950’erne rettet mod at
svække de danske forsvarsforberedelser og den militære og politiske integration i den vestlige alliance. Efter Danmarks indtræden i den nordatlantiske
forsvarsalliance i 1949, var den danske sikkerhedspolitik kendetegnet ved en
grundlæggende militær og politisk integration i alliancen. Forankringen i
NATO var det dominerende træk i periodens sikkerhedspolitik og bestemmende for, hvor langt man kunne gå i balanceringen af sit forhold til Øst. De
skiftende danske regeringer tog en række konkrete forbehold for, hvor langt
den egentlige militære integration skulle gå i fredstid. Dette gjaldt især stationering af fremmede (fly)styrker og oplagring af atomvåben på dansk jord, der
blev afvist under de eksisterende forhold. I praksis – og med tiden også formelt – var der dog tale om regulære fredstidsforbehold. Disse skabte aldrig
voldsomme problemer for den danske sikkerhedspolitik, da regeringen tog
de nødvendige skridt for at kunne ophæve forbeholdene, såfremt behovet
skulle opstå. Selv om centrale danske beslutningstagere i slutningen af
1950’erne fokuserede på at fastholde sin manøvrefrihed til en potentiel fredstidsaccept af atomvåbenoplagring, hvis det blev nødvendigt, var der næppe
tvivl om, at en sådan ændring af et tidligere defineret forbehold måtte synes
mere problematisk end en oprindelig accept, da ændringen i højere grad ville
kunne ses som eller fremstilles som en militær optrapning og en skærpelse af
den danske sikkerhedspolitiske kurs.
Når den danske regering vægrede sig ved visse militære integrationsskridt,
spillede risikoen for komplikationer i forhold til naboen i Øst selvsagt en betydelig rolle. Unødige provokationer skulle undgås. Den danske beslutningsproces omkring bestemte integrationsskridt tyder på, at regeringen i princippet ville have været rede til at acceptere tiltagene uanset den forventede sovjetiske kritik og de mulige konsekvenser i tilfælde af krig, såfremt den militære fordel var blevet anset for indiskutabel. Ud over denne sikkerhedspolitiske kalkule medvirkede indenrigspolitiske overvejelser i høj grad til at forme
de danske reservationer. De danske reservationer anses som udtryk for en balancepolitik i forhold til både alliancen og den potentielle modstander. I forhold til alliancen var reservationerne udtryk for en selvbindingsstrategi
under balancepolitikken. Forholdet til modstanderen blev omhyggeligt overvejet, men spillede ikke den udslaggivende rolle for den endelige beslutning.
Med NATO i ryggen var Danmark ikke presset til eftergivenhed (se kapitel 3
om adaptionsteori).
Det sidste regulære danske forbehold, nemlig de selvpålagte begrænsninger for allieret militær tilstedeværelse på Bornholm og for NATO’s øvelsesaktivitet (med dansk deltagelse) i den østlige del af Østersøen, var i modsætning
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hertil klart dikteret af hensynet til Sovjetunionen og kan karakteriseres som
en ikke-provokationsstrategi i forhold til Sovjetunionen og en selvbindingsstrategi inden for alliancen. Det skal understreges, at begrænsningerne for
øvelsesaktivitet var klart defineret og ikke omfattede NATO’s øvrige operationer i området. Om indrømmelserne skal klassificeres inden for en balancepolitisk eller affindelsespolitisk ramme afhænger af, om der kan peges på en rimelig sovjetisk genydelse for det udviste hensyn, eller om Danmark og de allierede gennem ikke-provokationsstrategien undgik uønskede reaktioner fra
sovjetisk side, men også af om Danmark derved uden opbakning fra alliancen
bevægede sig ind på en glidebane i forhold til Sovjetunionen. Der kan ikke
peges på direkte, konkrete sovjetiske modydelser, men der forekommer ikke
at have været tale om en glidebanetendens. For en samlet betragtning synes
det mest plausibelt at rubricere ikke-provokationsstrategien under balancepolitiske tiltag. Det hører med til billedet, at den danske regerings reaktion på
direkte sovjetisk pres i bestemte tilfælde angik spørgsmål, der aldrig havde været på den danske regerings ønskeliste, f.eks. vesttyske tropper på Bornholm,
hvorfor det forekommer rimeligst at se disse tilfælde som balancepolitiske
indrømmelser over for Kreml på et område, der umiddelbart måtte synes at
være ret omkostningsfrit for den danske regering.
Eksterne vurderinger (se kapitlerne 25 og 26). De danske reservationer og det
relativt lave forsvarsbidrag var genstand for betydelig opmærksomhed i USA
og blandt andre ledende NATO-lande. Det ændrer ikke ved, at Danmark blev
betragtet som et loyalt NATO-medlem, der navnlig i sit forhold til Sovjetunionen viste sig villig til at gøre op med den eftergivenhed, der tidligere
havde karakteriseret den danske politik over for en truende stormagtsnabo. I
indberetninger fra amerikanske, britiske, vesttyske og franske diplomater og
militærattachéer gentages det stort set enslydende, at om end de danske beslutningstagere frygtede Sovjetunionen, lod de sig ikke påvirke af sovjetisk
pres. Ifølge de allierede observatører bestod problemet mindre i den officielle politik og de ledende beslutningstageres holdninger, men snarere i politikernes afhængighed af en opinion, der endnu var præget af traditionelle,
neutralistiske forestillinger. Om end de lave forsvarsudgifter blev kritiseret
ved de årlige gennemgange i NATO, var der en udbredt forståelse for de indenrigspolitiske begrænsninger på politikernes manøvrefrihed, ligesom der
var tendens til, at kritikken blev mindsket, når Danmark samtidig accepterede
den nødvendige militær integration. Den fleksible danske håndtering af de
alliancepolitiske forbehold, hvor en opgivelse af disse i tilfælde af krise eller
krig blev både forudset og forberedt, udgjorde en væsentlig årsag til den amerikanske accept af de danske reservationer, selv om Danmark til stadighed
blev påført et diskret pres for en fuldstændig afvikling af især atomvåbenforbeholdet.
Fra østlig side havde man tidligt erkendt, at Danmark grundlæggende var
en del af den vestlige lejr og med den danske indtræden i den vestlige alliance
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i 1949 koblet til „en aggressiv imperialistisk blok, vendt mod de socialistiske
lande“. Med sin strategiske beliggenhed udgjorde Danmark ifølge den sovjetiske vurdering et brohoved mod øst i NATO-blokkens tjeneste. Når man på
sovjetisk hold ikke forventede, at Danmark ville udtræde af alliancen, betød
det dog ikke, at det sovjetiske pres skulle lettes. Dette skyldes for det første, at
danske og NATO forsvarstiltag i og omkring dansk område stadig skulle minimeres, og for det andet, at det sovjetiske pres mod Danmarks NATO-tilhørsforhold var en del af den kilestrategi, som østblokken anlagde over for den
vestlige alliance. Samme forhold gjorde sig gældende på de konkrete militærpolitiske stridsspørgsmål. Selv om Kreml anså de danske forbehold for et positivt udtryk for en såkaldt selvstændig dansk udenrigspolitik, der dog også
ved enkelte lejligheder blev betragtet som resultat af sovjetisk politik, var man
fra sovjetisk side klar over, at f.eks. det danske atomvåbenforbehold kun gjaldt
fredstid, og at Danmark under kriseforhold kunne få tilført atomvåben.
Derfor fortsatte Sovjetunionen sit pres for at udvide det danske forbehold til
også at omfatte krise- og krigstid.

PERIODEKONKLUSION 1945-1962

721

kap. 27 P

06/06/05

10:31

Side 722

