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59 · Den internationale kontekst 1979-1991
Indledning: modstridende opfattelser af afspænding
Fra 1979 kan man for alvor tale om en ny fase af den kolde krig. For at forstå
forandringen fra afspænding til ny kold krig er det vigtigt at bemærke, at der
hele tiden eksisterede forskellige opfattelser af afspændingsprocessens indhold og formål. Forskellene mellem de modstridende opfattelser i Øst og i
Vest var åbenbare, og forskellige holdninger var også tydelige i og mellem
vestlige lande, hvorimod forskelle blev tilkendegivet mere indirekte i Sovjetunionen og Østeuropa og i offentligheden aldrig blev formuleret som en
åben kritik af regeringerne. I forhold til systemkonflikten var det centrale, at
afspændingsprocessen ikke indebar, at de idépolitiske og strukturelle konflikter mellem Øst og Vest var bragt ud af verden. Derimod indebar afspændingen først og fremmest en række fælles bestræbelser på at regulere og kontrollere sikkerhedsdilemmaet og hindre, at modsætninger og militære aktiviteter udviklede sig til en for alle ødelæggende krig. Den nærmere karakter af
de fælles bestræbelser var i sig selv et stridsemne, men ellers gik forskellene
på, om tiltag for at undgå krig burde kombineres med foranstaltninger, der
direkte påvirkede systemkonflikten.
I de vestlige lande mente de fleste, at afspændingen skulle udbygges med
regler om friere informationsspredning og menneskelige kontakter på tværs
af grænserne mellem Øst og Vest samt overholdelse af menneskerettighederne. Sovjetunionen så med udgangspunkt i marxismen-leninismen afspænding som en form for fredelig sameksistens (se kapitel 3). Det betød en afvisning af ønsker om friere informationsspredning og kontakter på tværs af skillelinjen mellem socialistiske og kapitalistiske lande, dvs. mellem mennesker
på de to sider af Jerntæppet. Ud fra hensynet til vigtigere mål accepterede
Sovjetunionen da også kun nødtvungent bestemmelserne herom i Helsingfors-slutakten. F.eks. sagde Bresjnev under afspændingens højdepunkt i
1970’erne ofte, at afspænding ikke afskaffede klassekampens love, og den sovjetiske leder erklærede, at Sovjetunionen så på afspænding som en vej til at
fremme socialismens og kommunismens udvikling. I Europa var afspænding
for Sovjetunionen ensbetydende med anerkendelsen af status quo, dvs.
D E N I N T E R N AT I O N A L E K O N T E K S T 1 9 7 9 - 1 9 9 1
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Sovjets politiske og militære herredømme i Østeuropa – eller som russerne
udtrykte det: den endelige og uomgængelige anerkendelse af resultatet af 2.
verdenskrig. I forholdet til USA betød afspændingen iflg. sovjetisk opfattelse,
at Sovjet var blevet anerkendt som supermagt på linje med USA, og herefter
var der ikke noget vigtigt internationalt spørgsmål, som kunne løses uden
Sovjetunionens medvirken. Derfor var de stærkt udvidede sovjetiske aktiviteter og interventioner uden for Sovjetunionens traditionelle interessesfære i
Østeuropa (jf. kapitel 28) efter sovjetisk opfattelse helt i overensstemmelse
med afspændingen. Iflg. sovjetiske tolkninger var den overordnede baggrund
for afspændingen de ændrede styrkekorrelationer mellem de socialistiske og
de kapitalistiske lande, som havde tvunget sidstnævnte til at acceptere de socialistiske landes nyerhvervede indflydelse på verdenspolitikken. Derfor ville
de vestlige lande nødtvunget komme til at acceptere Sovjetunionens øgede
indflydelse på globalt plan.
I modsætning hertil var forventningerne i vestlige lande, at afspændingsprocessen ville medføre intern liberalisering og gradvis virkeliggørelse af
menneskerettigheder, især i Østeuropa. Kombinationen af Helsingfors-slutakten med de efterfølgende konferencer for at checke aftalens gennemførelse
samt de udvidede økonomiske forbindelser mellem Øst og Vest i form af øget
handel og store lån til de østeuropæiske lande (Polen) havde i mange kredse
skabt en forventning om, at der med afspændingen var plantet nogle politiske
og økonomiske spirer, som efterhånden ville føre til en mildning af systemkonflikten på demokratiske præmisser. Da forventningerne ikke umiddelbart
syntes realistiske, og de kommunistiske regeringer tværtimod skærpede kursen over for personer og bevægelser, som påberåbte sig Helsingfors-aftalerne,
styrkede det i vestlige lande, især i USA, de skeptiske holdninger til afspænding.
I det følgende gennemgås den sidste fase af den kolde krig i 1980’erne med
udgangspunkt i fem temaer: den amerikanske Sovjetpolitik i den sidste del af
Carter-administrationen og under Reagan-administrationen i første halvdel af
1980’erne; udviklingen i Sovjetunionen og sovjetisk udenrigspolitik fra stilstanden ved tiårets begyndelse til de vidtrækkende forandringer i anden halvdel af perioden; samarbejds- og konfliktrelationer mellem USA og dets vesteuropæiske allierede mht. udformningen af vestlig politik over for Sovjetunionen og Østeuropa i begyndelsen af 1980’erne; forholdet mellem Sovjetunionen og Østeuropa efter midten af 1980’erne da det sovjetiske imperium
var i opløsning.

USA: ny optimisme og styrke
Fra Carter til Reagan
I USA kom der en kraftig reaktion på Sovjetunionens militære besættelse af
Afghanistan i december 1979 og den blodige indsættelse af en ny ledelse i
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Kabul, som ville anmode Sovjetunionen om hjælp. Carter-administrationen
var tidligt nået til den opfattelse, at Sovjetunionen økonomisk og teknologisk
var yderst sårbar, og at denne sårbarhed kunne bruges af Vesten. Efter
Afghanistan-invasionen indførte USA derfor en række økonomiske sanktioner mod Sovjetunionen, herunder en delvis kornembargo og et forbud mod
eksport af højteknologi. Desuden blev forskellige sider af amerikansk kernevåbenpolitik ændret med større vægt på modsætningsforholdet til
Sovjetunionen. Under valgkampen i efteråret 1980 blev præsident Carter
mødt af stærk kritik fra den Republikanske udfordrer, Ronald Reagan, for
manglende erkendelse af det totalitære Sovjetunionens sande karakter og
enorme militære styrke. Ikke mindst blev det kritiseret, at en mangelfuld udvikling af den strategiske atomvåbenstyrke havde ført til et såkaldt ’sårbarhedens vindue’, dvs. at russerne i en krise kunne slå USA’s gengældelsesstyrker
ud af spillet og dermed vinde en atomkrig; i hvert fald kunne truslen herom
bruges til politisk afpresning mod Vesten. Argumentationen blev videreudviklet, vendt og drejet på et utal af måder i den amerikanske debat, og ’sårbarhedens vindue’ blev et symbol på USA’s svaghed og en møllesten omkring
halsen på Carter-administrationen.1 Mere konkret forstærkede de 53 amerikanske gidsler på ambassaden i Teheran, der var blevet taget til fange efter revolutionen i Iran i efteråret 1979, og det mislykkede forsøg i foråret 1980 på
at befri dem indtrykket af Carter-administrationens hjælpeløshed og USA’s
svaghed.2 Ronald Reagan spillede effektivt herpå i sit løfte om igen at gøre
Amerika stærk.
Da Reagan-administrationen tiltrådte i januar 1981 udviste den straks en
åbenlys selvtillid og optimisme. I sig selv var dette ikke nyt: nytiltrådte præsidenter og administrationer har ofte profileret sig selv ved slå på det nye i forhold til den foregående administration. Men det blev hurtigt klart, at der var
kommet nye folk til i den amerikanske hovedstad. Især to sider af Reagan-administrationens politik de første år er vigtige: (1) den markante fremhævelse
af den ideologiske og moralske modsætning til det totalitære Sovjetunionen;
(2) en stærk udvidelse af det amerikanske forsvar efter hvad man så som en
drastisk forværring af den militære balance under den falske afspænding.
Præsident Reagan holdt i begyndelsen af 1980’erne en række taler, hvor
Sovjetunionen blev karakteriseret som ondskabens imperium og de sovjetiske
ledere beskyldt for at lyve og bedrage i deres bestræbelser på at realisere deres overordnede mål: en socialistisk verdensstat under Sovjetunionens ledelse. Russerne havde misbrugt afspændingen til at forfølge egne mål, de
krænkede menneskerettighederne mere end nogen anden stat i verden og
1

Raymond L. Garthoff, Détente And Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, The
Brookings Institution 1985, s. 966-1008. Se også: W. Scott Thompson o.a. (eds.), National Security in
the 1980s: From Weakness to Strength, Institute for Contemporary Studies, 1980. Mange af bogens bidragydere blev senere tilknyttet Reagan-administrationen.
2
Gidslerne blev frigivet få timer efter Reagan var blevet præsident i januar 1981.
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havde fortsat deres oprustning, mens USA i misforstået godhed havde været
tilbageholdende med det resultat, at russerne i begyndelsen af 1980’erne
havde en margen af militær overlegenhed. Men nu skulle de tvinges til mådehold og gensidighed. Forhandlinger om rustningskontrol var ikke udelukkede, men det afgørende var at genskabe USA’s styrke. Kun herved kunne
man nå til rimelige nedrustningsaftaler og genskabe USA’s position i international politik. Dette var iflg. præsidenten vigtigt, også fordi det sovjetiske økonomiske system var under pres: til forskel fra USA kunne russerne ikke klare
et fortsat rustningskapløb. Økonomisk og ideologisk var det sovjetiske system
bankerot, og i to meget bemærkede taler i foråret 1983 og i sommeren 1984
erklærede præsident Reagan, at kommunismen var endnu et bizart kapitel i
menneskehedens historie, hvis sidste sider var ved at blive skrevet. Frihed og
demokrati vil efterlade marxismen-leninismen på historiens askebunke3 I administrationen var der også en tendens til, at de stærkt anti-sovjetiske proklamationer blev kædet sammen med en manikæisk fremstilling af alle mulige
trusler mod USA, f.eks. international terrorisme og lokale konflikter som styret af sovjetiske handlinger og manipulationer.
Andre sider af administrationens politik slørede dog billedet: således blev
Carter-administrationens kornembargo ophævet, både for at imødekomme
det amerikanske landbrug, der havde store økonomiske interesser i kornsalget, og efter ønske fra de dele af administrationen, som var skeptiske over for
en radikal økonomisk krigsførelse imod Sovjetunionen. Få måneder efter sin
tiltræden sendte den nye præsident også et brev til Bresjnev, hvor der både
blev protesteret mod Sovjets oprustning og brug af militær magt og samtidig
tilkendegivet en interesse i stabile og konstruktive forhold og villighed til at
diskutere en bred vifte af spørgsmål, som delte de to lande.4

Oprustning og militære fremstød
En stærk amerikansk oprustning var indledt i Carter-administrationens sidste
år, og den blev yderligere forstærket af Reagan-administrationen. Få uger efter sin tiltræden fremlagde den nye administration sine planer for det amerikanske forsvarsbudget for de næste fem år, og sammenholdt med de af Carteradministrationen foreslåede stigninger – som i de sidste år også var betydelige
– var der tale om yderligere en stærk forøgelse.5 Det centrale for den nye administration var at sende et signal til fjender og venner om, at USA nu igen
3

Talerne er gengivet i Raymond L. Garthoff, The Great Transition. American-Soviet Relations and the End
of the Cold War, 1994, s. 8ff. og Strobe Talbott, The Russians and Reagan, 1984, s. 89-118.
4
Strategic Survey 1981-1982, The International Institute for Strategic Studies, 1982, s. 29-30.
5
Beregninger af den relative og absolutte udvikling i et forsvarsbudget kan anvende forskellige
sammenligningsgrundlag med forskellige resultater. Alt i alt kan man konkludere, at udvidelsen i begyndelsen af 1980’erne var større end under Vietnam-krigens højdepunkt 1965-68, men klart mindre end under Korea-krigen 1950-53, jf. Erik Beukel, „Reagan-administrationens forsvarspolitik“, Årsberetning 1981, Bind 1, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU), 1982, s. 112-13.
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havde viljen og evnen til at
varetage USA’s interesser
overalt på kloden og være
Den Frie Verdens leder i konflikten med Sovjetunionen.
Våbenanskaffelser og våbenmængder, især kernevåben,
blev tillagt en central politisk
styrkesymbolik i konflikten
med Sovjetunionen, som ofte
var løsrevet fra en konkret afskrækkelsesrolle.6 Det var
som led i denne politik, at Reagan lancerer SDI-projektet i en tale fra Det Hvide
det amerikanske forsvarsmi- Hus den 23. marts 1983. (Reagan Library)
nisterium, Pentagon, første
gang i 1981 og i perioden 1983-90 hvert år publicerede Soviet Military Power,
som beskrev den militære trussel fra Sovjetunionen. Et andet specielt træk
ved Reagan-administrationens forsvarspolitik var håndteringen af det ovenfor
omtalte ’sårbarhedens vindue’. Efter en lang række indenrigspolitiske komplikationer i forbindelse med forslag om militære modtræk blev tankegangen
aflivet af en af Reagan-administrationen nedsat kommission i 1983, og det
skete med ræsonnementer svarende til dem, andre havde fremsat ofte før. Det
var et eksempel på, at en del af problemerne med at vurdere det amerikanske
demokratis styrke og svaghed i forhold til et totalitært Sovjetunionen var forbundet med nogle idépolitiske og forfatningsmæssige træk ved det amerikanske politiske system.7 Et andet aspekt af forholdet mellem forsvarspolitikken
og det politiske system i USA viste sig i de forholdsvis hurtige skift i opinionens holdning: mens et stort flertal (71%) havde støttet højere forsvarsudgifter i 1980, var tallet faldet til 17% i slutningen af 1982, et forhold der også afspejlede sig i valgene til Kongressen samme efterår.8 Som andre administrationer måtte Reagan-administrationen tage hensyn til sider af amerikansk politik, der ofte var vanskelige at forudse og kontrollere.
En af de mest opsigtsvækkende nyheder i administrationens forsvarspolitik
kom i foråret 1983 med præsident Reagans forslag om at igangsætte et
forsknings- og udviklingsprogram, der på langt sigt skulle fjerne atomtruslen
ved at gøre atomvåben impotente og forældede, som det blev formuleret af
6

Erik Beukel, „De to supermagter og kernevåbnene“, Sikkerhed og Nedrustning, Det Sikkerheds- og
Nedrustningspolitiske Udvalg, 1984.
7
Se f.eks. John D. Steinbruner og Thomas W. Garwin, “Strategic Vulnerability: The Balance Between
Prudence and Paranoia“, International Security, Vol. 1 (1) 1976; Barry R. Posen og Stephen Van Evera,
“Defense Policy and the Reagan Administration: Departure from Containment“, International
Security, Vol. 8 (1) 1983.
8
Erik Beukel, American Perceptions of the Soviet Union as a Nuclear Adversary. From Kennedy to Bush, 1989,
s. 173-5.
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præsidenten. Programmets officielle navn blev det strategiske forsvarsinitiativ
(„Strategic Defense Initiative“ – SDI), populært døbt „stjernekrigsprogrammet“. Dets hensigtsmæssighed og funktion blev vurderet yderst forskelligt,
ikke blot af de forskellige deltagere i den amerikanske og den vestlige debat,
men også af forskellige dele af administrationen, hvor forslaget kom uventet
selv for flere af præsidentens nærmeste medarbejdere.9
Samtidig blev de hemmelige sider af den operative amerikanske forsvarspolitik ændret på en måde, som viste, at Reagan-administrationens sovjetpolitik
på væsentlige punkter fulgte helt andre linjer end især 1970’ernes amerikanske politik. I en årrække havde man i overensstemmelse med rustningskontroltankegangen (se kapitel 28) fra amerikansk side lagt vægt på, at det var i
USA’s egen interesse, at de amerikanske styrker ikke optrådte unødigt provokerende i forhold til Sovjetunionen. I de første år af Reagan-administrationen
blev dette imidlertid set som eftergivenhed over for et totalitært Sovjetunionen, der havde verdensherredømmet som mål. Kort tid efter Reagan-administrationen var tiltrådt, påbegyndtes en psykologisk krigsførelse10 i form af
militære sonderinger og øvelser i områder nær Sovjetunionens grænser, hvor
enheder fra den amerikanske flåde og luftvåbnet ellers ikke viste sig.11
Aktiviteterne var kun kendt af en meget lille kreds i Det Hvide Hus og
Pentagon – samt naturligvis af den sovjetiske militære ledelse og lederne i
Kreml – og offentligheden fik først kendskab til dette program for psykologiske krigsførelse i midten af 1990erne. Formålet med aktiviteterne – hvoraf
formentlig kun en lille del er kendte i dag – var sandsynligvis at demonstrere
en overlegen amerikansk militær kapacitet, hvorved sovjetledelsen skulle fratages den selvtillid, der måtte være opbygget som følge af den sovjetiske oprustning siden 1960erne og de udvidede flådeaktiviteter rundt om på kloden
(se kapitel 28). Yderligere sovjetiske fremstød skulle effektivt afskrækkes ved
en amerikansk offensiv, der stoppede lige før et militært angreb, og de sovjetiske ledere skulle utvetydigt overbevises om, at USA nu var i offensiven i den
kolde krig og Sovjetunionen i defensiven. De militære aktiviteters provokerende karakter – ’provokerende’ ud fra de ovennævnte rustningskontroltankegange – illustreres af, at flere af de velinformerede deltagere i formu-

9
Se: Ib Faurby (red.), Drøm eller mareridt, 5 artikler om stjernekrig, København: Det Sikkerheds- og
Nedrustningspolitiske Udvalg, 1986. En god introduktion til den amerikanske diskussion om SDI fås
også ved at læse tre artikler i International Security, Vol. 10 (1) 1985, s. 3-57.
10
Emnet er behandlet udførligt i kapitel 78 og her omtales alene nogle få generelle træk.
11
Aktiviteterne omfattede bl.a.: uventede og uregelmæssige flyvninger med bombefly over
Nordpolen eller jagerfly nær Sovjets grænser, som ville aktivere de sovjetiske radarer, men stoppe før
de nåede sovjetisk luftrum; flådeøvelser i farvandene nord for Sovjetunionen eller nær Sovjets østlige regioner, som ville demonstrere en overlegen amerikansk militær kapacitet; simulerede overraskelsesangreb på sovjetiske mål, jf.: Benjamin B. Fischer, A Cold War Conundrum, History Staff.
Center for the Study of Intelligence: Central Intelligence Agency, 1997, ss. 1-7; Robert M. Gates, From
the Shadows. The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War, 1996, ss. 183371. Gates havde en lang karriere i CIA, som han blev direktør for i 1991.
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leringen af Reagan-administrationens politik undrede sig over, at
Sovjetunionen ikke reagerede skarpere.12

Et højdepunkt: efteråret 1983
I efteråret 1983 nåede spændingen et højdepunkt i forbindelse med tre begivenheder: (1) den sovjetiske nedskydning af et sydkoreansk rutefly KAL 007
med 269 mennesker ombord; (2) sovjetledelsens frygt for et vestligt angreb i
forbindelse med NATO’s øvelse for kommando- og kommunikationsprocedurer for brug af atomvåben (Able Archer) samtidig med installeringen af de
første mellemdistanceraketter i Europa; og (3) Sovjetunionens afbrydelse af
INF- og START-forhandlingerne. Med hensyn til de to førstnævnte begivenheder er der stadig en del uklart. Men det synes klart, at der var et usædvanligt
kluntet sovjetisk forsøg på at dække over egne fejl i flykatastrofen. Samtidig
var der på amerikansk side en blanding af ægte chok og vrede kombineret
med bevidste forsøg på at bruge de mange menneskers død til at fremstille
russerne som kyniske mordere, der fuldt ud vidste, hvad de gjorde. Denne beskyldning bekræftede sovjetlederne indirekte holdbarheden af, da marskal
Ogarkov på en pressekonference fremstillede den sovjetiske handling som
svaret på en bevidst amerikansk provokation: skylden for tragedien lå hos
USA – i hvert fald ikke hos Sovjet. Gromyko fulgte linjen op, da han kort tid
efter forsvarede nedskydningen med, at Sovjetunionens grænser var hellige.
Senere offentliggjorte sovjetiske dokumenter viser, at de sovjetiske ledere løj
om deres viden om sovjetiske fejl og mangler, men at de efter alt at dømme
var overbeviste om, at hele sagen var en provokation fra USA.13
Også hvad angår Able Archer er der stadig en del uklarheder, men den sovjetiske ledelse synes reelt at have været bange for, at installeringen af de første INF-raketter i Vesteuropa samtidig med øvelsen skulle have været brugt til
et forkøbsslag mod Sovjetunionen. Siden 1981 havde den sovjetiske ledelse
tilsyneladende næret frygt for et amerikansk overraskelsesangreb, og derfor
havde de iværksat en række militære og efterretningsmæssige foranstaltninger spredt over vestlige hovedstæder (operation RJAN, se kapitel 79), så de
kunne komme et angreb i forkøbet. Denne bekymring i Moskva synes man i
Washington først at have erkendt efter krisens højdepunkt i november 1983,
bl.a. fordi sovjetiske fremstillinger af NATO’s dobbeltbeslutning som regel
havde været så propagandabetonede, at vestlige efterretningsorganer og be12

Alexander Haig, der var udenrigsminister i de første 17 måneder af Reagan-administrationen, udtalte i 1984 som en kommentar til russernes reaktion på Reagan-administrationens helt usædvanligt
skarpe kritik af Sovjetunionen: „The Soviets stayed very, very moderate, very, very responsible during
the first three years of this administration. I was mind-boggled with their patience“, jf. Garthoff, The
Great Transition, s. 131. Haigs kommentar – fremsat ti år før offentligheden fik kendskab til disse militære provokationer – må også have sigtet til disse sider af amerikansk forsvarspolitik.
13
Fischer, A Cold War Conundrum, s. 13-5; Garthoff, The Grat transition, s. 118-27; Christopher Andrew
og Oleg Gordievsky, KGB. Dets agenter og hemmelige virke, bd. 2, 1990, s. 613-9.
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slutningstagere var blevet døve over for enhver indikator på alvorlig bekymring i Moskva. Da Reagan-administrationen første gang hørte om operation
Rjan synes i hvert fald dele af den at have den have tolket den som udtryk for,
at sovjetlederne var skræmte efter de hemmelige amerikanske krigsførelsesoperationer på en måde, der var imod USA’s interesser. De amerikanske ledere blev dog først for alvor klar over den alvorlige bekymring i Moskva i foråret 1984, da den britiske efterretningstjeneste sendte dem en vurdering baseret på rapporter fra Oleg Gordijevskij.14 Derefter gjorde Margaret Thatcher
sig store anstrengelser for at overbevise præsident Reagan om, at russernes
bekymringer havde været reelle. Den britiske premierministers bestræbelser
havde succes, bl.a. fordi de faldt sammen med betænkeligheder i dele af
Reagan-administrationen.

Kursen justeres
Fra 1984 ændredes den amerikanske sovjetpolitik. Dele af Reagan-administrationen med præsidenten i spidsen begyndte at udtale sig i positive vendinger
om forholdet til russerne og brugte begreber som dialog, fælles interesser,
kompromis, tillid og forhandlinger. Den nye linje var både en reaktion på erkendelsen af Able Archer-krisens karakter og tilpasning til det forestående
præsidentvalg i efteråret 1984. Det var et centralt argument, at USA’s militære
styrke og selvtillid nu var genskabt – „America is back, standing tall“, som præsidenten formulerede det – og derfor kunne man igen indlade sig på forhandlinger. Internt i administrationen var der sket en udskiftning af nogle af
de mest ideologisk orienterede personer med mere pragmatisk indstillede,
men der var i hele Reagan-administrationens stærke interne stridigheder om
forholdet til Sovjetunionen.15 I bestræbelserne på at udvikle en pragmatisk
linje samtidig med fastholdelsen af kritikken af den sovjetiske politik spillede
udenrigsminister Shultz en vigtig rolle. Shultz fik i stigende grad den afgørende støtte fra præsidenten imod forsvarsminister Weinberger og dennes
meningsfæller i administrationen, der som en tommelfingerregel så forhandlinger med Sovjetunionen som en fælde. Tidligt i 1985 blev der enighed med
Sovjetunionen om at genoptage INF- og START-forhandlingerne. Det skete
kort før den sidste af de aldrende sovjetledere (Tjernenko) døde. Uden for
offentlighedens søgelys voksede samtidig de første spirer til forandringer i et
stagnerende Sovjetunionen.
14

Gates, From the Shadows, s. 258-77. Gordijevskij havde været ansat i KGB siden 1962. Fra 1974 (da
han var stationeret i København) havde han arbejdet for den britiske efterretningstjeneste, og han
var hovedkilden til den senere erkendelse i London og Washington af, at den sovjetiske krigsfrygt i
1983 havde været reel. Gordievsky slap ud af Sovjetunionen i 1985. Se: Andrew og Gordievsky, s. 6035 og 619-21. Andre vigtige kilder er: Fischer, A Cold War Conumdrum, s. 15-6; Peter Vincent Pry, War
Scare. Russia and America on the Nuclear Brink, 1999, s. 33-43.
15
Garthoff, The Great Transition, s. 142ff; Gates, From the Shadows, s. 278-92, og George P. Shultz,
Turmoil And Triumph. My Years As Secretary of State, 1993, bl.a. s. 500f. og 707f.
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Sovjetunionen: fra stagnation til ’ny tænkning’
Den stagnerende supermagt
De første år af 1980’erne var Sovjets udenrigspolitik præget af forsøg på at reagere på den amerikanske ideologiske og forsvarspolitiske offensiv. Det skete
inden for rammerne af traditionel sovjetisk tænkning, som var domineret af
marxisme-leninisme og troen på et stærkt militært forsvar imod en fjendtlig
omverden. Man havde i Moskva sandsynligvis forventet, at den amerikanske
sovjetpolitik som under en anden konservativ republikaner (Nixon) efter
kort tid ville lægge vægt på mellemstatslig afspænding, men sådanne forventninger blev hurtigt opgivet. Der var også tegn på, at sovjetlederne forventede,
at en kombination af fredsappeller og skræmmepropaganda sammen med
vestlige fredsbevægelsers indsats kunne stoppe deployeringen af de amerikanske INF-missiler i Vesteuropa. Men også det måtte opgives.
Disse tilbageslag skete samtidig med, at den økonomiske og politiske stagnation i Sovjetunionen blev yderligere forværret. Den idépolitiske fornyelse,
der spirede frem under afspændingen i 1970’erne, og som forholdt sig til
international politik uden altid at anvende marxismen-leninismen eller fremhæve den kapitalistiske verdens fjendtlighed, eksisterede fortsat i afgrænsede
intellektuelle og faglige kredse, og her foregik i begyndelsen af 1980’erne en
kontrolleret debat uden for den offentlige sfære.16 Men tendenserne var svagere og mere trængte end i det foregående årti, og alt i alt var stagnation det
dominerende træk med en opsvulmet stat og et udkørt samfund.
Sovjetunionens politiske ledelse – SUKP’s politburo – havde gennem 15-20 år
været ret stabil. I den politiske topledelse skete der derimod nu hurtige udskiftninger, men det var fordi tre aldrende partichefer døde i embedet inden
for to år og fire måneder – Bresjnev i efteråret 1982, Andropov i foråret 1984
og Tjernenko i foråret 1985. I anden halvdel af ’80erne skete imidlertid en
række fundamentale ændringer i det sovjetiske samfund og i sovjetisk udenrigspolitik, og for at forstå de store forandringer er det hensigtsmæssigt at begynde med nogle hovedtræk af samspillet mellem økonomiske og politiske
forhold i Sovjetunionen.

Sovjetunionens økonomi
Den sovjetiske økonomi indeholdt tilsyneladende selvmodsigelser: økonomien fungerede dårligt, men ikke så dårligt, at der var dele af befolkningen,
som sultede, ligesom borgerne nød godt af bl.a. et sundhedsvæsen, som i

16

Robert D. English, Russia and the Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals & The End of the Cold War,
2000, s. 165f. og 186f.; Michael MccGwire, Military Objectives in Soviet Foreign Policy, The Brookings
Institution, 1987, s. 296-300; Robert C. Tucker, “Reconsiderations – Swollen State, Spent Society:
Stalin’s Legacy to Brezhnev’s Russia“, Foreign Affairs, Vol. 60 (2) 1981/82.
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princippet var frit, om end yderst mangelfuldt. Kvantitative opgørelser af produktionen viste vækst, selv om den iflg. både sovjetiske og vestlige statistikker
havde været faldende siden begyndelsen af 1970’erne.17 Sværindustrien og til
en vis grad produktionen af forbrugsgoder havde høje produktionstal, selv
om industrien havde lav produktivitet, bl.a. fordi en meget stor del af produktionen gik til spilde. Forbrugsvarerne var imidlertid af lav kvalitet, vedligeholdelsen af produktionsapparatet dårlig, og energiforbruget i forhold til produktionen flere gange større end i vestlige lande. Men flere af disse problemer var noget, som borgerne umiddelbart ikke mærkede til, og den dårlige
kvalitet var stadig et fremskridt sammenholdt med tidligere. Hertil kom, at
der på virksomhederne var en meget dårlig arbejdsdisciplin, ikke mindst på
grund af et udbredt alkoholmisbrug – et misbrug som på den anden side
gjorde det nemmere for mange at leve med manglerne. I 1970’erne indtraf
en alvorlig forværring af centrale sundhedsindikatorer som den gennemsnitlige levealder og børnedødelighed. Det var en udvikling, som var enestående
i den industrialiserede del af verden og forekom i et land, hvor adgangen til
sundhedsydelser i princippet var fri. Hvad angår landbruget havde dets strukturelle opbygning været en økonomisk katastrofe siden tvangskollektiviseringen i 1929. Fødevarepriserne var dog lave, men butikkerne var ofte
tomme, og der var lange køer, når der var noget at købe. Sammenlignet med
vestlige markedsøkonomier fungerede den sovjetiske planøkonomi med det
enorme planlægningsbureaukrati meget dårligt og i hvert fald langt dårligere
end de glansbilleder – lejlighedsvis blandet med omtale af begrænsede “problemer“ – der før midten af 1980’erne dominerede sovjetiske medier. Men de
færreste sovjetborgere havde jo mulighed for at foretage denne sammenligning, og det lå uden for deres forestillingsverden, at de kunne gøre noget for
at ændre på deres vilkår. Man passede sin egen private sfære, og der herskede
en dyb ideologisk desillusionering.
Ved siden af alt dette var det vigtigt, at den sovjetiske økonomi stod uden
for de vidtgående teknologiske og organisatoriske ændringer i transnationale
produktionsstrukturer, som kom med informations- og kommunikationsrevolutionen. Denne isolation havde store konsekvenser for den i forvejen mangelfulde produktion af forbrugsgoder, men i høj grad også for den sovjetiske
militærindustri, der havde en privilegeret position ved fordelingen af sværindustrielle og højteknologiske ressourcer, og som den sovjetiske ledelse lagde

17

Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, “Economic Constraints and the Turn towards
Superpower Cooperation in the 1980s“ i Olav Njølstad (ed.), The Last Decade of the Cold War. From
Conflict Escalation to Conflict Transformation, 2004, s. 83-117; Marshall Goldman, Gorbachev’s Challenge.
Economic Reform in the Age of High Technology, 1987; Anders Åslund, Gorbachev’s Struggle for Economic
Reform, 1991. En lidt ældre artikel, som giver et værdifuldt perspektiv er: Abram Bergson, „Soviet
Economic Slowdown and the 1981-85 Plan“, Problems of Communism, Vol. XXX, 1981.
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stor vægt på kunne måle sig med den vestlige, først og fremmest den amerikanske.18

Ny tænkning på vej
Fra slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne begyndte dele af ledelsen i deres interne samtaler at erkende, hvor dårligt det stod til, og nogle
få indså tilsyneladende tidligt, at Sovjetunionens økonomiske tilstand en dag
kunne få vidtrækkende udenrigspolitiske konsekvenser.19 Under Andropov
som partileder (1982-84) blev der gjort enkelte forsøg på at rette op på situationen. Der blev dog ikke for alvor gennemført reformer af de stive centraliserings- og planlægningsorganer med den overordnede statslige styring af
produktionen. Resultatet var, at der gennem den første halvdel af 1980’erne
i flere og flere dele af den sovjetiske ledelse og eliten, bl.a. i udenrigspolitiske
tænketanke, blev tilslutning til den opfattelse, at de nødvendige økonomiske
ændringer forudsatte en reduktion af den enorme og helt uoverskuelige sovjetiske militærindustri – som dog også for tænketankene var forbudt område
– og integration i den internationale økonomi. Men økonomisk og politisk
kunne dette ikke gennemføres samtidig med en fortsat konfrontation med
USA og Vesteuropa, og en ændring af det forudsatte igen en skarp begrænsning af det sovjetiske militære og politiske imperium i Central- og Østeuropa
og de mange sovjetiske militære operationer i den tredje verden. På den baggrund erkendte flere og flere også, at man måtte gå videre og reformere de
politiske institutioner og demokratisere det sovjetiske samfund. Sådanne synspunkter, der udgjorde kernen i „den nye tænkning“, fik stadig større udbredelse i interne og for offentligheden lukkede diskussioner i dele af den sovjetiske
elite i begyndelsen af 1980’erne. I anden halvdel af 1980’erne kom den „nye
tænkning til magten“.20
Forandringerne begyndte så småt efter, at Gorbatjov var blevet partileder i
foråret 1985. I forandringsprocessen var der en nær sammenhæng mellem de
interne reformforsøg og ændringerne i sovjetisk udenrigspolitik. Inden-

18

I 1980 besvarede en britisk sovjetforsker spørgsmålet om Sovjetunionen har et militært-industrielt
kompleks således: nej – Sovjetunionen er et militært-industrielt kompleks, jf. David Holloway, “War,
Militarism, and the Soviet State“, Alternatives, Vol. VI (1), 1980, s. 86. Artiklen er i forkortet udgave
gengivet i: Forsvar – militærkritisk magasin, 5, 1981.
19
Mikhail Gorbatjov, Perestrojka. Nytænkning i Russisk Politik, 1987 (den russiske udgave kom samme
år) og Eduard Sjevardnadse, Fremtiden tilhører friheden, 1991; se også senere offentliggjorte referater
af politbureaumøder i: Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth: “Power, Globalization, and the
End of the Cold War: Reevaluating a Landmark Case for Ideas“, International Security, vol. 25 (3)
2000/01, s. 29.
20
Jf. English, Russia and the Idea of the West, kap. 6: „the New Thinking Comes to Power“. Blandt den
omfattende litteratur herom, se bl.a.: Stephen M. Meyer, “The Sources and Prospect of Gorbachev’s
New Political Thinking on Security“, International Security, Vol. 13 (2) 1988; Michael MccGwire,
Perestroika and Soviet National Security, The Brookings Institution, 1991.
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rigspolitisk blev de centrale problemer angivet med slagordene glasnost, perestrojka og demokratisatsija.21 Bevægelsen mod fornyelse fik nogle kraftige skub
fremad ved katastrofen på atomkraftværket Tjernobyl i foråret 1986, som de
første dage blev søgt håndteret efter klassiske sovjetiske hemmeligheds- og
prestigeprincipper. I det videre forløb var der ikke noget, som tydede på, at
Gorbatjov eller andre i SUKP’s ledelse havde en klar fornemmelse af, hvilke
institutionelle ændringer, der var nødvendige for at reformere sovjetsamfundet, men det blev hurtigt klart, at den nye leder og andre anså økonomien for
Sovjetunionens Akilleshæl. Således udtalte Gorbatjov på en konference i centralkomiteen i foråret 1986, at Sovjetunionen var omringet af overlegne økonomier, ikke uovervindelige hære.22 Den udtalelse var en uhørt udfordring til
traditionelle sovjetiske opfattelser. Gorbatjov var den første sovjetleder, der offentligt erkendte, at det eksisterende socialistiske økonomiske system havde
store mangler, men der var ingen antydning af, at det måske var selve det sovjetsocialistiske økonomiske system, som var fejlen. Den nye leder talte imidlertid heller ikke om socialismens strålende fremtid og den uundgåelige sejr
over kapitalismen – en tænkning som siden Lenin havde præget alle sovjetiske lederes omtale af uforeneligheden mellem de to systemer. På centrale
områder udfordrede han altså sovjetiske tankegange, der byggede på Lenin.
Samtidig brugte Gorbatjov imidlertid Lenin som rollemodel, og han fremhævede gang på gang, at man skulle vende tilbage til Lenins ’demokratiske principper’ og genoplive Lenins socialismebegreb. I Sovjetunionen var det indlysende, at ideologisk nytænkning og vidtgående reformtanker måtte henvise
til de rette steder i Lenins skrifter og andre af kommunismens klassikere for
overhovedet at have en chance i systemet.23 Under alle omstændigheder var
der med Gorbatjovs optræden som generalsekretær for SUKP lagt op til en
dybtgående ideologisk desillusionering, hvis videre virkninger blev umulige at
kontrollere.

Ny udenrigs- og forsvarspolitik
Hvad angår selve udenrigspolitikken skete de første ændringer i sommeren
1985, da Sjevardnadse afløste Gromyko som udenrigsminister – en post
Gromyko havde haft i 27 år. For samtiden var det naturligvis vanskeligt at vurdere betydningen af dette skifte, men siden viste Sjevardnadse sig som den
mest markante fortaler af alle i den sovjetiske ledelse for udenrigspolitisk nytænkning. De første tydelige forandringer kom med Gorbatjovs tale på
SUKP’s 27. partikongres i foråret 1986, der skitserede vigtige aspekter af den
21

Mary Dau, Sovjetunionen under Gorbatjov. Glasnost. Perestrojka, Demokratisatsija, Det Sikkerheds- og
Nedrustningspolitiske Udvalg, 1987.
22
Geir Lundestad, “’Imperial Overstretch’, Mikhail Gorbachev, and the End of the Cold War“, Cold
War History, Vol. 1 (1), 2000, s. 12.
23
Se Mikhail Gorbachev, Memoirs, f.eks. ss. 173 og 365.
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„nye tænkning“ og samtidig udelod
gammelkendte slogans som „socialistisk internationalisme“.24 I de næste
par år fulgte den ene grundlæggende ændring i sovjetisk udenrigspolitik efter den anden: accept af
vidtgående verifikation af nedrustningsaftaler (1986), opgivelse af kravet om stop for SDI som betingelse
for at indgå nye nedrustningsaftaler
(1987),25 en nul-løsning mht. INF-raketter (1987), omfattende og ensidige begrænsninger af de sovjetiske
konventionelle styrker i Europa
(1988) og fuldstændig tilbagetrækning fra Afghanistan (1989). I
forbindelse med disse mere og mere
vidtgående ændringer viste ikke
mindst Gorbatjov og Sjevardnadse
en åbenhed og både evne og vilje til Gorbatjov under sin tale i FN den 7. december
1988, hvori han annoncerede omfattende
at udveksle ideer og forslag i møder
tilbagetrækninger af sovjetiske tropper i
med ledende vestlige politikere, som Østeuropa. (FN)
aldrig tidligere var set fra sovjetiske
ledere.
Sammenhængende med ændringerne i sovjetisk udenrigspolitik foregik en
udvikling af nye militærpolitiske begreber og normer, som kunne retfærdiggøre det lavere sovjetiske styrkeniveau som „rimelig tilstrækkelighed“ og „defensivt forsvar“. Ny var også den direkte accept af ræsonnementer fra sikkerhedsdilemmaet og amerikanske teorier om rustningskontrol.26 Mange af de
nye begreber var tydeligt inspirerede af den sikkerhedspolitiske litteratur og
debat i Vesten og af transnationale grupper af forsvarseksperter, som helt tilbage siden 1960’erne havde haft adskillige mere eller mindre lukkede kontakter med sovjetiske natur- og samfundsvidenskabelige forskere, bl.a. i Pugwash
bevægelsen. I slutningen af 1980’erne blev disse kontakter kraftigt udvidede
og langt mere åbne, og mange vestlige forskere deltog i møder og seminarer
i Sovjetunionen om ændringer i sovjetisk sikkerhedspolitik.27 Den militære ledelse i Sovjetunionen havde dog store problemer med at tilegne sig de nye
24

Men det samtidig vedtagne partiprogram anvendte udtrykket, jf. Garthoff, The Great Transition, s.
573 og 773f.
25
Striden herom havde hindret indgåelse af aftaler på topmødet i Reykjavik i oktober 1986, jf. Efter
Reykjavik. Fra våbenkontrol til nedrustning?, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1987.
26
Se: Allan Collins, The Security Dilemma and the End of the Cold War, 1997.
27
Matthew Evangelista, Unarmed Forces. The Transnational Movement to End the Cold War, 1999.
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tanker, og øvelsesmønstre og de operationelle krigsplaner blev tilsyneladende
ikke ændret meget før 1990.28

Gennembruddet
Efter i sine taler at have svinget mellem mere eller mindre vidtgående økonomiske ændringer blev Gorbatjov fra begyndelsen af 1987 mere radikal i sin
kritik af sovjetisk økonomi. Samtidig forstærkede og konkretiserede han sine
reformforslag, og det blev i stadig højere grad offentligt erkendt, at der var
meget forskellige opfattelser i SUKP’s ledelse af, hvor langt de økonomiske og
politiske forandringer skulle gå, og hvor meget udenrigspolitikken skulle ændres. For første gang siden 1920erne blev ledende partimedlemmer kritiseret
offentligt, uden at det straks blev fulgt af en fjernelse af vedkommende som
offentlig person. Det afgørende var, at sovjetledere nu offentligt satte spørgsmålstegn ved partiorganers rolle i samfundet på en måde, der ikke tidligere
var oplevet i sovjetstatens tid. Det rokkede for alvor ved sovjetsystemets grundpiller og forstærkede den ideologiske desillusionering, en udvikling ortodokse marxister-leninister åbent gav udtryk for var dybt betænkelig.29 I 1988
begyndte et markant politisk tøbrud. Nye afsløringer og en ny åbenhed i pressen. Fra foråret 1989 omfattede denne åbenhed også forsvarsbudgettets reelle
størrelse, som hidtil kun havde været kendt af meget få, og det helt bortset fra
at forsvarsbudgettets reelle tyngde i den sovjetiske økonomi var uoverskuelig
med det sovjetiske økonomiske system.30 Bredden af synspunkter i den offentlige debat øgedes stærkt. Tabuer blev brudt, og historien revideret. En partikonference i sommeren 1988 viste en uenighed og åben diskussion mellem
talerne, man skulle mere end to generationer tilbage for at finde magen til.
Ved lokalvalg var der som noget helt nyt flere kandidater at vælge mellem. En
gryende politisk pluralisme var kombineret med en ideologisk desillusionering, som var uden fortilfælde i sovjetstatens historie. Marxisme-leninismen,
dvs. den til enhver tid godkendte officielle version, der havde stået uimodsagt
i mere end 60 år, kunne ikke mere reddes som en officiel sandhed.

28

Lothar Rühl, “Offensive defence in the Warsaw Pact“, Survival, Vol. XXXIII (5), 1991.
F. eks. udtalte Ligatjov, som på flere måder var Gorbatjovs modpol i SUKP’s ledelse, i sommeren
1988 til partiavisen Pravda, at klassekampen var grundlæggende i international politik. Al anden
snak forvirrede blot det sovjetiske folk og dets udenlandske venner. Jf. English, Russia and the Idea of
the West, s. 225.
30
Hemmeligheden omkring det sovjetiske forsvar var ekstrem. I sine memoirer fortæller Gorbatjov,
at kun to eller tre personer havde adgang til data om det militær-industrielle kompleks i
Sovjetunionen. Først efter han var blevet partichef i foråret 1985 – dvs. fem år efter han var blevet
medlem af politbureauet – blev han informeret om, at forsvarsudgifterne ikke var 6%, som det officielt var blevet påstået gennem mange år, men 20% af bruttonationalproduktet, jf. Mikhail
Gorbachev, Memoirs s. 173-4, 262 og 277. Se også David Wedgewood Benn, „Glasnost, dialogue and
East-West relations“, International Affairs, Vol. 65 (2) 1989.
29
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Også en anden af sovjetsamfundets traditionelle bastioner, de væbnede
styrker, led et stort prestigetab i disse år, ikke mindst da den unge vesttysker
Mathias Rust i 1987 – på det sovjetiske luftforsvars årlige festdag! – landede på
Den Røde Plads i Moskva med sit lille Cessnafly uden at være blevet opdaget
af noget varslingsanlæg.

Europa og USA: samarbejde og konflikt om forholdet til
Øst
Den vestlige alliance var i begyndelsen af ’80erne præget af stærke konflikter
om forholdet til Øst. De klareste eksempler vedrørte dels reaktionen på det
mest dramatiske udslag af de østeuropæiske regimers legitimitetsproblem (jf.
kapitel 3), nemlig krigsretstilstanden i Polen i 1981, dels aspekter af forholdet
mellem våbenanskaffelser og Øst-Vest forhandlinger, først og fremmest gennemførelsen af dobbeltbeslutningen fra 1979.

Den polske krise: hvordan skulle vesten reagere?
I Polen havde kombinationen af det regerende kommunistpartis manglende
legitimitet og mange års forfejlede økonomiske politik ført til gentagne kriser
(1956, 1968, 1970 og 1976), der havde både sociale, økonomiske, indenrigspolitiske og udenrigspolitiske aspekter. En del af baggrunden for de hyppige
kriser i Polen var den udbredte identifikation med den katolske kirke – en
faktor der var blevet styrket ved valget af en polsk pave i 1978. I sommeren
1980 nåede kriserne et nyt højdepunkt, da værftsarbejderne i Gdansk strejkede og pressede regeringen til forhandlinger, hvor det regerende kommunistparti måtte gøre store indrømmelser, bl.a. tillade dannelsen af Solidaritet
som den første uafhængige fagforening i et kommunistisk land. Solidaritet fik
hurtigt op mod 10 mio. medlemmer, bl.a. fordi den var en af de få lovlige muligheder for åben opposition til det kommunistiske styre. Efter fortsat økonomisk nedgang, strejker og stigende polarisering mellem regering og kommunistparti og Solidaritet indførte den polske regering og hæren i december
1981 krigsretstilstand. Solidaritet blev erklæret ulovlig, dets ledere fængslet
sammen med flere tusinde andre, og den forholdsvis frie offentlige debat, der
var helt usædvanlig for et kommunistisk land, ophørte efter godt et år.31
En del af baggrunden for krigsretstilstanden var pres baseret på truslen om
militær intervention fra de kommunistiske nabolande. Især DDR’s leder,
Erich Honecker, men også Tjekkoslovakiets Gustav Husak ønskede en militær
invasion. Sovjetunionens rolle var mere tvetydig, idet russerne stærkt pressede
31

Mary Dau, Hansen og Ivanov. Afspændingen mellem Øst og Vest, 1985, ss. 78-92; Strategic Survey 19821983, The International Institute for Strategic Studies, 1983, s. 30f. og 57 f.
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den polske regering for at få den til effektivt at gribe ind mod Solidaritet og
andre tegn på politisk pluralisme i Polen, men samtidig afviste de anmodninger fra den polske partileder, general Jaruzelski, om militær intervention
eller en garanti om hjælp, hvis krigsretstilstanden mødte effektiv modstand. I
den sovjetiske ledelse så man afslaget som et yderligere pres på Jaruzelski for
selv at klare problemerne, og heller ikke internt havde man tilsyneladende taget stilling til, hvad der skulle gøres, hvis den polske krise udviklede sig til en
reel trussel mod det sovjetiske herredømme i Østeuropa.32
Krigsretstilstanden var en markant udfordring for Vesten og det på en særlig måde for fortalere for afspændingspolitik med forventningerne til fortsat
liberalisering i Østeuropa. På CSCE-opfølgningsmødet i Madrid (1980-83)
spillede begivenhederne i Polen en fremtrædende rolle, da de vestlige lande
satte dem i centrum for debatten om efterlevelsen af Helsingfors-slutakten,
mens Sovjet og de østeuropæiske lande protesterede stærkt mod, hvad de så
som indblanding i Polens indre anliggender.33 For de vestlige lande, her både
NATO-lande og de alliancefrie, var spørgsmålet, hvordan man skulle reagere.
Skulle man lukke øjnene, evt. sige, at krigsretstilstanden var en forventelig reaktion på den amerikanske offensiv, og at Solidaritet „jo også var gået for
vidt“? Ville sanktioner blot gøre situationen endnu værre, samtidig med at de
bekræftede den vestlige følelse af selvgodhed? Eller ville sanktioner presse
den polske regering og russerne til at acceptere en større grad af pluralisme
i det polske samfund? Måske var sandheden, at Vesten i virkeligheden var
magtesløs, og alle stærke handlinger ville blot udstille magtesløsheden! Måske
kunne man sige, at mellemstatslig afspænding var det vigtigste, og derfor
burde Vesten ikke protestere for meget. Modsat kunne man argumentere, at
kun hvis man i en sådan situation var villig til at risikere afspændingen, kunne
den reddes som et meningsfuldt middel og mål i den kolde krig.34 Dilemmaet
var reelt, og der var altid i hvert fald en rest af usikkerhed om konsekvenserne
af forskellige handlingsalternativer.
Svarene på spørgsmålene og reaktionerne i USA og Vesteuropa var meget
forskellige. Kravene om, at Vesten skulle ’gøre noget’, var betydeligt stærkere
i USA end i Vesteuropa. Reagan-administrationen så Sovjetunionen som den
ansvarlige, og efter et par uger indførte USA en række økonomiske sanktioner mod Sovjet, herunder suspension af amerikanske tilladelser for eksport af
udstyr til en olie- og gasledning fra Sovjetunionen til Vesteuropa. Derimod

32
Se dokumenter og analyser i Cold War International History Project, Issue 5, Spring 1995, s. 115-39,
og Issue 11, Winter 1998, s. 3-118.
33
Madrid-mødet 1980-1983. Sikkerhed og samarbejde i Europa, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske
Udvalg, 1984; om CSCE-processen i 1980’erne, se Peter Michael Nielsen, CSCE. Sikkerhed og samarbejde i Europa, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1990.
34
Jf. den stringente og klare analyse hos Pierre Hassner, „The Shifting Foundation“, Foreign Policy,
48, 1982; se også: „Hassner, Implications for U.S.-European Relations“ i Herbert J. Ellison (ed.),
Soviet Policy toward Western Europe. Implications for the Atlantic Alliance, 1983.
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suspenderede regeringen i Washington ikke den korneksport til Sovjetunionen, som mange af præsident Reagans vælgere i midtvesten var økonomisk afhængige af. I juni 1982 blev det amerikanske forbud mod energirelateret eksport til Sovjet udvidet til også at omfatte datterselskaber af amerikanske firmaer uden for USA. Denne brug af amerikansk lovgivning uden
for amerikansk territorium (eksterritorialitet) var uden fortilfælde i forholdet
mellem de vestlige allierede og gav de følgende måneder anledning til en
uhørt strid mellem USA og Europa, indtil forbudet blev ophævet fem måneder senere.35 Vestlig teknologieksport til Sovjetunionen og i det hele taget
den politiske hensigtsmæssighed af økonomiske forbindelser mellem Øst og
Vest var også de følgende år et konfliktfyldt emne over Atlanterhavet, men
stridighederne nåede ikke det samme højdepunkt som i 1982.

Dobbeltbeslutningen: rationale og konflikter
Det andet stridsspørgsmål var NATO’s dobbeltbeslutning i december 1979.
Beslutningen omfattede to dele: (1) fra slutningen af 1983 at påbegynde opstilling af 572 mellemdistancemissiler i Vesteuropa (i Vesttyskland,
Storbritannien, Italien, Belgien og Holland); (2) forinden at indlede våbenkontrolforhandlinger med Sovjetunionen for derigennem at reducere antallet af faktiske og planlagte mellemdistancevåben i Europa.36 Baggrunden for
beslutningen lå i det, der siden Sovjetunionen i 1950erne udviklede en kernevåbenstyrke, som kunne nå både Europa og det amerikanske fastland, havde
været et „klassisk“ problem for NATO: hvorledes gøre den amerikanske kernevåbengaranti til Europa troværdig i en situation, hvor også USA var sårbar?
Spørgsmålet kredsede både om, hvorledes man fra vestlig side kunne fjerne
en sovjetisk tro på, at et atomvåbenkrig i en given situation kunne begrænses
til Europa – og derfor for russerne ville være mindre farlig – og om, hvorledes man kunne fjerne en vesteuropæisk angst for, at den amerikanske atomparaply i en given situation ikke ville dække dem. I forlængelse heraf blev der
argumenteret for, at denne angst kunne bruges af Sovjetunionen til at udøve
pres på de vesteuropæiske NATO-lande.
Siden slutningen af 1950erne havde Sovjetunionen haft mellemdistanceraketvåben rettet mod Vesteuropa (SS-4 og SS-5 raketterne), men først da
Sovjetunionen fra 1976-77 begyndte at opstille nye mellemdistancevåben (SS20), der mht. præcision og styrke var mere avancerede, blev bekymringen for
35

Strategic Survey 1982-1983,The International Institute for Strategic Studies, 1983, s. 30-2 og 52-7 og
1983-1984, s. 55-6.
36
Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og Nikolaj Petersen, INF-spørgsmålets historie og implikationer,
Holm og Petersen (red.), Slaget om missilerne. Dobbeltbeslutningen og sikkerheden i Europa, Det
Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, s. 9-44. Værdifulde oversigter er også: Marsha McGraw
Olive and Jeffrey D. Porro (eds.), Nuclear Weapons in Europe. Modernization and Limitation, Lexington,
i983; Leon V. Sigal, Nuclear Forces in Europe. Enduring Dilemmas, Present Prospects, 1984.
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alvor politisk nærværende i flere vesteuropæiske NATO-lande. En særlig
grund til, at disse våben øgede de vestlige bekymringer, var at de ikke var omfattet af SALT-forhandlingerne, hvor aftalerne i 1972 havde etableret ligevægt
på det strategiske niveau. Bekymringerne over uligevægten på mellemdistanceniveauet fandtes ikke mindst i den vesttyske regering, hvor forbundskansler
Helmut Schmidt samtidig nærede mistillid til Carter-administrationens vilje
og evne til føre en sammenhængende politik over for Sovjet. Derfor følte især
den vesttyske og den britiske regering behov for en klar bekræftelse af den
amerikanske garanti i form af en modernisering af NATO’s mellemdistancevåben, hvis de nye sovjetiske våben ikke kunne forhandles væk. Ved siden af
den manglende ligevægt på mellemdistanceniveauet var det derfor en central
betragtning at sikre den politiske og militære kobling af USA til Europa ved
hjælp af en troværdig mellemdistancekapacitet. USA afviste i begyndelsen de
europæiske bekymringer som ubegrundede, men efter indgående diskussioner i to arbejdsgrupper i NATO med repræsentanter fra alle medlemslandene besluttede NATO-rådet, at kombinere en deployeringsbeslutning med
et forhandlingsforslag. Beslutningen var på flere måder et kompromis
mellem forskellige opfattelser af ligevægtsargumentet if. koblingsargumentet
og af strategisk-militære og politiske aspekter af problemerne og kunne derfor også udlægges på forskellig måde. Samtidig fik beslutningen en stærk symbolsk rolle som bevis på, at NATO trods alle vanskeligheder kunne tage en
vigtig beslutning om atomvåben og stå sammen om gennemførelsen af den.
Forslaget om forhandlinger blev i første omgang afvist af Sovjetunionen,
der ikke ville forhandle så længe NATO opretholdt sin deployeringsbeslutning. Men efter bl.a. et besøg af den vesttyske forbundskansler i Moskva i sommeren 1980 blev der enighed om samme efterår at indlede sonderende samtaler uden forhåndsbetingelser. Egentlige forhandlinger begyndte dog først i
efteråret 1981. Reagan-administrationen spillede ud med den såkaldte 0-løsning, hvorefter NATO ville undlade deployering til gengæld for fjernelse af
alle sovjetiske mellemdistanceraketter, og de følgende år var der mange stridigheder mellem Øst og Vest striden og internt mellem NATO-landene om
dette forslag.37 INF-forhandlingerne fortsatte indtil efteråret 1983, hvor de
blev afbrudt af Sovjetunionen, da NATO påbegyndte deployeringen. Fra sovjetisk side blev der i årene 1980-83 fremsat flere forslag om et moratorium for
opstilling af mellemdistancevåben eller tilbud om reduktion af de sovjetiske
våben, men de blev afvist af NATO og USA med det argument, at
Sovjetunionen ikke skulle have monopol på mellemdistanceraketter i Europa
eller mødt af forskellige forslag om foreløbige løsninger. Nye forhandlingsud-

37

Strategic Survey 1981-1982, s. 30-2; se også de følgende årgange: 1982-1983, s. 48-50; 1983-84, s. 2931, 36-41 og 56-9. En generel oversigt er: Strobe Talbott, Deadly Gambits. The Reagan Administration
and the Stalemate in Nuclear Arms Control, 1985, s. 21-206. Se også: Efter Reykjavik, s. 138-72.
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spil vekslede med trusler om modforholdsregler, hvis NATO gennemførte beslutningen.
Her er det vigtigt at bemærke, at den sovjetiske politik kun delvist blev bakket op af de andre medlemmer af Warszawapagten, idet både DDR’s og Tjekkoslovakiets ledere var usædvanligt tilbageholdende i deres støtte til det sovjetiske standpunkt. Faktisk hørte Erich Honecker og andre ortodokse ledere
i denne sag til Østeuropas duer: på et tidspunkt i efteråret 1984 nedlagde
Sovjet veto mod Honeckers planlagte besøg i Vesttyskland, der både var et led
i forsøget på at opnå hårdt tiltrængte økonomiske fordele og led i udviklingen af, hvad Honecker kaldte en ’koalition af fornuft’ mellem de to tyske
stater.38 For vurderingen af den sovjetiske forhandlingspolitik, er det vigtigt,
at dobbeltbeslutningen i Vesteuropa var særdeles omstridt, både hos mange
politikere, fredsbevægelser og andre folkelige bevægelser, der afviste de
grundlæggende ræsonnementer bag beslutningen, som de kædede sammen
med, hvad de så som Reagan-administrationens ansvarsløse atomvåbenpolitik
og en yderst farlig oprustning. For disse grupper var dobbeltbeslutningen et
amerikansk forsøg på at muliggøre en atomkrig begrænset til Europa – en påstand som russerne en tid søgte at bruge i forsøget på at stoppe dobbeltbeslutningen.39 Denne sammenkobling af sovjetisk udenrigspolitik og den offentlige debat om i demokratiske samfund blev igen brugt, misbrugt eller ignoreret i vestlige lande.40
Når konflikterne i og mellem vestlige lande analyseres, er det også værd at
notere, at en del vestlige politikere og iagttagere accepterede nogle af ræsonnementerne bag beslutningen, men i debatten lagde vægten forskelligt. Der
blev bl.a. sat spørgsmålstegn ved klogskaben i at gøre konflikten til en test på
konflikten mellem demokrati og totalitarisme. Andre centrale spørgsmål i diskussionen var: ville troværdigheden af den amerikanske kernevåbengaranti til
Vesteuropa (den udvidede afskrækkelse) ikke under alle omstændigheder
kunne betvivles i demokratiske samfund med fri offentlig debat? Hvilken mening havde det at operere med en balance på forskellige niveauer eller om
den militære kobling mellem dem, når man talte om den nukleare afskrækkelses troværdighed? Var det ikke selvødelæggende, når demokratiske landes
ledere søgte at justere en atombalance for at løse problemer, der udsprang af
politisk mistillid mellem USA og Europa? Hvad var det sovjetiske formål med
38
Robert English, “Eastern Europe’s Doves“, Foreign Policy, No. 56, 1984; Martin McCauley, “SovietDDR relations and European détente“ ‘i, Kenneth Dyson, European détente. Case studies of the politics of
East-West Relations, 1986, s. 161-71; Strategic Survey 1984-1985, The International Institute for Strategic
Studies, 1985, s. 52f.
39
Se især: David Jens Adler, Det Europæiske Teater. Bogen om raketterne og den nye atomvåbendebat, 1984;
Tjorbjørn Jagland m.fl. (red.), Atomvåpen og Usikkerhetspolitikk, 1980 og: Thorbjørn Jagland og Sverre
Bergh Johansen (red.), Før Det Blir For Sent. Atomkrig eller nedrustning, 1982.
40
Se Erik Beukel, “Den Sikkerhedspolitiske Dimension“ i Niels Erik Rosenfeldt og Peter
Søndergaard (red.), Information og Kommunikation i Øst-Vest sammenhæng. Sikkerhedspolitik. Økonomi.
Informationsinstrumenter, 1985.
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Under INF-topmødet i december 1987 ses Reagan og Gorbatjov med hustruerne Nancy og Raisa
Maksimovna. (Reagan Library)
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at opstille SS-20 raketterne, og hvad betød det, hvis der var tale om en vanemæssig fornyelse af militært materiel? Svarene på disse spørgsmål placerede
mange kommentatorer, forskere, politikere og diplomater, der normalt blev
anset for autoritative i NATO-kredse, blandt dem, der satte spørgsmålstegn
ved sider af dobbeltbeslutningen og dens gennemførelse.41 Alt i alt var mangfoldigheden i de offentlige diskussioner på både det brede folkelige plan og
i speciallitteraturen i denne sag enestående i den kolde krig.Efter midten af
1980’erne ændrede Sovjetunionen gradvist sin linje i INF-forhandlingerne,
og i december 1987 blev der indgået en aftale om at fjerne alle mellemdistancevåben i Europa.42 Også i andre forhandlingsrunder mellem Øst og Vest efter midten af 1980’erne blev der opnået klare fremskridt i bestræbelserne på
at opnå fælles reguleringer af de militære aktiviteter i Europa. Det var således
tilfældet på konferencen i Stockholm (1984-86) om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger og nedrustning i Europa og Wien-opfølgningsmødet
(1986-89).43 Begge var led i CSCE-processen i Østeuropa, og især Wien-mødets forløb var præget af den samtidige udvikling i forholdet mellem
Sovjetunionen og Østeuropa.

Sovjetunionen og Østeuropa: imperiet i opløsning
Ny østpolitik på vej
På det fortrolige plan kom den nye sovjetledelse efter 1985 hurtigt med nogle
generelle tilkendegivelser om, at sovjetisk østeuropapolitik stod foran store
ændringer. På lukkede møder med de østeuropæiske ledere blev det sagt
mere eller mindre direkte, at de ikke længere kunne forvente at blive reddet
af sovjetisk militær indgriben, jf. Bresjnev-doktrinen (se kapitel 3 og 28). De
måtte selv reformere deres systemer og på den måde vinde legitimitet.44
Udenrigsminister Sjevardnadse iværksatte tidligt studier af bl.a. troppetilbagetrækninger fra Østeuropa, og spørgsmålet blev tilsyneladende åbent drøftet på møder i politbureauet. Der blev dog ikke truffet nogen klar beslutning
om, hvad Sovjetunionen skulle gøre. Ingen forventede, at østblokken kunne
41

F. eks.: Christoph Bertram, “The Implications of Theater Nuclear Weapons in Europe“, Foreign
Affairs, Vol. 60 (2), 1981/82; Lawrence Freedman, “NATO Myths, Foreign Policy“, No. 45, 1981-82;
Stanley Hoffmann, “NATO and Nuclear Weapons“, Foreign Affairs, sst; McGeorge Bundy, George F.
Kennan, Robert S. McNamara and Gerard Smith, “Nuclear Weapons and the Atlantic Alliance“,
Foreign Affairs, Vol. 60 (4), 1982.
Den sovjetiske politik i de første år af 1980’erne sættes i perspektiv i: Niels Erik Rosenfeldt,
“Bresjnevs arv, Andropovs veje og Tjernenkos vilkår“, Sikkerhed og Nedrustning, 1, Det Sikkerheds- og
Nedrustningspolitiske Udvalg, 1984, s. 260-92.
42
INF Traktaten, København: Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1988.
43
Skjold G. Mellbin, Stockholmkonferencen. Foranstaltninger til fremme af tillid og sikkerhed i Europa, Det
Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1987; Wien-mødet 1986-89. Sikkerhed og samarbejde i
Europa, Udarbejdet af Udenrigsministeriet, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1990.
44
Se f.eks.: English, Russia and the Idea of the West, s. 204 og 224.
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bryde hurtigt sammen, men der var en voksende erkendelse af, at situationen
i Østeuropa var uholdbar, og at de østeuropæiske lande uundgåeligt ville udvikle sig mod et nærmere forhold til Vesten.45 Udadtil var Gorbatjov de første
par år tvetydig, idet han i sin tale til den 27. partikongres i foråret 1986 kom
med nogle vage udtalelser, der kunne tolkes som en opblødning af Bresjnevdoktrinen, mens hans tale til SED’s partikongres senere samme forår var en
slags bekræftelse af doktrinen.46
De første klare tegn på en ny sovjetisk politik kom, da Gorbatjov besøgte
Prag i foråret 1987, og kort efter støttede også en af de mere ortodokse sovjetledere, Ligatjov, den nye linje i en udtalelse på ungarsk TV.47 Året efter blev
det endnu tydeligere, da Gorbatjov besøgte Jugoslavien og talte om ikke-indblanding i socialistiske landes indre anliggender. I de østeuropæiske lande
udvikledes efterhånden en bevidsthed om, at Sovjetunionen ikke længere
satte snævre grænser for opposition mod de kommunistiske styreformer. Den
spirende tvivl om Sovjetunionens manglende vilje til at støtte de kommunistiske broderpartier, når de havde behov for hjælp til at sikre deres magtmonopol, voksede og fik en stadig stærkere selvstændig kraft. Denne dynamik var
vigtig både blandt de kommunistiske ledere i Østeuropa, hvor den gav sig udslag i frygt, og i befolkningerne og blandt aktive opponenter, hvor den viste
sig som håb. Der var klare tegn på, at Sovjetunionen var på vej til at opgive sit
nøglekrav i den kolde krig, nemlig opretholdelse af kommunistiske regeringer ved hjælp af sovjetisk militær magt. Men på baggrund af erfaringer fra
de foregående 40 år var det klogt ikke at glæde sig for hurtigt.48

1989: det revolutionerende år
De afgørende begivenheder kom i 1989. For at forstå forløbet i det revolutionerende 1989 er det centrale, at den traditionelle sovjetiske militære interventionspolitik fra da af åbenlyst blev afløst af en laissez-faire politik. Eller som
det blev udtrykt af talsmanden for det sovjetiske udenrigsministerium:
Bresjnev-doktrinen blev afløst af Sinatra-doktrinen.49 I begyndelsen af maj
fjernede Ungarn pigtrådsspærringerne ved grænsen til Østrig, og i midten af
juni tog en sovjetisk-vesttysk fælleserklæring efter Gorbatjovs besøg i Bonn
klart afstand fra Bresjnev-doktrinen. Det blev gentaget i begyndelsen af juli i
45

Se især: Vladislav Zubok, “New Evidence on the „Soviet Factor“ in the Peaceful Revolutions of
1989“, Cold War International History Project Bulletin, Issue 12/13, 2001, ss. 5-23.
46
Mark Kramer, “Beyond the Brezhnev Doctrine: A New Era in Soviet-East European Relations“,
International Security, Vol. 14 (3), 1989/90.
47
Garthoff, The Great Transition, s. 571ff.
48
Michael Mandelbaum, „Ending The Cold War“, Foreign Affairs, Vol. 68 (2) 1989.
49
I forbindelse med Gorbatjovs besøg i Helsingfors i oktober 1989 udtalte talsmanden for det sovjetiske udenrigsministerium, Gennadi Gerasimov, at Bresjnev-doktrinen var død og erstattet af Sinatradoktrinen: „I did it my way“, jf. Michael R. Beschloss and Strobe Talbott, At the Highest Levels. The
Inside Story of the End of the Cold War, 1993, s. 134.
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en tale af Gorbatjov i Europarådet, og et par dage senere gav en erklæring fra
et topmøde i Warszawapagten udtryk for samme holdning. I løbet af sommeren begyndte østtyske turister i Ungarn at søge tilflugt i den vesttyske ambassade i Budapest, og senere skete det samme på ambassaden i Prag. I august
gav Ungarns regering dem tilladelse til at rejse videre til Vesttyskland, og det
skete efter et møde mellem vesttyske og ungarske ledere. DDR’s regering protesterede og kaldte det et aftalebrud, hvad det også var efter en aftale fra
1968. Herefter var DDR’s regering ude af stand til at stoppe den voldsomme
stigning i flygtningestrømmen til Vesttyskland, som var ved helt at udmarve
landet. På samme tid blev den første ikke-kommunistisk ledede regering i
Østeuropa efter 2. verdenskrig dannet i Polen. Det skete efter overvældende
valgsejre til Solidaritet og nederlag til kommunisterne ved de første frie valg
i juni, som blev efterfulgt af et skifte i den sovjetiske politik, der fra eftersommeren pressede de polske kommunister til at deltage i en sådan regering.50
I oktober besøgte Gorbatjov DDR ved statens 40 års jubilæum, hvor han
både roste DDRs resultater og kritiserede dem, der krævede Berlinmuren
fjernet. Gorbatjov omfavnede også Honecker og fremsatte udtalelser, der lignede en opfordring til den østtyske ledelse om at indlede reformer. Jubilæet
udfoldede sig som en massiv selvforherligelse og virkede derved som en yderligere tilskyndelse til masseprotester mod SED-regimet. Store demonstrationer i Dresden, Leipzig og Østberlin fulgte, og en af de afgørende bremser på
planer i DDR-ledelsen om at anvende vold imod dem var erkendelsen af, at
man ikke ville få støtte fra den 380.000 soldater store sovjetiske hær stationeret i DDR. En del er stadig uklart omkring forløbet. Men sikkert er det, at
SED’s øverste ledelse var splittet og havde mistet troen på egen magtposition
og monopol på retten til at regere, fordi SUKP’s ledelse havde trukket tæppet
væk under den. Beslutningen om magtanvendelse synes da overladt lokale ledere i Leipzig, og i denne situation fik en lokalt organiseret appel til lokale
partiledere om, at fredelige demonstrationer ikke skulle mødes med vold,
stor betydning.51 I midten af oktober fratrådte Honecker og blev erstattet af
sin nære medarbejder gennem mange år, Egon Krenz, og denne afløser forøgede kun modstanden. I slutningen af oktober blev SED’s polibureau for
første gang bekendt med, hvor alvorlig landets økonomiske situation var, idet
DDR hurtigt risikerede at blive insolvent, hvis det ikke straks opnåede store
kreditter. Krenz prøvede at få organiseret hjælp fra den vesttyske regering og
rejste selv til Moskva, hvor han mødtes med Gorbatjov. SUKP’s leder blev målløs, da han hørte, hvor elendig, DDR’s økonomiske situation var, og med henvisning til Sovjets egne problemer afslog han Krenzs anmodning om nye store

50

Jacques Lévesque, The Enigma of 1989. The USSR and the Liberation of Eastern Europe, 1997.
Sonja Lohman, “Dynamics of Internationale Cascade: The Monday Demonstrations in Leipzig,
East Germany, 1989-91“, World Politics, Vol. 47 (1), 1994; Charles Maier, Dissolution. The Crisis of
Communism and the End of East Germany, 1997.
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kreditter.52 Da Krenz informerede ham om, at man overvejede at “halvåbne“
DDRs grænse mod vest, havde Gorbatjov ingen indvendinger og opfordrede
til at søge størst mulig økonomisk hjælp fra Vesttyskland. Få dage senere faldt
Berlinmuren. Selve åbningen af Muren om aftenen 9. november 1989 var
præget af tilfældigheder, forvirring, usikkerhed og nødtvungne handlinger.
Ingen politiske myndigheder besluttede den dag, at symbolet på den kolde krig
i Europa skulle fjernes.53

Fra Berlin-murens fald til Sovjetunionens opløsning
Fra november 1989 til udgangen af 1990 fulgte en række begivenheder, som
symboliserede og beseglede afslutningen på den kolde krig. Blandt de vigtigste er: fire uger efter Berlinmurens fald mødtes Bush og Gorbatjov til et længe
planlagt topmøde på Malta; i marts 1990 vandt tilhængerne af hurtig genforening det første frie valg i DDR; i maj accepterede Gorbatjov på et topmøde
med Bush, at et genforenet Tyskland selv skulle afgøre sit alliancetilhørsforhold, og det skete tilsyneladende til stor overraskelse for både den amerikanske delegation og de andre i den sovjetiske delegation;54 i oktober blev
Tyskland genforenet, og DDR ophørte med at eksistere; i november undertegnede NATO og de tilbageværende medlemmer af Warszawapagten en aftale om konventionelle styrker i Europa, som indebar store begrænsninger af
de sovjetiske styrker, og ved samme lejlighed underskrev medlemmerne af
CSCE Paris-erklæringen om menneskerettigheder og demokrati. Derefter
fulgte i 1991 oprydningsarbejdet inden for den tidligere østblok: i marts opløsningen af Warszawapagten; i august et mislykket kup i Moskva mod
Gorbatjov der resulterede i, at kommunistpartiet blev suspenderet i Rusland;
umiddelbart efter erklærede de baltiske lande sig selvstændige, og deres suverænitet blev anerkendt også af Sovjetunionen; og – endelig – ved udgangen
af 1991 blev Sovjetunionen opløst og omdannet til en løs konføderation af suveræne republikker.
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Adomeit, Imperial Overstretch, s. 424f.; Lévesque, The Enigma of 1989, s. 158.
Hans-Hermann Hertle, Der Fall Der Mauer. Die Unbeabsichtigte Selbstauflösung Des SED-Staates 1999, s.
163-240 og 299-310.
54
Accepten kom som en reaktion på præsident Bush’ argument om, at Helsingfors Slutaktens bestemmelse om alle staters ret til at være eller ikke være deltager i alliancetraktater også måtte gælde
et genforenet Tyskland, jf. Philip Zelikow and Condoleezza Rice, Germany Unified and Europe
Transformed. A Study in Statecraft, 1997, s. 277-8; den sovjetiske politikændring i det første halve år efter Berlin-murens fald er analyseret i: Hannes Adomeit, “Gorbachev and German Unification:
Revision of Thinking, Realignment of Power, Problems of Communism, Vol. XXXIX (4) 1990.
53
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60 · Forklaringer på afslutningen på den
kolde krig
Det usandsynlige og det uundgåelige
Afslutningen på den kolde krig kom uventet for langt de fleste. I de sammenfattende overvejelser i en bog om „Øst-Vest forholdet“ i 1984 skrev formandskabet for Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU):
„Ved en samlet vurdering af hovedtendenserne i den internationale situation turde det stå klart, at en vestlig østpolitik må gå ud fra den grundlæggende forudsætning, at den opdeling af Europa i en østlig og vestlig sfære,
der har kendetegnet tiden efter anden verdenskrig, vil fortsætte mange år
endnu og uden tvivl danne et hovedvilkår for udviklingen af de internationale relationer. Hermed er ikke sagt, at der ikke i landene både i Øst og
Vest kan finde udviklinger sted, der vil virke modificerende på de sociale og
økonomiske strukturer, men det er vanskeligt – med den beslutsomhed,
der kendetegner begge parter – at forestille sig opbrud og udviklinger af så
gennemgribende karakter i den overskuelige fremtid, at den herskende tilstand vil blive væsentligt ændret.
Man kan derfor gå ud fra, at den europæiske scene endnu i lang tid vil være
delt mellem to politiske og sociale systemer, der afviger fra hinanden på
fundamental vis, hvor det gælder synet på statsmagtens opbygning og legitimation, samfundets indretning og forholdet mellem det enkelte individ
og samfundet. På det militære plan må Europa fortsat forudses delt gennem eksistensen af de to militæralliancer …“.1
Denne bedømmelse var udtryk for en forventning, som få satte spørgsmålstegn ved helt op til Berlin-murens fald i november 1989. Når man forestillede
sig noget andet, var det som regel i form af ét af to frygtscenarier: (1) en nuklear katastrofe som havde lagt store dele af Europa øde; (2) et Vesteuropa
der langsomt var gledet ind i den sovjetiske interessesfære med ledsagende
amerikansk tilbagetrækning og isolationisme. I sammenhæng med sidstnævnte trussel kunne man fra 1970’erne og til langt op i 1980’erne blandt intellektuelle antikommunister og forskere såvel som en del politikere, der
lagde altafgørende vægt på sovjetsystemets totalitære karakter, møde den opfattelse, at demokratierne var på stadigt tilbagetog over for den kommunis1
Øst-Vest forholdet. Vestlige muligheder i østpolitikken, Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg,
1984, s. 212-3.
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tiske ekspansion. Med en sammenhængende og klar udenrigspolitisk strategi,
som kunne føres tilbage til Lenin og byggede på en unik ideologisk sammenhængskraft i den totalitære sovjetstat, var det lykkedes at trænge demokratierne i defensiven. På sigt frygtede mange i Vesten demokratiernes undergang.
Den vigtigste baggrund herfor var efter denne opfattelse en radikal ændring i
det globale militære styrkeforhold til Sovjetunionens fordel og en deraf følgende tendens i Vesteuropa til at tilpasse sig Sovjetunionens politisk-psykologiske
pres.2 For mange var denne bedømmelse også led i en politisk kamp for et
brud med resterne af en misforstået afspændingspolitik til fordel for en stærk
oprustning for at genoprette den nødvendige militære balance. Alt i alt var
der ingen tvivl om, at mange på begge sider af Atlanterhavet i de sidste 10-12
år af den kolde krig var pessimistiske og præget af en vis angst for demokratiernes evne og vilje til at overleve i kampen med det totalitære Sovjetunionen.
Også blandt sovjetforskere og forskere i international politik samt journalister og politikere, som ikke delte den opfattelse, at Sovjetunionen var på stadig fremmarch, var der bred enighed om, at en afslutning på den kolde krig
var meget usandsynlig inden for det kommende årti. Sovjetunionens militære
styrke og sovjetstatens totalitære træk gjorde forsat kold krig nærliggende, og
man var enig med den meget pessimistisk orienterede gruppe i, at hvis sovjetstaten ikke var god til andet, så var den i hvert fald god til at bevare sig selv.3

2
I Europa var et af de mest markante eksempler herpå Jean-Francois Revel, Hvordan demokratierne
går til grunde, København, 1985. Den franske udgave Comment les démocraties finissent kom i 1983. På
dansk var et klart eksempel Bent Jensen, Tryk og Tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig, 1987, s. 181f. Bent Jensen gav Revels bog en særdeles positiv anmeldelse i „Demokratiernes kurs
mod undergang“, Morgenavisen Jyllands-Posten, 29. oktober 1985. Blandt de mange amerikanske forskere, der argumenterede således, kan nævnes Ray S. Cline, World Power Trends and U.S. Foreign Policy
for the 1980s, 1980, s. 148-53; Edward Luttwak, The Grand Strategy of the Soviet Union, 1983, s. 54-60.
3
Se f.eks. Strobe Talbotts introduktion til Georgi Arbatov, The System. An Insider’s Life in Soviet Politics,
1993, s. ix-x.
I en artikel af Bernard Levin, som citeres øverst på modstående side, hed det bl.a.:
“figures exist in the Soviet Union… at this very moment, obeying orders, doing their duty, taking the
official line against dissidents not only in public but in private. They do not conspire, they are not
in touch with Western intelligence agencies, they commit no sabotage. They are in every respect model Soviet functionaries. Or rather, in every respect but one: they have admitted the truth about their
country to themselves, and have vowed, also to themselves, to do something about it.
That is how it will be done. There will be no gunfire in the streets, no barricades, no general strike,
no hanging of oppressors from lamp-posts, no sacking and burning of government offices, no seizure of radio-stations or mass defections among the military. But one day soon, some new faces will
appear in the Politburo – I am sure they have already appeared in municipal and even regional administrative authorities – and gradually other, similar new, faces will join them. Until one day they
will look at each other and realize that there is no longer any need for concealment of the truth in
their hearts. And the match will be lit.
There is nothing romantic or fantastic about this prognosis; it is the most sober extrapolation from known
facts and tested evidence. That, or something like it, will happen. When it will happen it is neither
possible nor useful to guess; but I am sure it will be within the lifetime of people much older than I.
... it does happen – let us suppose, for neatness’ sake, on July 14, 1989.“ (The Times, 5. August 1977).
Dele af det citerede blev under overskriften „One who got it right“ gengivet i The National Interest,
No. 31, Spring 1993, s. 64-5 (særnummer om “the sudden death of Soviet communism“).
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Der var imidlertid enkelte iagttagere og journalister, som kom med forudsigelser om Sovjetunionens udvikling, som vi i dag kan se holdt stik på forbløffende vis. Især én falder i øjnene, når man søger blandt utallige prognoser. I
en artikel i The Times i august 1977 forklarede den fremtrædende britiske columnist Bernard Levin, at der var et spirende opgør – ikke oprør – på vej
inden for selve det sovjetiske system. Ifølge Levin fandtes der i 1977 personer
i Sovjetunionen, som på alle måder opførte sig som loyale partifunktionærer
– bortset fra at de for sig selv havde erkendt sandheden om systemet og lovet,
at de en dag ville gøre noget ved det. Levin beskrev, hvordan det ville ske: det
ville ikke være nogen voldelig revolution med generalstrejke, afbrænding af
regeringskontorer eller diktatorer som blev hængt i lygtepæle. Det hele ville
ske fredeligt ved, at der en dag ville komme nye ansigter i politbureauet, og
efter Levins opfattelse var de allerede på vej i det lokale og regionale apparat.
Flere ville slutte sig til, og på et tidspunkt ville de se på hinanden og erkende,
at der ikke længere var grund til at skjule sandheden. Og så ville lunten være
tændt. Et eller andet i den retning ville helt sikkert ske, skrev Levin, endnu
mens mennesker, der var meget ældre end han – der var født i 1928 – levede.
Levin sluttede med at udkaste en dato: 14. juli 1989 (200 år efter Bastillens
fald).
I tråd med Levins forudsigelse kunne man i udenrigsminister Sjevardnadses memoirer 14 år senere læse, hvordan denne i slutningen af 1970’erne
og begyndelsen af 1980’erne på spadsereture „i en mennesketom park på en
øde strækning af Sortehavskysten“ i al fortrolighed udvekslede tanker om sovjetsystemets mange tåbeligheder med en anden prominent regional partileder, nemlig Gorbatjov.4 De to fremtrædende sovjetiske politikere fra slutfirserne kom ikke med nogen spådom om sovjetsystemets forestående fald, men
på linje med den britiske skribents forudsigelse i 1977 viser gengivelsen af deres samtale, at der 5-10 år før glasnost og perestrojka var spirer til et opgør i den
sovjetiske partielite. Den mest berømte direkte forudsigelse af Sovjetunionens
fald formuleret af en sovjetisk borger kom fra forfatteren og systemkritikeren
Andrej Amalrik, som i 1969 skrev et essay Vil Sovjetunionen eksistere indtil 1984?
(dansk udgave i 1970). Her forudså Amalrik sovjetregimets undergang, dels
som følge af krig med Kina, dels som følge af interne stridigheder. Bogen blev
udgivet illegalt i Sovjetunionen og vakte en del opmærksomhed i Vesten. I
1970 blev Amalrik idømt tre års strafarbejde for antisovjetisk virksomhed, og
i 1976 blev han tvunget i eksil.5

4

Sjevardnadse, Fremtiden tilhører friheden, København, 1991, s. 54f. Gorbatjov blev i 1971 medlem af
SUKP’s centralkomité og af politibureauet i 1980. Sjevardnadse blev medlem af centralkomiteen i
1976 og af politibureauer i 1985.
5
Andrej Amalrik (1938-80) er omtalt i Den Store Danske Encyklopædi, bd. 1, s. 323.
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Det væsentlige
Blandt de vestlige forskere og journalister, som hæftede sig ved sovjetsystemets svagheder og skrøbeligheder, var der en del som kom med forudsigelser,
der på forskellige måder viste sig væsentlige og holdbare, om end de ikke
indeholdt samme forudseenhed som den britiske artikel i The Times i 1977. I
1971 skrev den amerikanske historiker Adam Ulam, at kommunismen, der allerede var en plage for sovjetborgerne, af den næste generation af sovjetledere måske ville blive erkendt som en kilde til udenlandske forviklinger og farer.6 Fem år senere udkom en bog af en fransk historisk demograf, Emmanuel
Todd, der argumenterede, at Sovjetunionen sandsynligvis ville kollapse i nær
fremtid, og han henviste først og fremmest til nogle centrale svagheder ved
den sovjetiske økonomiske struktur. Bogen vakte dog ingen interesse uden
for Frankrig.7 Mere opsigt vakte den franske sovjetforsker Hélène Carrère
D’Encausse, som i 1978 skrev en bog om sovjetimperiets forfald, der tog udgangspunkt i nationalitetsproblemerne i den vidtstrakte sovjetstat.8 På grænsefladen mellem det forskningsmæssige og det politiske miljø kunne man
møde parallelle forudsigelser. I et memorandum udformet i 1980 af William
Odom, der havde en høj post i Carter-administrationen og tidligere havde
haft karrierer i den amerikanske hær og som sovjetforsker, hed det, at selv om
Sovjetunionen var militært stærkt, var landet ramt af enorme opløsningstendenser. Ifølge Odom kunne der derfor komme overraskende udviklinger i
Sovjetunionen, og sovjetimperiets opløsning var ikke en helt fantasifuld forudsigelse senere i 1980’erne.9
I midten af 1980’erne begyndte Sovjetunionens opløsning at optræde som
et selvstændigt emne på konferencer mellem vestlige sovjetforskere. F.eks. var
der i 1985 en kongres i Geneve, hvor emnet var sovjetimperiets fald og udsigten til en post-sovjetisk verden. Her skildrede enkelte af de forelagte papers

6

„Communism, already a bore in the eyes of Soviet citizens, may be recognized by the next generation of the Soviet rulers as a source of expense, of foreign entanglements and dangers“, Adam B.
Ulam, The Rivals. America & Russia since World War II, 1971, s. 392.
7
Bogens titel var La Chute final (“Det endelige Fald), 1976. Todd’s bog er omtalt i Walter Laqueur,
The Dream That Failed. Reflections on the Soviet Union, 1994, s. 97-8. Også den amerikanske specialist i
Sovjetunionens demografi, Murray Feshbach, gjorde tidligt opmærksom på nogle langsigtede tendenser i den sovjetiske befolknings etniske og aldersmæssige sammensætning, som ville få alvorlige
konsekvenser for Sovjetunionens økonomi og militære styrker og kunne bringe regimets stabilitet i
fare, se f.eks. Murray Feshbach, “Between the Lines of the 1979 Soviet Census“, Problems of
Communism, Vol. XXXI (1), 1982, s. 27-37.
8
Hélène Carrère d’Encausse, Decline of an Empire. The Soviet Socialist Republics in Revolt, 1981.
(Publiceret under titlen L’Empire éclaté i 1978).
9
„The dissolution of the Soviet empire is not a wholly fanciful prediction for later in this century“,
citeret efter Olav Njølstad, “The Carter Legacy: Entering the Second Era of the Cold War“ i Njølstad
(ed.), The Last Decade of the Cold War. From Conflict Escalation to Conflict Transformation, 2004, s. 218.
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direkte en afslutning på sovjetsystemet og overgangen til et nyt Rusland.10 På
samme tid fremførte den amerikanske historiker Richard Pipes, som havde
været sovjetrådgiver i de første år af Reagan-administrationen, i en artikel en
observation, som – om end den ikke på tilsvarende måde forudsagde
Sovjetunionens opløsning – stadig er interessant i lyset af udviklingen senere
i 1980’erne. Ifølge Pipes tydede Ruslands historie på, at ændringer til det bedre i sovjetregimets karakter og i sovjetisk udenrigspolitik kun ville komme
som en konsekvens af fejl og frygt for sammenbrud – ikke som en følge af voksende selvtillid og følelse af sikkerhed.11
Men der var stadig tale om en forholdsvis begrænset gruppe blandt forskerne, der kom med sådanne nogenlunde holdbare forudsigelser. Mange
sovjetologer fokuserede på, hvorledes sovjetsystemet var stabilt, først og fremmest på grund af den fremadskridende industrialisering og modernisering,
som gjorde det muligt for styret at tilfredsstille befolkningens basale materielle behov inden for sovjetsystemets rammer. Andre sovjetforskere forklarede
systemets stabilitet ved dets totalitære karakter, som betød, at systemet alene
blev holdt sammen med magt, og at selvstændig politisk aktivitet derfor aldrig
ville have en chance.12 Med andre ord var der en tendens til, at forskere, som
anlagde helt forskellige synsvinkler i studiet af Sovjetunionen, nåede samme
konklusion: de, der studerede Sovjetunionen ved at anlægge almene eller
’normale’ moderniseringssynsvinkler, og de, der studerede Sovjetunionen
ved at betragte Sovjetunionen som en abnorm eller totalitær stat, var enige
om, at Sovjetunionen var en stabil stat. I hvert fald var der kun få, som forestillede sig, at sovjetstaten i nogenlunde ro og orden kunne forsvinde fra jordens overflade.
Går man nærmere ind på, hvem der var ’mindst dårlig’ til at forudsige sovjetsystemets fald, var det de forskere, der lagde vægt på, at Sovjetunionen var
en totalitær stat og i sidste ende kun stabil på grund af de centrale myndighe-

10

De fremlagte papers blev publiceret i Alexander Shtromas and Morton A. Kaplan (eds.), The Soviet
Union and the Challenge of the Future. Volume 1: Stasis and Change, 1988. Se især R.V. Burks, “The
Coming Crisis in the Soviet Union“, der konkluderer: “the chances of a political landslide in the
Soviet Union within the next five to ten years are better than even“ (s. 158); Alexander Shtromas,
“How the End of the Soviet System May Come About: Historical Precedents and Possible Scenarios“,
og Anatoly P. Fedoseyev, “The Passage to New Russia and Some Thoughts on its Alternative
Constitutional Order“.
11
„Russian history thus strongly suggests, and informed Russian opinion corroborates, that such
changes for the better that one can expect in the nature of the Soviet government and in its conduct of foreign relations will come about only from failures, instabilities, and fears of collapse and not from growing confidence
and sense of security“, Richard Pipes, “Can the Soviet Union Reform?“, Foreign Affairs, Vol. 63 (1), 1984,
s. 56, (kursiv i original tekst).
12
Om sovjetologer, se Michael Cox, “The End of the Cold War and Why We Failed to Predict it“ i
Allen Hunter (ed.), Rethinking the Cold War, 1998; Peter Rutland, “Who Got It Right and Who Got It
Wrong?“ i Michael Cox (ed.), Rethinking the Soviet Collapse. Sovietology, the Death of Communism and the
New Russia, 1998.
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ders magtanvendelse eller truslen herom, som tog mindst fejl.13 Men også
disse forskere tog fejl i visse henseender. Det skete på især to måder. En første fejl var, at nogle forskere overvurderede betydningen af det totalitære systems magtbevarelsesmekanismer, der gjorde systemet så uafhængigt af stadige ændringer i økonomiske og samfundsmæssige faktorer, at det blev anset
for uigennemtrængeligt. Herved blev de totalitære træk videreudviklet til en
altomfattende totalitarismeformel, som udelukkede enhver mulighed for forandring. En slags evighedsmaskine, der fungerede på egne betingelser og var
kontrolleret af en almægtig ledelse.14 Den anden fejl var, at nogle af de forskere, som lagde stor vægt på sovjetsystemets totalitære karakter, samtidig tenderede mod at tage de sovjetiske påstande om styrkekorrelationernes ændring til fordel for „fredens og socialismens kræfter“ (dvs. Sovjetunionen)
som udtryk for de virkelige styrkeforhold i international politik. Man tillagde
den totalitære sovjetstats eneherskere en indsigt i magtens mekanismer, som
demokratiernes valgte ledere slet ikke kunne klare. Sovjetregimets styrke
både indadtil og udadtil blev overvurderet.15
Ser vi på vestlige politiske aktører og starter med Reagan-administrationen,
så nævnte den til tider Sovjetunionens svagheder, men for administrationen
var det afgørende Sovjetunionens overvældende militære styrke, som gjorde
det meget svært at forestille sig, at sovjetstaten stod foran sit fald. På seniorniveau var der tilsyneladende kun én, som mente, at Sovjetunionen var sårbar
og kunne overvindes – ikke i et eller andet vagt og langsigtet perspektiv, men
netop da („right then“) – nemlig præsident Reagan.16 Ved enkelte lejligheder
gav præsidenten offentligt udtryk herfor. Bl.a. sagde han i en tale i marts
1983, at kommunismen var endnu et sørgeligt og bizart kapitel i menneskets
historie, hvis sidste sider var ved at blive skrevet.17 Men uanset præsidentens
lede ved det sovjetiske system mente han også, at det kunne ændres, når det
blev inddraget i forhandlinger med et USA, der havde styrket sin militære position. Også her var Reagan i modsætning til de mange i administrationen,
særligt CIA og Pentagon, som tvivlede på, at de sovjetiske ledere nogensinde
1
3

Terry McNeill, “Soviet Studies and the Collapse of the USSR: in Defence of Realism“ i Michael Cox
(ed.), Rethinking the Soviet Collapse, s. 68.
14
Dette problem ved totalitarismeforskningen blev påpeget i Bjarne Nørretranders, Sovjetologiens metodeproblemer, 1978, s. 43-53; se også Jeane J. Kirkpatrick, The Withering Away of the Totalitarian State …
and other Surprises, 1990, s. 274, hvor forfatteren diskuterer, hvorfor totalitarismeforskere, inkl. hende
selv, på visse punkter tog fejl.
15
Dette påvises i f.eks. Walter Laqueur, The Dream That Failed, s. 85. Om tilbøjeligheden til at overvurdere Sovjetunionens magt i 1980’erne, se også ovenfor og note 2.
16
Se Robert Gates, From the Shadows. The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the
Cold War, New York, 1996, s. 194-7. Gates havde en lang karriere i CIA, som han blev direktør for i
1991; Norman Friedman, The FiftyYear War. Conflict and Strategy in the Cold War, 2000, s. 457-58.
17
„I believe that communism is another sad, bizarre chapter in human history whose last pages even
now are being written“, remarks to the National Association of Evangelics, 8. marts 1983, jf. Strobe
Talbott, The Russians and Reagan, New York, 1984, s. 118.
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ville forhandle i god tro.18 Enkelte
andre fremtrædende vestlige politikere gav udtryk for lignende opfattelser af Sovjetunionens styrke som
præsident Reagan og nævnte, at sovjetstaten reelt var på vej mod sin død.
Således sagde lord Carrington, der
var britisk udenrigsminister 1979-82
og blev generalsekretær for NATO
1984-88, i en tale i april 1983, at russerne var ved at synke til bunds på
grund af deres system. Deres økonomi og ideologi var døende. Hvad
der skete i Polen og umærkeligt også
i Sovjetunionen var en begyndende
dødsstivhed.19
Der var således vestlige politikere
og sovjetforskere, der udtalte sig om
sovjetsystemets nedgang og fald som
en nærliggende mulighed, længe før
Nye tider. En dansk studine kan træde ind i
det blev åbenlyst for enhver. Men der
det berygtede ”ingenmandsland” i grænseom- var tale om enkelte blandt mange.
rådet mellem Øst- og Vestberlin. Marts 1990.
Adskillige talte om sovjetstyrets stadige fremmarch langt op i ’80erne,
og de fleste anså sovjetregimet for stabilt. Alt i alt er der ingen tvivl om, at begivenhedsforløbet fra Gorbatjov for alvor begyndte at rokke ved sovjetsystemet i 1987-88 over Berlin-murens fald i november 1989 til Sovjetunionens opløsning ved udgangen af 1991 kom som en stor overraskelse for de fleste.
Langt de fleste havde anset det for højst usandsynligt, og kun nogle få havde
fantaseret om, at sovjetstatens død ikke blot var mulig og sandsynlig, men endog uundgåelig i overskuelig fremtid.
For holdbarheden af de ulige bedømmelser af Sovjetunionens interne og
eksterne styrke og forventningerne til sovjetstatens fortsatte eksistens tyder
18

Jack F. Matlock, Jr., Autopsy on an Empire. The American Ambassador’s Account of the Collapse of the Soviet
Union, 1995, s. 77f.
19
Lord Carrington udtalte bl.a.:“The Russians … are subsiding into a slow crisis because of their system. The economy and the ideology of Communism are moribound. What we are witnessing in
Poland, and imperceptibly in the corpulent body politic of the Soviet Union itself, is the onset of rigor mortis in a whole system – limb by limb. … there is no longer any doubt about the decline of the
East and the Soviet empire“, The 1983 Alastair Buchan Memorial Lecture, 21. april 1983, Survival,
vol. XXV (4), 1983, s. 147. Carringtons tale formede sig som et opgør med dem, der alene fokuserede på, om man i Vesten havde våben nok til at matche Sovjetunionen: „We do not lack the weapons or the will to deter or to defend… But we do lack a positive political strategy for dealing with
the Soviet Union“.
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ovenstående på, at det var vigtigt, at man interesserede sig for økonomiske og
samfundsmæssige langtidstendenser snarere end Sovjetunionens militære
magtkapacitet og ideologiske sammenhængskraft. Mens de økonomiske og
samfundsmæssige tendenser i sovjetsamfundet var væsentlige i et langtidsperspektiv, kan vi i dag se, at både den militære styrke og ideologien indeholdt
kimen til Sovjetunionens nedgang og fald. Det bør vi have i baghovedet, når
vi forsøger at forklare afslutningen på den kolde krig.

Afslutningen på den kolde krig: et analyseskema
Det vigtigste kendetegn på afslutningen på den kolde krig var Sovjetunionens
endelige opgivelse af de påtvungne kommunistiske diktaturer i Østeuropa og
accepten af Tysklands genforening efter frie valg, som fandt sted i tiden fra
Berlin-murens fald i november 1989 til underskrivelsen af Paris-erklæringen
et år senere (se kapitel 59). Herved sondres mellem afslutningen på den
kolde krig 1989-90 og Sovjetunionens sammenbrud og opløsning ved udgangen af 1991, men naturligvis er flere af de vigtigste baggrundsfaktorer og
aktørhandlinger, som i det følgende trækkes frem for at forklare afslutningen
på den kolde krig, sammenfaldende med de faktorer, som forklarer Sovjetunionens sammenbrud.20
Som udgangspunkt for forsøget på at forklare afslutningen på den kolde
krig opstilles et analyseskema med to dimensioner. For det første kan der sondres mellem strukturniveau og aktørniveau. Strukturniveau omfatter bagvedliggende økonomiske, teknologiske, samfundsmæssige og politiske struktu20

Der findes i den historiske og samfundsvidenskabelige litteratur adskillige bøger og samleværker
med forklaringer på afslutningen på den kolde krig. Vigtige eksempler er Pierre Allan and Kjell
Goldmann (eds.), The End of the Cold War. Evaluating Theories of International Relations, 1992; Timothy
Garton Ash, We The People. The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin & Prague, 1990;
Nick Bisley, The End of the Cold War and the Causes of Soviet Collapse, 2004; Alan Collins, The Security
Dilemma and the End of the Cold War, 1997; Michael Cox (ed.), Rethinking the Soviet Collapse, 1998;
Lawrence Freedman (ed.), Europe Transformed. Documents on the End of the Cold War, 1990; John Lewis
Gaddis, The United States and the End of the Cold War. Implications, Reconsiderations, Provocations, 1992;
Richard K. Herrmann and Richard Ned Lebow (eds.), Ending the Cold War. Interpretations, Causation,
and the Study of International Relations, 2004; Michael J. Hogan (ed.), The End of the Cold War. Its
Meaning and Implications, 1992; Jacques Lévesque, The Enigma of 1989. The USSR and the Liberation of
Eastern Europe, Berkeley, 1997; Richard Ned Lebow and Thomas Risse-Kappen (eds.), International
Relations Theory and the End of the Cold War, 1995; Olav Njølstad (ed.), The Last Decade of the Cold War;
Elizabeth Pond, Beyond the Wall. Germany’s Road to Unification, 1993; Ralph Summy and Michael E.
Salla (eds.), Why The Cold War Ended. A Range of Interpretations, Contributions in Political Science,
Number 53, London, 1995; William C. Wohlforth (ed.), Witnesses to the End of the Cold War, 1996;
William C. Wohlforth (ed.), Cold War Endgame. Oral History. Analysis. Debates, 2003.
En historiker, som fokuserer på den politologiske forsknings manglende evne til at forudsige afslutningen på den kolde krig, er John Lewis Gaddis „International Relations Theory and the End of the
Cold War“, International Security, Vol. 17 (3), 1992/93; to politologers svar er James Lee Ray and
Bruce Russett, “The Future as Arbiter of Theoretical Controversies: Predictions, Explanations and
the End of the Cold War“, British Journal of Political Science, Vol. 26 (4), 1996.
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rer, mens aktørniveau omfatter tiltag (initiativer eller beslutninger) taget af
politiske aktører. For det andet kan der sondres mellem interne faktorer i
Sovjetunionen og Sovjetunionen som en del af det internationale samfund og
international politik. Ingen af sondringerne er naturligvis entydige; f.eks. er
de bagvedliggende strukturer også i en eller anden forstand et resultat af politiske aktørers tiltag, der ligger længere tilbage, og der er altid problemer forbundet med entydigt at skelne mellem interne sovjetiske forhold og
Sovjetunionen som led i det internationale samfund. Men som en overordnet
opdeling af en uoverskuelig mængde af udviklingstendenser, begivenheder
og foranstaltninger i og uden for Sovjetunionen er analyseskemaet et hensigtsmæssigt begyndelsespunkt for overvejelser om og analyser af den kolde
krigs afslutning. I tabel 60.1 opregnes en række temaer grupperet under fire
forklaringstyper (1) – (4), der er udvalgt på grundlag af bl.a. gennemgangen
i kapitlerne 28 og 59 som sandsynlige eller mulige led i en forklaring. Ved
at gennemgå betydningen af de opregnede temaer kan man nærmere
identificere og karakterisere, hvorledes forskellige sider af samspillet
mellem bagvedliggende strukturer og politiske aktørers tiltag i Sovjetunionen
og i international politik indgår i en forklaring på afslutningen på den kolde
krig.
Tabel 60.1. Analyseskema til at forklare afslutningen på den kolde krig

Sovjetunionen

Sovjetunionen
i international
politik

Strukturniveau

Aktørniveau

(2)
Økonomisk og samfundsmæssig krise
Ideologisk desillusionering
Nationalitetsproblemer

(1)
Økonomiske reformforsøg
Politiske reformforsøg
Udenrigspolitisk nytænkning

(3)
Demokrati og velstand i Vest
Globalisering; informations- og
kommunikationsrevolution

(4)
Vesttysk østpolitik; vestlig CSCE-politik
Øst-Vest kontakter
INF; SDI; psykologisk krigsførelse

De iøjnefaldende begivenheder i 1989 som Ungarns grænseåbning, indsættelsen af den første ikke-kommunistiske regering i Polen, de store demonstrationer i DDR og Berlin-murens fald er ikke medtaget. Disse begivenheder har
en central rolle for at forstå, hvad der umiddelbart udløste afslutningen på
den kolde krig, men de hører ikke til de bagvedliggende strukturer og aktørtiltag. Det afgørende var fornyelsen i Sovjetunionen og dets udenrigspolitik,
dvs. faktorer angivet under (1), og baggrunden herfor i og uden for Sovjetunionen, dvs. faktorer opregnet under (2), (3) og (4). I forhold hertil kan beFORKLARINGER PÅ AFSLUTNINGEN PÅ DEN KOLDE KRIG
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givenhederne i Østeuropa i 1989 betragtes som en følgevirkning. Som det er
blevet formuleret af den sidste ortodokse leder af det ungarske kommunistparti, Karoly Grosz, i et interview i 1992, så var det ikke de østeuropæiske regimers sammenbrud, som førte til Sovjetunionens sammenbrud, men modsat: kommunismen i Østeuropa faldt, fordi den allerede var faldet i
Sovjetunionen.21
I det følgende analyseres først sammenhængen mellem på den ene side udviklingen i bagvedliggende strukturer i Sovjetunionen og i international politik – dvs. (2) og (3) i tabel 60.1 – og på den anden side de sovjetiske beslutninger om at iværksætte reformer og ændre udenrigspolitikken i anden halvdel af 1980’erne, dvs. (1). Dernæst analyseres betydningen for ændringerne i
den sovjetiske politik af de under (4) opregnede initiativer og beslutninger,
der helt eller delvist blev taget af omverdenen. Analysen heraf er delt i to
hovedafsnit. For det første analyseres betydningen af vestlige ideer og Øst-Vest
kontakter i form af delafsnit om vesttysk østpolitik, vestlig CSCE-politik i
Helsingfors-processen og en bredere gruppe af kontakter mellem Øst og Vest
omfattende møder mellem transnationale elitegrupper og regeringsledere.
For det andet analyseres vestlig styrkepolitik, dvs. NATO’s INF-politik, det
amerikanske strategiske forsvarsinitiativ (SDI) og den amerikanske psykologiske krigsførelse.
Ingen af de angivne beslutninger, foranstaltninger eller kontakter var blevet iværksat med henblik på at få sluttet den kolde krig eller forårsage
Sovjetunionens opløsning, jf. gennemgangen af initiativerne i kapitel 28 og
59, men de er på forskellige måder relevante for at forstå og forklare afslutningen på den kolde krig. Som ved alle forsøg på at bestemme konsekvenserne af større politiske beslutninger er der naturligvis problemer forbundet
hermed, først og fremmest at de opregnede beslutninger, foranstaltninger og
diskussioner indgik i et samspil med et mere omfattende sæt af aktørhandlinger. En af de metoder, som må tages i brug i et forsøg på at bestemme effekterne af bestemte beslutninger, er overvejelser om alternative begivenhedsforløb, hvis aktørerne havde valgt en anden adfærd.22 Sådanne overvejelser er altid nødvendige, når man skal forklare konsekvenserne af politiske
beslutninger, og i den forstand er alle forklaringer hypotetiske. Men det betyder naturligvis ikke, at så kan den ene forklaring være lige så god som den anden – at alle forklaringer er ligegyldige.23

21

Lévesque, The Enigma of 1989, s. 137.
Uffe Østergård, „Hvad nu hvis …. Kontrafaktiske hypoteser og „åbne“ situationer i historie og historieforskning“, Kritik, 127, 1997; se også George W. Breslauer, „Counterfactual Reasoning in
Western Studies of Soviet Politics and Foreign Relations“ i Philip E. Tetlock and Aaron Belkin (eds.),
Counterfactual Thought Experiments in World Politics, 1996.
23
Mary Fulbrook, Historical Theory, London, 2002.
22
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Bagvedliggende strukturer og sovjetisk adfærd
Bagvedliggende strukturer giver politiske beslutningstagere visse muligheder
og sætter visse begrænsninger for deres valg. Men en simpel strukturel determinisme giver ikke mening. Heller ikke når man vil forstå de sovjetiske beslutninger i sidste halvdel af 1980’erne. Den økonomiske og samfundsmæssige
nedgang, den dybe ideologiske desillusionering og de voksende nationalitetsproblemer rundt om i det sovjetiske imperium (kasse 2) sammen med de
udefra givne strukturelle begrænsninger (kasse 3) determinerede ikke simpelthen beslutningerne om økonomiske og politiske reformer og en ændret
udenrigspolitik (kasse 1). Opbruddet i de bagvedliggende strukturer er nødvendige, men ikke tilstrækkelige for at forklare den sovjetiske adfærd. Der var
altid i hvert fald et vist handlerum for de politiske beslutningstagere i Moskva.
Det centrale er at analysere karakteren af dette handlerum, hvordan det blev
stadig indsnævret og de mulige motiver for at beslutte det ene eller det andet,
dvs. finde frem til den særlige konfiguration af væsentlige strukturer og beslutninger.24

Generationsskifte, erkendelse af krise og imperial overbebyrdelse
I de første år af 1980’erne var der tegn på, at reaktionen på Reagan-administrationens politik hos den generation af sovjetledere, der havde erfaringer
fra Stalin-tiden og 2. verdenskrig, var muligheden for via appeller til national
stolthed og fædrelandskærlighed at mobilisere alle samfundets materielle og
åndelige ressourcer for at redde kommunismen og det sovjetiske imperium.
Om ikke andet kunne man herved få et pusterum med henblik på senere at
genoptage den altomfattende konkurrence med kapitalismen.25 Det kan ikke
uden videre afvises, at en viljestærk leder af den totalitære sovjetstat kunne
have gennemtrumfet valget af denne mulighed i begyndelsen af 1980’erne.
Derfor var det heller ikke så meget Sovjetunionens militære styrke som dets
fundamentale økonomiske og samfundsmæssige krise i kombination med den
militære styrke, der kunne gøre situationen farlig i begyndelsen af 1980’erne.26
Af samme grund kan man ikke slutte fra det forhold, at Sovjetunionen havde
flere grundlæggende svagheder, end vi i omverdenen dengang kunne se, til,
at så var det heller aldrig en fare for omverdenen. Selv om sammenhængskraften og viljestyrken bag Sovjetunionens militære magt blev overvurderet af
24

Herrmann and Ned Lebow, „What Was the Cold War? When and Why Did it End?“, Herrmann
and Lebow (eds.), Ending the Cold War.
25
Anatoly Dobrynin, In Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents, Seattle and
London, 1995, s. 482; Vladislav M. Zubok, “Gorbachev and the End of the Cold War: Different
Perspectives on the Historical Personality“, Wohlforth (ed.), Cold War Endgame, s. 207f.
26
Colin S. Gray, “The Most Dangerous Decade: Historic Mission, Legitimacy, and Dynamics of the
Soviet Empire in the 1980s“, Orbis, Vol. 25 (1), 1981.
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vestlige lande, var der stadig militært isenkram nok til, at en desperat ledelse
kunne have fejlbedømt situationen eller følt sig presset til krig med deraf følgende ødelæggelser i et omfang, som ikke var set i nogen tidligere krig.
Under alle omstændigheder er det en fejlslutning at sige, at sovjetlederne i
midten af 1980’erne ikke havde noget andet valg end det, de faktisk traf. Der
var mange baggrundsfaktorer, som pressede dem i den retning, de valgte –
økonomiske og politiske reformforsøg – men det havde der også været tidligere, da de traf andre valg.
For at forstå, hvorfor sovjetledelsen efter et par års lammelse i begyndelsen
af 1980’erne traf den beslutning, de gjorde, må man bl.a. inddrage det generationsskifte, der kom med Gorbatjovs tiltræden i 1985. De økonomiske og
politiske reformbestræbelser var udtryk for et valg truffet af en ny ledergeneration i Sovjetunionen, der ikke havde personlige erfaringer som voksne fra
2. verdenskrig og Stalins tid med alt, hvad dette indebar. Dette valg kan man
ikke forstå uden at tage hensyn til samspillet mellem aktørvalg (truffet af en
ny ledergeneration) og den særlige samfundsmæssige baggrund (dyb økonomisk og social krise og ideologisk desillusionering).27 Den nye ledergeneration havde nye ideer og en ny måde at tænke på og det uanset, at den var udgået fra det sædvanlige sovjetiske partioligarki, der indgik i nomenklaturaen, og
havde gennemgået den traditionelle sovjetiske ideologiske opdragelse med
alle de obligatoriske bekendelser til marxismen-leninismen.28 Medlemskab af
den privilegerede nomenklatura og marxistisk-leninistisk opdragelse var altså
ikke altafgørende for tænkemåde og adfærd hos den del af partioligarkiet,
som nåede toppen i midten af 1980’erne.
Men i dette ligger ikke, at den nye ledelse nødvendigvis forstod dybden af
den interne krise eller konsekvenserne af deres valg. Det gjorde de højst sandsynligt ikke. Udtrykt bagvendt og med en særlig pointe kan man sige, at med
mindre Gorbatjov og andre reformatorer i den sovjetiske ledelse sigtede på at
ødelægge sovjetstaten, undervurderede de fuldstændigt virkningerne af deres
beslutninger for sovjetsystemets overlevelse. Samtidig er der dog ingen tvivl
om, at de sovjetiske reformtilhængere med Gorbatjov i spidsen i årene 198688 i stigende grad erkendte omfanget af sovjetsamfundets økonomiske krise,
om end de havde forskellige meninger om, hvor store ændringer, der var behov for. Om disse afgørende år i de febrilske forsøg på at reformere og omstrukturere sovjetøkonomien samt foretage de nødvendige ændringer i uden27

Paul Hollander, Political Will and Personal Belief. The Decline and Fall of Soviet Communism, New haven
and London, 1999, s. 87-134.
28
Det egentlige partioligarki bestod af heltidsfunktionærer (apparatjiki) på i alt godt en halv million
mennesker. Sammen med højere embedsmænd inden for statsapparatet, politiet, officerskorpset, loyale videnskabsmænd og systemtro forfattere udgjorde de nomenklaturaen på i alt ca. 750.000 personer. Nomenklaturaen havde adgang til en række særlige privilegier som lukkede butikker med kvalitetsvarer, særlige restauranter, klinikker og feriehjem, udlandsrejser, boliger, biler, censureret informationsmateriale, fortrinsret til højere uddannelse for deres børn, osv., jf. Erling Bjøl, De Nye Russere,
1986, s. 39-40.
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rigspolitikken, kan man sige, at det forhold, at sovjetlederne ikke lod sig
skræmme af de stadig mere iøjnefaldende tegn på, at selve sovjetstaten kunne
komme i fare, i hvert fald viser, at der virkelig var kommet nye folk præget af
en ny tankegang i spidsen i Moskva.29
I den forklaringsmodel, som her opstilles for at forstå sammenhængene
mellem bagvedliggende strukturer og politiske beslutninger, er den udenrigspolitiske nytænkning først og fremmest en funktion af sovjetledelsens ønsker
om økonomiske og efterhånden også politiske reformer for at rette op på
stagnationen i sovjetsamfundet. En ny sovjetisk udenrigspolitik var ikke et fra
begyndelsen selvstændigt mål, selv om den nye ledelses generelle tænkning
klart indeholdt spirerne til en ny udenrigspolitik. Forholdet var det, at den
nye sovjetledelse hurtigt erkendte, at overbebyrdelsen i Sovjetunionens udenrigs- og forsvarspolitik („imperial overstretch“) var en del af baggrunden for
Sovjetunionens økonomiske krise. De enorme forsvarspolitiske byrder som
følge af det store antal sovjetiske soldater i især DDR (350.000) samt de udvidede aktiviteter i den tredje verden siden 1960’erne og 1970’erne bevirkede
en gennemgribende militarisering af sovjetøkonomien. Denne militarisering
betød ikke alene, at formentlig mellem en tredjedel og en fjerdedel af det sovjetiske bruttonationalprodukt blev brugt til Sovjetunionens militærapparat,
men at der var en fundamental stivhed og skævhed i hele sovjetøkonomien.
Forsvarsbyrden gjorde Sovjetunionen til den forarmede supermagt.30 I
sammenhæng hermed må det bemærkes, at opvurderingen af de sovjetiske
forsvarsudgifter fra ca. 17% til måske den dobbelte procentandel af det sovjetiske BNP i begyndelsen af 1980’erne ikke så meget afspejlede en opadgående
vurdering af de sovjetiske forsvarsudgifter – og dermed af den sovjetiske militære trussel – som en stærkt nedadgående vurdering af den sovjetiske økonomi.31 En
anden side af den grundlæggende forvridning af den sovjetiske økonomi
viste sig, da der i sidste halvdel af 1980’erne blev større åbenhed omkring
simple statistiske data, og det blev klart for flere og flere, at børnedødeligheden længe havde været stigende og den gennemsnitlige levealder faldende. I
det sovjetiske økonomiske system var naturressourcer blevet betragtet som et
frit gode med uoverskuelige miljøødelæggelser til følge, og sammenholdt
29

Se især Jeff Checkel, “Ideas, Institutions, and the Gorbachev Foreign Policy Revolution“, World
Politics, Vol. 45 (2), 1993; Robert English, “The Sociology of New Thinking: Elites, Identity Change,
and the End of the Cold War“, Journal of Cold War Studies, Vol. 7 (2), 2005; William E. Odom, “The
Sources of ‘New Thinking’ in Soviet Politics“, Njølstad (ed.), The Last Decade of the Cold War; Mikhail
Gorbachev, Memoirs, 1997, s. 219-358 giver et indtryk af de stadige overvejelser i Kreml; se også en af
Gorbatjovs nærmeste medarbejdere: Anatoly Chernyaev, My Six Years with Gorbachev, 2000.
30
Henry S. Rowen and Charles Wolf, Jr. (eds.), The Impoverished Superpower. Perestroika and the Soviet
Military Burden, Institute for Contemporary Studies, 1988.
31
Geir Lundestad, “’Imperial Overstretch’, Mikhail Gorbachev, and the End of the Cold War“, Cold
War History, Vol. 1 (1), 2000. Vestlige iagttagere og efterretningsorganer havde naturligvis store problemer med at vurdere det sovjetiske forsvarsbudgets reelle størrelse. Men givet strukturen af den
sovjetiske økonomi havde den sovjetiske ledelse også selv vanskeligt ved at få et realistisk billede af
størrelsen af den sovjetiske forsvarsbyrde (se også kapitel 59).
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med andre lande på et tilsvarende velstandsniveau målt i BNP pr. indbygger
var sundhedstilstanden i den sovjetiske befolkning betydeligt værre end hidtil antaget.32 Den større åbenhed omkring dette var i sig selv med til at undergrave tilliden til systemet.
I det omfang, der kan peges på én faktor som grundlæggende for at forstå
Sovjetunionens nedgang og afslutningen på den kolde krig, var det derfor
svaghederne ved det sovjetiske økonomiske system med dets rod i den stalinistiske økonomiske model. Også andre faktorer forbundet med både interne
sovjetiske forhold og vestlige initiativer spillede en rolle (jf. nedenfor), men
vurderet i et langtidsperspektiv var den stadige svækkelse af den sovjetiske
økonomi den vigtigste faktor.33

Fra topstyrede reformforsøg til uafhængige processer
Med Gorbatjov blev stadig flere i den sovjetiske elite overbeviste om, at uden
grundlæggende økonomiske reformer ville Sovjetunionen falde mere og
mere tilbage i forhold til de kapitalistiske lande. Én ting var at vinde allierede
i den fattige verden ved hjælp af forskellige former for økonomisk hjælp og
venskabsaftaler. Man kunne også bygge flere og større raketter, udvikle større
hærstyrker og lade den sovjetiske flåde vise flaget på verdenshavene. Og alt
kunne endda bidrage til at overbevise politikere, iagttagere og analytikere i
Vesten om at Sovjetunionen virkelig var ved at ændre styrkekorrelationerne
til socialismens fordel. Og – efter tidligere sovjetlederes tankegang – ville det
tvinge kapitalisterne til at give efter for den socialistiske verdens fremmarch.
Men – erkendte den nye ledelse – alt dette havde været enormt omkostningskrævende for en økonomi, der fungerede stadig dårligere. Derfor kunne intet i det lange løb erstatte den grundlæggende økonomiske omstrukturering,
som var nødvendig i en militær supermagt, både for at opretholde supermagtsstatus og for at tilfredsstille menneskers grundlæggende behov i en verden, hvor det blev stadig sværere at holde befolkningen – eller blot eliten – i
uvidenhed om velstand og demokrati i den kapitalistiske verden.
Sovjetunionen stod stort set uden for de grundlæggende omstruktureringer i
den internationale økonomi og økonomisk-teknologiske revolution, som forbindes med globaliseringen, og det kom til at koste sovjetstaten dyrt. Ikke
mindst den stadigt voksende teknologiske kløft i forhold til de kapitalistiske
lande og Sovjetunionens manglende evne til at deltage i informations- og
kommunikationsrevolutionen på det militære område var vigtig. Denne udvikling knækkede for alvor troen på sovjetsystemets evne til at opretholde lan-

32

Murray Feshbach and Alfred Friendly, Jr., Ecocide in the USSR. Health and Nature Under Siege, 1991.
Blandt de mange skrifter, der når denne konklusion kan nævnes Celeste A. Wallander, “Western
Policy and the Demise of the Soviet Union“, Journal of Cold War Studies, Vol. 5 (4), 2003; Walter
Laqueur,The Dream That Failed, s. 50-76.
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dets supermagtsstatus hos de informerede – som ofte var de uniformerede –
inden for toppen af officerskorpset og efterretningsorganerne.34
Dels som en følge af disse økonomiske og teknologiske udviklingstendenser, dels som en selvstændig faktor havde der udviklet sig en ideologisk desillusionering og kynisme over for den marxistisk-leninistiske ideologi, som i officielle taler, skrifter og medier under Bresjnev (1964-82) og de følgende to
partiledere (Andropov og Tjernenko (1982-85)) i stadig højere grad antog rituelle former. På grund af censuren og sanktionssystemet over for afvigere var
der ingen, som kunne sige fra uden at risikere egen og familiens status med
tilhørende privilegier. Det, som for nogle vestlige iagttagere var den totalitære
stats store fordel i konflikten med demokratier, viste sig hurtigt efter midten
af 1980’erne at have været Sovjetunionens grundlæggende svaghed: ingen fri
offentlig debat med ledsagende udstilling af eget samfunds snavsede tøj.
Samtidig sprang nationalitetskonflikter frem i den ene del efter den anden af
det udstrakte multinationale sovjetimperium som en konsekvens af den begyndende topstyrede liberalisering. Først i Centralasien i Kasakhstan i 1986,
derefter i de sydlige grænselande Armenien og Aserbajdsjan i 1988 og omtrent samtidig i de tre baltiske republikker Estland, Letland og Litauen.35 Den
nye reformorienterede ledelse i Moskva stod tydeligt helt uforstående over
for disse bevægelser, men med udviklingen mod et mere åbent politisk system
som led i arbejdet for økonomiske omstruktureringer er det tvivlsomt, om en
mere indsigtsfuld ledelse i Moskva i sidste ende kunne have gjort ret meget
for at holde sammen på Sovjetunionen. Under alle omstændigheder bidrog
både den ideologiske desillusionering og nationalitetsproblemerne til den
fundamentale svækkelse af Sovjetunionen, som var en af forudsætningerne
for afslutningen på den kolde krig.
Hos mange vestlige iagttagere blev de fundamentale økonomiske og samfundsmæssige svagheder ved sovjetstaten længe overskygget af den mægtige
sovjetiske militærmaskine, og det var givetvis en af grundene til, at sammenbruddet kom så overraskende. Men at noget kommer overraskende udelukker naturligvis ikke, at det kan forklares som et resultat af en udvikling, der
har været længe undervejs. I dag er det tydeligt, at nedgangen faktisk var
længe undervejs. Nogle få sagde tidligt – evt. ud fra en instinktiv fornemmelse
af den ene eller den anden baggrundsfaktor – at sammenbruddet var på vej
(se ovenfor). Men under alle omstændigheder kan man konkludere på linje
med en britisk sovjetforsker: Lenin forudsagde tilbage i 1919, at arbejdskraftens produktivitet i det lange løb ville være vigtigere end våben for udfaldet
af kampen mellem socialismen og kapitalismen. På dette punkt var Lenin en

34

William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military, 1998, s. 223f.
Geoffrey A. Hosking, Jonathan Aves and Peter J. S. Duncan, The Road to Post-Communism.
Independent Political Movements in the Soviet Union, 1985-1991, 1992.
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Gorbatjov blev ofte afbildet på denne måde: som en mand der i sin reformiver kom til at ramme
sig selv hårdest. Bragt i Weekendavisen, 13. december 1991. (Roald Als)
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bedre kilde til visdom end hans efterfølgere.36 Indtil Gorbatjov erkendte,
hvor galt det stod til. Men da var det for sent.

Vestlige ideer og Øst-Vest kontakter
Ved analyser af ideers betydning for et lands udenrigspolitik eller international
politik kan der groft taget skelnes mellem tre niveauer: verdensanskuelser, principielle opfattelser og opfattelser af konkrete sammenhænge.37 Den følgende
analyse fokuserer på betydningen af især principielle opfattelser og opfattelser
af konkrete sammenhænge i forbindelse med: a) vesttysk østpolitik; b) vestlig
CSCE-politik i Helsingfors-processen; c) Øst-Vest kontakter siden 1960’erne
mellem både transnationale elitegrupper og regeringsledere. Spørgsmålet er
om og hvordan forskellige principielle og konkrete opfattelser, som eksplicit
eller implicit lå i de to vestlige politikker (vesttysk østpolitik og vestlig CSCEpolitik) og i Øst-Vest kontakterne, bidrog til afslutningen på den kolde krig.

Vesttysk østpolitik
Den nye vesttyske østpolitik blev startet af den social-liberale Brandt-koalition
i 1969 og fortsat i modificeret form af Schmidt 1974-82. I det væsentlige blev
den videreført af Kohl op gennem 1980’erne. Som omtalt i kapitel 28 byggede denne politik på en række principielle opfattelser af Vesttysklands interesser i relation til Tysklands enhed, Sovjetunionen, DDR og de østeuropæiske
lande udviklet inden for rammerne af Vesttysklands medlemskab af NATO og
under stadig hensyntagen til Tysklands historiske byrde fra nazi-tiden.
Samtidig lå der i østpolitikken nogle mere eller mindre eksplicitte opfattelser
af og forventninger om konkrete virkninger af denne politik.
Vurderet i et længere perspektiv var det en væsentlig effekt af vesttysk østpolitik, at den fjernede en stor del af grundlaget for de stadige henvisninger
til truslen fra et revanchistisk Vesttyskland, som siden 2. verdenskrig havde været en fast bestanddel af sovjetisk propaganda. 2. verdenskrig havde kostet
Rusland 27 millioner mennesker og efterladt et uudsletteligt indtryk på den
36

Michael Cox, “The 1980s Revisited or the Cold War as History – Again“, Njølstad (ed.), The Last
Decade of the Cold War, s. 24.
37
Judith Goldstein and Robert O. Keohane, “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework“ i
Goldstein and Keohane (eds.), Ideas and Foreign Policy. Beliefs, Institutions, and Political Change, 1993,
s. 3-30. De to forskere skelner mellem “worldviews“ (verdensanskuelser), “principled beliefs“ (principielle opfattelser) og “causal beliefs“ (opfattelser af konkrete sammenhænge). “Worldviews are embedded in the symbolism of a culture and deeply affect modes of thought and discourse“ og “entwined with people’s conceptions of their identities, evoking deep emotions and loyalties“.; “principled
beliefs consist of normative ideas that specify criteria for distinguishing right from wrong and just
from unjust“; og “causal beliefs are beliefs about cause-effect relationships which derive authority
from the shared consensus of recognized elites“, sst., s. 8-10.
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brede befolkning og den generation, som stod i spidsen for Sovjetunionen
indtil midten af 1980’erne. Bedømt på den baggrund var der en højst reel
klangbund for den sovjetiske propaganda. I hvert fald spillede stærkt selektive
udlægninger af Sovjetunionens heltemodige indsats i krigen gennem mange år
en fremtrædende rolle som bevis på socialismens overlegenhed i det sovjetiske
informations- og opdragelsessystem. Det appellerede til noget, som mange i
den russiske befolkning direkte havde erfaring med, og offervilje og fædrelandskærlighed blev forbundet med behovet for ideologisk fasthed.
Da der fra begyndelsen af 1970’erne blev knyttet mange nye kontakter med
Vesttyskland, blev det stadig vanskeligere for Sovjetunionen at bruge det tyske
skræmmebillede som middel til at kontrollere Østeuropa. Billedet af en vesttysk forbundskansler, der med sin fortid som flygtning fra nazismen og sin optræden i Warszawa i 1970 (Willy Brandt på knæ foran mindesmærket for
Warszawas ghetto, jf. kapitel 28) symboliserede det anti-nazistiske i tysk historie, gjorde utvivlsomt et stærkt indtryk også i østeuropæiske lande. Det var tydeligt for alle, at den nye vesttyske politik lagde vægt på udsoning med de tidligere fjender mod øst, og det havde en virkning, som intet selv nok så effektivt propagandaapparat kunne styre fuldt ud. Selve det, at generationen med direkte
erfaringer fra 2. verdenskrig efterhånden forsvandt, var naturligvis vigtigt,
men også det forhold, at Sovjetunionen af økonomiske grunde havde behov
for at udbygge forbindelserne med den mest velfungerende økonomiske stormagt i Europa var i sig selv med til langsomt at undergrave grundlaget for, at
Sovjetunionen uden videre kunne fortsætte denne propagandamæssige side af
den kolde krig. Alt i alt er der derfor ingen tvivl om, at i forholdet til Sovjetunionen gjorde den nye vesttyske østpolitik det nemmere for den sovjetiske
ledelse at acceptere den tyske genforening og Østeuropas frigørelse i 1989-90.38
Den vesttyske østpolitik havde også den konsekvens, at Vesttyskland fik
store og varige økonomiske og politiske interesser i at opretholde de nye forbindelser med Sovjetunion og opfattede disse som nyttige for at mildne
virkningerne af den kolde krig.39 Andre europæiske lande var enige heri,
mens USA ofte havde en anden holdning. Det skabte nogle konflikter, f.eks.
den transatlantiske strid i 1982 om olie- og gasledningen, som USA var bange
for ville gøre Vesteuropa afhængig af russerne med en deraf følgende fare for
at udsætte sig for politisk pression (se kapitel 59). Det er imidlertid ikke muligt at pege på noget tilfælde, hvor denne mulighed manifesterede sig. Når
det kom til stykket, var Sovjetunionen simpelthen alt for meget en økonomisk
dværg til at kunne tillade sig det.
I forhold til DDR var virkningerne af østpolitikken mere sammensatte og
indirekte. I forbindelse med det første møde mellem regeringslederne fra de
38

Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent, New York, 1993, s. 364f.
Geir Lundestad, “The European Role at the Beginning and Particularly the End of the Cold War“,
Njølstad (ed.), The Last Decade of the Cold War, s. 67-8,
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to tyske stater, Brandt og Stoph, i Erfurt i DDR i marts 1970 udvikledes der
spontant en demonstration til fordel for Brandt, der var indkvarteret på et hotel på et værelse ud til et af byens større torve. Det var en situation, som kom
helt bag på ikke alene det østtyske politi, men også SED’s ledelse. Der var naturligvis alene tale om en mindre og lokalt begrænset demonstration, men givet betingelserne for sådanne politiske manifestationer i DDR var det tydeligt,
hvor den østtyske befolknings sympati lå. Der var ingen tvivl om, at den nye
vesttyske politik i forhold til DDR kunne basere sig på og videreudvikle nogle
grundlæggende holdninger hos befolkningen i DDR. På baggrund af disse
begivenheder udtalte Valentin Falin, som var Sovjetunionens ambassadør i
Vesttyskland fra 1971 til 1978, i et interview i 1997, at processen mod tysk genforening begyndte i Erfurt i foråret 1970.40 Samtidig illustrerede scenen fra
Erfurt på et tidligt tidspunkt et af de skarpe dilemmaer i den vesttyske østpolitik: hvor langt og hvor hurtigt skulle vesttyske politikere gå i forsøget på
Wandel durch Annäherung? Hvornår resulterede forsøg på tilnærmelse til DDR
i destabilisering og evt. et nyt 17. juni (jf. opstanden i DDR 17. juni 1953, se
kapitel 3)? Spørgsmålene er nært forbundne med forholdet mellem liberalisering og stabilitet som følge af den vesttyske politik.
En del af den oprindelige forestilling bag østpolitikken var en ide om liberalisering gennem stabilisering: ved at anerkende status quo og stabilisere DDRstyret kunne man efterhånden trække det i retning af liberalisering og større
afslappethed over for flere forbindelser med Vesttyskland. Tankegangen var,
at der kunne skabes flere og flere tråde mellem de to dele af Tyskland, både
på det direkte menneskelige plan og ved at Vesttyskland bidrog med gode DM
til den skrantende østtyske økonomi. Derved kunne man ifølge denne forestilling få de to Tysklande til langsomt at nærme sig hinanden med en umærkelig men virkelig Wandel durch Annäherung som resultat.
Hvad der skete op gennem 1970’erne og indtil slutningen af 1980’erne var
imidlertid snarere stabilisering uden liberalisering, dvs. det østtyske styre stabiliseredes, men der kom ikke mere frihed for borgerne.41 For de østtyske ledere
blev udbygningen af de økonomiske forbindelser med Forbundsrepublikken
og den finansielle støtte snarere en god anledning til at undlade økonomiske
reformer med alle de politiske risici, reformer medførte.42 På den måde blev
hjælpen fra Vesttyskland for det østtyske regime en sovepude til fortsat at
drømme om, at de var på vej mod at virkeliggøre socialismen på tysk jord.
Både hos de østtyske ledere og blandt mange i Vesttyskland samt i andre vest40
M.E. Sarotte, Dealing with the Devil. East Germany, Détente, and Ostpolitik, 1969-1973, London, 2001,
s. 42f.; se også Ash, In Europe’s Name, s. 182 samt s. 202, der omtaler scenen med Willy Brandt ved det
samme vindue i Erfurt efter Tysklands genforening 20 år senere.
41
Ash, In Europe’s Name, s. 368.
42
Det mest iøjnefaldende eksempel på finansiel støtte var et milliardlån til DDR, som var garanteret
af den vesttyske regering, og i 1983 blev forhandlet på plads af ministerpræsidenten i Bayern, Franz
Josef Strauss, som var leder af det konservative CSU, CDU’s søsterparti i Bayern. Lånet genskabte for
en tid DDR’s anstrengte internationale kreditværdighed, jf. Ash, In Europe’s Name, s. 102 og 156.
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lige lande voksede der en illusion frem om, at DDR virkelig var blevet et stabilt og højt udviklet samfund baseret på et holdbart økonomisk grundlag. Alt
gik jo tilsyneladende fint, og det hjalp, når Vesttyskland til tider ville købe
nogle politiske fanger fri fra fængsler i DDR: så fik DDR en nødvendig finansiel indsprøjtning samtidig med, at man slap af med nogle besværlige mennesker. De øgede muligheder for kortere udrejse til Vesttyskland fremmede også
på en egen måde den tilsyneladende stabilisering af DDR. I 1989 brasede det
hele sammen, og de ovennævnte modsatrettede forestillinger om forholdet
mellem stabilisering og liberalisering endte med befrielse gennem destabilisering.43 På kort tid blev det klart for alle, hvor skrøbelig den østtyske økonomi
og politiske struktur hele tiden havde været.
På den baggrund kan man godt slutte, at denne side af vesttysk østpolitik
også ydede sit bidrag til afslutningen på den kolde krig, men det skete via en
række omveje, rundkørsler og tilbageveje, som betyder, at bidraget i udpræget grad har været indirekte. De første år efter 1969 bidrog østpolitikken
utvivlsomt til at vedligeholde nogle holdninger og sympatier i den østtyske befolkning, jf. ovennævnte demonstration i Erfurt i foråret 1970, som først kom
klart frem igen godt 19 år senere. Set i det lys kan man give den sovjetiske
Bonn-ambassadør ret: vejen mod tysk genforening begyndte i Erfurt – og tog
20 år at tilbagelægge, fordi den var så kringlet. Konklusionen er, at uanset
værdien af østpolitikken som et afspændings- og Tysklandspolitisk instrument
under den kolde krig, herunder værdien af at kunne vedligeholde kontakten
mellem mennesker i de to Tysklande, var der tale om et betinget og i dobbelt
forstand indirekte bidrag fra vesttysk østpolitik til afslutningen af den kolde krig.
Det afgørende vesttyske bidrag til den fredelige afslutning på den kolde
krig på demokratiske præmisser var den stadige udvikling af Vesttyskland som
et velstående og demokratisk samfund. Det var Vesttyskland som et lidt kedeligt, velstående, civiliseret, borgerligt (for ikke at sige småborgerligt) og stabilt demokrati – med omskrivning af en formulering af den britiske historiker
Timothy Garton Ash44 – der efterhånden fjernede ethvert grundlag for talen
om revanchisme fra det kapitalistiske Vesttyskland. Det var kombinationen af
demokrati og velstand i den særlige vesttyske version, som gjorde Vesttyskland
tiltrækkende for borgerne i det andet Tyskland. På den måde var det Adenauers magnetteori kombineret med aktiv deltagelse i vestlige økonomiske og
sikkerhedspolitiske samarbejdsstrukturer fra 1950’erne, som i sidste ende fik
sin virkning, godt hjulpet af Brandts østpolitik 20 år senere.

Vestlig CSCE-politik: Helsingfors-processen
Undertegnelsen af Helsingfors-slutakten i 1975 satte en helt ny proces i gang
43
44

Ash, In Europe’s Name, s. 369.
Ash, In Europe’s Name, s. 370.
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i Europa, der var baseret på nogle principielle opfattelser af fri informationsspredning og virkeliggørelse af menneske- og borgerrettigheder i hele
Europa. Flere af de konkrete forsøg på at sprede ideer og informationer på
tværs af jerntæppet var naturligvis ikke nye og havde længe været omstridte.
F. eks. havde Radio Free Europe/Radio Liberty eksisteret og var blevet kritiseret
som ’koldkrigeriske’ siden begyndelsen af den kolde krig, først og fremmest
af repræsentanter for de kommunistiske lande, men også af en del i Vesteuropa. Det nye var den institutionelle og politiske sammenhæng, hvor der
kunne stilles krav om friere forbindelser. Først og fremmest eksisterede der
nu et dokument, som var underskrevet af de kommunistiske lande, og sammen med udviklingen af en idémæssig og organisatorisk infrastruktur kunne
det bruges til at åbne nye sprækker i jerntæppet.
Efter CSCE-konferencen dannedes et antal såkaldte „Helsingfors overvågningskomitéer“ i de kommunistiske lande, som efterhånden fangede opmærksomheden i vestlige medier. Efter nogle mindre iøjnefaldende initiativer i østeuropæiske lande blev der i foråret 1976 på initiativ af fysikeren Jurij
Orlov startet en gruppe i Moskva, og derefter blev der dannet tilsvarende
grupper i andre dele af Sovjetunionen. I Tjekkoslovakiet blev Charter-77 oprettet i januar 1977, og ikke mindst denne fik stor dækning i vestlige medier.
Ved partimøder i de to lande samt i DDR og Polen måtte partisekretærer svare
på spørgsmål om betydningen af Helsingfors-slutakten, og efter Slutakten var
blevet offentliggjort i Neues Deutschland var der flere tusinde østtyskere, som
anmodede om ret til udrejse med henvisning til dokumentet. Et par år senere
blev der gennemført skueprocesser mod de såkaldte systemkritikere i
Sovjetunionen og mod Charter-77 medlemmer i Tjekkoslovakiet, og de samlede stor opmærksomhed og førte til stærk kritik i vestlige lande for overgrebet mod menneskerettighederne i de kommunistiske lande.45 Resultatet var,
at Helsingfors-slutakten som et udtryk for forsøg på afspænding førte til ny
spænding eller i hvert fald højlydt udveksling af modsatrettede opfattelser og
skældsord mellem regeringerne i Øst og diverse politiske grupperinger og regeringer i Vest.
Denne spænding-afspænding-spændings cyklus var dels en følge af asymmetrien mellem demokrat og diktatur, dels en følge af, at USA med Carteradministrationens tiltræden i januar 1977 skiftede fra at opfatte afspænding i
rent mellemstatslige termer og primært et anliggende for statslederne i de to
supermagter til at tillægge overholdelse af menneskerettighederne stor vægt.
Mange amerikanske kommentatorer opfattede Helsingfors-slutakten som en
aftale om menneskerettigheder, som Sovjetunionen løb fra. På det første opfølgningsmøde i Beograd, som begyndte i efteråret 1977 og sluttede i foråret
45

Mary Dau, Hansen og Ivanov. Afspændingen mellem Øst og Vest., 1985, s. 185f.; Vojtech Mastny, Human
Rights, And European Security. Analysis and Documentation, 1986, s. 102f.; Daniel C. Thomas, The Helsinki
Effect. International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism, 2001, s. 97f.
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1978, gav det sig udslag i skarpe amerikanske anklager mod de kommunistiske lande for at overtræde menneskerettighederne.46 Anklagerne blev i vid
udstrækning, om end i mere dæmpet form, støttet af andre vestlige lande. De
vesteuropæiske lande både inden for og uden for NATO havde hele tiden
delt en opfattelse af den menneskelige dimensions betydning i afspændingen
som udmøntet i Helsingfors-processen, der afveg fra den mellemstatslige og
supermagtsorienterede, som Nixon-administrationen delte, og ifølge hvilken
åbenhed og menneskerettigheder ikke var et emne for diplomatiske forhandlinger. Men hvor europæerne tidligere mente, at amerikanerne havde været
for tilbageholdende, syntes de på opfølgningsmødet i Beograd, at amerikanerne var blevet for ivrige.
Som Helsingfors-processen udviklede sig, er der ikke tvivl om, at den menneskelige dimension fungerede som en trojansk hest i Østeuropa og Sovjetunionen, og denne effekt kan udmærket have været en symbiose af de ulige
amerikanske og europæiske måder at fremføre CSCE-kravene på. Det er blevet sagt, at fra Helsingfors-processen kom den gnist, som antændte den omfattende utilfredshed med og modstand mod de kommunistiske regimer i
først og fremmest Central- og Østeuropa, men også i selve Sovjetunionen.47
Det er utvivlsomt en overdrivelse, men så meget står fast, at efter Slutakten var
blevet undertegnet i 1975, blev dens bestemmelser om menneskerettigheder
i kurv 1 og fri informationsudveksling i kurv 3 gang på gang brugt af dissidentgrupper i de kommunistiske lande til at legitimere deres krav.48 Sådanne
virkninger kom tydeligvis som en stor overraskelse for de sovjetledere, der
med Bresjnev og Gromyko i spidsen havde gjort sig store anstrengelser for at
få vedtaget Helsingfors-slutakten, mens andre sovjetledere var betænkelige.49
Uanset problemerne med at identificere og afgrænse konsekvenserne af
Slutakten og den fortsatte Helsingfors-proces, er det klart, at de sovjetledere,
der havde været betænkelige, fik mest ret. Ved at undertegne et sæt internationale normer og standarder for frihedsrettigheder og retten til at kommunikere over grænserne begik sovjetlederne en bommert af rang.
For en del politikere og iagttagere i de vestlige lande blev bommerten ikke
begået på den østlige side af jerntæppet, men af demokratierne: Helsingforsslutakten var endnu et eksempel på, at lederne i Kreml var dygtige til at ud46

Skjold Mellbin, Beograd-mødet 1977-78. Helsingfors-konferencens opfølgning, Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste, 1978.
47
Gates, From the Shadows, s. 87.
48
Nick Bisley, The End of the Cold War and the Causes of Soviet Collapse, s. 102-3; Gates, From the Shadows,
s. 85-96; Alexis Heraclides, Security and Co-operation in Europe: The Human Dimension, 1972-1992, 1993,
s. 32ff.
49
Geir Lundestad, “The European Role at the Beginning and Particularly the End of the Cold War“,
Njølstad (ed.), The Last Decade of the Cold War, s. 68-72. Den mangeårige sovjetiske ambassadør i
Washington, Anatoly Dobrynin, fortæller i sine erindringer, at bl.a. Andropov, Kosygin og Suslov
havde været meget betænkelige ved, at Sovjet påtog sig forpligtelser, som kunne åbne for indblanding i sovjetiske forhold, jf. Dobrynin, In Confidence, s. 345-7.
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nytte naive afspændingstilhængere i vestlige lande. Slutakten var de demokratiske landes kapitulation i den kolde krig eller i hvert fald ensbetydende med
vestlig accept af Sovjetunionens herredømme over Østeuropa. Denne opfattelse blev bl.a. begrundet med de sovjetiske og østeuropæiske lederes begejstring for Helsingfors-slutakten som en bekræftelse af den fredelige sameksistens principper. Argumentet var, at ideen om en europæisk sikkerhedskonference var en sovjetisk opfindelse – hvad det jo oprindeligt også var (se kapitel
5) – og når russerne var så ivrige efter noget, kunne det vanskeligt være i vestlig interesse.50 I USA gik Ronald Reagan skarpt imod Slutakten, da han indledte sit forsøg på at blive republikansk præsidentkandidat i 1976, og kritiserede præsident Ford for at have underskrevet den. To politisk meget forskellige aviser som New York Times og Wall Street Journal kritiserede præsident Ford
for at have undertegnet den i Helsingfors sammen med de østlige diktatorer.
I Vesteuropa var den direkte kritik mindre, men et så vigtigt parti som det
vesttyske CDU/CSU stemte dog imod ved afstemningen i Forbundsdagen, da
det var i opposition til den social-liberale Schmidt-koalition. Senere var det et
af de få standpunkter, som Helmut Kohl i sine erindringer åbent beklagede.51
I Storbritannien blev Labour-regeringen stærkt kritiseret af Margaret
Thatcher-fløjen i den konservative opposition for at være naiv, da den underskrev Slutakten.52
Umiddelbart kan man sige, at afspændingen som udmøntet i CSCE-slutakten var med til i en eller anden forstand at øge legitimiteten af de kommunistiske regimer i Østeuropa, men på længere sigt virkede Helsingfors-processen
med de gentagne opfølgningskonferencer som en gradvis undergravning af
de samme regimer. Østlige oppositionsgrupper var derfor ambivalente over
for afspændingen: de var imod det første, men for det sidste. De kommunistiske regeringer i Sovjetunionen og Østeuropa var også ambivalente, men af
de modsatte grunde. Vestlig afspændings- og CSCE-politik var imidlertid altid
tvetydig og havde to ansigter over for de kommunistiske eliter i Østeuropa:
den var både imødekommende og undergravende.53
Vurderingen af konsekvenserne af Helsingfors-konferencen kan også tage
et andet udgangspunkt, nemlig ved at spørge hvad der ville være sket, hvis
Vesteuropa, USA og Canada for at stabilisere afspændingen havde accepteret
50

Se interviewet med Leopold Labedz (og Francois Duchéne) i: G.R. Urban (ed.), Détente, London,
1976, s. 281-348. Om diskussionen i Danmark om CSCE og Slutakten, se kapitel 39.
51
Helmut Kohl, Erinnerungen 1930-1982, München, 2004, s. 378.
52
Michael Clarke, “A British View“ i Richard Davy (ed.), European Détente: A Reappraisal, 1992, s. 102.
Den konservative udenrigsminister (1989-95), Douglas Hurd, skrev senere „At the time we in the
Conservative opposition in Britain were inclined to dismiss as empty phrases these human right provisions of the Helsinki Final Act. We were wrong. They gave the West a lever to prise open, slowly and
with setbacks, some of the dark shutters of the Soviet system and let it light“, cf. The Search for Peace,
1997, s. 105.
53
Richard Davy, “Perceptions and Performance: An evaluation“ i Davy (ed.), European Détente: A
Reappraisal, 1992, s. 236-67.
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det sovjetiske forslag om en ren mellemstatslig afspændingsaftale uden de
mange bestemmelser om åbenhed og kontakter på tværs af grænsen mellem
Øst og Vest. Hvis de vestlige lande for at redde afspændingen og sikre freden
og stabiliteten i Europa var gået ind på det sovjetiske ønske om alene en hurtigt aftalt erklæring om grænsernes uforanderlighed og ikke-indblanding i indre anliggende, så var det i høj grad muligt, at CSCE ikke ville have haft de
store selvstændige virkninger, først og fremmest fordi vedtagelser vendt imod
krig og aggression allerede fandtes i andre internationale dokumenter.54 Der
var en nærliggende sandsynlighed for, at en sådan ’realpolitisk’ konstruktion
aftalt mellem statslederne i Moskva og de vestlige hovedstæder ville falde sammen, bl.a. fordi de østeuropæiske landes befolkninger flere gange under den
kolde krig (1953, 1956, 1968 og 1980-81) havde vist, at de ikke accepterede
det sovjetiske herredømme i Østeuropa. Først og fremmest fordi vestlige fortalere for afspændingspolitikken var villige til aktivt at arbejde for bedre betingelser for fredelige forandringer på tværs af jerntæppet i Europa, og selv om det
medførte en risiko for en spænding-afspænding-spændings cyklus, bidrog
Helsingfors-processen som det vigtigste afspændingspolitiske instrument og
symbol under den kolde krig på længere sigt til afslutningen på den kolde
krig.
Kort efter undertegnelsen af Helsingfors-slutakten udtalte den jugoslaviske
dissident Milovan Djilas, at afspænding i det lange løb vil gøre Østeuropa fri.
På samme tid udtalte den amerikanske historiker Richard Pipes, der som omtalt oven for i de første år af 1980’erne var sovjetrådgiver i Reagan-administrationen, at Helsingfors-slutakten legitimerede Sovjetunionens erobring af Østeuropa.55 I dag kan vi se, at mens Djilas’ spådom var en overdrivelse, men en
overdrivelse der pegede i den rigtige retning, så var Pipes’ vurdering grundlæggende fejlagtig. CSCE-processen bragte nogle emner på dagsordenen og
legitimerede fastholdelsen af dem som en del af den fortsatte fredelige strid
mellem demokratier og diktaturer om afspændingens mål og midler. Derved
bidrog Helsingfors-processen til den stadige svækkelse af de kommunistiske
regimer, som for alvor udviklede sig efter, at kommunismens svagheder var
blevet erkendt i den sovjetiske ledelse fra 1985, og som kulminerede i 198991. Netop den ovennævnte dialektik i vestlig CSCE-politik, dvs. den samtidige
54

Dette blev kraftigt støttet af den mest kendte sovjetiske dissident. I den tale, Andrej Sakharov ville
have holdt, da han ikke fik tilladelse af de sovjetiske myndigheder til at rejse til Oslo i forbindelse
med overrækkelsen af Nobels fredspris d. 1. december 1975, udtalte han: „En virkelig succes for détenten er kun mulig, hvis den fra begyndelsen ledsages af uophørlig omsorg for alle landes åbenhed,
for en udvidelse af offentlighedens rolle, for fri udveksling af informationer, ubønhørlig respekt i
alle lande for borgerrettigheder og politiske rettigheder – kort sagt hvis détenten på det materielle
område vedrørende nedrustning og handel suppleres med détente på det åndelige, ideologiske område“, Sakharovs Stemme. Fredens forudsætninger. Udvalgte artikler 1975-83, redigeret og oversat af Bent
Jensen, 1983, s. 26.
55
Udtalelserne er gengivet efter Davy, Perceptions and Performance: An Evaluation, Davy (ed.), s. 245 og
249.
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eksistens af et imødekommende og et undergravende ansigt, ydede et vigtigt
bidrag til afslutningen på den kolde krig. Den åbne og kontinuerlige
Helsingfors-proces er derfor en del af forklaringen på den fredelige afslutning af den kolde krig på demokratiske præmisser.

Øst-Vest kontakter: transnationale elitegrupper og regeringsledere
Under den kolde krig blev der etableret en række kontakter mellem forskellige østlige og vestlige elitegrupper med fokus på sikkerhedspolitiske spørgsmål. Fra vestlig side skete det bl.a. ud fra en forestilling om, at man herved
kunne bidrage til at dæmpe rustningskapløbet og iværksætte en eller anden
form for dialog mellem Øst og Vest for at mildne de værste følger af den
kolde krig. Fra begyndelsen var det ikke mindst atomtruslen, som motiverede
sådanne kontaktbestræbelser.
Et af de første forsøg på at etablere kontakter mellem vestlige og sovjetiske
atomforskere fandt sted i 1960, da Pugwash-bevægelsen indbød til den første
Dartmouth-konference i New Hampshire, USA, hvor sovjetiske forskere fik en
dengang ganske usædvanlig mulighed for at deltage i uofficielle diskussioner
om nedrustning og sikkerhed med vestlige kollegaer.56 Den sovjetiske regering havde først været uvillig til at lade sovjetborgere blive involveret i sådanne transnationale kontakter, den ville have problemer med at kontrollere,
men det endte med, at den støttede de sovjetiske videnskabsmænds deltagelse
i Pugwash-møderne. Også den amerikanske regering søgte under Kennedyadministrationen at overvåge de amerikanske deltagere i møderne, men
havde kun begrænsede muligheder herfor.57 Senere i 1960’erne blev andre
transnationale studie- og konference-grupper oprettet med amerikansk og
sovjetisk deltagelse, finansieret af bl.a. Ford Foundation. De sovjetiske deltagere
havde på forhånd et vist kendskab til de vestlige diskussioner om atompolitiske problemer, idet de i modsætning til almindelige sovjetiske borgere
havde adgang til en række vestlige tidsskrifter og publikationer, hvor sådanne
spørgsmål blev udredet og diskuteret. Generelt gjaldt det, at de sovjetiske videnskabsmænds interesse for betydningen af en række grundlæggende frihedsrettigheder, især tanke- og ytringsfrihed, blev næret gennem deres deltagelse i disse transnationale netværk, om end frihedsrettighederne kun kunne
praktiseres i begrænsede former under de fælles amerikansk-sovjetiske seminarer og studiegrupper. Hvad angår opfattelsen af konkrete sammenhænge i
atomvåbenpolitiske spørgsmål havde disse Øst-Vest kontakter betydning for
både den amerikanske og den sovjetiske regerings villighed til at indgå specifikke rustningskontrolaftaler i første halvdel af 1960’erne med den begrænsede prøvestopaftale fra 1963 som det første vigtige eksempel (se kapitel 28).
56
57

Matthew Evangelista, Unarmed Forces. The Transnational Movement to end the Cold War, 1999, s. 32-44.
Sst., s. 34.
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En del af den basale viden om prøvesprængninger, radioaktivt nedfald, o.l.
blev udviklet og diskuteret som fælles problemer i disse grupper.58
I anden halvdel af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne fik de transnationale forskergrupper med fokus på atomvåbenpolitiske spørgsmål især en
rolle ved at udvikle argumenterne for et forbud mod anti-raketvåben og overbevise de to supermagters ledere om det meningsfulde heri, idet tankegangen om at forbyde forsvarsvåben lå fjernt fra traditionel sovjetisk tankegang. Der var naturligvis andre og nok så vigtige grunde for USA og Sovjetunionen til at indgå den første SALT-aftale i 1972 (se kapitel 28), men det
centrale var, at der i de transnationale studie- og forskergrupper udvikledes et
sæt principielle opfattelser af atomalderens og terrorbalancens grundvilkår,
som blev udmøntet i konkrete opfattelser af de nødvendige aftaler mellem supermagterne for at stabilisere den såkaldte terrorbalance.59 Disse tankegange
var i deres oprindelse amerikanske og udviklet af de rustningskontrolmiljøer,
der voksede frem på amerikanske universiteter og forskningsinstitutioner op
gennem 1960’erne. På en række møder og seminarer blev de sovjetiske deltagere gradvist overbevist om disse opfattelser som holdbare som grundlag for
politikformuleringen, givet atomalderens grundvilkår. Men enkelte af de russiske videnskabsmænd udviklede også på et tidligt tidspunkt en selvstændig
erkendelse af den gensidige nukleare afskrækkelse som et grundvilkår, Øst og
Vest havde en fælles interesse i at stabilisere, uafhængigt af de fælles amerikansk-sovjetiske grupper. Men de kunne ikke tale og publicere om deres opfattelser på samme måde som deres amerikanske kollegaer.60
Vurderet i et langsigtet perspektiv var det afgørende i dette ikke indgåelsen
af den ene eller den anden traktat eller udviklingen af den ene eller den anden sovjetiske militærdoktrin. Det afgørende var, at der blandt sovjetiske elitegrupper bestående af naturvidenskabsmænd og efterhånden også en del
forskere på både gamle og nyoprettede samfundsvidenskabelige forskningsinstitutioner udvikledes en stærkere intellektuel uafhængighed med et begyndende opgør med marxismen-leninismen, end der ellers var mulighed for i
det sovjetiske samfund.61 Disse ideer og forskningsinstitutioner var længe oaser i Sovjetunionen, og det var vanskeligt at bedømme deres betydning i den
sovjetiske politiske proces: havde de reel indflydelse eller fungerede de som
en tilsyneladende liberal og imødekommende gruppe, der i sidste ende aldrig kunne være andet end vinduespynt i en totalitær stat? Fra midten af
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Evangelista, Unarmed Forces, s. 45-89.
Evangelista, Unarmed Forces, 193-232; se også kapitel 28.
60
Det vigtigste eksempel var Andrei Sakharaov, jf. Evangelista, Unarmed Forces, s. 207-9.
61
De to vigtigste samfundsvidenskabelige forskningsinstitutioner var ’Instituttet for Verdensøkonomi
og Internationale Relationer’ (IMEMO), der blev oprettet i 1956, og ’Instituttet for USA og Canada’,
der blev grundlagt i 1967, jf. Erik Beukel, Sovjetunionen og Atomvåben. Indre og ydre forudsætninger for
sovjetisk atomvåbenpolitik, Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1982, s. 21-5; se bl.a. Georgi Arbatov, The
System, 1993 (Arbatov var i mange år direktør for USA-Canada instituttet).
59
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1980’erne kunne disse grupper fungere som baggrundsgrupper baseret på
faktuel viden til støtte for fortalerne for den nye tænkning i sovjetisk udenrigspolitik, og de kunne være aktive deltagere i den nye offentlige debat i
Sovjetunionen, der voksede frem i sidste halvdel af 1980’erne. Der var så at
sige gennem de sidste to årtier af den kolde krig skabt et institutionelt og idemæssigt grundlag, som kunne forsyne den nye ledelse under Gorbatjov med
de nødvendige argumenter for en ny udenrigspolitisk tækning.62 De principielle opfattelser og opfattelser af konkrete sammenhænge i international sikkerhedspolitik, som siden 1960’erne var blevet udviklet i disse elitegrupper,
fortrængte ellers fremtrædende marxistisk-leninistisk verdensanskuelser i sovjetiske publikationer om internationale forhold og lå parat, da Gorbatjov
havde brug for en politisk-intellektuel retfærdiggørelse af den nye sovjetiske
politik.
En anden side af transnationale elitegruppers aktiviteter var, at da den sovjetiske ledelse i anden halvdel af 1980’erne ændrede de gennem mange år
grundlæggende sovjetiske sikkerheds- og forsvarspolitiske begreber til fordel
for ideer om „fornuftig tilstrækkelighed“ og „defensivt forsvar“, havde den
mange kontakter med en række vestlige transnationale grupper af forsvarsog sikkerhedspolitiske eksperter. Disse grupper leverede ideer og ræsonnementer, som kunne udfylde det hul, der voksede frem, efterhånden som flere
og flere i den sovjetiske elite mistede troen på de traditionelle sovjetiske forsvarspolitiske strategier og doktriner, der var udviklet med udgangspunkt i
både marxismen-leninismen og erfaringer fra 2. verdenskrig. De fleste af
disse ekspertgrupper som eksempelvis de vestlige medlemmer af Palme-kommisionen var i opposition til vigtige sider af NATO’s og USA’s strategier i
1980’erne, først og fremmest INF og SDI, og uanset vurderingen af virkningerne af NATO’s INF-politik og SDI for afslutningen på den kolde krig (se
næste afsnit), så bidrog disse transnationale grupper til at gøre det lettere for
de sovjetiske ledere at ændre deres politik.63 Mange af de vestlige kontakter
til de sovjetiske ledere blev formidlet via de ovennævnte sovjetiske
forskningsinstitutter, som i høj grad fokuserede på de vestlige landes sikkerhedspolitik, mens den militære side af den sovjetiske politik var lukket område for dem udover, hvad de kunne se af vestlige publikationer. Derfor fik
’kritiske’ civile vestlige forsvarseksperter en rolle i udformningen af sider af
den nye sovjetiske sikkerhedspolitik. Der havde simpelthen aldrig været mulighed for at udvikle en selvstændig civil forsvarspolitisk ekspertise i Sovjetunionen.
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Robert D. English, Russia and the West. Gorbachev, Intellectuals & the End of the Cold War, 2000, s.
117ff.
63
Matthew Evangelista, Unarmed Forces, s. 289-321; Robert G. Herman, „Identity, Norms, and
National Security: The Soviet Foreign Policy Revolution and the End of the Cold War“, Peter J.
Katzenstein (ed.), The Culture of National Seccurity. Norms and identity in World Politics, New York, 1996.
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Også den sovjetiske ledelses møder med vestlige regeringsledere fik betydning for udviklingen af den sovjetiske tænkning og politik og dermed afslutningen på den kolde krig. Blandt Gorbatjovs møder med ledende vestlige politikere var flere med Margaret Thatcher, som havde en ikke ubetydelig effekt
på fremdriften i den sovjetiske leders nytænkning. På et møde i foråret 1987
var meningsudvekslingen mellem de to usædvanlig åben og skarp, men på en
sådan måde, at den gensidige sympati blev styrket. Den britiske premierminister forklarede SUKP’s leder, hvorfor det kommunistiske system var grundlæggende forkert, og Gorbatjov svarede med at forklare, hvorfor det kunne reformeres. Thatcher fremhævede under samtalen også, hvorfor man i vestlige
lande måtte have en basal mistillid til de sovjetiske ledere, der havde stået bag
de helt uansvarlige interventioner i Ungarn, i Tjekkoslovakiet og i Afghanistan. At argumenterne gjorde indtryk på Gorbatjov kan man se af hans
efterfølgende referat af samtalen med Margaret Thatcher til politbureauet,
hvor han sluttede beretningen med, at den sovjetiske ledelse virkelig burde
overveje hendes argumenter og ikke bare feje dem til side.64 En anden vesteuropæisk premierminister med stor indflydelse på Gorbatjovs tænkning var
den spanske premierminister Gonzáles, som bl.a. kunne fortælle den sovjetiske leder om Spaniens succesfulde transition fra diktatur til demokrati. Også
den spanske socialdemokrats kraftige kritik af Lenin gjorde tilsyneladende
indtryk på lederen af SUKP.65
Derudover havde Gorbatjov møder med amerikanske regeringsmedlemmer, som påvirkede hans villighed til at forfølge den interne reformpolitik
uden at tillægge de mulige udenrigspolitiske betænkeligheder en bremsende
virkning. Ikke mindst møderne med udenrigsminister Shultz bidrog til en
nedbrydning af den sovjetiske ledelses traditionelle forestilling om en amerikansk regering som kapitalismens og imperialismens bannerfører, der altid
var fjendtlig over for Sovjetunionen og blot ventede på en gunstig lejlighed til
at falde sovjetstaten i ryggen. Over for sine nærmeste rådgivere talte Gorbatjov efter møderne om Shultz i yderst rosende vendinger som en virkelig intelligent person og en stor statsmand.66 Som med den konservative britiske og
den socialistiske spanske regeringschef samt den konservative amerikanske
udenrigsminister var der tale om en udveksling af synspunkter, som gav ordet
dialog en reel positiv mening, der ikke havde været mulig på topniveau gennem de mange år af den kolde krig. Den britiske premierministers og den
64

I Engelsk oversættelse fortalte Gorbatjov politbureauet „This is how she thinks. She’s sure that we
have not given up the Brezhnev doctrine. This is really something to ponder, comrades. We can’t just
brush aside …“; samtalen er gengivet i Chernyaev, My Six Years with Gorbachev, s. 99-104; Gorbatjov
fortæller om samtalen i Memoirs, s. 559f. Margaret Thatcher har berettet om mødet i The Downing
Street years, London, 1993, s. 481f.; også andre har fremhævet Margaret Thatchers betydning, cf
Robert English, “The Sociology of New Thinking: Elites, Identity Change, and the End of the Cold
War“, Journal of Cold War Studies, Vol. 7 (2), s. 66.
65
Sst., s. 60.
66
Chernyaev, My Six Years with Gorbachev, s. 142-44; Gorbatjov, Memoirs, s. 567f. og 581-84
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amerikanske udenrigsministers villighed til at indgå i en personlig dialog med
Gorbatjov var dog ikke uproblematisk i en intern politisk kontekst, idet begge
i begyndelsen mødte en del kritik i det politiske miljø i Washington for at
være for ’bløde’ over for Sovjetunionens nye leder.67
På disse måder bidrog pluralismen i vestlige politiske systemer til at åbne
og ændre Sovjetunionens forhold til vestlige lande i de sidste år af den kolde
krig.

Vestlig styrkepolitik
NATO’s INF-politik
Som gennemgået i kapitel 59 var INF-aftalen i 1987 det første markante udslag af den nye tænkning i sovjetisk udenrigspolitik. Det rejser spørgsmålet
om forholdet mellem NATO’s INF-politik og udviklingen af den sovjetiske
udenrigspolitik: styrkede dobbeltbeslutningen og dens implementering fra
1983 tendenserne til nytænkning i sovjetisk udenrigs- og forsvarspolitik? Eller
betød den, at en sovjetisk tilbøjelighed til at anskaffe flere våben som en reaktion på de nye NATO-våben blev forstærket?
I begyndelsen af 1980’erne tydede en del på, at det sidste ville blive tilfældet. Således hed det i en erklæring fra Andropov, da Sovjetunionen i slutningen af 1983 afbrød INF-forhandlingerne, at Sovjetunionen som en modforanstaltning mod NATO-raketterne ville deployere nye raketter i DDR og
Tjekkoslovakiet og i havområder nær USA.68 Sovjetunionen havde tidligere
reageret på denne måde over for vestlige våbenanskaffelser, og muligheden
for, at de ville gøre det igen, kunne derfor ikke uden videre afvises. Konklusionerne i de interne sovjetiske overvejelser om, hvordan man skulle reagere på NATO’s INF-raketter ændredes imidlertid afgørende efter midten af
1980’erne. Gorbatjov og andre reformfortalere så grundlæggende forandringer i sovjetisk forsvarspolitik som et nødvendigt middel til at omstrukturere den sovjetiske økonomi (jf. ovenfor). Reformtilhængerne henviste i de
interne sovjetiske diskussioner til dobbeltbeslutningen og fastholdelsen af
den som bevis for, at Sovjetunionens traditionelle våbenanskaffelsespolitik var
en katastrofe for Sovjetunionen; SS-20 raketterne havde efter denne opfattelse fremprovokeret NATO’s raketbeslutning, og specielt Pershing 2 missilerne virkede som en pistol foran russernes hoved, som for alt i verden måtte
fjernes. Ifølge Gorbatjov havde deployeringen af SS-20 raketterne i hemmelighed, indtil de blev opdaget af vestlige satelitter, afvisningen af forhandlinger, hvis NATO besluttede sig for modvåben, kombineret med stærke

67
68

Se f.eks. Gates, From the Shadows, s. 334ff. og George P. Shultz, Turmoil and Triumph, 1993, s. 586f.
Strategic Survey 1983-1984, The International Institute for Strategic Studies (IISS), 1983, s. 398.
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fredsappeller til opinionen i Vesteuropa vist sig skæbnesvanger både for Sovjetunionen, for Europa og resten af verden.69 Disse konklusioner blev sandsynligvis forstærket af de sovjetiske reformtilhængeres kendskab til den farlige
situation i forbindelse med Able Archer og den første deployering af NATO’s
INF-raketter i Vesteuropa i efteråret 1983 (se kapitel 59).
Alt i alt er det derfor rimeligt at konkludere, at en simpel opgivelse af vestlige deployeringer efter dobbeltbeslutningen i 1979 ville have svækket nytænkerne i den interne diskussion i den sovjetiske ledelse og reduceret sandsynligheden for en afslutning på den kolde krig. Samtidig er det muligt, at situationen i forbindelse med de første INF-raketters ankomst til Vesteuropa i
efteråret 1983 for en tid øgede faren for atomkrig. På grundlag af normal sovjetisk våbenanskaffelses- og forhandlingspolitik, er det også sandsynligt, at
hvis NATO ikke havde reageret på de sovjetiske SS-20 raketter på anden måde
end ved at foreslå forhandlinger, ville det have svækket dem, der i lukkede diskussioner i Moskva begyndte at sætte spørgsmålstegn ved Sovjetunionens traditionelle sikkerheds- og militærpolitik.70

Det strategiske forsvarsinitiativ (SDI)
Det strategiske forsvarsinitiativ fik nogle uventede konsekvenser. Uanset holdbarheden af præsident Reagans vision om at udvikle en fysisk beskyttelse mod
kernevåben bidrog det amerikanske program for forskning i og udvikling af
strategisk forsvar til at skærpe Gorbatjovs og andre reformtilhængeres erkendelse af Sovjetunionens teknologiske og økonomiske svaghed og behovet for
vidtgående ændringer i den sovjetiske økonomiske struktur. Stjernekrigsprogrammet var dybt foruroligende for den sovjetiske ledelse ved, at det satte
et skarpt lys på Sovjetunionens teknologiske og økonomiske tilbageståenhed.71 Sovjetledelsen synes at have haft en imponerende tro på amerikansk
teknologisk kunnen og det uanset, at sovjetiske fysikere delte vestlige kollegers skepsis over for præsident Reagans vision om at skabe et fysisk forsvar

69

Gorbachev, Memoirs, s. 571f.; Chernyaev, My Six Years with Gorbachev, s. 83 citerer Gorbatjov for en
udtalelse I 1986 om, at “the Pershing II missiles are like a pistol held to our head“. Det fortæller noget centralt om sikkerhedspolitiske beslutninger i Sovjetunionen, at de fleste sovjetiske diplomater
og nedrustningseksperter alene blev klar over SS-20 deployeringen ved at læse den vestlige presse,
jf. Arbatov, The System, s. 198.
70
Thomas Risse-Kappen, “Did ‘Peace Through Strength’ End the Cold War? Lessons from INF“,
International Security, Vol. 16 (1). Risse-Kappen konkluderer, at 0-løsningen i INF-traktaten ikke simpelthen var et resultat af vestlig styrke. Samtidig anføres (s. 185-6), at den vestlige reaktion på SS-20
opbygningen kan have været et yderligere argument for nytænkerne i Moskva imod Bresjnevs katastrofale INF-politik.
71
Hannes Adomeit , Imperial Overstretch: Germany in Soviet Policy from Stalin to Gorbachev, 1998, s. 30214; Erik Beukel, „’Star Wars’ og Sovjets sidste år“, Nordisk Østforum, Årgang 7 (3), 1993, s. 12-20;
Dobrynin, In Confidence, anf,. arb., s. 528; Dmitry Mikheyev, The Soviet Perspective on the Strategic Defense
Initiative, Foreign Policy Report, Institute for Foreign policy Analysis, 1987.
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mod kernevåben. Der er en lang række indicier for, at SDI fik denne virkning
i den sovjetiske ledelse. Som eksempel kan nævnes nogle udtalelser, som chefen for den sovjetiske generalstab, marskal Ogarkov, kom med i en fortrolig
samtale umiddelbart efter præsident Reagan i 1983 havde bekendtgjort sin vision samt et brev, Gorbatjov sendte til den østtyske partileder Erich Honecker
i midten af 1980’erne.72
I første omgang virkede SDI formentlig som en tilskyndelse til at forøge
den sovjetiske raketstyrke og sætte yderligere skub i det sovjetiske program for
udvikling af anti-raketvåben, der havde eksisteret i mange år. Men den afgørende virkning var et resultat af de stadig mere vidtgående diskussioner om
de basale mangler ved det økonomiske system i Sovjetunionen, der efterhånden bredte sig fra snævre og lukkede kredse til en lidt større offentlighed. I
sidste ende blev SDI-programmet derfor et ekstra argument for fundamentale ændringer i sovjetsystemet. Det var en effekt, som ingen havde haft fantasi til at forestille sig, da det kontroversielle initiativ blev lanceret i 1983.73

Psykologisk krigsførelse
Virkningerne af den hemmelige psykologiske krigsførelse mod Sovjetunionen, der som gennemgået i kapitlerne 59 og 78 tilsyneladende nåede et højdepunkt i de første år af 1980’erne, er vanskeligere at bedømme. En af grundene er, at vi i dag efter alt at dømme kun kender en del af disse aktiviteter.
Foreløbig kan vi derfor ræsonnere, at programmet formentlig havde to effekter på den sovjetiske ledelse.
På den ene side kan man med udgangspunkt i tankerne om strategisk stabilitet og krisestabilitet i forholdet mellem de to nukleare supermagter argumentere for, at det var vigtigt at undgå unødige provokationer af modparten
i spændte situationer. Med udgangspunkt i sikkerhedsdilemmaet var denne
tankegang blevet udviklet af amerikanske sikkerhedspolitiske eksperter, og
den blev i et vist omfang delt af administrationerne i Washington fra begyndelsen af 1960’erne til slutningen af 1970’erne (se kapitel 3 og 28).74 På
grundlag af dette ræsonnement – som mange i Europa og i USA ville kalde
almindelig sund fornuft i atomalderen – har de omtalte amerikanske militære
aktiviteter med stor sandsynlighed øget krigsrisikoen, ikke mindst i efteråret
1983. Flere medlemmer af Reagan-administrationen havde imidlertid længe

72

Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, Washington, DC: Center for the Study of
Intelligence, 1997, s. 12; Adomeit, Imperial Overstretch, s. 149 og 226-7.
73
Mira Duric, The Strategic Defence Initiative. US Policy and the Soviet Union, Hampshire, 2003; Robert
Patman, „Reagan, Gorbachev and the emergence of ’New Political Thinking’“, Review of International
Studies, Vol. 25 (4), 1999, s. 596f.
74
Se også Arms Control. Readings from Scientific American, 1973; Graham T. Allison, Albert Carnesale,
Joseph S. Nye, Jr (eds.), An Agenda for Avoiding Nuclear War. Hawks, Doves & Owls, 1985.
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rettet en stærk kritik mod tankegangen, bl.a. med det argument at den opererede med en oversofistikeret tolkning af russernes yderst enkle tro på værdien af at have overlegen militær magt. Eller omvendt: ledelsen i Kreml havde
respekt for en amerikansk regering, som virkelig turde vise ’tænder’. Men andre i Reagan-administrationen delte i hvert fald visse af ideerne om strategisk
stabilitet og krisestabilitet og nødvendigheden af kommunikation mellem regeringerne i de to nukleare supermagter. Fra 1984 blev de sidstnævnte klart
støttet af præsidenten, både ud fra en instinktiv fornemmelse for almindelig
sund fornuft i atomalderen og efter påvirkning fra den britiske premierminister (se kapitel 59).
På den anden side kan man sige, at den psykologiske krigsførelse formentlig bidrog til en erkendelse hos sovjetiske militære og politiske ledere af, at
det sovjetiske militærapparat havde nogle centrale mangler, hvorfor de gjorde
klogest i ikke at reagere for stærkt. Med andre ord var det heldigt, at den sovjetiske militærmaskine var betydeligt svagere, end mange amerikanere, europæere og russere troede. De to effekter var ikke nødvendigvis modsatrettede, idet den amerikanske psykologiske krigsførelse for en kort tid kan have
øget risikoen for atomkrig og på længere sigt kan have bidraget til afslutningen på den kolde krig. Mellem de to ekstremer, atomkrigen og den fredelige afslutning, lå i øvrigt en lang række mindre spektakulære, men stadigvæk
meget ubehagelige scenarier, som også med uheld kunne være blevet resultatet. Øget arkivadgang i Moskva og Washington kan afgrænse usikkerheden i
denne vurdering, men i sidste ende kan ingen med sikkerhed fastslå, hvor
nær vi var på (atom)krig i begyndelsen af 1980’erne.
Alt i alt pressede Reagan-administrationens politik over for Sovjetunionen
i første halvdel af 1980’erne den sovjetiske ledelse i retning af et opgør med
Bresjnev-tidens sikkerhedspolitik og til for alvor at gøre noget ved de grundlæggende svagheder i den sovjetiske økonomi. Sovjetledernes valgmuligheder
blev stadig færre som følge af deres egen deroute og den markante amerikanske og vestlige oprustningspolitik. Selv om forskellige sider af samspillet
mellem den sikkerhedspolitiske adfærd i USA og Sovjetunionen ikke nødvendigvis følger det samme mønster, peger det tilgængelige materiale i retning
af, at den amerikanske og NATO’s styrkepolitik i den givne sammenhæng virkede som et yderligere incitament til økonomiske reformer og udenrigspolitisk nytænkning i Moskva. Vestlig styrkepolitik var ikke den grundlæggende
årsag til Sovjetunionens sammenbrud og afslutningen på den kolde krig, men
den bidrog på flere måder til dette resultat.75 I visse situationer var denne effekt formentlig kombineret med øget krigsfare.
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April F. Carter, „Did Reagan ’Win’ the Cold War?“, Summy and Salla (eds.), s. 26f.; Fred Chernoff,
“Ending the Cold War: the Soviet retreat and the US military buildup“, International Affairs, Vol. 67
(1), 1991; Celeste A. Wallander, “Western Policy and the Demise of the Soviet Union“, Journal of Cold
War Studies, Vol. 5 (4), 2003.
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Afslutning: en kombinationsmodel
Analysens resultater kan sammenfattes i en hovedforklaring og to hjælpeforklaringer på afslutningen på den kolde krig, jf. tabel 60.2.
Tabel 60.2. Afslutningen på den kolde krig: hovedforklaring og hjælpeforklaringer
Hovedforklaring

Hjælpeforklaringer

Langvarig økonomisk og
samfundsmæssig nedgang
i Sovjetunionen

Konstruktivt imødekommende vestlig
idépolitik
Vestlig styrkepolitik

Hovedforklaringen på afslutningen på den kolde krig er mange års stagnation i den sovjetiske økonomi og den samfundsmæssige krise, der efterhånden blev til reel nedgang og for alvor slog igennem i sidste halvdel af Bresjnevtiden (1964-82). I forholdet til omverdenen blev de stadig mere udtalte strukturelle svagheder ved sovjetsamfundet en modsætning til de vestlige landes
demokrati og velstand, og det gælder uanset, at de vestlige demokratier også
havde en lang række økonomiske problemer. På baggrund heraf var afslutningen på den kolde krig og Sovjetunionens sammenbrud ikke så meget et
resultat af bestemte vestlige politikker som af eksistensen af velstående vestlige
demokratier.76
De to hjælpeforklaringer er vestlig idépolitik og vestlig styrkepolitik. Det afgørende ved de to udgaver af vestlig afspændingspolitik (vesttysk østpolitik og
vestlig CSCE-politik) var deres dobbelthed: de var både imødekommende og
undergravende. Og begge forudsatte forskellige former for vestlig styrke, herunder militær styrke og deltagelse i vestlige økonomiske og militære samarbejdsorganisationer, som det blev illustreret af den eksplicitte sammenkædning af vesttysk østpolitik og medlemskabet af NATO (se kapitel 28). Når det
gælder vurderingen af effekterne af de vestlige styrkepolitikker i begyndelsen
af 1980’erne var der også her en dobbelthed i virkningerne. SDI-programmet
havde vigtige økonomiske og idépolitiske effekter, idet det undergravede den
sovjetiske elites tro på sovjetsystemets evne til at klare sig i den nye teknologiske revolution. Også NATO’s INF-politik havde virkninger for sovjetledel76

Den amerikanske ambassadør i Moskva, John Matlock (1987-91) har udtrykt denne tankegang således: „While the end of Communist rule in the Soviet Union was not an explicit objective of U.S.
policy, we should recognize that the United States and other democratic countries were major factors in bringing it about. But this was not so much a result of their policies as of their existence. The
prosperity and freedom enjoyed by the citizens of the democratic countries stood in stark contrast
with the blighted lives of most Soviet citizens. Once increased contacts and information made the
contrast clear, support for the existing system melted away“, Matlock, Autopsy on an Empire, s. 671.
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sens principielle opfattelser, idet det utvivlsomt gjorde et stærkt indtryk på de
nye sovjetiske ledere efter 1985, at raketdeployeringen efter alle problemerne
og besværlighederne i forbindelse med vedtagelsen af dobbeltbeslutningen
faktisk blev påbegyndt på det forudsete tidspunkt. Et program, der var så omstridt, og hvor den interne vestlige modstand var stærkere end på noget andet tidspunkt i NATO’s historie, kunne de alligevel ikke stoppe. Set i bakspejlet kan man sige, at begge disse styrkepolitikker havde konsekvenser for de
sovjetiske lederes principielle opfattelser af Sovjetunionen og dets forhold til
Vesten.
Den nære indbyrdes sammenhæng mellem ikke alene vestlig styrkepolitik
og vestlig idépolitik, men også mellem de to politikker og samfundsstrukturerne i Øst og Vest bør understreges. For at vestlig styrkepolitik kunne have
en ønsket virkning, var det nødvendigt, at der også i den vestlige politik fandtes nogle markante og konstruktive visioner om fredelige forandringer i et
Europa, som var delt af det jerntæppe, der længe spærrede for den frie udveksling af informationer og ideer og alle borgeres ret til at rejse, hvorhen de
ville. Disse visioner var ’imødekommende’ over for diktatorerne i Øst i den
banale forstand, at man ikke i vestlige regeringer forestillede sig, at jerntæppet kunne fjernes ved krig. Men netop kombinationen – fred og forandring –
måtte uvægerligt også opleves som undergravende af lederne i totalitære systemer. Den nære gensidige afhængighed mellem de to vestlige politikker og
samfundsstrukturerne i Øst og Vest viste sig ved, at forskellene mht. demokrati og velstand på de to sider af jerntæppet gjorde enhver vestlig idépolitik
og styrkepolitik langt mere effektiv, jo mere iøjnefaldende det var, at der var
demokrati og velstand i Vest og diktatur og økonomisk nedtur i Øst.
Forskellene mellem Øst og Vest var i disse henseender aldrig som mellem sort
og hvidt, og det gav aldrig mening at afvise de små fremskridt for, at alle stadig skulle kunne se forskellen mellem demokrati og diktatur. Forskellene var
trods alt så iøjnefaldende, at der aldrig var tvivl, f.eks. om hvor borgerne i
Berlin ville bevæge sig hen, hvis Berlin-muren ikke havde spærret for den frie
bevægelighed fra 1961 til 1989. Og da østeuropæerne i 1989 for første gang i
40 år fik lov at tage offentligt standpunkt, var de i hvert fald ikke i tvivl.
Når de forskellige forklaringer anskues som en helhed, er der tale om en
sammenstrømning af faktorer, som set i et fugleperspektiv på 40 års Øst-Vest
konflikt virkede i samme retning, nemlig i retning af yderligere at svække et
system, hvor den basale årsag til svækkelsen var at finde i interne faktorer.77
Det ligger i denne kombinationsmodel til forståelse af afslutningen på den

77

Nogle af ideerne til denne forståelse af afslutningen på den kolde krig er hentet fra: Richard Davy,
“Perceptions and Performance: An Evaluation“, Davy (ed.), European Détente; Garton Ash, In Europe’s
Name, s. 119f.; Richard Ned Lebow and Janice Gross Stein, “Understanding the End of the Cold War
as a Non-Linear Confluence“, Herrmann and Ned Lebow (eds.), Ending the Cold War; Michael Ploetz,
Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall, Berlin, 2000.
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kolde krig, at det som i et vestligt frøperspektiv var altdominerende, nemlig
den militære styrkeprøve og modsætningen mellem høge og duer – der var
orienterede i retning af hhv. konfrontation og afspænding – til en vis grad var
vildledende. Modsætningen var til dels vildledende, fordi krav om åbenhed
og fri udveksling af mennesker, ideer og informationer på tværs af jerntæppet, der blev forbundet med afspændingspolitikken, på visse måder ofte var
mere truende for sovjetiske interesser end nye vestlige våbenanskaffelser.
Hertil kommer det forhold, at en britisk konservativ premierminister, en amerikansk konservativ udenrigsminister, en spansk socialist, amerikanske rustningskontroleksperter og europæiske fredsforskere – med fundamentale indbyrdes uenigheder – alle kunne levere brugbare og konstruktivt imødekommende ideer til den sovjetiske omstilling. Det fortæller en del om, at den traditionelle vestlige modsætning mellem høge og duer til en vis grad spærrede
for forståelsen af, at den kolde krig handlede om andet og mere end en uforsonlig ideologisk og militær styrkeprøve mellem to systemer.
Det var naturligvis ikke givet, hvilket af de mange mulige scenarier, der ville
blive det konkrete udfald af den historiske proces under den sidste fase af den
kolde krig. Resultatet endte med at blive sovjetimperiets sammenbrud på demokratiske præmisser. Medvirkende til dette resultat var indsatsen fra vidt forskellige og – hvis vi ser på yderfløjene – indbyrdes stærkt uenige grupper og
personligheder i Vesten. Alle var de i en vis forstand interaktivt forbundet og
nødvendige i en proces, hvis endemål de ikke kunne se, og hvis resultat de
ville have forsvoret. I den forstand er der mange, der må deles om æren for
det historiske resultat.
Det betyder ikke, at den historiske glorie på forhånd var garanteret disse
grupper og personligheder. Hvis det historiske resultat var blevet et andet af
de opstillede scenarier, falder det i øjnene, at enten den ene eller den anden
gruppe kunne være kommet på anklagebænken for at have ført en uklog og
uansvarlig politik.
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Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991
Den sikkerhedspolitiske debat
61 · Baggrund
Sikkerhedspolitikken fik en mere fremtrædende placering i den offentlige
debat i 1980erne, end tilfældet havde været i de to foregående årtier.1 Kun et
tema optog de politiske debatter mere: Danmarks økonomiske situation.
Skiftende borgerlige regeringer lagde i 1980erne stor vægt på at begrænse statens udgifter. Under overskriften „økonomisk genopretning“ og ved hjælp af
udlicitering og privatisering lod de markedskræfterne virke i dele den offentlige sektor. Formålet med den stramme økonomiske politik var at få genskabt
balance i dansk økonomi.2 Når de sikkerhedspolitiske diskussioner alligevel
blev så fremtrædende, skyldtes det flere forhold. For det første forværredes
forholdet mellem Sovjetunionen og USA, og for det andet opstod der uenighed mellem på den ene side Det Konservative Folkeparti og Venstre og på
den anden side Socialdemokratiet om, hvilken politik Danmark skulle anlægge i konfrontationen mellem Øst og Vest. Konflikten mellem de tre partier havde rødder i de foregående årtiers politiske diskussioner, men blev
skærpet i 1980erne.
1

Danmarks historie i 1980erne er knapt behandlet i hovedtrækkene. Det mest dækkende tidsbillede
af perioden, der endnu foreligger, er bind 2 og 3 af Gregers Dirckinck-Holmfelds krønike om
Danmark og danskerne; se hertil, Det går ufatteligt godt, 1998 og Danmark dejligst, 1999. Jf. den af Jakob
Holm og Ole Knudsen redigerede antologi Danmark i 1980’erne, 2003 med 26 spidsformulerede bidrag om forskellige aspekter af Danmarks historie i det sidste tiår af den kolde krig. Se Hanne
Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945 (Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 8), 1990, s. 263385; Ole Karup Pedersen, Danmark og verden 1970-1990 (Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie,
bd. 15), 1993; Søren Hein Rasmussen, Grænser forsvinder 1985-2000 (Gyldendal og Politikkens
Danmarkshistorie, bd. 16), 2004 Om udenrigs- herunder sikkerhedspolitikken foreligger blot to historiske undersøgelser: Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement 1973-2003 (Danmarks
Nationalleksikon, bd. 6), 2004 og Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88, 1988.
Sidstnævnte ligger holdningsmæssigt tæt på Socialdemokratiets historieskrivning; sml. m. Lasse
Budtz, „Over alle grænser. Udenrigspolitik og internationalt samarbejde“, Gerd Callesen, Steen
Christensen og Henning Grelle (red.), Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie
1971-1996, 1996, især s. 365-73.
2
De mest kendte økonomiske stramninger var: Begrænsede lønstigninger, afskaffelse af dyrtidsregulering, tvunget opsparing, forhøjede energiafgifter, reformer på dagpengeområdet, indførelse af en
karensdag ved første sygedag samt brugerbetaling ved lægebesøg, og i 1986 blev den såkaldte „kartoffelkur“, der øgede renten på forbrugslån, vedtaget. Se hertil Søren Kolstrup, „Model Danmark bestod – med liberalistiske skrammer“, Jakob Holm og Ole Knudsen (red.), Danmark i 1980’erne, 2003;
Christoffer Green-Pedersen, „Det danske pensionssystems endelige udformning. Kampen om pensionssystemet under Schlüter-regeringerne“, Historisk Tidsskrift, 2003, bd. 103, 2.
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Med hensyn til den internationale situation var USA og Sovjetunionen i
slutningen af 1970erne igen kommet på kollisionskurs. Der var tale om en
overgang fra afspænding til konfrontation, hvor begge supermagter øgede
konfrontationspolitikkerne. Dette aspekt behandles udførligt i kapitel 78.
Her skal blot nævnes et par enkelte eksempler. Hvad angår Sovjetunionen ses
det, at ledelsen i Kreml under Leonid Bresjnev i 1976 og 1977 anlagde en politisk offensiv over for den tredje verden. Desuden valgte den sovjetiske ledelse at øge den konventionelle oprustning. Endelig begyndte Sovjetunionen
i sidste halvdel af 1970erne at opstille SS 20-raketter, der kunne nå mål i hele
Europa og Mellemøsten. Fra 1979 blev den skærpede sovjetiske politik og især
SS 20-raketterne af vestlige politikere betragtet som en trussel.3
Men også USA skiftede politik. Således meddelte den amerikanske administration under demokraten Jimmy Carter i juli 1977, at USA havde prøvesprængt en neutronbombe. Neutronbomben var et kernevåben, der virkede
ved, at en brintbombe blev antændt af en lille atombombe. Dermed blev der
udviklet en omfattende, dødbringende neutronstråling. Østblokkens ledere
frygtede den nye amerikanske bombe, der af Kreml blev betegnet som en „kapitalistisk bombe“, fordi den kunne slå mennesker ihjel uden at forvolde megen materiel skade.4 De skærpede politikker fra Washington og Moskva afspejlede en fornyet rivalisering og tiltagende konfrontation mellem de to supermagter. Oprustningsskuren blev drejet endnu en omgang.
Internationale forhold tilspidsedes yderligere gennem 1979 og 1980.
Væsentlig var udviklingen i USA og i det sovjetisk-afghanske forhold. I 1979
støttede Sovjetunionen et nyt marxistisk regime i Afghanistan under ledelse
af Hafizullah Amin. Det nye regime kom hurtigt i konflikt med landets muslimske klaner, og Amin søgte derfor om støtte fra sovjetisk side. Sovjetunionen ønskede dog ikke at engagere sig militært i konflikten. Amin lod derfor de sovjetiske ledere forstå – han truede med – at han så kunne søge støtte
hos USA og Kina. Det ville Sovjetunionen ikke acceptere. Derfor besluttede
politbureauet i Kreml 12. december 1979 – på dagen for NATO’s dobbeltbeslutning (jf. kapitel 59, 62 og 69) – at Sovjetunionen skulle invadere Afghanistan. Det skete 1. juledag 1979. I de følgende ti år var de to lande i krig med
hinanden.5 Den sovjetiske invasion gav anledning til bekymring i Vesten.
3

Norman Friedman, The Fifty Year War. Conflict and Strategy in the Cold War, 2000, s. 423-24. Wilfried
Loth, Helsinki, 1. August 1975. Entspannung und Abrüstung, 1998, s. 191-98. SS 20-raketten var et jordtil-jord mellemdistancemissil, der kunne bære såvel konventionelle som nukleare sprænghoveder.
Hver SS 20-raket havde tre sprænghoveder, der hver især besad en sprængkraft på 150 KT. Med hensyn til mobilitet og præcision overgik SS 20-raketten langt sine forgængere (SS 4- og SS 5-raketten).
Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste var der i 1985 opstillet 243 SS 20-affyringsramper rettet mod
mål i Vesteuropa. Hver rampe formodedes at råde over to missiler.
4
Norman Friedman, The Fifty Year War, s. 424; Lars Mortensen, „Sikkerhedspolitisk leksikon“,
Henning Gottlieb, Bertel Heurlin og Jørgen Teglers (red.), Fred og konflikt, 1991, s. 348; David Jens
Adler, Det europæiske teater. Bogen om raketterne og den nye atomvåbendebat, 1984, s. 124-32.
5
John W. Young and John Kent, International Relations since 1945. A Global History, 2004, s. 531-35.
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Opfattelsen i den danske presse var generelt, at invasionen var „sovjetrussisk
imperialisme uden forklædning“, som det blev formuleret i „Weekendavisen“.6
Men det var ikke blot sovjetisk udenrigspolitik, der tydede på, at 1980erne
ville blive konfrontationens årti. Under den amerikanske præsidentvalgkamp
i 1980 placerede den californiske guvernør Ronald Reagan sig på højrefløjen
inden for det republikanske parti. Han viste sig som en præsidentkandidat
med vilje til at gå imod Sovjetunionen og vandt hurtigt stor tilslutning.7 Som
politiker var Reagan sjældent dygtig til at få sine budskaber hørt, og i sin argumentation for amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik benyttede han
undertiden religiøse og moralske formuleringer, som virkede fremmede for
europæerne. Reagans retorik var først og fremmest rettet mod den amerikanske offentlighed, men den blev hørt og videreformidlet i udlandet.8 Det var
især vendinger om Sovjetunionen og kommunismen som „ondskabens imperium“9 og „ondskabens kraft“,10 der varslede ny konfrontation. De sovjetiske
ledere svarede igen med en verbal offensiv, der i sin karakter mindede om
Stalin-tidens propagandabilleder af USA.11
Ovenstående internationale udvikling prægede de sikkerhedspolitiske diskussioner i Danmark, der både kom til at forme sig som en kamp om regeringsmagten og som en reaktion på den tilspidsede internationale situation:
Efter regeringsskiftet i september 1982 opstod der et sikkerhedspolitisk flertal uden om regeringen, som frem til 1988 pålagde Poul Schlüters regeringer
adskillige sikkerhedspolitiske dagsordener, som regeringerne oftest ikke var
enige i.12 Det sikkerhedspolitiske flertal – i samtiden og eftertiden almindeligvis omtalt som „det alternative sikkerhedspolitiske flertal“ – bestod af føl6
Citeret efter Eigil Steinmetz, “Sovjet-imperialismen er på march“, Weekendavisen. Berligske Aften, 4.
januar 1980.
7
Frances FitzGerald, Way Out There in the Blue. Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, 2000, s.
72; Nikolaj Petersen, “Amerikansk udenrigspolitik under Reagan: Kontinuitet eller nybrud?“, Årsberetning 1981. Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg, bd. 1, 1982, s. 82.
8
Jørgen Dragsdahls interview med Ronald Reagan bragt i Information 15.-16. januar 1977, “Den kommunistiske trussel undergraver Europas sikkerhed“, i Jørgen Dragsdahl, Gensyn med Den kolde Krig.
Dansk sikkerhedsdebat fra Ronald Reagan og raketterne til kommunismens sammenbrud og KGBs fallit. Jørgen
Dragsdahls journalistik 1977-1990 redigeret og med indledning af David Jens Adler og Troels Toftkær, 1992, s.
13-18, her s. 15.
9
Reagans tale, „Remarks at the Annual Convention of the National Association of Evangelicals in
Orlando, Florida“, 8. marts 1983. Se http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1983/
30883b.htm. Set senest 13. maj 2005.
10
Frances Fitzgerald, Way Out There in the Blue, s. 25.
11
Seweryn Bialer, „Lessons of History: Soviet-American Relations in the the Postwar Era“, i Arnold
L. Horelick (ed.), U.S.-Soviet Relations. The Next Phase, 1986, s. 93.
12
Dette er omtalt utallige gange i den omfattende erindrings- og debatlitteratur, der foreligger om
1980ernes sikkerhedspolitik. Se fx Uffe Ellemann-Jensen, Din egen dag er kort, 1996, s. 274; samme,
Fodfejl. Da Danmark svigtede under den kolde krig, 2004; Hans Engell, På Slotsholmen, 1997, s. 162. Det er
omdiskuteret, hvor mange dagsordner Folketingets sikkerhedspolitiske flertal pålagde regeringen.
Reelt afhænger svaret af, hvilke kriterier der lægges til grund for optællingen. Mere herom i kapitel
70.
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gende partier: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne (-1987) og Fælles Kurs (1987-1988). Gennem en
dagsordenpolitik, der hurtigt blev betegnet „fodnotepolitikken“, lykkedes det
disse partier at få slået egne ofte sammensatte standpunkter fast og samtidig
få sat sikkerhedspolitikken på den politiske dagsorden. Schlüters regeringer
accepterede under protest dagsordnerne, angiveligt fordi firkløverpartierne
prioriterede den økonomiske politik højere end sikkerhedspolitikken.13
Undertiden førte de sikkerhedspolitiske uoverensstemmelser til meget ophedede debatter, idet Schlüters regeringer fandt, at de blev frataget deres ret til
at tage beslutninger på et for landet vigtigt område. Det sikkerhedspolitiske
flertal mente derimod, at det repræsenterede befolkningsflertallets synspunkter, som de kom til udtryk gennem opinionsundersøgelser.14
Socialdemokratiets stigende skepsis over for aspekter af NATO-samarbejdet
og især amerikansk sikkerhedspolitik samt Venstres nye uforbeholdne sikkerhedspolitiske linje var to af hovedårsagerne til 1980ernes polariserede sikkerhedspolitiske debat. I den forbindelse ses det, at socialdemokraterne blandt
andet søgte inspiration til partiets sikkerhedspolitiske kurs i et transnationalt
socialdemokratisk diskussionsforum, der gik under navnet „Scandilux“. Ideen
til etablering af dette forum blev fostret af hollandske Klaas de Vries og flamske Karel van Miert kort efter, at Reagan vandt valgkampen i USA i 1980, og i
januar 1981 blev det første „Scandilux“-møde afholdt. „Scandilux“-samarbejdet bestod af socialdemokratierne i Norge, Danmark, Belgien, Holland og
Luxemburg. Desuden deltog repræsentanter for socialdemokratierne i
Vesttyskland, Storbritannien og Frankrig som aktive observatører. Det var karakteristisk for „Scandilux“, at der var tale om et meget elitært forum, hvor
centralt placerede socialdemokrater under uformelle rammer diskuterede
sikkerhedspolitiske problemstillinger. Det er anslået, at „Scandilux“’s betydning bestod i fire forhold. For det første var det et forum, hvor partierne
kunne udveksle informationer. I takt med at socialdemokratierne mistede regeringsmagten i de involverede lande, mistede partierne kontrollen over de
nationale administrationer, der blandt andet forsynede partierne med viden
om internationale forhold. Derfor blev det stadig mere vigtigt for partierne at
informere hinanden om udviklingen i international politik. Disse informatio-

13
Søren Mørch, 24 statsministre. 24 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede og en kort
forklaring på, hvor den 25. er blevet af, 2001, s. 425.
14
At oppositionen opnåede større indflydelse på sikkerhedspolitikken i 1980erne var dog ikke et isoleret dansk fænomen. Såvel i USA som i Storbritannien og Frankrig fik parlamenterne i samme periode angiveligt større indflydelse på sikkerhedspolitikken end hidtil; jf Eigil Jørgensen,
„Udenrigstjenesten og sikkerhedspolitikken“, Nye grænser. Den danske udenrigstjeneste 1970-95,
Udenrigsministeriet 1995, s. 122-23. Om Reagans forhold til Kongressen og dennes stigende indflydelse på amerikansk udenrigspolitik i anden periode af Reagans embedsperiode se Nigel Bowles,
„Reagan and Congress“, i Joseph Hogan (ed.), The Reagan Years. The record in Presidential leadership,
1990.
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ner kunne bruges dels i formuleringen af udenrigspolitikken, dels kunne de
bruges i de nationale kampe om regeringsmagten. Informationsudveksling
var således et vigtigt, selvstændigt element i „Scandilux“-møderne. For det andet var „Scandilux“ et forum, hvor partierne i en vis grad koordinerede deres
politik. Det kan være vanskeligt at afgøre præcist, hvilken og hvor megen koordination, der fandt sted, for skønt der eksisterer uformelle referater af møderne i „Scandilux“, så var det ikke meningen at træffe beslutninger, og der
findes der ingen beslutningsreferater fra møderne. For det tredje har drøftelserne haft den betydning, at socialdemokratierne, som resultat af drøftelserne, i national sammenhæng kom til at arbejde med såkaldt „fælles perspektiver“. Blandt de væsentligste fælles perspektiver var spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone. Gennem navnlig første halvdel af 1980erne kom
„Scandilux“ – og samarbejdsorganisationen „Socialistisk Internationale“ – således til at spille en indirekte, men betydelig rolle for de danske debatter, idet
flere danske socialdemokraters udtalelser om sikkerhedspolitikken afspejlede
de overvejelser, der blev gjort i disse fora. Endelig er det for det fjerde anslået,
at diskussionerne i „Scandilux“ gav deltagerne en fornemmelse af, at de var
en del af en større international bevægelse. Det bidrog til en øget selvtillid
blandt deltagerne. Denne selvtillid var af betydning, når politikerne efterfølgende valgte at tage de sikkerhedspolitiske slagsmål på nationalt plan.15
Parallelt med at Socialdemokratiet således udvekslede informationer og i et
vist omfang formulerede dets sikkerhedspolitiske synspunkter under indtryk
af drøftelser med flere af dets nordvesteuropæiske søsterpartier, oplevede
fredsbevægelserne overalt i den vestlige verden øget gennemslagskraft i begyndelsen af 1980erne. I Danmark var de mest markante „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“, „Nej til Atomvåben“ og „Kvinder for Fred“.16
Trods forskellige ideologiske udgangspunkter – førstnævnte var kommunistisk domineret, medens de to sidstnævnte betragtede sig som uafhængige –
var disse bevægelser fælles om modstanden mod (atom)oprustningen.
Fredsbevægelsernes øgede aktivisme betød, at sikkerhedspolitikken i stigende
grad blev politiseret, det vil sige at der opstod øget debat om denne politik,
og at den blev genstand for et tiltagende udenomsparlamentarisk pres.
Desuden bidrog fredsbevægelsernes aktivisme til, at sikkerhedspolitikken blev
stadig mere polariseret. Fredsbevægelsernes gennemslagskraft i den offent-

15
Nikolaj Petersen, „Scandilux-samarbejdet og vesteuropæisk sikkerhedspolitik“, Politica, 16. årg., nr.
4 1984; samme „Scandilux og Danmark. Scandiluxsamarbejdet og Socialdemokratiets sikkerhedspolitik“, Søren Møller Christensen (red.), Man har et standpunkt… Socialdemokratiet og sikkerhedspolitikken
i 80’erne, 1984. Se også Steen Christensen, Nye mål i en ny verden. Socialistisk Internationale 1976-1992,
1992, s. 78-84.
16
Jørgen Teglers, Fredsbevægelsen – med og modspillere, 1988, s. 109-11. Om politiske sammensætninger
i forskellige fredsbevægelser se Wilhelm Christmas-Møller, „Fredsbevægelsen og Europas sikkerhed“,
i Christian Thune (red.), Dansk udenrigspolitisk årbog 1981, 1982, s. 66.
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lige debat var størst i de første par år af 1980erne, hvorefter den mindskedes
hastigt.17
Bekymringen for en atomkrig prægede også kulturlivet. Selvom det i
1980erne blev stadig mindre politisk – sammenholdt med 1960ernes og
1970ernes kulturliv18 – tematiserede poesien og popmusikken fredsspørgsmålet. Eksempelvis undrede digteren Benny Andersen sig i 1985 over, hvad
„Ordet fred“ betød. Var fred blot en „pause“, var det et „pusterum“? Eller var
det slet og ret „optakt til næste krig“? Måske fred var „noget der forstyrrer krigen“.19

17

Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement 1973-2003, s. 282-86; Jørgen Christensen,
„Fredsbevægelsen og demokratiet. En analyse af fredsbevægelsens bidrag til demokratiseringen af
den sikkerhedspolitiske beslutningsproces“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk
udenrigspolitisk årbog 1988, 1989; Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og Nikolaj Petersen, Kampen om sikkerheden. Nye tendenser i dansk politik, 1986, s. 21-22, 26.
18
Dette er understreget for poesiens vedkommende; jf. Torben Brostrøm, „Digtningens kalenderblade og 1980ernes myte“, Jakob Holm og Ole Knudsen (red.), Danmark i 1980’erne, s. 165.
19
Benny Andersen, „Ordet fred“, i digtsamlingen Tiden og storken. Digte, 1985. For et par andre eksempler se Klaus Rifbjerg, „Når hverdagens engle marcherer“, i Morten Nielsen (red.), Krig – digte
og andre tekster om krig og krigserfaringer, 1983; Per Højholt, Mellem krig og fred, særtryk, 1983. For et par
eksempler inden for popmusikken se Valentin-Cross/Valentin, „En inciterende flamenco“ fra lp’en
Tidens tegn, 1980, samt Shu-bi-dua, „Ronald og Leonid“ fra lp’en 8’eren, 1982. Optrykt i Den store
Shu•bi•dua, 2002.
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62 · NATO’s dobbeltbeslutning (1979)
I 1977 var Sovjetunionen begyndt at opstille SS 20-raketter, der kunne nå mål
over hele Vesteuropa. Samme år begyndte NATO’s stats- og regeringsledere
at overveje en modernisering af NATO’s INF-missiler. Reelt var der tale om at
udskifte de kortrækkende atomraketter med mellemdistanceraketter. I maj
1978 anbefalede NATO, at medlemslandene skulle øge de nationale forsvarsbudgetter med 3 pct.’s realvækst pr. år, og i december 1979 vedtog NATO den
såkaldte dobbeltbeslutning, som havde karakter af et ultimatum til
Sovjetunionen: NATO ville opstille 572 mellemdistanceraketter i Europa, såfremt der ikke inden udgangen af 1983 var indgået en aftale med Moskva om
at påbegynde forhandlinger om rustningskontrol.1
I Danmark så det i første halvdel af 1979 ud til, at SV-regeringen med støtte
fra centrum-højrepartierne fraset Det Radikale Venstre ville støtte den kommende NATO-beslutning. Ved årets udgang blev det dog den nye socialdemokratiske regerings politik at forsøge at få NATO til at udskyde beslutningen
med seks måneder. Nedenfor følges den danske debat om spørgsmålet.
Debatten skildres detaljeret, fordi det er den første åbne konfrontation
mellem de gamle atlantpartier, og fordi den foregriber de modsætninger, der
kom til at præge debatterne om dansk sikkerhedspolitik i 1980erne.

Vestlige påvirkningsforsøg og danske reaktioner
I de første måneder af 1979 var alliancepolitikken ikke genstand for større offentlig debat i Danmark, hverken i Folketinget eller i dagspressen. De få indlæg, der ses i denne periode, var som regel foranlediget af udenlandske politikeres udtalelser. Eksempelvis citeredes den amerikanske forsvarsminister
Harold Brown i april for en kommentar om, at antallet af sovjetiske taktiske
raketter i Østeuropa var langt større, end Warszawa-pagten havde behov for.2
Tre uger senere blev danske avislæsere informeret om, at NATO’s forsvarsministre havde afholdt et møde i Bruxelles, og at deres vurdering var, at den sovjetiske udstationering af SS 20-raketterne var bekymrende. Fra USA’s side blev

1

Richard Crockatt, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941-1991,
1995, s. 268-71; Steven L. Rearden, The Evolution of Amercan Strategiv Doctrine. Paul H. Nitze and the
Soviet Challenge, 1984, s. 70-80; John W. Young and John Kent, International Relations since 1945. A
Global History, 2004, s. 482-85. Kommunikéet fra udenrigs- og forsvarsministermødet i Bruxelles, hvor
dobbeltbeslutningen blev vedtaget, er optrykt i Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1979, 1980, s. 232-34. Se
også kapitel 59.
2
Dette skete 25. april 1979; jf. Avisårbogen 1979, 1980, s. 236.
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det anslået, at en atomkrig ville koste omkring 165 millioner amerikanere livet; og virkningerne ville næppe være mindre alvorlige i Sovjetunionen.3
Sådanne oplysninger, der var produceret af NATO eller NATO’s medlemmer, var rettet mod befolkningerne i de vesteuropæiske alliancelande. Målet
var antagelig at skabe opbakning bag eller i det mindste velvilje over for den
modernisering af NATO’s kernevåben, der var under forberedelse. Nyhederne affødte avisdebat. 25. april opfordrede „Berlingske Tidende“ på lederplads danske politikere til at støtte en opgradering af NATO’s raketter i
Vesteuropa; dog uden at ændre den eksisterende atomvåbenpolitik.4 Og
nogle dage senere meddelte „Politiken“ i en artikel, at det danske „bidrag til
kollektivet“ endnu ikke var „afgjort“. Budskabet var, at når den danske regering og Folketinget ikke ønskede kernevåben på dansk jord, så måtte Danmark yde økonomiske bidrag til, at de øvrige NATO-lande kunne modernisere de taktiske kernevåben, der også var i dansk interesse.5 Langsomt tegnede der sig i dele af pressen et billede af, at Danmark burde støtte NATO’s
kommende beslutning; og dette på trods af, at debattørerne endnu ikke vidste, hvori beslutningen konkret ville bestå.6 Denne efterhånden uforbeholdne linje i debatten blev antagelig de radikale for meget. 31. april 1979
skrev den gamle „Aldrig mere Krig“-aktivist og medlem af Folketinget Svend
Haugaard en kommentar i „Politiken“, hvori han anførte, at afspændingen –
der måtte være det højeste mål – ville have den bedste grobund, såfremt politiske ledere i USA og Sovjetunionen videreførte dialogen med hinanden.
Fra dansk side måtte man støtte den proces, og derfor gjaldt det om at holde
de „militære magt-eksperter på lang afstand, mens forhandlingerne pågår“.
Med den formulering refererede Haugaard til, at højtstående officerer ofte
tog del i den danske og vestlige debat med budskaber om, at vestlig atomar
oprustning var en nødvendighed, fordi Sovjetunionen havde benyttet de senere år på at ruste op.7
I samme periode skrev journalisten Jørgen Dragsdahl en række indlæg i
„Information“. Med udgangspunkt i udtalelser fra amerikanske officerer, politikere og diplomater samt med referencer til indlæg i udenlandske tidsskrif3

”Atom-krig vil dræbe 165 millioner i USA”, Politiken, 16. maj 1979.
”A-våben i Atlantpagten” (leder), Berlingske Tidende, 25. april 1979.
5
Carl-Otto Rieks, ”Vest-europas A-våben skal moderniseres”, Politiken, 27. april 1979.
6
Beslutningen var endnu ikke truffet, og så sent som 26. oktober 1979, da Kjeld Olesen blev udenrigsminister, forklarede han i Danmarks Radio, at dobbeltbeslutningen ”vist” nok handlede om, at
”275 atomraketter skal afløses af nogle mere moderne”. Citeret efter Søren Hein Rasmussen, Sære
alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 180.
7
Svend Haugaard, ”Dialog mellem de to parter” (kommentar), Politiken, 31. april 1979. Haugaards
budskab lå i forlængelse af en lederartikel i Politiken blot et par dage tidligere, hvor avisen havde taget afstand fra, at forsvarschef, Knud Jørgensen, i ”Atlantpagtsammenslutningen” havde udtalt sig
om dansk sikkerhedspolitik. Ifølge Politiken skulle forsvarets topfolk alene rådgive Folketinget og regeringen om landets sikkerhedspolitiske situation, men i øvrigt afholde sig fra at polemisere og tage
del i private organisationers ”pop-foretagender”; jf. ”PR-hjælp. Men med falsk autoritet” (leder),
Politiken, 27. april 1979.
4
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ter tegnede han et dystert billede såvel af Øst-Vest-forholdets udvikling som af
de forandrede amerikanske politiske og militære strategier. Et fællestræk ved
Dragsdahls artikler var en kritik af USA’s konfrontatoriske politik over for
Sovjetunionen og af Folketingets stiltiende støtte til denne politik. Under
overskriften „Atomvåben“ skrev han 14. april 1979, at udviklingen var at betegne som „galskab“, og at blot overvejelserne om at føre en atomkrig medførte en risiko for en atomkrig.8 Således blev der i offentligheden lagt op til
en folketingsdebat om alliance- og kernevåbenpolitikken.
I midten af maj blev der gennemført en forespørgselsdebat i Folketinget.
Baggrunden var, at Gert Petersen – inspireret af Dragsdahls artikler9 – sammen med andre medlemmer af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe bad
den socialdemokratiske forsvarsminister Poul Søgaard om en redegørelse for
NATO’s drøftelser om fornyet oprustning samt om regeringens holdning til
det emne.10 I sin redegørelse for tinget understregede Søgaard, at debatten
alene havde til formål at orientere medlemmerne om de igangværende drøftelser. Ingen af de tilstedeværende skulle tro, at de kunne benytte debatten til
at påvirke SV-regeringens atomvåbenpolitik, der lå fast med den beslutning,
der var truffet i 1957: At der ikke måtte være atomvåben på dansk jord under
de nuværende omstændigheder. Derpå forklarede Søgaard, hvori de vestlige
landes drøftelser bestod. Udgangspunktet var, anførte han, at de vestlige
lande gennem de seneste to-tre år havde været vidne til øget sovjetisk oprustning. Og der var tale om en udvikling, som – hvis den fortsatte – i løbet af ganske få år måtte betegnes som en „afgørende forværring af vor [NATO’s og
Danmarks, anm.] situation“.11 Bedre blev situationen ikke af, at den sovjetiske
oprustning ifølge Søgaard kom uprovokeret. Skete der ikke nogen ændring i
den udvikling, ville NATO i fremtiden ikke være i stand til at modstå et eventuelt sovjetisk angreb mod Vesteuropa. NATO’s drøftelser gik derfor ud på,
hvordan alliancen kunne „modernisere sit forsvar i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde en troværdig afskrækkelse.“12 I sin redegørelse
lagde Søgaard op til, at den danske regering ville støtte en fremtidig NATObeslutning. Men der var tale om en vanskelig balanceakt, for regeringen øn-

8

Jørgen Dragsdahl, ”Atomvåben”, Information, 14. april 1979, i Jørgen Dragsdahl, Gensyn med Den
kolde Krig. Dansk sikkerhedsdebat fra Ronald Reagan og raketterne til kommunismens sammenbrud og KGB’s
fallit redigeret med indledning af David Jens Adler og Troels Toftkær, 1992; jf. ”Hvordan kan USA effektivt
bombe Sovjetunionen”, Information, 20. april 1979.
9
Gert Petersen, Inden for systemet – og udenfor. Erindringer, 1998, s. 283-84.
10
Forespørgselsdebat, ”Forespørgsel om NATO”, forespørgsel af Gert Petersen (SF), Ole Henriksen
(SF), Bjørn Poulsen (SF) og Ebba Strange (SF). Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79,
17. maj 1979, sp. 11066-11121. Også fremstillet i Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88,
1988, s. 148-53; David Jens Adler, Det europæiske teater. Bogen om dobbeltbeslutningen og den nye atomvåbendebat, 1984, s. 13-25; Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 179.
11
Poul Søgaard, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79, 17.
maj 1979, sp. 11067-11071, citeret sp. 11068.
12
Sst., citeret sp. 11069.
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skede ikke at fremme rustningskapløbet. Tværtimod, for „det overordnede
mål i Vesten [er, anm.] altså at fremme afspændingen, men under opretholdelse af den nødvendige sikkerhed“, forklarede han.13
Fra oppositionen støttede Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti Søgaards orientering.14 Palle Simonsen forklarede, at det var de konservatives opfattelse, at Danmark skulle spille en aktiv rolle i moderniseringen af NATO’s raketter, men samtidig understregede
han, at de konservative naturligvis „stadig bakker det synspunkt op, at der
ikke skal placeres taktiske atomvåben på dansk grund i fredstid.“15 Venstres
forsvarspolitiske ordfører Kristen Østergaard forklarede kortfattet, at Venstre
– som en del af regeringen – støttede Søgaards redegørelse.16 DKP, VenstreSocialisterne og Socialistisk Folkeparti fandt derimod, at Danmark skulle tage
afstand fra en modernisering af mellemdistanceraketterne.17 Et i forhold til
debatten væsentligt argument imod moderniseringen blev lanceret af Gert
Petersen. Han anførte, at det var unødvendigt at modernisere de vestlige
atomraketter, idet NATO havde stationeret ca. 8-10 amerikanske Poseidonubåde i Europa. Disse ubåde var
„udstyret med 16 raketter og hver raket med 10-14 uafhængige styrbare
atombomber. For kun 10 år siden var hver raket kun udstyret med én atombombe. Styrkens målantal er altså vokset fra omkring 80 til omkring 1.500
i løbet af 10 år, så egentlig skulle NATO være ganske godt rustet.“18
Med den formulering pointerede Gert Petersen to forhold. For det første at
NATO havde benyttet de seneste ti år til at modernisere de vestlige atomstyrker i Europa, og at Sovjetunionens oprustning i Østeuropa i slutningen af
1970erne derfor ikke skulle opfattes som en provokation, men som en reaktion. For det andet pointerede han, at NATO ikke var sakket bagud i rustningskapløbet. Det forholdt sig omvendt. Når NATO var bedre rustet til en
atomar krig end Warszawa-pagten, hvorfor så videreføre oprustningen? –
spurgte han. I forhold til den sikkerhedspolitiske debat var Gert Petersens ar13

Sst.
Palle Simonsens indlæg for De Konservative, sp. 11082-11086; Niels Bollmanns indlæg for
Centrum-Demokraterne, sp. 11086-11088; Bent Honorés indlæg for Kristeligt Folkeparti, sp. 1109811102. Alle i: ”Forespørgsel om NATO”, 17. maj 1979, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret
1978-79.
15
Palle Simonsen, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79,
17. maj 1979, citeret sp. 11085.
16
Kristen Østergaard, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 197879, 17. maj 1979, sp. 11082.
17
Karl Møllers indlæg for DKP, sp. 11089-11095; Kurt Hansens indlæg for VS, sp. 11103-11106; Gert
Petersens indlæg for SF, sp. 11071-11077. Alle i: ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende.
Forhandlinger i folketingsåret 1978-79, 17. maj 1979.
18
Gert Petersen, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79, 17.
maj 1979, citeret sp. 11073-11074.
14
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gument vigtigt. Hermed satte han en dagsorden for den efterfølgende debat.
Dels blev sikkerhedspolitikken tematiseret som et konfliktskabende politisk
emne. Dels skulle argumentet om, at NATO ikke var sakket bagud i rustningskapløbet, gå igen i diskussionerne om INF-spørgsmålet i de følgende år.
Det Radikale Venstre og Retsforbundet stod holdningsmæssigt nær regeringen. Niels Helveg Petersen udtalte dog bekymring over, at regeringen
uden videre accepterede forslaget om en hastig modernisering af de taktiske
kernevåben.19
I de efterfølgende ordvekslinger gik de socialdemokratiske og konservative
ordførere især i rette med Gert Petersen, hvis hyppige henvisninger til udenlandske fagtidsskrifter de fandt stærkt irriterende. Han var en „sand citatækvilibrist“, og det var „utroligt hvad hr. Gert Petersen har læst i tidsskrifter rundt
omkring i verden“, udtalte Palle Simonsen.20 Robert Pedersen beskyldte derimod Gert Petersen for at benytte de faktuelle oplysninger påfaldende ensidigt. Således så han helt bort fra, at det danske forsvarsbudget gennem de seneste ti år var faldet med 20 pct. fra 2,4 til 1,9 pct. af nationalproduktet, og at
det danske bidrag til NATO’s militære oprustning dermed var faldet. Gjorde
den danske regering ikke, hvad den kunne for at fremme afspændingen? Var
Danmark ikke på rette vej? – spurgte Robert Pedersen.21 Presset fra socialdemokraterne og de konservative fik dog ikke Gert Petersen til at stoppe med
kritikken. I den efterfølgende ordveksling fik han Søgaard til at medgive, at
der i foråret 1979 endnu ikke var skabt paritet mellem NATO og Warszawapagten på det taktiske område.22 Men Gert Petersens sejr var som at slå en
åben dør ind, for Søgaard havde ikke sagt andet i sin redegørelse.23
Debatten i Folketinget viste, at der i foråret 1979 tilsyneladende eksisterede
en konsensus om dansk alliancepolitik mellem de tre gamle atlantpartier.
Men samtidig giver den sprogbrug, som socialdemokraterne og de konservative betjente sig af, et indtryk af partiernes uens vægtning af „afspænding“ og

19

Niels Helveg Petersens indlæg for Det Radikale Venstre, sp. 11095-11098, citeret sp. 11098; Ib
Christensens indlæg for Retsforbundet, sp. 11101-11102. Begge i ”Forespørgsel om NATO”,
Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79, 17. maj 1979.
20
Palle Simonsen, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79,
17. maj 1979, citeret sp. 11083.
21
Robert Pedersen, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79,
17. maj 1979, citeret sp. 11114.
22
Poul Søgaard, ”Forespørgsel om NATO”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79, 17.
maj 1979, sp. 11118.
23
I dagene der fulgte rettede Land og Folk en kritik af regeringen. 18. maj argumenterede avisen for,
at dansk støtte til NATO underminerede Folketingets ambition om at støtte international afspænding; jf. ”Regeringens ja til NATO udhuler dansk sikkerhedspolitik”, Land og Folk, 18. maj 1979. Og
dagen efter skrev avisen i en lederartikel, at ”forsvarsminister Poul Søgaard retter sig med militær
disciplin efter sin amerikanske kollegas påbud”, idet regeringen i Folketingsdebatten ikke havde taget afstand fra Browns erklærede ønske om, at Danmark og Norge skulle tage ”medansvar for den
nye fase i NATOs atomoprustning i Europa”. ”Danmark skal med” (leder), Land og Folk, 19.-20. maj
1979.
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„afskrækkelse“ i NATO’s politik.24 I
sit indlæg gjorde Poul Søgaard sig
umage for at understrege, at regeringens – og Socialdemokratiets –
mål var afspænding, men at regeringen, sådan som den internationale situation tegnede sig, havde forståelse for afskrækkelseselementet i
NATO’s politik. Søgaard benyttede
kun begrebet „afskrækkelse“ én gang
i sin redegørelse. Derimod talte han
om, at NATO var „sakket bagud med
hensyn til de længererækkende taktiske atomvåben“, at situationen var
„alvorlig“ og „urovækkende“, og han
pegede på, at spørgsmålet jo drejede
sig om „vor og vore allieredes sikkerhed“.25 Samtidig ses det, at Søgaards
SF’s formand Gert Petersen. Fremtrædende del- indlæg lå holdningsmæssigt i fortager i Folketingets sikkerhedspolitiske debatter. længelse af de drøftelser, der fandt
sted i „Socialistisk Internationale“ i
(Folketinget).
maj 1979. Disse drøftelser gik ud på,
at det for socialdemokratierne handlede om at føre en politik, der kunne
fremme afspændingen i både Europa og på globalt niveau.26
Palle Simonsen understregede derimod, at de vesteuropæiske lande havde
meget at takke USA for, da det påtog sig at levere „et troværdigt forsvar, som
også kan leve op til at være tilstrækkeligt afskrækkende“. Han mente, at
Vesten måtte „opretholde en troværdig afskrækkelsesvirkning“, og selvom
også konservative kræfter ønskede afspænding, „så nytter det ikke, at vi er
naive.“27 Denne gradsforskel i de to partiers syn på afskrækkelse og afspænding havde været et gennemgående træk i de danske sikkerhedspolitiske de-

24

Det er ikke muligt på baggrund af Kristen Østergaards indlæg i debatten at uddrage noget om
Venstres holdning til forholdet mellem afskrækkelse og rustningskontrol. Venstre udtalte blot at det
bakkede op bag forsvarsministerens redegørelse; jf. Kristen Østergaard, ”Forespørgsel om NATO”,
17. maj 1979, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79 bd. VII, sp. 11082.
25
Imidlertid var det et centralt spørgsmål for Socialdemokratiet, at redegørelsen ikke måtte være for
konfrontatorisk i sin form. Dette fremgår af et referat af et møde, der blev afholdt i
Socialdemokratiets folketingsgruppe den 17. maj 1979. Se hertil kapitel 69.
26
Steen Christensen, Nye mål i en ny verden, s. 37. Et par måneder senere skrev partiets udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske udvalg til ”Socialistisk Internationale”, at Socialdemokratiets vision var at
skabe ”fuldstændig og almindelig afrustning”; jf. ”Afgørende faremoment for verdenssamfundets
fremtid”, Ny Politik, august 1979:8, s. 23-24.
27
Palle Simonsen, ”Forespørgsel om NATO”, 17. maj 1979, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1978-79 bd. VII.
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batter siden alliancetilslutningen i 1949 og skulle blive endnu mere udtalt senere på året og i det følgende årti.28
Sammenfattende kan det konstateres, at USA og NATO i de første måneder af 1979 forsøgte at overbevise den danske og vestlige befolkning om, at
Warszawa-pagten oprustede, medens NATO var ved at sakke bagud i rustningskapløbet. Det var synspunktet i NATO’s informationsvirksomhed, at såfremt den udvikling fortsatte, ville Warszawa-pagten hurtigt blive militært
overlegen. Imidlertid var der kun begrænset debat om spørgsmålet i den danske offentlighed. Det var navnlig Socialistisk Folkeparti men også Det
Radikale Venstre, der fremkaldte interesse for spørgsmålet. Når Socialistisk
Folkeparti tog det op, skete det især på baggrund af de nyheder og analyser,
der blev bragt i „Information“. I debatten stod Socialistisk Folkeparti meget
kritisk over for den tiltagende oprustning. I Folketinget gav Socialdemokratiet indtryk af, at det ville støtte den kommende NATO-beslutning. Samtidig
understregede partiet, at det primært betonede afspændingselementet i
NATO’s politik. Skønt Venstre ikke engagerede sig meget i debatten stillede
det sig på linje med Socialdemokratiet og støttede regeringens argumenter
om behovet for at føre en politik, der sigtede mod at fremme afspændingen.
Dette svarede ganske til Venstres stilling i den offentlige debat i sidste halvdel
af 1960erne og i 1970erne.29 De konservative understregede mere, at
Danmark skulle støtte afskrækkelseselementet i NATO’s politik.

Valgkamp
SV-regeringen så det som sin hovedopgave at rette op på landets økonomiske
situation. I sommeren 1979 blev det imidlertid klart, at de to regeringspartier
ikke kunne blive enige om en økonomisk politik. Regeringssamarbejdet brød
sammen og valg udskrevet til 23. oktober 1979.30 Sikkerhedspolitikken og
dobbeltbeslutningen spillede ikke nogen vigtig rolle i valgkampen, hvis dominerende temaer var betalingsbalanceunderskuddet og skatte- og boligpolitikken samt fagbevægelsens krav om at indføre ØD (Økonomisk Demokrati).31
28

Poul Søgaard skrev i april 1979: ”Der er nuancer imellem de forskellige partiers forsvarspolitik, og
i perioder har der været – og er der for så vidt stadig – betydelig afstand mellem nogle af dem på
dette område, men der har – som nævnt – siden vor indtræden i NATO til stadighed stået et bredt
flertal bag den førte sikkerhedspolitik…”, Poul Søgaard, ”Hvad har medlemskabet af NATO betydet
for forsvarsviljen i befolkningen”, 1949/79, Atlantsammenslutningen 1979, s. 14-17, citeret s. 16-17.
29
Se kapitlerne 32, 33, 34 og især 35.
30
Der er flere tolkninger af årsagen til SV-regeringens sammenbrud. Se hertil Søren Borchsenius,
”SV-regeringens forudsætninger og forløb”, Historisk Tidsskrift 2004, bind 104, 1; Søren Mørch, 24
statsministre, 2001, s. 384; Gerd Callesen, ”Socialdemokratiets historie 1971-1996”, Gerd Callesen,
Steen Christensen og Henning Grelle (red.), Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996, 1996, s. 36-37; Anker Jørgensen, Fra mine dagbøger, bd. 3: Brændingen, 1990, s. 274-80.
31
Se hertil valgoplæggene og –plakaterne: Hold dem nede (DKP, 1979), Det vil KAP (Kommunistisk
Arbejderparti, 1979), Sig nej til NATO-partierne og øget oprustning (SF, valgplakat, 1979), ”Vigtige
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Alligevel blev sikkerhedspolitikken tematiseret under valgkampen. Den
umiddelbare anledning var en tale af den sovjetiske stats- og partichef Leonid
Bresjnev i Østberlin 7. oktober 1979. Her tilbød han, at Sovjetunionen ville
hjemkalde 20.000 sovjetiske soldater og 1.000 kampvogne fra Østtyskland
samt nedbringe antallet af mellemdistanceraketter i Østeuropa, hvis NATO
lovede ikke at modernisere kernevåbnene i Vesteuropa. Bresjnevs tilbud
skabte opmærksomhed, for nedrustningsforhandlingerne, der havde været
en fast bestanddel af Øst-Vest-forholdet gennem en længere årrække, var ved
at køre fast. Spørgsmålet var, om Bresjnev indbød til dialog, eller om han lancerede et propagandafremstød med det formål at splitte NATO? Selv hævdede han naturligvis det første, men de vestlige reaktioner var kølige; og sådan blev de refereret i den danske presse.33 Eneste undtagelse var „Land og
Folk“, der anså Bresjnevs tilkendegivelse for et „reelt tilbud, der klart viser
hvem der står for nedrustning, og hvem der hele tiden forsøger at forcere oprustningen til glæde for rustningsmonopolerne“.34
I midten af oktober forsøgte Sovjetunionen at øve direkte indflydelse på
den danske valgkamp. 15. oktober overrakte Sovjetunionens ambassadør
under pressens bevågenhed et „personligt“ brev fra Bresjnev til Anker Jørgensen. I brevet opfordrede den sovjetiske leder den danske statsminister til at
støtte nedrustningsforhandlingerne.35 Venligt, men bestemt, afviste Anker
Jørgensen henvendelsen med svaret, at man måtte vente med en diskussion
af dette spørgsmål til efter valget. Anker Jørgensens reaktion blev støttet af
Palle Simonsen.36 Samme dag bragte „Aktuelt“ en leder, der betegnede
Bresjnevs brev som uvedkommende. Budskabet i artiklen var, at det først gav
mening at forhandle med Sovjetunionen, når moderniseringen af NATO’s raketter var foretaget.37 I forlængelse af dette bragte „Aktuelt“ dagen efter en
artikel, der tydeliggjorde avisens og formentlig partiets holdning til Bresjnevs
brev: Henvendelsen måtte betragtes som bluf. Artiklen citerede en „ledende
diplomat“ for at sige, at den sovjetiske leder

Radikale Brikker” (Det Radikale Venstre, 1979), optrykt i Fremsyn. Radikal Information, nr. 16, oktober 1979; Sådan løser vi Danmarks problemer (Det Konservative Folkeparti, 1979); Det mener Venstre
(Partiet Venstre, 1979); Valg 1979; Socialdemokrater på jobbet (Socialdemokratiet, 1979);
Venstresocialisternes valgudtalelse. Vedtaget på Venstresocialisternes Hovedbestyrelsesmøde 30. september 1979
(VS, 1979); Valgekstra (Danmarks Retsforbund, 1979).
33
”Bresjnevs tilbud budt forsigtigt velkommen i Vest”, Politiken, 8. oktober 1979; ”Forsigtige reaktioner på nedrustnings-tilbud”, Aktuelt, 8. oktober 1979; ”Dansk ja til NATO’s moderniseringsprogram”,
Weekendavisen. Berlingske Aften, 19. oktober 1979. Alle tre artikler refererer vestlige reaktioner.
34
”Et klart tilbud” (leder), Land og Folk, 9. oktober 1979.
35
Men så personligt var brevet nu heller ikke. Tilsvarende breve blev sendt til en række andre NATOlande; jf. ”Dokumentationsdel”, Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1979, 1980, s. 167-369, her s. 225.
36
Jf. Avisårbogen 1979, s. 155.
37
”Uvedkommende”, Aktuelt (leder), 15.oktober 1979; jf. også David Jens Adler, Det europæiske teater.
Bogen om raketterne og den ny atomvåbendebat, 1984, s. 32.
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„stiller sig an som en mand, der har en masse at tilbyde, men kommer man
om bag kulissen, er det så som så med offerviljen […] filosofien er i virkeligheden, at russerne skal have noget, som vi ikke må få.“38
Dermed hentydede diplomaten – og „Aktuelt“ – til, at NATO tidligere havde
afstået fra at placere neutronbomben i Vesteuropa, men at Sovjetunionen
havde kvitteret ved at udstationere hundredvis af SS 20-raketter og talrige
atombærende Backfire-fly i Østeuropa. „Aktuelt“ konkluderede derfor, at
man ikke kunne drøfte nedrustning med „russerne“, med mindre man havde
noget at forhandle med.39
Men dermed var debatten om kernevåbenpolitikken ikke bragt til ende, for
på samme tidspunkt udtalte den vesttyske forbundskansler Helmut Schmidt,
at Vesttyskland gerne så, at „de nye atombevæbnede raketter“ blev stationeret
på dansk jord. Heri lå en udfordring af den danske kernevåbenpolitik.
Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne modtog forslaget positivt, idet
såvel Mogens Glistrup som Erhard Jacobsen udtalte, at hvis NATO bad
Danmark om at opstille kernevåben på dansk jord, skulle Danmark imødekomme ønsket. Det synspunkt delte Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske
ledelse dog ikke. I TV-avisen udtalte Poul Søgaard, at de danske raketter ikke
ville blive udstyret med atomladninger, såfremt Socialdemokratiet skulle bestemme.40
Således kunne man få indtryk af, at partiernes artikulerede synspunkter på
sikkerhedspolitikken – og dobbeltbeslutningen – var veldefinerede under
valgkampen, og at partierne under ét stod fast ved de synspunkter, der var
kommet til udtryk i Folketinget i foråret 1979. Men så enkelt forholdt det sig
ikke. Under valgkampen opstod der en diskussion om aspekter af sikkerhedspolitikken mellem flere af Socialdemokratiets folketingskandidater. Diskussionen fandt sted i fuld offentlighed, og den skulle komme til at præge partiets stilling i de offentlige debatter i de næstfølgende år. Derfor lidt om diskussionen: Et første tegn på uenigheden i Socialdemokratiet var, at en af partiets
folketingskandidater, Jytte Hilden, i tiden op til valget udsendte en valgpjece,
hvor ét af hendes budskaber lød: „NEDRUSTNING – oprustningen fortsætter
i en verden i nød, trods forsøg på aftaler er der ingen tegn på nedrustning. Vi
må have en folkelig debat om militæret og dets opgaver. Hvad ønsker vi os af

38

”Nedrustnings-brev fra Bresjnev til Anker J.”, Aktuelt, 16. oktober 1979.
Sst. Efter valget var overstået, svarede Anker Jørgensen 20. november 1979 på Bresjnevs brev.
Jørgensen forklarede, at Danmark ville støtte nedrustningsforhandlingerne, men at NATO’s drøftelser om modernisering af TNF-våbnene var en reaktion på Sovjetunionens ”omfattende modernisering af sine styrker”. ”Statsministeriets pressemeddelelse den 20. november 1979 om statsminister
Anker Jørgensens svar til præsident Brezhnev”, Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1979, 1980, s. 225.
40
Avisårbogen 1979, s. 156, 158-159.
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vor forsvarsalliance?“41 Hildens pjece var holdt i et afmålt sprog, som næppe
kunne vække anstød. Alligevel var det bemærkelsesværdigt, at hun tematiserede et emne, som partitoppen formentlig forsøgte at lægge låg på.42 Kort tid
efter skrev hun en længere og mere udfordrende artikel i partibladet „Ny
Politik“, hvor hun anklagede Socialdemokratiet for at være pragmatisk i kernevåbenpolitikken. Vel var det partiets erklærede mål at nedruste, men i hverdagspolitikken var der ikke tegn på, at partiets ledelse forfulgte det mål,
mente Hilden. Hun foreslog derfor, at partiet tog klart afstand fra „militarisme og kaprustning“, og at det argumenterede mere højlydt for „nedrustning og fred“, for kaprustningen var „denne verdens vanvid og menneskets
dårskab“. Diskussionen om kernevåbnene var et spørgsmål om moral, og
Hilden ville gerne kunne se sine børn og børnebørn i øjnede, hvis de en dag
spurgte: „Hvorfor gjorde du ikke noget?“43
I samme nummer af „Ny Politik“ opfordrede en anden socialdemokrat,
journalisten Eva Bendix, sit parti til at formulere en mere offensiv fredspolitik: „Kan vi være bekendt at hvæse „kommunistisk infiltration“ hver gang
ordet Fred nævnes?“, spurgte hun, hvorpå hun lod forstå, at „Samarbejdskomiteen“ – til forskel fra Socialdemokratiet – gjorde meget for freden.
Ligesom Hilden anførte også Bendix, at hele kaprustningsspørgsmålet handlede om moral, og valgte Socialdemokratiet passivitet i det anliggende, ville
det være „et tarveligt forræderi overfor børnene, vor eneste faste forankring i
fremtiden“. Derpå anførte hun, at det ville være „en af partiets store undladelsessynder“ at „betragte nedrustning som utopi“.44 Således var der i Socialdemokratiet en artikuleret kritik af folketingsgruppens kernevåbenpolitik.
Kritikerne mente, at der burde siges fra over for den kommende NATO-beslutning. Vigtigt i forhold til den offentlige debat var det, at denne kritik ikke
alene blev fremlagt i socialdemokratiske partitidsskrifter, men også i dagspressen. I midten af oktober opfordrede Jytte Hilden i en opsigtsvækkende artikel
i „B.T“ til „en folkelig storm af protester mod denne verdens vanvid – kaprustningen“.45
Nok så interessant var imidlertid „Ny Politiks“ reaktion. Ansvarshavende redaktør var Lasse Budtz, der tillige var medlem af Folketinget. Budtz hilste debatten velkommen, idet han anførte, at der virkelig var brug for den; dette så

41

Folketingskandidat i Frederiksborgkredsen. Jytte Hilden (Jytte Hildens valgpjece, 1979).
Se kapitel 69.
43
Jytte Hilden, ”Et moralsk spørgsmål, der gælder vor fælles fremtid”, Ny Politik, oktober 1979:9, s.
24. Selv om Ny Politik var et socialdemokratisk medlemsblad, var det ikke udelukkende henvendt til
partimedlemmer. Og det var heller ikke udelukkende socialdemokrater, der skrev i bladet.
Eksempelvis offentliggjorde også Palle Simonsen, Gert Petersen og Jens Bilgrav-Nielsen (RV) artikler heri.
44
Eva Bendix, ”Socialdemokratiet må vise en stærkere nedrustningsprofil”, Ny Politik, oktober
1979:10, s. 24-26.
45
Citeret efter David Jens Adler, Det europæiske teater, s. 31.
42
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meget desto mere som de to debattører overhovedet ikke havde begrebet karakteren af Øst-Vest-forholdet. „Må vi minde om den klassiske problemstilling“, spurgte han i formanende vendinger. Og han fortsatte:
„Hvis Danmark nedruster ensidigt, forøger det højst sandsynligt spændingen. Et nedrustet Danmark vil inspirere Vest-Tyskland til at styrke den
militære tilstedeværelse i Nord-Tyskland, men herved sættes en kædereaktion igang. DDR vil gøre det samme, Sovjet vil formentlig flytte flere soldater ind i satellitstaterne, og så kan man lige så godt indstille forhandlingerne om gensidige troppereduktioner […] Men skulle en sådan indstilling af forhandlingerne finde sted, vil det skade afspændingen alvorligt.“46
Budtz mente, at det ville være bedst, om Vesten undlod at svare igen på opstillingen af SS 20-raketterne og i stedet inviterede til nedrustningsforhandlinger, men al erfaring med det sovjetiske lederskab sagde, at Kreml ikke ville
deltage i sådanne drøftelser, med mindre det følte sig presset af Vesten:
„Så barskt er det – så primitivt og magtpolitisk. Og det ville være uansvarligt, for slet ikke at sige naivt, at forestille sig noget andet“.47
I sin lederartikel slog Lasse Budtz partiets politik fast, sådan som den skulle
formuleres i den offentlige debat og under valgkampen: Afskrækkelsen var en
del af NATO’s politik, og den politik så Socialdemokratiet sig nødsaget til at
acceptere både af hensyn til den loyalitet og solidaritet, som alliancemedlemskabet krævede, og fordi partiet ikke så realistiske alternativer til hverken afskrækkelsesstrategien eller NATO-medlemskabet. Med sit svar søgte Budtz
formentlig at disciplinere den del af Socialdemokratiet, der havde vanskeligt
ved at forlige sig med den strategi, og som polemiserede offentligt mod den
linje, Folketingsgruppen stod for; ganske som Hans Hedtoft og H.C. Hansen
havde disciplineret dele af Socialdemokratiets bagland i 1940erne og
1950erne, og som Per Hækkerup havde gjort det i 1960erne.48
Valgkampen i september og oktober 1979 efterlod indtryk af, at Socialdemokratiets ledelse og de borgerlige partier gjorde en ihærdig indsats for
ikke at omtale dobbeltbeslutningen og sikkerhedspolitikken. Det havde formentlig sin forklaring i, dels at sikkerhedspolitik sjældent er noget der vindes
valg på i Danmark, dels at sidste gang sikkerhedspolitikken var et vigtigt emne
i Danmark – i forbindelse med neutronbombedebatten i 1977-1978 – havde
der været en vis folkelig modstand mod bomben. Endelig må det antages, at
den økonomiske politik blot forekom at være et mere påtrængende emne.
46

Lasse Budtz, ”Nedrustningsdebat efterlyses” (leder), Ny Politik, oktober 1979:9, s. 6.
Sst.
48
Se udredningens kapitler om den sikkerhedspolitiske debat mellem 1945 og 1978.
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Derimod fiskede navnlig Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne i
rørte vande, og disse to partier gjorde en målrettet indsats for at gøre dobbeltbeslutningen til et valgtema. Det lykkedes dog kun i begrænset omfang.
Overordnet var skillelinjen i debatten den samme som i begyndelsen af året.
Socialdemokratiet og de borgerlige partier udtalte forståelse for og forsvarede NATO’s politik herunder den forestående dobbeltbeslutning. Alligevel
ses der under valgkampen et begyndende skred. Hvor Socialdemokratiets ledelse i debatten stod fast ved de synspunkter, som partiet havde artikuleret
gennem 1979, begyndte en række yngre socialdemokrater at udfordre folketingsgruppens linje i spørgsmålet. Især var Jytte Hilden en markant skikkelse,
der bestræbte sig på at tematisere fortsat oprustning som illegitim. I den situation talte hun til såvel den del af det socialdemokratiske vælgerkorps, der var
skeptisk over for oprustning, som til Socialdemokratiets mere principielle
synspunkter på rustningsspørgsmålet. Én årsag til at sikkerhedspolitikken
overhovedet blev et valgtema var, at Sovjetunionen forsøgte at påvirke
Socialdemokratiet. Imidlertid afviste såvel Anker Jørgensen som „Aktuelt“, at
Sovjetunionen skulle have indflydelse på valgkampen og på den danske politik.

Efteråret: Kritikken bliver stærkere
I efteråret 1979 blev NATO’s moderniseringsprogram genstand for kritik i
flere lande, herunder i Holland, Belgien, Vesttyskland, Storbritannien, Norge
og Danmark.49 Den danske debat fandt sted under og efter valgkampen, og
den gav et indtryk af de mange og meget uens drivkræfter, der lå til grund for
de forskellige synspunkter på dobbeltbeslutningen. Nedenfor vil tre grupper
af debattørers synspunkter blive fremstillet. Det handler om politikernes synspunkter, eksperternes indlæg og indsatsen fra „Samarbejdskomiteen for Fred
og Sikkerhed“.
I dansk sammenhæng var det „Information“, der fik igangsat en debat, da
avisen 29.-30. september 1979 – det vil sige umiddelbart efter at valget var udskrevet – bragte en artikel af den amerikanske forhenværende embedsmand
Richard J. Barnet. Ifølge Jørgen Dragsdahl, der stod fadder til initiativet, var
baggrunden for artiklen, at han kort forinden havde haft en samtale med en
udenrigsministeriel embedsmand. Denne havde forklaret Dragsdahl, at der
nok var noget rigtigt i de mange artikler, som Dragsdahl havde skrevet gennem månederne. Imidlertid var der ikke mange, der læste „Information“, og
så kunne det hele jo være det samme. Ifølge Dragsdahl var det på baggrund
af denne samtale, at han tog kontakt til Barnet og bad denne om at skrive en
49

Jf. eksempelvis Nikolaj Petersen, ”Scandilux-samarbejdet og vesteuropæisk sikkerhed”, Politica, 16.
årg., nr. 4 (1984), s. 413-15.
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artikel i „Information“, idet håbet var, at dennes artikel ville vække mere opsigt.50 I sin artikel anførte Barnet, at oprustningen var det største problem i
international politik, idet de to supermagter til sammen var i stand til at udslette „alt menneskeligt liv på jordkloden“.51 Med et sådant våbenarsenal
skulle man tro, at parterne var indstillede på at standse oprustningen, men
det var ikke tilfældet. For den vestlige politik var problemet, at NATO retfærdiggjorde den øgede oprustning med henvisning til Sovjetunionens påståede
aggressive hensigter, og det til trods for – hævdede Barnet – at alle med blot
en smule af indsigt i spørgsmålet var overbeviste om, at Sovjetunionen ikke
ville angribe noget NATO-land. Dertil var risikoen for stor, for den atlantiske
alliance ville svare med et modangreb, der formentlig ville udslette hele
Sovjetunionen. Alligevel lyttede fremtrædende vestlige politikere til „generalerne“, der uophørligt opstillede værstefaldsscenarier om, hvad Sovjetunionen i teorien kunne finde på at gøre. Ifølge Barnet var det grundlæggende
problem, at ledende vestlige aktører prøvede at løse et politisk problem, at
Sovjetunionen ville kunne „terrorisere Europa til politisk underkastelse“, ved
hjælp af militære midler. Men en politisk trussel kunne ikke løses gennem militær oprustning, hævdede Barnet. Fortsat atomar oprustning risikerede tværtimod at sætte verden i brand, for det var „muligt, at man vil vælge krig nu
frem for en krig senere, hvis man tror, at det er de to eneste valgmuligheder“.
Tidens løsen var nedrustningsforhandlinger. Barnets artikel var begyndelsen
på en længerevarende avisdebat. Gennem oktober fortsatte „Information“ ad
samme linje, og strategien synes at have været at underbygge modstanden
mod raketterne med henvisning til vurderinger af vestlige allianceloyale
eksperter. Jørgen Dragsdahl spillede en nøglerolle som formidler af udenlandske, kritiske synspunkter i den sammenhæng. Eksempelvis bragte han i
midten af oktober et interview med Richard J. Barnet, Arthur Macy Cox og
Herbert Scoville, Jr. Ligesom Barnet havde også Scoville og Cox en fortid i
State Department; sidstnævnte havde været stedfortrædende chef i CIA. Heri
argumenterede de tre for tilsvarende synspunkter som i Barnets første artikel.52
I samme periode indbød „Information“ en række toneangivende danske
politikere og eksperter til at skrive artikler om deres synspunkter på kernevåbenpolitikken. Det fælles udgangspunkt for indlæggene skulle være Barnets
artikel. Forsvarsstabens chef G.K. Kristensen afviste at medvirke i artikelserien, da han fandt, at den var „alt for politisk“. Også Palle Simonsen, Niels
50

DIIS-interview med Jørgen Dragsdahl 29. oktober 2004.
Richard J. Barnet, ”Kan kaprustningen i Europa stoppes”, Information, 29.-30. september 1979.
52
Jørgen Dragsdahl, ”Nej til NATOs raketter vigtigt signal til USA”, Information, 13. oktober 1979, i
Jørgen Dragsdahl, Gensyn med Den kolde Krig, s. 25-32. Parallelt hermed skrev Cox en række artikler
om international politik; jf. eksempelvis ”Atomkapløbet ind i ny farlig fase”, Information, 6.-7. oktober 1979. Manchetten til artiklen lød: ”Sindssyge præger stadigt mere amerikanske strategers planlægning.”
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Jørgen Haagerup, Poul Nielson fra Socialdemokratiet og Bent Honoré fra
Kristeligt Folkeparti afslog at skrive artikler om emnet.53 Det fik dog ikke
„Information“ til at standse serien. I de følgende uger var avisen spækket med
bidrag af navnlig venstrefløjspolitikere og socialdemokrater. Desuden deltog
sikkerhedspolitiske eksperter i debatten. Som illustration af synspunkterne
omtales nedenfor de i sammenhængen væsentligste artikler. De viste, at der
var næsten lige så mange argumenter for og imod dobbeltbeslutningen, som
der var tilhængere og kritikere:
Socialistisk Folkeparti mente, at man med dobbeltbeslutningen risikerede,
at NATO blev atomart overlegen i forhold til Warszawa-pagten. Man måtte
stille spørgsmålet, om USA „i en tilspidset situation“ ville „kunne modstå fristelsen“ til at rette et knusende førsteslag mod Sovjetunionen. Det lød som et
mareridt, medgav artiklens forfatter, Gert Petersen, men det kunne „meget vel
blive til virkelighed engang i 80’erne eller 90’erne.“ Som sådan var Petersen
enig i Barnets analyse. En anden risiko var ifølge Gert Petersen, at krigen ville
opstå inden en af partnerne blev overlegen. I et sådant tilfælde ville Europa
og navnlig Vesteuropa formentlig blive fuldstændig udslettet. Ligesom Barnet
mente Gert Petersen, at der påhvilede Vesteuropa et stort ansvar for at gå
imod dobbeltbeslutningen.54
Venstre-Socialisterne stod for et tilsvarende synspunkt, idet Steen Folke og
Kurt Hansen også argumenterede imod både østlig og vestlig oprustning.
Alligevel var der en forskel i Venstre-Socialisternes og Socialistisk Folkepartis
argumenter, for førstnævnte betonede i højere grad end sidstnævnte, at USA
var det egentlige problem i international politik, og navnlig understregede
Venstre-Socialisterne, at det var „høgene“ i den amerikanske administration,
der var drivkræfterne bag planerne om moderniseringen af INF-missilerne.
Karakteristisk var det også, at Venstre-Socialisterne i højere grad end Socialistisk Folkeparti betonede kapitalen som en illegitim drivkraft bag den amerikanske politik. Desuden anlagde Folke og Hansen et indenrigspolitisk perspektiv i deres artikel, idet de fremstillede Socialdemokratiet og de borgerlige
partier som „følgagtige“ i forholdet til USA og NATO, ligesom de gjorde meget
ud af at hævde, at der eksisterede en „kløft“ mellem den socialdemokratiske
top og „store dele af partiets basis i arbejderklassen.“ Folke og Hansens artikel må derfor også læses som et forsøg på at trække skeptiske socialdemokratiske vælgere over til Venstre-Socialisterne på et sikkerhedspolitisk grundlag.55
DKP mente også, at Danmark skulle afvise dobbeltbeslutningen: Partiet var
kritisk over for USA, men tro over for Sovjetunionen. Sympatien for Sovjet53

”Nej til debat”, Information, 13.-14. oktober 1979.
Gert Petersen, ”Afspænding og nedrustning eneste realistiske politik for Vesteuropas sikkerhed”,
Information, 19. oktober 1979.
55
Steen Folke og Kurt Hansen, ”Kun folkelig protest kan stoppe NATOs nye atomraketter”,
Information, 18. oktober 1979; jf. Steen Folke, ”Nej til de nye atomraketter”, Politisk Revy, nr. 366, november 1979.
54
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unionen viste sig blandt andet ved, at artiklens forfatter, Karl Møller, skrev, at
den eneste part i international politik, der reelt ytrede interesse i „almindelig
og fuldstændig afrustning“ var Sovjetunionen. Men USA var ikke interesseret
heri. Det havde ifølge Møller sin forklaring i, at USA og NATO overlod den
militære planlægning til de „militære manegeheste“, det vil sige til kræfter,
der argumenterede for oprustning. Det var en fare for freden, men danske
politikere var ikke interesserede i at bidrage til nedrustningen. Som medlem
af NATO var det imidlertid også Danmarks ansvar at sige fra over for oprustningen, og eftersom de folkevalgte ikke var villige til at gøre det, opfordrede
Karl Møller til en folkelig og politisk debat om, hvordan man kunne få regeringen til at benytte sin vetoret ved det kommende NATO-møde i Bruxelles.56
Artiklerne viste, at de tre venstrefløjspartier alle tog afstand fra dobbeltbeslutningen; men med delvis forskellige motivationer. I de følgende uger
spredte debatten sig til også at finde sted i „Politiken“. Også politikere fra de
radikale og Socialdemokratiet tog nu til mæle. Formanden for de radikales
folketingsgruppe Niels Helveg Petersen argumenterede imod dobbeltbeslutningen, idet han med reference til rustningskapløbets inerti hævdede, at vestlig oprustning ville medføre østlig oprustning. Sådan havde det alle dage været, og sådan ville det vedblive at være, forklarede han. Niels Helveg Petersen
opfordrede til en afvisning af NATO’s planer, for dermed ville der måske
„være udsigt til, at også andre små NATO-lande vil gøre det.“ Danmark skulle
være et foregangsland. Endvidere anførte han, at et af de sædvanlige argumenter for dansk deltagelse i det internationale samarbejde var, at landet ville
få indflydelse på de beslutninger, der blev truffet. Såfremt det argument
skulle være gyldigt, forudsatte det dog, at Danmark brugte sin stemme og ikke
blot talte de store lande efter munden. „Ellers er indflydelse en skueret“.57
Hvor stod Socialdemokratiet i debatten? Kan man tale om ét socialdemokratisk synspunkt? Svaret er benægtende, for fremtrædende skikkelser inden
for partiet ytrede sig modstridende. Hvor Lasse Budtz i partiets interne kernevåbendebat havde forsøgt at disciplinere venstrefløjssocialdemokraterne,
anlagde han i samme måned en anden linje i „Information“. Budtz anførte på
den ene side, at Vesten var nødt til at svare igen på den sovjetiske opstilling af
SS 20-raketterne, men på den anden side var der „ingen“, der skulle „kunne overbevise“ ham om, at „man ikke“ havde „råd til at bruge måske helt op til seks
måneder på at undersøge“, om Bresjnevs ovenfor omtalte tilbud kunne føre til
rustningskontrolaftaler, skrev han. Som sådan lagde Budtz op til en udsættelse
56
Karl Møller, ”Danmarks medansvar for oprustningen”, Information, 11. oktober 1979. Journalisten
Kjeld Østerling fremførte tilsvarende argumenter i Land og Folk; se dennes ”Øget NATO-pres for nye
atomvåben i Europa”, Land og Folk, 9. oktober 1979; ”Megatons og mennesker”, Land og Folk, 13. november 1979; ”Er ligevægten truet?”, Land og Folk, 14. november 1979. Se også ”Regeringen går ind
for NATO’s atomrustning”, Land og Folk, 14. november 1979.
57
Niels Helveg Petersen, ”Anker J. tavs om raketterne” (kommentar), Politiken, 7. november 1979. Et
tilsvarende standpunkt blev lanceret af Flemming Petersen i artiklen ”Vor fælles sikkerhed”,
Højskolebladet, nr. 43, 15. december 1979, s. 677-79.
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af dobbeltbeslutningen.58 Det fremgår ikke, hvad der lå bag Budtz’ kursskifte.
Imidlertid turde det stå klart, at partiet var i bevægelse, hvad angik kernevåbnene. Således ses det, at det danske socialdemokrati var en del af en bred international socialdemokratisk bevægelse, der i slutningen af 1970erne – i lyset af
den øgede internationale konflikt – tillagde afspænding stadig mere vægt.59
Alligevel var det ikke hele den socialdemokratiske folketingsgruppe, der
delte synspunktet om en udsættelse. Robert Pedersen, der var en overbevist
NATO-tilhænger, forklarede i en artikel med den sigende overskrift „Terrorbalancen sikrer freden“, at selvom hans parti ønskede nedrustning og afspænding,
var den bedste måde, det kunne realiseres på, at de allierede stod bag „terrorbalancen“. Pedersen forsikrede læserne om, at Danmark var at betegne som
en „due“ i det atlantiske samarbejde, og det var positivt, men hvis man ønskede nedrustning, måtte man stole på „traktaternes holdbarhed“, og derfor
skulle Danmark støtte dobbeltbeslutningen. Først derefter kunne Øst og Vest
påbegynde nedrustningsforhandlinger.60 Man skulle opruste for at nedruste.
Imidlertid var det ikke alene politikerne, der engagerede sig i spørgsmålet.
Også sikkerhedspolitiske eksperter tog stilling til det. Erling Bjøl og Erik
Beukel, der var henholdsvis professor på Aarhus Universitet og lektor på
Odense Universitet, skrev begge, at det ville være forkert af Danmark at sige
fra over for NATO’s dobbeltbeslutning. Ét af Bjøls argumenter var, at beslutningen gav Vesten noget at forhandle med, og dermed kunne man forhåbentlig skabe mulighed for rustningskontrol. Det synspunkt var i sin substans identisk med det budskab, som „Aktuelt“ havde præsenteret under valgkampen,
og som Budtz havde formuleret i „Ny Politik“. Beukel præsenterede et andet
argument. Han anførte, at det ville være rigtigst at presse Sovjetunionen til
forhandlingsbordet ved at opstille de nye „grå-zone-raketter“, det vil sige
mellemdistanceraketter, men samtidig var det vigtigt, at man ikke opstillede
for mange. Beukel sondrede i sin argumentation mellem flere niveauer i den
sovjetiske ledelse. Der var blandt andet et politisk lederskab, det var muligt at
komme i dialog med, og et militært bureaukrati, som man kun vanskeligt
kunne få i tale. Ifølge Beukel måtte man presse det politiske lederskab ved at
opstille nye raketter, men efter hans skøn var 572 alt for mange raketter, for
et så stort antal ville formentlig blot støtte de sovjetiske „generaler“, der ønskede øget oprustning. Vesten burde derfor gennemføre moderniseringen,
men på et mindre niveau end foreslået af NATO.61

58
Lasse Budtz, ”Vi har råd til udsættelse af NATOs raket-beslutning”, Information, 13.-14. oktober
1979.
59
Steen Christensen, Nye mål i en ny verden, s. 37-39.
60
Robert Pedersen, ”Terrorbalancen sikrer freden”, Information, 11. oktober 1979.
61
Erling Bjøl, ”Om truslens nødvendighed”, Politiken, 23. november 1979; samme, ”Sådan vil NATO
udbedre Europas skjold mod Øst”, Jyllands-Posten, 2. december 1979; samme, ”Politiske konflikter –
ikke oprustning – fører til krig”, Jyllands-Posten. Erik Beukel, ”NATO’s atomvåben og Sovjetunionens
sikkerhedspolitik”, Politiken (kronik), 17. november 1979.
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Over for sådanne synspunkter – der gik ud på, at Danmark i den ene eller
anden form skulle støtte dobbeltbeslutningen – argumenterede andre sikkerhedspolitiske eksperter imod dobbeltbeslutningen. Den mest markante debattør var sociologen og fredsforskeren Jan Øberg. I oktober og november offentliggjorde han flere artikler i „Politiken“ og „Weekendavisen“. Hans overordnede holdning var, at den fortsatte nuklearisering af det vestlige og østlige
forsvar var forrykt. Danmark burde tage afstand fra dobbeltbeslutningen. I
slutningen af november opregnede han i en kronik i „Politiken“ militære, biologiske, humanitære, politiske, psykologiske, etiske, filosofiske, økonomiske
og fredspolitiske argumenter imod dobbeltbeslutningen.62 Øberg drog dog
en politisk konklusion af ovenstående argumenter, der var mere vidtgående,
end flere af dobbeltbeslutningens øvrige skeptikere havde draget. Øberg
mente, at atomvåbnene skulle væk – helt væk – fra europæisk jord. Andre af
kritikerne mente blot, at Danmark skulle søge at få udskudt dobbeltbeslutningen, medens endnu andre mente, at Danmark burde tage afstand fra beslutningen, men acceptere, at de øvrige NATO-lande opstillede nye raketter
på deres jord. Set under ét indeholdt aviserne i slutningen af 1979 således et
meget stort antal artikler af såvel politikere som eksperter, der alle havde forskellige synspunkter på og argumenter for, at Danmark skulle anlægge denne
eller hin holdning til dobbeltbeslutningen.
Politikernes og eksperternes debat var dog blot to af flere facetter i diskussionen, for samtidig med at disse aktører debatterede, vågnede
„Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“, der havde befundet sig i dvale
siden neutronbombedebatten i 1977 og 1978. I november lancerede komiteen en offensiv, da den iværksatte en underskriftsindsamling med det formål
at få tusinder og atter tusinder af danskere til at støtte modstanden mod den
forestående dobbeltbeslutning. En annonce blev indrykket i blandt andet
„Politisk Revy“ samt „Politiken“ og „Information“. Teksten lød:

62

Jan Øberg, ”Atomvåben kan ikke forsvare Europa – kun ødelægge det”, Politiken, 27. november
1979. Kronikken var anden del af en dobbeltkronik, hvor første del, ”Atomvåben – det umulige forsvar”, var bragt dagen forinden. Her var budskabet, at Vesten fortiede egen oprustning, og dette var
efterhånden en større sikkerhedsrisiko end den østlige oprustning. Øberg – der argumenterede ud
fra et fredsforskningssynspunkt – havde tidligere anført, at USA og Vesten ikke var sakket bagud i
rustningskapløbet. Alligevel syntes alt at tyde på, at NATO gjorde sig klar til yderligere oprustning.
Øberg fandt udviklingen farlig, og han angav, at én af drivkræfterne bag denne, var den indflydelse,
som det ”militærindustrielle kompleks” havde på amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Imidlertid var det ikke udelukkende i USA, at udenomsparlamentariske kræfter skabte sig indflydelse på sikkerhedspolitikken, for i Sovjetunionen havde man en pendant til det ”militærindustrielle
kompleks”, nemlig det ”militærbureaukratiske diktatur”, og dette havde en tilsvarende indflydelse på
den sovjetiske politikformulering. Øberg advarede med sine artikler mod denne tendens i international politik, og han gik til kamp mod, at militære og økonomiske interesser havde så betydelig indflydelse på den politiske beslutningsproces; jf. Jan Øberg, ”Oprustning for balance eller forspring”,
Weekendavisen. Berlingske Aften, 12. oktober 1979; ”Militærbureaukratiernes diktatur”, Weekendavisen.
Berlingske Aften, 19.oktober 1979.
N AT O ’ S D O B B E LT B E S L U T N I N G ( 1 9 7 9 )

93

Kap. 62 rettet V

09/06/05

14:32

Side 94

„Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed indsamler indtil 8. december
underskrifter imod NATOs nye atomraketter.
„Vi kræver af den danske regering:
– At den alene eller sammen med andre små NATO-lande som Norge og
Holland udfolder enhver anstrengelse for at hindre eller udskyde en så
vidtrækkende beslutning.
– At Danmark udfolder internationalt initiativ for at få øst-vest forhandlingerne i gang“.“63
Skønt det var „Samarbejdskomiteen“, der stod som initiativtager til indsamlingen, var DKP en medspiller heri, da indflydelsesrige og højtstående DKPmedlemmer stod centralt i „Samarbejdskomiteen“. Men det var næppe alle
overbeviste om på det tidspunkt. Blandt fremtrædende anbefalere stod en
sammensat gruppe med Niels Helveg Petersen, Gert Petersen og Jytte Hilden,
men også Jørgen Jensen fra DKP, Ib Christensen fra Retsforbundet og Svend
Aage Nielsen fra Kristeligt Folkeparti. Desuden anbefalede forfatterne Ole
Sarvig og Erik Knudsen danskerne at skrive under.64
Efter en måneds indsamling af underskrifter konstaterede „Samarbejdskomiteen“, at aktionen var lykkedes. Omkring 63.000 mennesker havde skrevet under på appellen. I samme periode indsamlede Erik Knudsen og Jørgen
Dragsdahl penge til to annoncer i „Politiken“ og „Information“. Også det blev
en succes, for 11.-12. november 1979 indrykkede de en annonce over to sider
i disse to dagblade, hvor nogle tusinde danskere havde skrevet under på, at
„Danmark kan sige nej“.65 Desuden iværksatte „Ekstra Bladet“ en underskriftsindsamling vendt mod dobbeltbeslutningen, og 12. december 1979 annoncerede bladet, at godt og vel 19.000 af dets læsere havde skrevet under på,
at de takkede nej til dobbeltbeslutningen. „Ekstra Bladet“ mente derfor, at
knap 83.000 danskere var erklærede modstandere af dobbeltbeslutningen, og
af denne grund måtte regeringen stemme imod.66
Debatten i oktober, november og december 1979 viste, hvor opsplittet det
danske politiske landskab var, når det angik dobbeltbeslutningen. VenstreSocialisterne, Socialistisk Folkeparti, de radikale og nogle politikere fra
Socialdemokratiet tog afstand fra dobbeltbeslutningen, fordi den enten blev
63

”Stands atomoprustningen”, Politisk Revy, nr. 366 (november 1979); jf. Politiken og Information, 7.
december 1979. Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 180-181 (note 763, s. 335).
64
”Stands atomoprustningen”, Politisk Revy, nr. 366 (november 1979).
65
Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 181.
66
Spørgsmålet om hvor mange mennesker, der havde skrevet inder på de forskellige appeller, er vanskeligt at afgøre. Da der blev foretaget flere indsamlinger på samme tidspunkt, kan de samme mennesker meget vel have skrevet under på begge protestskrivelser. Det var dog ikke det afgørende.
Afgørende var det, at det var lykkedes rejse den ”folkelige storm” af protester, som flere socialdemokrater og venstrefløjspolitikere havde efterspurgt i efteråret 1979. ”Kimen til nederlag”, Ekstra Bladet,
12. december 1979. Også ”B.T.” advokerede for en dansk afvisning af moderniseringen”; jf. ”Væk
med djævelskabet” (leder), B.T., 17. oktober 1979.
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opfattet som en støtte til øget konfrontation, eller fordi de frygtede, at den
ville være et skridt mod en atomar krig. Venstrefløjspartierne mente tillige, at
det var kapitalen, der havde interesse i oprustning, og det måtte man tage afstand fra. DKP afviste også dobbeltbeslutningen, men det var primært fordi,
det sympatiserede med Sovjetunionen. Endnu andre, eksempelvis Øberg, tog
afstand fra dobbeltbeslutningen ud fra en pacifistisk indstilling. På den anden
side støttede andre socialdemokrater, fx Robert Pedersen, dobbeltbeslutningen, idet han anførte, at man måtte stole på, at vejen til fred bedst gik gennem forhandlinger mellem Øst og Vest, og her måtte Danmark fæstne sin lid
til NATO. Andre støttede dobbeltbeslutningen, fordi de fandt, at Vesten kun
kunne forhandle nedrustning med Sovjetunionen, såfremt Vesten havde noget at forhandle med. Endnu andre tilhængere af dobbeltbeslutningen fandt,
at man skulle gennemføre denne men på et lavere niveau, idet argumentet
lød, at man ellers risikerede at provokere Sovjetunionen i en sådan grad, at
det blev umuligt at komme i tale med ledelsen i Kreml.
Set fra oven viste debatten, at der var mange og ofte meget forskellige årsager til, at indtage de holdninger, som debattørerne indtog, for skønt man nok
kunne inddele debattørerne i to grupper – de der støttede, og de der var
imod dobbeltbeslutningen – så viste de argumenter, der blev taget i anvendelse, at holdningerne i det sikkerhedspolitiske miljø var overordentligt
sammensatte.

November og december: Folketinget splittes – folkelig
modstand
Ved Folketingsvalget i oktober 1979 fik Socialdemokratiet, Venstre og Det
Konservative Folkeparti fremgang. I slutningen af måneden etablerede Anker
Jørgensen sin fjerde regering, da Socialdemokratiet sammen med venstrefløjspartierne og de radikale havde et flertal i Folketinget.67 Men hvordan stillede regeringen sig til det sikkerhedspolitiske område og til dobbeltbeslutningen i offentligheden? Socialdemokratiet var frigjort af samarbejdet med
Venstre. Til gengæld var den nye regering parlamentarisk afhængig af forholdet til Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne og Det Radikale Venstre.
Allerede i begyndelsen af november blev regeringens sikkerhedspolitik udfordret.
67

Sammenlagt havde de fire borgerlige partier 55 mandater mod Socialdemokratiets 63.
Fremskridtspartiet gik tilbage fra 26 til 20 mandater. Det Radikale Venstre gik til gengæld frem fra 6
til 10 mandater, medens Retsforbundet tabte et enkelt mandat. Også SF og VS havde et godt valg og
opnåede 17 mandater til sammen. Til gengæld måtte DKP sande, at det, med kun 1,9 pct. af vælgerne bag sig, blev stemt ud af Folketinget. KAP fik end ikke en halv pct. af stemmerne; Hanne
Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945 (Gyldendals Danmarks historie, bd. 8), 1990, s. 477;
Gerd Callesen, ”Socialdemokratiets historie 1971-1996”, Gerd Callesen, Steen Christensen og
Henning Grelle (red.), Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996, s. 36.
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6. november redegjorde statsminister Anker Jørgensen over for Folketinget
for den nye regerings politik. Om sikkerhedspolitikken sagde han kortfattet,
at regeringen ville „videreføre den linje“, som et flertal i Folketinget havde
støttet gennem de seneste år.68 Da ordførerne fra de øvrige partier kommenterede redegørelsen, opstod der alligevel diskussion. Venstres ordfører Uffe
Ellemann-Jensen udtrykte ærgrelse over, at Anker Jørgensen ikke havde sagt
noget om regeringens holdning til det kommende forsvarsforlig. Venstre var
usikker på regeringens politik, og Ellemann-Jensen ønskede en bekræftelse
på, at regeringen ville „bygge det kommende forsvarsforlig på de samme partier“, som stod bag det gældende forlig. Ellemann-Jensen gjorde opmærksom
på, at der nødigt skulle sås tvivl om dansk forsvarspolitik:
„og jeg vil gerne slå fast, at venstre ikke vil acceptere en forringelse af forsvaret. Tværtimod mener vi, at et kommende forsvarsforlig bør indrettes
med skyldig hensyntagen til Danmarks ændrede sikkerhedspolitiske situation.“69
Ellemann-Jensens indlæg var et forsøg på at binde Socialdemokratiet til et
fortsat sikkerhedspolitisk samarbejde med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne, der var de partier, der
stod bag det gældende forsvarsforlig. Imidlertid var tonen og nuancerne i
Ellemann-Jensens formulering vigtig, for når han anførte, at det kommende
forsvarsforlig „tværtimod“ skulle formuleres under „skyldig hensyntagen“ til landets „ændrede“ sikkerhedspolitiske situation, markerede han, at det var hans
opfattelse, at der var et skred på vej i sikkerhedspolitikken. Dels havde flere socialdemokrater under valgkampen argumenteret for en mere markant nedrustnings- og afspændingspolitisk profil i Socialdemokratiet, dels var Venstre
formentlig i færd med at skifte holdning i forhold til en formulering, som daværende udenrigsminister, Venstre-politikeren Henning Christophersen, havde
fremlagt i „Berlingske Tidende“ 1. januar 1979. Christophersen havde forklaret, at et vedvarende våbenkapløb mellem Øst og Vest var uholdbart, og at der
ikke var „noget acceptabelt alternativ“ til „[f]ortsat europæisk afspænding“.70
I forlængelse af Uffe Ellemann-Jensens indlæg forsøgte Steen Folke fra
Venstre-Socialisterne at lægge pres på regeringen; blot med omvendt fortegn.
Folke anførte, at det indtil „for nylig“ havde været hans indtryk, at regeringen
ville støtte NATO’s kommende dobbeltbeslutning. Så sent som 6. november
havde danske diplomater i udlandet over for „International Herald Tribune“
68

Anker Jørgensen, ”Redegørelse for statsministeren”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret
1979-80, 6. november 1979, sp. 3-16, her sp. 3-4.
69
Uffe Ellemann-Jensen, ”Forhandlinger om statsministerens redegørelse”, Folketingstidende.
Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 7. november 1979, sp. 110-116, citeret sp. 114.
70
Henning Christophersen, ”Verdensperspektiver i det nye år” (kronik), Berlingske Tidende, 1. januar
1979.
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givet indtryk af dette. Alligevel var Folke, sagde han, kommet i tvivl, for
samme dag som Folketingsdebatten fandt sted, havde et af Socialdemokratiets nyvalgte folketingsmedlemmer udtalt i radioavisen, at Danmark
skulle tage afstand fra fortsat oprustning. Folke stillede derfor spørgsmålet:
„er et dansk tilsagn om udstationering af 572 nye djævelske atomraketter det
næste konstruktive bidrag til afspænding og nedrustning?“71
Anker Jørgensen svarede, at regeringen ønskede „en bred tilslutning“ til
det nye forsvarsforlig, men mere ville han ikke sige. Således undgik han at
tage stilling til Ellemann-Jensens spørgsmål. Hvad angik Folkes spørgsmål om
raket- og atomvåbnene, sagde statsministeren, at regeringen ikke ønskede
atomvåben på dansk jord. Men derfor kunne den:
„heller ikke anbefale andre lande atomvåben, når vores eget udgangspunkt
er, at vi ikke ønsker atomvåben på dansk jord. Vi lægger derimod enorm
vægt på, at der hurtigt kommer gang i forhandlingerne mellem supermagterne om dette atomraketspørgsmål og om begrænsning af våbenkapløbet
i det hele taget. Det mener vi er noget aldeles afgørende, og det vil vi sætte
i centrum. Det er med den holdning, vi går ind i forhandlingerne i NATO
for at finde den løsning, der bedst kan fremme den holdning og de synspunkter, den danske regering har.“72
Debatten viste, at Socialdemokratiet – mindre end to uger efter regeringens tiltrædelse – var under pres fra to sider. På den ene side fra de borgerlige partier,
med hvem det skulle gennemføre et forsvarsforlig, på den anden side fra venstrefløjen, som havde vejret morgenluft efter blandt andet Hildens udtalelser.
27. november 1979 gennemførtes på ny en forespørgselsdebat i
Folketinget, og det skulle vise sig, at Socialdemokratiet i den mellemliggende
tid havde bevæget sig i spørgsmålet om NATO’s dobbeltbeslutning.73 Dagen
inden debatten havde der været en større demonstration imod dobbeltbeslutningen på Christiansborg Slotsplads.74 Og på samme tidspunkt havde den
danske forsvarschef Knud Jørgensen udtalt, at Danmark stod til „en ordentlig
røvfuld“ – der i „Berlingske Tidende“ dog blev omskrevet til „en ordentlig omgang“ – såfremt regeringen foreslog en udsættelse af dobbeltbeslutningen.75
Forud for debatten havde dens initiativtager Arne Stinus forklaret, at formå71

Steen Folke, ”Forhandlinger om statsministerens redegørelse”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 7. november 1979, sp. 162-164, her sp. 163. Folke sigtede til følgende udtalelse af
Jytte Hilden: ”Jeg mener, det nu er på tide, at vi siger fra til en ny oprustningsbølge”; citeret efter
Avisårbogen 1979, s. 175.
72
Anker Jørgensen, ”Forhandling om statsministerens redegørelse”, Folketingstidende. Forhandlinger i
folketingsåret 1979-80, 7. november 1979, citeret sp. 186.
73
”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”, Folketingstidende.
Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp. 927-1022.
74
Gert Petersen, Inden for systemet – og udenfor, s. 285.
75
Gregers Dirckinck-Holmfeld, Det går ufattelig godt. Den nye Danmarkskrønike 2, 1998/2001, s. 257.
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let med debatten var dobbelt: For det første at få udskudt dobbeltbeslutningen og for det andet at få bragt klarhed over, hvorvidt man kunne få regeringen til at støtte et sådant forslag.76 I sit indlæg på Folketingets talerstol motiverede han yderligere forespørgslen med, at risikoen for en begrænset
atomkrig på europæisk jord var betydelig, såfremt Warszawa-pagten og NATO
begge havde krydsermissiler i Europa. „Er det, hvad vi ønsker?“, spurgte
Stinus, idet han udtalte, at de radikale tog afstand fra en sådan beslutning.77
På regeringens vegne redegjorde udenrigsminister Kjeld Olesen for
NATO’s drøftelser om atomvåbenpolitikken gennem slutningen af 1970erne.
Det var én af hans pointer, at NATO befandt sig i et dilemma. På den ene side
var det klart, at NATO ikke kunne acceptere fortsat sovjetisk modernisering
af raketterne i Østeuropa samt udstationering af Backfirebombefly. På den
anden side risikerede man at øge oprustningen, såfremt NATO-landene
valgte at gennemføre dobbeltbeslutningen. Regeringens vigtigste prioritet var
at fremme afspændingsbestræbelserne. Tilbuddet til Sovjetunionen om at
indgå i våbenkontrolforhandlinger var fra „dansk side en helt afgørende forudsætning for“, at Danmark var villig til at „overveje en modernisering“ af de
vestlige raketter. Alligevel stillede regeringen sig tvivlende over for klogskaben bag dobbeltbeslutningen, for dermed gav man ifølge regeringen ikke
Sovjetunionen motivation til at bringe den østlige oprustning til standsning.
Regeringen følte sig derfor „tiltrukket af“ og ville på det forestående NATOmøde foreslå, at NATO udsatte beslutningen om moderniseringen af INF-raketterne.78 Lasse Budtz, der efter valget havde afløst Robert Pedersen som forsvarspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, motiverede efterfølgende regeringens politik på sit partis vegne, og han forklarede, at en udskydelse af dobbeltbeslutningen med 6 måneder ville være et risikofrit, men positivt signal til
Sovjetunionen, idet NATO af tekniske årsager alligevel ikke var i stand til at
opstille raketterne inden 1983. Desuden understregede Budtz, at Socialdemokratiet ikke havde skiftet holdning i sikkerhedspolitikken, og det var
„en selvfølge i denne forbindelse at tilføje, at vi som konsekvens heraf ikke
tror på, at Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik kan tilrettelægges på
basis af et flertal i samarbejde med partierne til venstre for
Socialdemokratiet. Jeg vil gerne indskærpe dette, for at der ikke skal herske tvivl om socialdemokratiets holdning – hverken herhjemme eller i udlandet.“79
76
Arne Stinus, ”’Danmark vil altså fortsat tale nedrustning og bidrage til oprustning’”, Fremsyn.
Radikal Information, nr. 18, november 1979.
77
Arne Stinus, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”,
Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp. 927-29.
78
Kjeld Olesen, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”,
Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp. 929-35.
79
Lasse Budtz, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”,
Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp. 941-47, citeret sp. 941.
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Med den formulering var det tydeligt, at Socialdemokratiet selv var bevidst
om, at de andre partier i Folketinget ville opfatte forslaget om at udskyde dobbeltbeslutningen som udtryk for et kursskifte. Samtidig afspejlede formuleringen, at Socialdemokratiet anede, at de borgerlige partier ville opfatte Socialdemokratiets politik som frieri til de radikale og venstrefløjspartierne, hvis
støtte regeringen var afhængig af.
I den efterfølgende debat deltes vandene. De konservative og Venstre tog
afstand fra regeringens forslag, og Palle Simonsen fremstillede som forventet
regeringens politik som udtryk for et kursskifte. Derpå citerede Palle
Simonsen længere passager fra Poul Søgaards redegørelse over for Folketinget i maj 1979 (jf. ovenfor). På det tidspunkt havde både Socialdemokratiet
og Venstre vist forståelse for en modernisering af NATO’s taktiske kernevåben. Palle Simonsen beklagede, at Socialdemokratiet åbenbart ikke længere
havde denne forståelse. Desuden var han ærgerlig over, at Det Radikale
Venstre og „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“ forsøgte at tage patent på at være fredens kræfter i det danske samfund. Hvad angik
„samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed, som den kalder sig“, så behøvede
den „ikke megen analyse for at blive afsløret“, hvormed Simonsen mente, at
dens loyalitet var placeret andetsteds end ved det danske demokrati. Og med
hensyn til de radikale var det urimeligt, at de opdelte det politiske landskab i
fredselskende og aggressive kræfter, for „sandheden er jo en ganske anden“.
„Sandheden er den, at det, diskussionen står om, er alene, med hvilke midler
vi kan nå frem til en afspænding og nedrustning i denne verden for at sikre,
at freden kan opretholdes. Det er det, det drejer sig om…“80 Afslutningsvis
slog Simonsen fast, at det ikke skulle „skorte på“ konservativ vilje til at formulere en fælles sikkerhedspolitik med Socialdemokratiet, „[m]en vi må også
sige meget klart til regeringen i dette øjeblik, at en væsentlig forudsætning
herfor i det lange løb naturligvis må være, at der tages hensyn til de holdninger, vi har. Det har man kunnet finde grundlag for i de 30 år, alliancen har
bestået, og det skulle meget nødigt ikke kunne fortsætte.“81 Ordførerne fra
Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti fremsatte tilsvarende synspunkter.82 Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne stillede
sig imidlertid i opposition til regeringens forslag, for selvom regeringen argumenterede for en udsættelse, accepterede den, at det på et senere tidspunkt
kunne blive nødvendigt at stemme for dobbeltbeslutningen. De argumenter

80

Palle Simonsen, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”,
Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp. 950-56, citeret sp. 95253.
81
Sst., citeret sp. 956.
82
Henning Christophersen, John Mogens Arentoft, Arne Melchior og Poul H. Møller, ”Forespørgsel
om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret
1979-80, 27. november 1979, hhv. sp. 947-50, 957-60, 972-77 og 982-87.
N AT O ’ S D O B B E LT B E S L U T N I N G ( 1 9 7 9 )

99

Kap. 62 rettet V

09/06/05

14:32

Side 100

som ordførerne fra venstrefløjspartierne benyttede, var de samme som under
forårets og sensommerens sikkerhedspolitiske debatter.83
Det Radikale Venstre var ikke kun utilfreds med regeringens forslag, for det
var netop det, der havde været meningen fra radikal side. Niels Helveg
Petersen stillede imidlertid et – skulle det siden vise sig – meget vigtigt spørgsmål. Han spurgte, om regeringen mente, at Danmark på et senere tidspunkt
skulle medvirke til at finansiere moderniseringen af de taktiske atomraketter,
såfremt NATO afviste det danske forslag. Spørgsmålet var vigtigt, for det svar,
der ville blive givet, måtte nødvendigvis forpligte Socialdemokratiet. Poul
Søgaard tøvede, men konklusionen blev, at Danmark ville bidrage med økonomisk støtte til moderniseringen.84 Under debatten stillede de radikale,
Retsforbundet og Fremskridtspartiet tre dagsordensforslag, som regeringen afviste, idet Lasse Budtz og Kjeld Olesen anførte, at regeringen betragtede dagsordner som uhensigtsmæssige, og derfor havde den besluttet „at stemme imod“
de „forslag til dagsordenen, der måtte blive fremsat under denne debat.“85
Debatten viste, at partierne i november 1979 stod splittet i spørgsmålet om
NATO’s dobbeltbeslutning. På den ene side fremhævede de konservative,
Venstre, Kristeligt Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet,
at den danske regering skulle støtte forslaget, medens Socialistisk Folkeparti
og Venstre-Socialisterne mente, at Danmark skulle tage afstand herfra.
Socialdemokratiet ønskede ikke at tage afstand fra beslutningen. Til gengæld
advokerede det for, at Danmark skulle søge at få dobbeltbeslutningen udskudt i seks måneder. De radikale og navnlig Retsforbundet var de partier, der
stod regeringens standpunkt nærmest.86
Efter folketingsdebatten bragte dagspressen og de elektroniske medier
flere vestlige reaktioner på regeringens beslutning. 28. november udsendte
det amerikanske nyhedsbureau „Associated Press“ et telegram, hvori der stod,
at samtlige øvrige NATO-lande tog afstand fra regeringens beslutning.87 12.
december deltog Kjeld Olesen på NATO’s udenrigsministermøde. Han foreslog, at NATO udsatte dobbeltbeslutningen med seks måneder. De øvrige alliancelande afviste dette forslag.88
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Gert Petersen og Steen Folke, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i
Vesteuropa”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, hhv. sp. 96167, 977-82.
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Niels Helveg Petersen og Poul Søgaard, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter
i Vesteuropa”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, hhv. sp. 96772 og 1000-1003.
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Kjeld Olesen og Lasse Budtz, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i
Vesteuropa”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, hhv. citeret sp.
935, 947.
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For Retsforbundets stilling se Ib Christensen, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp.
987-91.
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Avisårbogen 1979, s. 186-187.
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Jf. kapitel 69.
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NATO-mødet i december 1979, hvor dobbeltbeslutningen blev vedtaget. Udenrigsminister Kjeld
Olesen søgte forgæves at få NATO’s stillingtagen udsat i seks måneder. (NATO Photo).

Det er vanskeligt at udtale sig om den danske befolknings holdninger til
spørgsmålet om modernisering af NATO’s kernevåben og dobbeltbeslutningen i 1979. Dog ses det, at interessen for alliancepolitikken i den offentlige debat var beskeden i første halvdel af 1979, og det var først i efteråret, at
den blev tiltagende. Centrum-Demokraternes Arne Melchior anslog i november 1979, at når spørgsmålet ikke havde været debatteret tidligere hang det
sammen med centrum-højrepartiernes ulyst til at drøfte det, for allerede
under valgkampen i oktober, eksisterede der en betydelig folkelig modstand
mod NATO’s beslutning.89
Uagtet atlantpartiernes ulyst til at drøfte spørgsmålet tiltog debatten i sidste kvartal af 1979, og juleaftens dag offentliggjorde Gallup en undersøgelse
om danskerne syn på såvel dobbeltbeslutningen som regeringens politik. Det
var en bemærkelsesværdig undersøgelse, for den viste, at et relativt flertal af
de adspurgte mente, at atombalancen havde „forskubbet sig til Vesteuropas
disfavør“ (48 pct. mente, at det havde den, 34 pct. var usikre, medens 18 pct.
mente, at balancen ikke havde forskubbet sig). Alligevel var der blot 31 pct.,
der fandt, at Danmark skulle stemme for dobbeltbeslutningen, medens 69
pct. var enten direkte modstandere af den (43 pct.) eller uafklarede i forhold
89
Arne Melchior, ”Forespørgsel om krydsermissiler og Pershing II-raketter i Vesteuropa”,
Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1979-80, 27. november 1979, sp. 972.
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til den (26 pct.). Det var yderligere påfaldende, eftersom det alene var
Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne, der sammenlagt kun havde
omkring 10 pct. af mandaterne i Folketinget, der argumenterede klart imod
dobbeltbeslutningen i det danske folketing.90 På spørgsmålet om man mente,
at det ville være rigtigt eller ikke rigtigt af NATO at udskifte og supplere med
mere moderne raketter som modvægt til Sovjetunionens SS 20-raketter fordelte de adspurgtes svar sig på følgende måde:

Opinionens holdning fordelt efter parti
Politisk parti
F, K, Y, R
A
M
B, E
V, C, Q, Z

Rigtigt
12
36
69
22
56

Ikke rigtigt
83
48
23
65
24

Ved ikke
5
16
8
13
20

I alt
100
100
100
100
100

F: Socialistisk Folkeparti; K: Danmarks Kommunistiske Parti, Y: Venstre-Socialisterne; R:
Kommunistisk Arbejderparti; A: Socialdemokratiet, M: Centrum-Demokraterne, B: Det Radikale
Venstre, E: Danmarks Retsforbund; V: Partiet Venstre; C: Det Konservative Folkeparti; Q: Kristeligt
Folkeparti; Z: Fremskridtspartiet.
Kilde: Ugens Gallup nr. 34 1979: Folkestemningen ikke positiv over for nye raketter til NATO. Og
flertallet afviser atomvåben på dansk jord.

Det ses, at modstanden mod dobbeltbeslutningen var størst blandt venstrefløjens, de radikales og Retsforbundets vælgere. Mere påfaldende var det, at
knap halvdelen og en fjerdedel af henholdsvis de socialdemokratiske og borgerlige vælgere også mente, at dobbeltbeslutningen var forkert. Det var først
og fremmest Centrum-Demokraternes vælgere og godt halvdelen af de borgerlige vælgere, der støttede dobbeltbeslutningen. I december 1979 var der
således en betydelig skepsis over for moderniseringsplanerne. Selv blandt den
del af befolkningen, der traditionelt havde støttet det danske medlemskab af
NATO, eksisterede der en markant usikkerhed om dobbeltbeslutningen.
Hvorfor var der en sådan betydelig afvigelse mellem opinionens holdninger på den ene side og Folketingets flertal på den anden side, når det
gjaldt dobbeltbeslutningen? Som ovenfor nævnt skyldes det formentlig først
og fremmest, at sikkerhedspolitikken sjældent spillede nogen større rolle ved
folketingsvalgene. Desuden må det antages, at det spillede en rolle for mange

90

Ugens Gallup, nr. 34 1979, ”Folkestemningen ikke positiv over for nye raketter til NATO. Og flertallet afviser atomvåben på dansk jord”; http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1979
_34.pdf. Optrykt i Berlingske Tidende 24. december 1979; jf. Christian Thune (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1979, s. 371-374. Mandatfordelingen i Folketinget i 1979 er opgjort i Hanne
Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945, s. 477.

102

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 62 rettet V

09/06/05

14:32

Side 103

danskere, at frygten for en ny kold krig var blevet mere nærværende. I slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne var det blevet en udbredt opfattelse, at den kolde krig var om ikke overstået, så i al fald en periode i efterkrigstidens historie, man havde lagt bag sig. Eksempelvis udgav venstrefløjsforlaget „Demos“ i 1973 en pjece, hvori der stod, at udviklingen gennem
1960erne havde “ført til en definitiv afslutning af den kolde krig mellem de
to supermagter…“91 I efteråret 1979 udtalte Preben Wilhjelm, at han havde
været ung „på et tidspunkt hvor den kolde krig dårligt var overstået.“92
Læseren forstod, at det var den i 1979. Det var også året hvor Gert Petersen
advarede mod, at verden skulle vende tilbage til den kolde krig. Det var på
denne baggrund, at konfrontationen på ny tog fat, og snart udkom der bøger
om ’den anden kolde krigs’ opkomst.93 Udviklingen skabte rystelser i Vesteuropa, og Danmark var ikke nogen undtagelse. Debatterne i 1979 var dog
blot begyndelsen. I 1980erne blev de flere.

NATO’s dobbeltbeslutning – en status over debatten
Debatten om dobbeltbeslutningen faldt i to perioder. Den første periode
strakte sig fra årets begyndelse og frem til folketingsvalget i oktober. Den anden periode fandt sted i det sidste kvartal af året. Første periode var præget
af en forholdsvis afdæmpet debat, medens den anden var kendetegnet ved en
meget intens debat. Fremstillingen af debatten har vist, at den polarisering i
sikkerhedspolitikken, der ses i 1980erne, begyndte i det sidste kvartal af 1979.
Anskues partiernes og debattørernes udtalelser, tegner der sig følgende
mønster: DKP, Venstre-Socialisterne og Socialistisk Folkeparti var i opposition
til beslutningen. De radikale og Retsforbundet var skeptiske men gav ikke udtryk for entydig afstandtagen fra den. De konservative, Centrum-Demokraterne og Fremskridtpartiet var klart tilhængere af dobbeltbeslutningen.
De to sidstnævnte partier gik så langt, at de var villige til at ophæve beslutningen fra 1957 om, at der „ikke under de nuværende omstændigheder“
skulle stationeres kernevåben på dansk jord. Socialdemokratiet og Venstre
gennemgik en parallel udvikling, men med modsatte fortegn. Begge partier
holdt en meget lav profil i de første ti måneder af året, om end de begge udtrykte forståelse for moderniseringsplanerne. Efter folketingsvalget, hvor deres veje skiltes, erklærede toneangivende Venstre-politikere mere interesse i
moderniseringen, medens indflydelsesrige socialdemokrater ytrede sig mere
forbeholdent. I Socialdemokratiet var Budtz en nøgleperson, der i første halv-
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Danmark og NATO. En dokumentationspjece om NATO som redskab for imperialismen, Demos 1973, citeret s. 10.
92
Jf. ”De ubekvemme sandheder”, Politisk Revy, nr. 366 (november 1979), s. 7-8.
93
Fred Halliday, The Making of the Second Cold War, 1983.
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del af året og helt frem til oktober støttede han NATO’s moderniseringsplaner for i samme måned at tilslutte sig skeptikernes synspunkter. I november
udtalte Socialdemokratiet ønske om en udsættelse af det, der nu blev kaldt
dobbeltbeslutningen. Alligevel var der set gennem debatten ikke tale om et
enigt Socialdemokrati. En af de socialdemokrater der stillede sig skeptisk til
synspunktet om at udsætte beslutningen, og som offentligt ytrede en afvigende holdning var Robert Pedersen, der havde været forsvarspolitisk ordfører frem til valget, men som efterfølgende blev erstattet af Lasse Budtz på
denne post. For Venstres vedkommende ses det, at fremtrædende skikkelser
inden for partiet havde argumenteret for behovet af afspænding i første del
af året, hvor andre skikkelser i sidste del af året i langt højere grad stillede sig
positivt til dobbeltbeslutningen. Dermed havde Venstre skiftet holdning i den
sikkerhedspolitiske debat, såfremt man sammenstiller partiets artikulerede
standpunkter, sådan som de blev formuleret op gennem 1970erne.94 At den
nyvalgte Jytte Hilden (første gang valgt i 1979) og den i parlamentarisk
sammenhæng forholdsvis unge Uffe Ellemann-Jensen (første gang valgt i
1977) stod som repræsentanter for nye sikkerhedspolitiske synspunkter i såvel Socialdemokratiet som Venstre efterlader indtryk af, at de to partier befandt sig i en periode, hvor nye og yngre politikere opnåede større indflydelse
på partiernes politik. Der fandt således forskellige generationsskifter sted, og
disse fik, som det vil fremgå nedenfor, betydning for partiernes sikkerhedspolitiske holdninger, sådan som de kom til udtryk i de offentlige debatter.

94

Se kapitel 35.
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63 Mellemdistancemissiler i Europa,
INF-spørgsmålet (1980-1987)
Ifølge dobbeltslutningen ville NATO deployere 572 mellemdistanceraketter
med atomare sprænghoveder i Vesteuropa, såfremt der ikke inden udgangen
af 1983 var indgået en aftale om rustningskontrol mellem USA og Sovjetunionen. I slutningen af 1983 syntes der ikke at være udsigt til en aftale.
NATO begyndte opstillingen, hvorefter Sovjetunionen afbrød de igangværende forhandlinger. Først under et topmøde i Washington i december 1987
indgik Sovjetunionen og USA en traktat om afskaffelse af mellemdistanceraketterne; INF-traktaten.1 Frem til regeringsskiftet i september 1982 var den
danske debat om INF-spørgsmålet afslappet, men i det sidste kvartal af 1982
og i de følgende år blev det meget omdiskuteret. Diskussionerne udsprang af,
at Socialdemokratiet sammen med Folketingets sikkerhedspolitiske flertal
dels forsøgte at forhindre Danmark i at bidrage økonomisk til fællesfinansieringen af NATO’s infrastrukturprogram, dels pålagde regeringen at tage afstand fra opstillingen af raketterne samt at få regeringen til at arbejde aktivt
for at få genoptaget de strandede INF-forhandlinger.

Under socialdemokratisk regering (1980-1982)
Borgfred og ulmende uro
Udgangspunktet for de sikkerhedspolitiske debatter i første kvartal af 1980
var en tilsyneladende enighed mellem de tre traditionelle atlantpartier – Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre.2 Det kan forekomme
overraskende, at de tre partier var så enige, når de voldsomme debatter i sidste kvartal af 1979 tages i betragtning. At partierne støttede hinanden i den
overordnede alliancepolitik havde formentlig sin årsag i to forhold. For det
første havde striden mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier i sidste kvartal af 1979 udelukkende handlet om et aspekt af alliancepolitikken,
men ikke om alliancemedlemskabet i almindelighed.3 For det andet havde
den mellemliggende internationale udvikling antagelig kittet de tre partier
sammen: I december 1979 havde Sovjetunionen invaderet Afghanistan, og i
den danske presse var det opfattelsen, at Sovjetunionen med denne aktion
havde demonstreret en rendyrket imperialistisk politik.4 Samtidig havde gid-

1

Mere herom i kapitel 59.
Bent Jensen, Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig, 1987, s. 162-63.
3
Se kapitel 62.
4
Eigil Steinmetz, “Sovjet-imperialismen er på march“, Weekendavisen. Berlingske Aften, 4. januar 1980.
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selaffæren i Iran foruroliget såvel den danske offentlighed som det danske
politiske system, idet den amerikanske præsident Jimmy Carter 1. januar 1980
havde udtalt, at situationen i Iran havde foranlediget „en dramatisk forandring“ i præsidentens opfattelse af „Sovjetunionens ultimative mål“.5 Konflikten mellem Øst og Vest var på ny tiltagende.
Nærlæses konservative og socialdemokratiske politikeres udtalelser i denne
periode ses det dog, at der fortsat var uoverensstemmelser, hvad angik sikkerhedspolitikken. Således sluttede fremtrædende politikere fra de to partier i
foråret 1980 forskelligt med hensyn til, hvordan Danmark skulle reagere på
det sovjetiske angreb på Afghanistan. I et interview i „Aarhus Stiftstidende“
forklarede statsminister Anker Jørgensen i slutningen af januar, at selvom risikoen for en stor atomkrig næppe var overhængende, så kunne man „ikke se
bort fra“, at verdensfreden var truet. Situationen måtte betragtes som „alvorlig nok“, og netop derfor gjaldt det om at være besindig i håndteringen heraf.
Anker Jørgensen konkluderede: „Svaret på besættelsen af Afghanistan er ikke
en massiv oprustning og kapløb på det militære område. I det hele taget skal
vi være forsigtige med at bidrage til en ny kold krig, men det vil også være forkert, hvis vi ikke erkender, at der er en risiko.“6
Fra konservativ side vurderede Erik Ninn-Hansen anderledes. I en artikel i
det konservative medlemsblad gjorde han sig en uges tid senere til talsmand
for, at Danmark burde „tage ved lære af Afghanistan“, hvormed han mente,
at det ikke længere var „tiden at møde med indvendinger“ i det atlantiske
samarbejde. Tværtimod var det Ninn-Hansens opfattelse, at „[e]nhver diskussion om nødvendigheden af at gøre mere ved forsvaret må falde bort“; hvormed han sigtede til de kommende forsvarsforhandlinger, hvor det var konservativ politik at øge forsvarsbudgetterne betragteligt.7
Holdningsforskellene mellem Socialdemokratiet og de to store borgerlige
partier blev endnu mere tydelig under en forespørgselsdebat om den udenrigspolitiske situation 22. maj 1980. Fra Venstre kritiserede Henning
Christophersen regeringen for, at den i 1979 på NATO-mødet i Bruxelles
havde stillet forslag om en udsættelse af dobbeltbeslutningen. Christophersen
sagde, at regeringen ikke tog den sikkerhedspolitiske situation tilstrækkeligt
alvorligt.8 På regeringens vegne forklarede udenrigsminister Kjeld Olesen, at
regeringen støttede det danske NATO-medlemskab fuldhjertet, og at hverken
regeringen eller Socialdemokratiet tog let på den internationale situation.
Imidlertid ville det ifølge udenrigsministeren være forkert, om Danmark ikke
selv skulle kunne tage stilling til forskellige elementer af NATO’s politik, for
skønt Danmark var et loyalt allianceland, så kunne Danmark ikke altid være
5

Citeret efter John W. Young, America, Russia and the Cold War, 1941-1998, 1999, s. 54.
Jan Svanevik, „Anker J. advarer mod kold krig“, Aarhus Stiftstidende, 27. januar 1980.
7
Erik Ninn-Hansen, „Vi bør lære af Afghanistan“, Vor Tid, 9. februar 1980, s. 21.
8
Henning Christophersen, “Forespørgsel om den udenrigspolitiske situation“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1979-1980, 22. maj 1980, sp. 9910-16, 9962-64.
6
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100 pct. enig med NATO. I sin redegørelse rettede Kjeld Olesen kritik af de
borgerlige partier, idet han antydede, at der blandt disse var en tendens til at
gøre konflikten mellem Warszawa-pagten og NATO til et rent Øst-Vest-spørgsmål. Det var ifølge udenrigsministeren problematisk, da man tillige måtte betragte forholdet mellem Nord og Syd som et meget væsentligt aspekt af sikkerhedspolitikken. Til eksempel havde gidselaffæren i Iran vist, at problemer
i Mellemøsten hurtigt kunne udvikle sig til en konflikt mellem USA og
Sovjetunionen. Af den årsag betragtede regeringen også ulandsbistanden –
med de ambitioner, der lå heri om at gennemføre demokrati og stabilitet i
den tredje verden – som en del af Danmarks internationale forpligtelse og
landets sikkerhedspolitik. I bistandspolitikken havde Danmark en høj profil,
idet Danmark var et af de FN-lande, der ydede den største bistand målt i forhold til landenes bruttonationalprodukter.9 Under debatten fremsatte Budtz
et forslag til motiveret dagsorden, ifølge hvilken Folketinget dels fordømte
den sovjetiske invasion af Afghanistan, dels bekræftede Danmarks tilhørsforhold til NATO og støtte til organisationens dobbelte formål: „at fremme sikkerhed og afspænding“.10 Den sidste tilføjelse i dagsordnen var vigtig, for den
pegede på, at Socialdemokratiet til stadighed artikulerede behovet for afspænding som et meget væsentligt spor i både dansk alliancepolitik og i
NATO’s politik. Socialdemokratiets dagsordensforslag blev vedtaget med et
stort flertal, om end Anne Grete Holmsgård fra Venstre-Socialisterne udtalte
irritation over, at det efterhånden var blevet en „mani“ hos Lasse Budtz, at
Folketinget altid skulle bekræfte medlemskabet af NATO „som om det ikke allerede var bekræftet i hoved og røv.“11
Også uden for Christiansborg diskuterede partierne Danmarks stilling i den
tiltagende konflikt mellem USA og Sovjetunionen. Venstre og Det Konservative Folkeparti argumenterede for, at Danmark skulle øge det nationale forsvarsbudget med mindst 3 pct.. Henning Christophersen (V) foreslog ligefrem, at Danmark kunne øge budgettet med 5 pct.12 Dermed stillede de to
fremtrædende borgerlige partier sig i debatten på linje med de anbefalinger,
der udgik fra NATO’s hovedkvarter. Socialdemokratiets standpunkt var et an-

9

Kjeld Olesen, “Forespørgsel om den udenrigspolitiske situation“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1979-1980, 22. maj 1980, sp. 9823-9903, 9954-59.
10
Lasse Budtz, “Forespørgsel om den udenrigspolitiske situation“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1979-1980, 22. maj 1980, sp. 9903-10, 9959-62.
11
Anne Grete Holmsgård, “Forespørgsel om den udenrigspolitiske situation“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1979-1980, 22. maj 1980, sp. 9974.
12
Henning Christophersen, “Forespørgsel om den udenrigspolitiske situation“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1979-1980, 22. maj 1980, sp. 9913. Se også flere artikler af Palle
Simonsen, der argumenterede offentligt for et øget dansk forsvarsbudget; Palle Simonsen,
„Danmark må ikke blive NATOs svage led“, Vor Tid, 26. januar 1980, s. 7; samme, „Forsvaret må bevare sin troværdighed“, Vor Tid, 9. februar 1980, s. 5; samme, „Uro om forsvaret får politiske konsekvenser“, Vor Tid, 9. august 1980, s. 13, samme, „Danmark har en klar forpligtelse over for NATO“
(forsideartikel), Vor Tid, 4. oktober 1980.
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det. Flere fremtrædende socialdemokrater argumenterede for, at Danmark
skulle benytte alle muligheder for at fremme nedrustning og afspænding. Og
her så partiet ikke nogen grund til at øge forsvarsbudgettet med de 3 pct..
Illustrerende for Socialdemokratiets stilling i debatten er to artikler af partiets forsvarspolitiske ordfører og udenrigsministeren, Lasse Budtz og Kjeld
Olesen. Budtz argumenterede for, at Danmark til stadighed skulle understrege og betone allianceforholdet til USA og deraf følgende solidaritet med
USA, men samtidig „prøve at overbevise russerne om, at det er i deres interesse, at de viser imødekommenhed ved at fastfryse deres raketopstillinger.“13
Udenrigsminister Kjeld Olesen anførte under overskriften „Intet realistisk alternativ til fortsat afspændingspolitik“, at situationen i Afghanistan og Iran på
„afgørende vis“ markerede „tilbageslaget for den afspændingspolitiske udvikling, som vi fra dansk side har virket for at fremme mest muligt“. Derfor måtte
Danmark støtte de pågående drøftelser i Wien om reduktion af amerikanske
og sovjetiske styrker i Europa, ligesom Danmark i internationale fora måtte
understrege betydningen af at få iværksat forhandlinger om fjernelse af de
sovjetiske SS 20-raketter fra Europa.14 Budskaberne i såvel Budtz’ som Olesens
artikler var i overensstemmelse med de synspunkter, der var under formulering i „Socialistisk Internationale“, og som organisationen vedtog på sin kongres senere på året.15

„Danmarkisering“
Den socialdemokratiske regerings betoning af behovet for en afspændingsoffensiv blev ikke alene hørt i Danmark. Også blandt Danmarks allierede gav
den genlyd. I sommeren 1980 formulerede den belgiske udenrigsminister
Henri Simonet et nyt begreb: „danmarkisering“. Hermed mente han, at der
var en del mindre NATO-lande, der nok ønskede den militære beskyttelse,
som NATO forsøgte at levere, men som ikke ønskede at bidrage økonomisk
til opretholdelsen af dette forsvar. Med ordet „danmarkisering“ var det klart,
at det primært var Danmark, Simonet refererede til.16 Udtalelsen vakte opsigt
i Danmark, og „Berlingske Tidende“ og „Jyllands-Posten“ reagerede hurtigt.

13

Lasse Budtz, „Europas rolle i en kold tid“ (leder), Ny Politik, nr. 5, maj 1980, s. 5-6, citeret s. 6.
Kjeld Olesen, „Intet realistisk alternativ til fortsat afspændingspolitik“, Ny Politik, nr. 6., juni 1980,
s. 6-7.
15
Jf. Nedrustningsrapport – fra Socialistisk Internationale, 1981. Allerede i februar 1980 drøftede socialdemokratierne denne rapport, jf. Ole Karup Pedersen, „Socialistisk Internationale,
Socialdemokratiet og dansk udenrigspolitik“, Økonomi & Politik, 57. årg., 1983, nr. 4, s. 301-308, her
s. 304.
16
David Jens Adler, Det europæiske teater, s. 349. Begrebet „danmarkisering“ spillede på det sprogligt
beslægtede begreb „finlandisering“, der refererede til, at Finland under den kolde krig – grundet
frygt for Sovjetunionen – tog udstrakt hensyn til den store nabo i øst.
14
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Sidstnævnte karakteriserede begrebet som et „skammens ord“, da det måtte
opfattes som udtryk for, at Danmark snyltede på USA.17 Og med henvisning
til chefen for forsvarets operative styrker, den danske generalløjtnant A.B.C.
Vegger, skrev „Berlingske Tidende“, at Danmark havde sat sit gode rygte over
styr i udlandet.18 Samtidig forklarede den sikkerhedspolitiske kommentator
Niels Jørgen Haagerup i „Berlingske Tidende“, at han var foruroliget over
Socialdemokratiets og dermed regeringens sikkerhedspolitiske synspunkter.
Med såvel højrepartiernes som den belgiske udenrigsministers kritik af
Socialdemokratiet var regeringen i sommeren 1980 presset i defensiven i den
sikkerhedspolitiske debat, og partiets umiddelbare reaktion var usikker. I første omgang forsøgte Kjeld Olesen i „Berlingske Tidende“ 4. juli 1980 at forsvare partiets og regeringens sikkerhedspolitik, idet han mente, at det at
„være konform og undgå kritik kan ofte være meget fristende, men det hjælper hverken NATO som sådan eller de lande, som vi ikke altid er helt enige
med.“19 Det var nok udtryk for regeringens synspunkt, sådan som det havde
været formuleret tidligere på året, men ordvalget, som Kjeld Olesen benyttede, afspejlede, at regeringen og Socialdemokratiet følte sig trængt. Kjeld
Olesen opnåede dog hurtigt støtte til regeringens linje, da Jørgen Dragsdahl
i „Information“ skrev en lederartikel, hvor han omtalte „danmarkisering“ som
„en ærefuld betegnelse“.20 Videre formulerede Dragsdahl en højt gearet
bredside vendt mod „Berlingske Tidende“, „Jyllands-Posten“ og Danmarks
Radio:
„Det er usselt, når Berlingske Tidende og Jyllands-Posten, i øvrigt akkompagneret af Mogens Espersen ved Danmarks Radio, i deres generelle sikkerhedspolitiske dækning svigter den journalistiske uafhængighed og plaprer løs med NATOs seneste propagandistiske påfund. Hvor er det kritiske
instinkt, venner?“21
Dermed sigtede Dragsdahl til, at ovennævnte organer angiveligt blot havde
overtaget Simonets kritik af regeringens sikkerhedspolitiske linje uden at
stille spørgsmålstegn ved substansen i kritikken. Et par måneder senere blev
Kjeld Olesen imidlertid langt mere offensiv, da han i flere avis- og tidsskriftsatikler demonstrerede stolthed over begrebet „danmarkisering“. Samtidig ses
det, at Olesen nu gav begrebet et positivt meningsindhold. Han skrev blandt
andet:

17

Citeret efter David Jens Adler, Det europæiske teater, s. 349.
Sst.
19
Sst.
20
“Danmarkisering“ (leder, sig. JD), Information, 5-6. juli 1980.
21
Sst.
18
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„Danmarkisering er at medvirke til at få stoppet den uhyggelige udvikling
af atomvåben i Øst og Vest. Ved NATO-beslutningen om TNF – de nye eurostrategiske atommissiler – lagde vi meget vægt på hurtige forhandlinger
mellem Sovjetunionen og USA. Noget synes nu på vej, og vor opgave er at
være utålmodige, netop fordi man har ønsket, at alle NATO-lande skulle
have et medansvar for beslutningen.
Danmarkisering er aktivt at medvirke til, at den forestående konference i
Madrid om sikkerhed og samarbejde i Europa når til resultater. Den brutale invasion i Afghanistan skal ikke glemmes, men den må ikke bruges til
at hindre den meget vigtige dialog mellem Øst og Vest“.22
Ifølge udenrigsministeren måtte man således ikke opfatte regeringens politik
som udtryk for, at Danmark ville nyde godt af NATO’s beskyttelse uden at yde
bidrag til den. Tværtimod. Regeringen og Socialdemokratiet stillede sig på
linje med USA og med NATO, og Sovjetunionens „brutale invasion i Afghanistan“ måtte ikke glemmes. Imidlertid var problemet, at der var ganske
mange politikere, der satte sikkerhedspolitikken på en simpel politisk-matematisk formel. For disse politikere handlede sikkerhedspolitikken grundlæggende om, „hvem der kan vinde en krig“. Men ifølge Kjeld Olesen kunne man
ikke gøre forholdet mellem Øst og Vest op på en så simpel måde. Alle elementerne i udenrigspolitikken var forbundne med hinanden. Således understregede han endnu en gang, at Nord-Syd-problemet var meget vigtigt, ligesom
ulandbistanden var vigtig. Med sin artikel stillede Kjeld Olesen sig på linje
med den forhenværende modstandsmand, socialdemokraten Frode
Jakobsen, der i en kronik i „Politiken“ forklarede, at når borgerlige politikere
og debattører anførte, at socialdemokraterne var „gratister“, så var der tale
om en fejlslutning, for dette arguments gyldighed måtte bero på, om socialdemokraterne var enige i, at fortsat oprustning var et gode. Og det var de ikke
enige i. Ifølge Jakobsen og Socialdemokratiets ledelse gjaldt det om at „finde
forsvarsmetoder, der ikke er ensbetydende med undergang for det, man vil
forsvare.“23

Socialdemokratiet under øget (venstrefløjs)pres
Den sikkerhedspolitiske debat fra 1981 og frem til regeringsskiftet i september det følgende år kredsede først og fremmest om, hvorvidt Danmark skulle
støtte en erklæring om Norden som atomvåbenfri zone.24 Alligevel blev INFspørgsmålet aktualiseret i foråret 1981. Anledningen var, at den nyudnævnte
22

Citeret efter Kjeld Olesen, „Danmarkisering? Ingen grund til beklagelse“, Ny Politik, nr. 10. oktober 1980, s. 14-15; jf. samme, “Danmarkisering – et begreb defineret“ (kronik), Flensborg Avis, 10. september 1980.
23
Frode Jakobsen, „Vi har våben nok“ (kronik), Politiken, 3. september 1980.
24
Se hertil udredningens kapitel 65.
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amerikanske forsvarsminister Caspar Weinberger 3. februar 1981 luftede tanken om, at USA skulle påbegynde produktionen af neutronbomben. Det
spørgsmål havde været til diskussion i 1977 og 1978, og dengang havde store
dele af den vesteuropæiske opinion, stærkt motiveret af fredsbevægelserne,
været så utilfreds med forslaget, at Carter-administrationen havde udsat beslutningen.25 I 1981 blev emnet altså på ny tematiseret, og i Danmark førte det
blandt andet til en folketingsdebat, der også kom til at omhandle udstationeringen af de 572 mellemdistanceraketter.
Udgangspunktet for folketingsdebatten var, at medlemmer af Socialistisk
Folkeparti, Venstre-Socialisterne og Retsforbundet 8. april stillede forslag om,
at Folketinget skulle „gå imod neutronbomben“.26 Debatten formede sig på
den måde, at Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet, navnlig sidstnævnte, støttede Weinberger fuldt og helt.27 I en midterposition befandt Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre sig, idet disse partier
afviste yderligere diskussion herom. Sagen var, anførte de, at det udelukkende
var USA, der kunne beslutte, om det skulle producere neutronbomben, og
derfor opfattede de tre partier det som en tom demonstration, hvis Danmark
tog stilling til spørgsmålet. De tre ordførere understregede – im- og eksplicit
– at den amerikanske administration kort efter Weinbergers udtalelse havde
taget eksplicit afstand fra ideen, og desuden anførte Kjeld Olesen og Lasse
Budtz, at regeringen og Socialdemokratiet allerede havde givet udtryk for, at
de fandt det positivt, at USA endnu ikke havde påbegyndt produktionen af
bomben. Også de konservative fandt dette positivt. På Venstres vegne ville
Uffe Ellemann-Jensen slet ikke gå ind i diskussionen om, hvorvidt USA burde
anskaffe sig neutronbomben, for hensigten med det stillede forslag var „jo tydelig“. Den var „tydeligvis at skabe kunstige spændinger inden for NATO-samarbejdet“, hvilket gav Venstre endnu en anledning til at afvise forslaget.28
Endelig opstod der enighed blandt Venstre-Socialisterne, Socialistisk
Folkeparti, Retsforbundet og Det Radikale Venstre. Som i sidste kvartal af
1979 kunne Steen Folke og Gert Petersen blive enige om at tage afstand fra
navnlig den amerikanske oprustning.29 Det Radikale Venstre og Retsforbundet tog afstand med mere traditionelle pacifistiske argumenter. Som i
avisdebatten i 1979 anførte de radikale, at Danmark burde benytte sin

25

Se hertil udredningens kapitel 34.
„1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret
1980-81, 8. april 1981, sp. 9591-9619.
27
Arne Melchior og Halvgaard, „1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, hhv. sp. 9602-03, 9596-98.
28
Udenrigsministeren, Lasse Budtz, Ellemann-Jensen og Palle Simonsen, „1. beh. af f.t. beslut. om
at gå imod neutronbomben“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, hhv.
sp. 9591-92, 9593-95, 9595 og 9595-96.
29
Gert Petersen og Steen Folke, „1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, hhv. sp. 9598-9600, 9606-10.
26
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stemme i NATO, eftersom medlemskabet gav mulighed for „medindflydelse“.30
Når INF-spørgsmålet blev en del af
debatten, havde det sin årsag i, at
Kjeld Olesen og Lasse Budtz så klart
understregede, at frem for at markere Danmark i et spørgsmål, som
reelt lå hinsides dansk indflydelse,
skulle Danmark hellere benytte sin
Krydsermissil under prøveaffyring, 1. januar
stemme og indflydelse i spørgsmålet
1983. (NATO Photo)
om opstillingen af de vestlige mellemdistanceraketter. Overhovedet var
det regeringens helt overordnede og mest presserende sikkerhedspolitiske
ambition at få drøftelserne mellem Sovjetunionen og USA om rustningskontrol på skinner.31 Gert Petersen støttede den ambition, medens Steen Folke
først og fremmest havde hån til overs herfor; Socialdemokratiet havde jo selv
stemt for dobbeltbeslutningen.32 Gennem 1981 anlagde Venstre-Socialisterne
og Retsforbundet i øvrigt en fælles strategi, der gik ud på at minde
Socialdemokratiet om, at det havde et medansvar for dobbeltbeslutningen,
og at fremtrædende socialdemokrater til stadighed understregede det danske
allianceforhold med USA. Således stillede ordførerne gennem året følgende
spørgsmål til udenrigsministeren:
„Deler udenrigsministeren den opfattelse, at den hidtidige afspændingsproces udelukkende har tjent Sovjetunionens interesser?“ Hvilket Ronald
Reagan havde udtalt under en pressekonference.
Hvad mener udenrigsministeren om præsident Reagans utvetydige forkastelse af SALT II og følgerne heraf for den internationale udvikling?“
Hvilken kommentar har ministeren til præsident Reagans utvetydige udtalelser om mulighederne for en begrænset kernevåbenkrig i Europa?“33
Set i tilbageblik fyldte INF-spørgsmålet dog ikke meget i debatten frem til regeringsskiftet 1982. Situationen var, at Socialdemokratiet, Det Konservative
30

Ane Stinus og Ib Christensen, „1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, hhv. sp. 9600-9602, 9604-06.
31
Udenrigsministeren og Lasse Budtz, „1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, hhv. sp. 9610, 9611-12.
32
Gert Petersen og Steen Folke, „1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, hhv. sp. 9613, 9615.
33
David Jens Adler, Det europæiske teater, s. 351.
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Folkeparti og Venstre stod side om side, hvad angik alliancemedlemskabet,
medens Socialdemokratiet i den sikkerhedspolitiske debat i almindelighed og
i spørgsmålet om INF-debatten i særdeleshed betonede behovet for at
fremme afspændingen blandt andet gennem ulands- og bistandspolitikken.
Det førte til kritik fra Det Konservative Folkeparti og Venstre, der begge
mente, at regeringen og Socialdemokratiet tog for let på Øst-Vest-konfrontationen. De tre alliancepartiers politik blev kritiseret fra forskellig side:
Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne fandt politikken for lidt
NATO-loyal, medens Venstre-Socialisterne, Socialistisk Folkeparti og Det
Radikale Venstre samt Retsforbundet fandt, at Socialdemokratiet var for ukritisk over for USA og NATO. Fra allieret side blev regeringen med skældsordet „danmarkisering“ kritiseret for, at Danmark ikke ønskede at bidrage tilstrækkeligt til NATO’s forsvar. Det store opgør om raketterne lod vente på sig.
I september og oktober 1982 ændrede situationen sig.

Under firkløverregeringerne (1982-1987)
Skønt sikkerhedspolitikken var et konfliktskabende element i dansk politik i
de første par år af 1980erne var det primært landets økonomiske politik, der
skabte problemer for Anker Jørgensens regering. Under finanslovsforhandlingerne i august 1982 syntes problemerne så omfattende, at regeringen ikke
kunne løse dem. Det havde blandt andet sin årsag i, at Socialdemokratiet befandt sig i en klemme mellem LO og partierne til højre for midten. Anker
Jørgensen fralagde sig regeringsansvaret uden at udskrive valg. 10. september
1982 etablerede Poul Schlüter sin første regering bestående af Det
Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti.34
Knap en måned senere – 7. oktober 1982 – gennemførtes Folketingets åbningsdebat. Kunne man allerede nu ane en konflikt mellem regeringen og
oppositionen, hvad angik sikkerhedspolitikken? Svaret er benægtende, da såvel Socialdemokratiet som regeringen lagde op til et bredt samarbejde om sikkerhedspolitikken.35 Det nærmeste debatten kom spørgsmålet om en sikkerhedspolitiske splittelse, var en udtalelse af Pelle Voigt. Han understregede, at
Socialistisk Folkeparti fandt det „helt afgørende, at denne tilstand [at der eksisterede en bred politisk enighed om sikkerhedspolitikken, anm.] ikke opretholdes.“36
34

Søren Mørch, 24 Statsministre, s. 386-88, 421.
Lasse Budtz og Uffe Ellemann-Jensen, „Åbningsdebat“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1982-83, 7. oktober 1982, sp. 217-20, 222-23; jf. Poul Schlüter, “Statsministerens åbningstale“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1982-83, 5. oktober 1982, sp. 20-21.
36
Pelle Voigt, „Åbningsdebat“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1982-83, 7. oktober 1982,
sp. 197.
35
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Uoverensstemmelserne mellem den nye regering og oppositionen lod dog
ikke vente længe på sig. Allerede 11. november varslede Pelle Voigt og Steen
Folke, at de ville stille forslag om, at Danmark skulle træffe beslutning om
ikke at bevilge midler til opstillingen af NATO’s 572 mellemdistanceraketter
i Vesteuropa. Forslaget kom til 1. behandling i Folketinget 26. november
1982. Regeringspartierne afviste forslaget, idet forsvarsminister Hans Engell
argumenterede for nødvendigheden af, at Danmark stillede sig loyalt med
NATO. Desuden understregede han, at den forrige regering sammen med
dele af Folketinget i november 1981 havde besluttet, at Danmark over en årrække skulle bidrage med 75 millioner til fællesfinansieringen af NATO’s
infrastrukturprogram.37 I den efterfølgende debat splittedes enigheden
mellem de gamle atlantpartier. Regeringspartierne og Fremskridtspartiet afviste forslaget, medens Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne, Det
Radikale Venstre og Socialdemokratiet støttede det. I sin ordførertale forklarede Lasse Budtz, at Socialdemokratiet kunne støtte forslaget, da de to venstrefløjspartier benyttede „socialdemokratiske synspunkter, som motivering
for deres initiativer“.38 Desuden forklarede han indtrængende, at
Socialdemokratiet ikke havde skiftet standpunkt, men at der udelukkende var
„tale om en skærpelse“ af partiets indsats. Det var tingets øvrige partier dog
ikke enige i. Steen Folke ironiserede efterfølgende mod Lasse Budtz for, at
Kjeld Olesen i sin tid som udenrigsminister havde været „forundret“ over, at
Venstre-Socialisterne i såvel 1979 som i 1982 havde forsøgt at få regeringen til
at stille sig afvisende over for dansk medvirken til fællesfinansieringen af
NATO’s infrastrukturprogram. Men nu – efter regeringsskiftet – havde
Socialdemokratiet „i hvert fald skiftet politik“, hvilket Folke fandt „glædeligt“.39 Heller ikke firkløverpartierne var overbeviste af Budtz’ indlæg. Såvel
Venstres som Det Konservative Folkepartis ordførere anførte, at det var „beklageligt“, at Socialdemokratiet „ikke stod fast på partiets hidtidige udenrigsog sikkerhedspolitik“ (Arne Christiansens formulering). Og Venstre anførte i
tillæg hertil, at det var „Danmarks troværdighed“, der stod „på spil“.40
Fra begyndelsen af december 1982 frem til december 1983 skulle konturerne af det sikkerhedspolitiske flertals synspunkter blive tegnet. I løbet af
den periode vedtog Folketinget fem sikkerhedspolitiske dagsordner vedrørende raketspørgsmålet: I december 1982 henstillede Folketinget til regeringen, at danske „bevillinger til opstilling af mellemdistanceraketter“ blev

37
Forsvarsministeren (Hans Engell), „1. beh. af f.t. beslut. om mellemdistanceraketter“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1982-83, 26. november 1982, sp. 2410-14.
38
Lasse Budtz, „1. beh. af f.t. beslut. om mellemdistanceraketter“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1982-83, 26. november 1982, sp. 2414-17, citeret sp. 2415.
39
Steen Folke, „1. beh. af f.t. beslut. om mellemdistanceraketter“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1982-83, 26. november 1982, sp. 2427-29, citeret sp. 2428.
40
Arne Christiansen og Finn Jørgensen, „1. beh. af f.t. beslut. om mellemdistanceraketter“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1982-83, 26. november 1982, sp. 2418-20, 2435-36.
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stillet i bero. I februar 1983 opfordredes regeringen til at arbejde for, at de
vestlige raketter ikke blev opstillet. Et kvartal senere blev regeringen pålagt,
at den ved et kommende NATO-møde skulle fremføre, at Vesten skulle være
indstillet på at „forlænge forhandlingsperioden“ med henblik på at fastsætte
en ny tidsfrist, og at NATO hverken burde forberede opstilling eller de facto
opstille raketter, medens der forhandledes mellem Øst og Vest m.v. Denne
dagsorden bekræftedes i en ny dagsorden af 3. november 1983, idet regeringen blev opfordret til omgående at tage initiativ til, at NATO foretog „en
ny politisk vurdering af forhandlingsforløbet“. Og endelig pålagde
Folketinget 1. december 1983 regeringen at „tage klar afstand fra den påbegyndte opstilling“ af de vestlige raketter, og at få denne danske holdning formuleret i et NATO-kommunike. Desuden blev regeringen opfordret til „at arbejde aktivt for“ at få genoptaget forhandlingerne mellem USA og Sovjetunionen, således at man kunne få reduceret antallet af SS 20-raketter og
undgå opstilling af vestlige raketter.41 Med dagsordnen af 1. december 1983
var Folketingets sikkerhedspolitiske flertals politik i spørgsmålet om det europæiske raketforsvar lagt på skinner.
Debatten om raketforsvaret drejede sig overordnet om følgende fire temaer
mellem 1982 og 1987:
• Socialdemokratiet blev kritiseret for dagsordenpolitikken og dets holdning i raketspørgsmålet.
• Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske ledelse svarede på kritikken.
• Fremtrædende politikere kom i personkonflikt, idet politiske modstandere
undertiden formulerede sig særdeles kritisk om hinanden.
• Fredsbevægelserne videreførte indsatsen for at modvirke opstillingen af de
572 mellemdistanceraketter.
De følgende eksempler på synspunkter og begivenheder tjener som illustration af såvel bredden i som karakteren af debatten:

Kritik af Socialdemokratiet
For det første kritiserede ministre fra firkløverregeringen og dele af den borgerlige presse ihærdigt Socialdemokratiet for, at det stillede sig i spidsen for
Folketingets sikkerhedspolitiske flertal. I den sammenhæng blev det ofte anført, at Socialdemokratiet havde ændret sikkerhedspolitisk kurs umiddelbart
efter, at partiet var kommet i opposition. Desuden blev det påpeget, at
Socialdemokratiet af indenrigspolitiske årsager spillede hasard med landets
sikkerhedspolitik. Eksempelvis bragte „Berlingske Tidende“ 4. december
41

Dagsordnerne er opregnet i Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88, 1988, s. 233-34.
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1983 en lederartikel, hvor avisen argumenterede for, at Socialdemokratiets
sikkerhedspolitik var på vej „[m]od afgrunden“.42 Ifølge skribenten var det
paradoksalt, at Socialdemokratiet, der altid havde „hadet“ venstrefløjspartierne „af et godt hjerte“, nu formulerede sikkerhedspolitikken sammen med
disse partier. Mindre paradoksalt var det ikke, at Socialdemokratiets ledelse
angiveligt ikke havde forstået, at det samarbejde gjorde det umuligt for partiet at vende tilbage til regeringsmagten, for ifølge „Berlingske Tidende“
havde Socialdemokratiet „mistet den troværdighed, der er en betingelse for,
at et parti kan leve i et fælles virke med andre.“ Fornemmede socialdemokraterne ikke, at de var „ved at miste fodfæstet?“, spurgte lederskribenten43
Overhovedet var det et synspunkt, at Socialdemokratiet havde gjort sin politik afhængig af venstrefløjen, et tilbagevendende tema helt frem til dagsordenpolitikkens afslutning i 1988.
Under et såkaldt „duelmøde“ i Fredericia i slutningen af april 1987 mellem
socialdemokraten Karl Hjortnæs og forsvarsminister Hans Engell(K), var det
ifølge avisreferatet Engells opfattelse, at „Socialdemokratiet lader hensynet til
SF og VS veje tungere end hensynet til forsvarets fremtid.“44 Fra konservativ –
og fra regeringens – side opfattede man overordnet konflikten om sikkerhedspolitikken som udtryk for en indenrigspolitisk konflikt, der resulterede i
øget konfrontation mellem Øst og Vest. Hans Engell fremlagde argumentet i
en debatbog fra 1987. Det lød: Den indenrigspolitiske kamp om regeringsmagten førte til, at Folketinget pålagde regeringen sikkerhedspolitiske
dagsordner, der så førte til dels danske forbehold i NATO, dels en usikker
dansk alliancepolitik. Dermed blev Danmarks indflydelse i alliancen reduceret. Sovjetunionen udnyttede derpå denne situation til at skabe splittelse
internt i NATO, og det førte derpå til øget Øst-Vest-konfrontation. I debatten
gav regeringen således indtryk af, at dagsordenpolitikken bidrog til det modsatte af dens angivelige formål; at den bidrog til forøget konfrontation.45
Nært beslægtet med ovenstående kritik, men også parallelt med den blev
det gennemgående anført, at ikke blot Danmarks renommé, men også landets stilling i det atlantiske samarbejde led skade som følge af dagsordenpolitikken. Den kritik blev leveret af såvel danske ministre som NATO’s embedsmænd. Eksempelvis kunne „Berlingske Tidende“ allerede i december 1982
meddele, at der var „dyb bekymring i NATO over den danske folketingsbeslutning om at indefryse anden del af bidraget til opstilling af de nye atommellemdistanceraketter“. Avisen henviste eksplicit til et interview med
NATO’s generalsekretær Joseph Luns, der udtalte sig ironisk om Social42

„Mod afgrunden“ (leder), Berlingske Tidende, 4. december 1983.
Sst.
44
Thorkild Dahl, „Engell: S vil hellere tækkes SF end tænke på forsvarets fremtid“, Berlingske Tidende,
30. april 1987.
45
Hans Engell, „Fodnoter og støvletramp“, i Ole Bernt Henriksen, Hans Engell og Uffe EllemannJensen, Focus på Danmarks sikkerhed. Fodnoter – og virkelighed, 1987, s. 91-100.
43
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demokratiet, som ifølge generalsekretæren mente ét, da det var i regering, og
noget andet når det var i opposition.46 Det fik dog ikke Folketingets flertal til
at bringe dagsordenpolitikken til ophør, for i maj 1984 besluttede Folketinget, at Danmark skulle annullere sit tilsagn til NATO om at bidrage med 48
millioner kroner til udviklingen af alliancens infrastrukturprogram. Det førte
til såvel danske som udenlandske reaktioner. Dagen efter forklarede forsvarsminister Hans Engell i „Berlingske Tidende“, at den politik, der blev formuleret af Folketingets sikkerhedspolitiske flertal, kunne „skabe alvorlige vanskeligheder for Danmarks placering“ i samarbejdet med den kreds af lande, der
stod sammen om udviklingen af infrastrukturprogrammet.47 Et par måneder
senere vakte det opmærksomhed, at den amerikanske viceforsvarsminister
Richard Perle under et besøg i Danmark – med direkte henvisning til at
Folketinget havde besluttet ikke at bevilge de 48 millioner kroner – udtalte,
at oppositionens seneste dagsorden var „en frygtelig destruktiv handling“.
Ifølge Perle var der sket „betydningsfulde ændringer“ i dansk politik „siden
december 1979“. Og det var den amerikanske viceforsvarsminister ubegribeligt, at Socialdemokratiet, der „[h]istorisk set var det parti, som var meget opmærksomt på totalitært styre og var fundamentalt anti-kommunistisk“, nu
stod i spidsen for dagsordenpolitikken. Ifølge Perle var socialdemokraterne
blevet „naive“ i forhold til kommunismen, og partiet var blevet „usolidarisk“
med NATO.48 I april 1987 kom endnu en skarp vestlig reaktion. Årsagen var,
at Socialdemokratiet i 1986 havde fremsat forslag om, at Danmark skulle etablere et såkaldt „defensivt forsvar“. Ifølge forslaget skulle Danmark hjemkalde
tre danske brigader fra det fælles dansk-tyske forsvar af Slesvig-Holsten. I april
1987 lod det britiske „Internationale Institut for Strategiske Studier“ offentligheden vide, at såfremt Danmark fulgte Socialdemokratiets forslag og ikke
gik „fuldt og helt ind for den fælles solidaritet, så kommer hverken britiske eller hollandske forstærkninger til Danmark“ under en eventuel krig.49
Det var dog ikke alene politikere fra regeringspartierne, NATO-embedsmænd og internationale sikkerhedspolitiske forskningsinstitutter, der var kritiske over for Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske linje. Også flere socialdemokrater tog afstand herfra. Som det fremgår af kapitlerne 70 og 71, var
der internt i den socialdemokratiske folketingsgruppe mange diskussioner
om, hvorvidt det var rigtigt af partiet at stille sig i spidsen for dagsordenpolitikken. Enkelte socialdemokrater gav også offentligt udtryk for den kritik. To

46

Klaus Justesen, „NATO-bekymring over Folketingets raket-beslutning“, Berlingske Tidende, 9. december 1982.
47
Lisbeth Knudsen, „Frygt for NATO-reaktion efter et nyt S-initiativ“, Berlingske Tidende, 11. maj 1984.
Senere i 1984 udtalte Engell noget tilsvarende; jf. Michael Ehrenreich, „Britisk bekymring over
dansk forsvarsbudget“, Berlingske Tidende, 13. november 1984.
48
Jørgen Dragsdahl, „Voldsom kritik fra Pentagon af dansk sikkerhedspolitik“ (interview med
Richard Perle), Information, 9. juni 1984.
49
Jens Holsøe, „NATO: Dansk forsvar svigter. Advarsel fra to lande“, Politiken, 30. april 1987.
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af de mest markante var Robert Pedersen og forhenværende udenrigsminister K.B. Andersen. Robert Pedersen havde allerede skrevet artikler i dagspressen om nødvendigheden af en uforbeholden dansk alliancepolitik i 1979
i forbindelse med vedtagelsen af dobbeltbeslutningen.50 Op gennem
1980erne videreførte han den linje, og fra 1982 tog han eksplicit afstand fra
folketingsgruppens politik. I 1982 udgav han bogen Fra neutralitet til engagement, hvori han analyserede Socialdemokratiets forsvarspolitik fra slutningen
af 1800-årene frem til begyndelsen af 1980erne. På fremstillingens sidste sider
tog han direkte stilling til udenrigs- og sikkerhedspolitikken i perioden efter,
at Anker Jørgensen havde overtaget ledelsen af partiet. Robert Pedersen
skrev, at selv om han betragtede Anker Jørgensen som en sympatisk person
med en „ret sjælden snært af puritansk ufordærvethed og idealisme“, så
havde han „reservationer over for statsministeren … på det udenrigspolitiske
område“.51 Bogens sidste ord lød:
„Min største bekymring for den fremtidige udenrigspolitik gælder mit eget
parti: Socialdemokratiet. Der er ringe forståelse for de mellemfolkelige spilleregler, og det er ønsketænkning og ikke realisme, der præger de interne debatter. Derfor kan udenrigspolitikken let blive partiets akilleshæl fremover.“52
Også i samtidige avisdebatter og i Folketinget stillede Robert Pedersen sig
i opposition til partitoppens linje, som han især tilskrev Anker Jørgensens og
Lasse Budtz’ indflydelse. 2. december 1983 bragte „Berlingske Tidende“ en
artikel, hvori Robert Pedersen udtalte, at han overvejede helt at forlade dansk
politik. Dagen forinden havde Socialdemokratiet forgæves forsøgt at få væltet
udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen gennem en mistillidsdagsorden (se
nedenfor). Ud over at Robert Pedersen fandt dette forkert – hvilket han
havde udtalt fra Folketingets talerstol – stillede han sig uforstående over for
den hyppige brug af dagsordner:
„Dagsordener i Folketinget er normalt en nødbremse for parlamentet,
men de har på det seneste udviklet sig til en håndbremse, som hele tiden
sidder fast“.53
Robert Pedersen valgte dog at forblive i politik frem til 1988, hvor han trådte
ud af Folketinget. I offentligheden vedblev han at være repræsentant for den

50

Jf. kapitel 61.
Robert Pedersen, Fra neutralitet til engagement. Socialdemokratiet og forsvaret gennem 110 år, 1982, citeret s. 280.
52
Sst., citeret s. 284.
53
Lisbeth Knudsen og Michael Ehrenreich, „Robert Pedersen overvejer at forlade politik“, Berlingske
Tidende, 2. december 1983; jf. „S-gruppen tæt på en sprængning. Enegængeren Robert Pedersen
imod mistillidsdagsorden“, Politiken, 2. december 1983; „Robert Pedersen dybt skuffet over sit parti“,
Jyllands-Posten, 2. december 1983.
51
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del af Socialdemokratiets folketingsgruppe, der ikke kunne støtte den forandrede sikkerhedspolitiske kurs under dagsordenperioden.54
Den anden fremtrædende socialdemokrat, der offentligt stillede sig i opposition til den forandrede sikkerhedspolitiske kurs, var K.B. Andersen. Han forklarede i en meget opsigtsvækkende artikel af 8. februar 1983 i „Berlingske
Tidende“, at han ikke længere kunne støtte partiets sikkerhedspolitik hverken i raketspørgsmålet eller i debatten om Norden som atomvåbenfri zone.55
Artiklen havde den meget sigende titel „Er vi på vej ud af NATO?“
Udgangspunktet for artiklen var, at Folketinget netop den dag skulle gennemføre endnu en debat om sikkerhedspolitikken. Når K.B. Andersen ikke
længere kunne følge sit parti, havde det sin årsag i, at han havde fået en fornemmelse af, at kræfter internt i partiet sigtede mod en dansk udmelding af
NATO, for „[e]t og andet fra de seneste måneders debat kan tyde på det“.56
Når alt kom til alt, havde K.B. Andersen intet imod en dansk udmeldelse af
NATO – skrev han – og allerede i marts 1974 havde de traditionelle garanter
for det danske alliancemedlemskab i en folketingsdagsorden besluttet, at
Danmark ikke nødvendigvis for tid og evighed skulle være medlem af alliancen. Imidlertid måtte det være en opgave for de socialdemokrater, der i stigende grad stillede sig i opposition til væsentlige aspekter af NATO’s politik,
at forklare hvad Danmark så skulle gøre. „NATO skal vel ikke afløses af ingenting?“, spurgte han retorisk. Den forhenværende udenrigsminister gennemgik derefter mulige alternativer til det danske alliancemedlemskab – et nordisk forbund, en vesteuropæisk alliance eller isoleret dansk neutralitet – men
ingen af disse muligheder syntes realistiske for Danmark. Ifølge K.B.
Andersen måtte man håbe, at Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske profiler
snart slog tilbage på partiets vante sikkerhedspolitik.57
Endelig blev Socialdemokratiet kritiseret af flere fremtrædende sikkerhedspolitiske eksperter. Én af de mere iøjnefaldende var professor Bjarne Nørretranders, der også var medlem af formandskabet i Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU). I sommeren 1983 offentliggjorde han en
pjece om dobbeltbeslutningen og den efterfølgende INF-debat. I afsnittet om
de politiske reaktioner slog han hurtigt fast, at et lands sikkerhedspolitik ikke
kunne gennemføres på en effektiv måde, uden at der var „folkelig forståelse
og tilslutning.“58 I pjecen tolkede han Socialdemokratiets politik som udtryk
for, at partiet blandt andet „havde ønske om at få del i den folkelige tilslut-

54
Se hertil Robert Pedersens erindringer, hvor han anfører, at han frem til 1988 var kritisk over for
partilinjen; Robert Pedersen, Gør din pligt kræv din ret. Erindringer, 1994, s. 163-82; jf. „Vort ord står
ikke mere til troende“, Aktuelt, 11. marts 1984.
55
Se hertil udredningens kapitel 65.
56
K.B. Andersen, „Er vi på vej ud af NATO?“, Berlingske Tidende, 8. februar 1983; jf. samme
„Socialdemokratiets korrektioner af sin sikkerhedspolitik“, Berlingske Tidende, 24. juli 1983.
57
Sst.
58
Bjarne Nørretranders, Dobbeltbeslutningen, 1983, s. 22.
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ning, som konkurrerende politiske partier havde vundet ved at spille på frustrationen, utålmodigheden og frygten“. Skønt Nørretranders tog utvetydigt
afstand fra den socialdemokratiske politik, gik han ikke så langt som flere af
de borgerlige aviser og politikere i synspunktet om, at Socialdemokratiet
havde skiftet politik umiddelbart efter, at det kom i opposition. Faktisk skrev
Nørretranders om skredet i den socialdemokratiske politik, at det „var ikke
uvarslet, men gjorde sig allerede gældende under regeringen Anker
Jørgensen.“ Således havde den socialdemokratiske regering allerede i 1981
erklæret, at den polske fagforening „Solidaritet“ var „gået for vidt“, og i april
1982 havde statsministeren i et interview i det franske blad „Le Point“ udtalt,
at Sovjetunionen „ikke“ havde ambitioner om „at dominere verden“. Derfor
kunne det ikke overraske, at Socialdemokratiet havde anlagt den politik, som
det gjorde i 1982 og 1983. Nørretranders var imidlertid meget kritisk over for
den linje, da det var hans opfattelse, at dobbeltbeslutningen var en fornuftig
løsning på et vanskeligt problem.59 Som sådan var Nørretranders uenig i, at
Socialdemokratiet pludselig havde skiftet holdning i september 1982.
Afspændingsoffensiven og den alliancekritiske linje havde man allerede kunnet notere sig under Anker Jørgensens tid som statsminister. Det var også
Nørretranders, der stod bag offentliggørelsen af en helsides annonce i flere
dagblade 2. september 1983. Sammen med 187 andre navngivne socialdemokrater – fx Robert Pedersen, K.B. Andersen, Ib Faurby og Viggo Sjøqvist – opfordrede Nørretranders Socialdemokratiets ledelse til at „bestræbe sig på at
genskabe sammenholdet om det danske medlemskab af NATO og dermed
styrke tilliden til Danmark som alliancepartner“.60
Socialdemokratiet blev således genstand for megen og forskellig kritik.
Regeringsmedlemmer og borgerlige aviser anførte, at partiet var afhængigt af
venstrefløjspartierne, og at partiet havde skiftet holdning til sikkerhedspolitikken, siden det var kommet i opposition. NATO-embedsmænd støttede den
kritik, og fra alliancens side blev der udtrykt bekymring over Folketingets
dagsordner, om end Perle var af den opfattelse, at man allerede havde kunnet se et skifte i Socialdemokratiets politik siden 1979. Også socialdemokrater
luftede offentligt kritik af partiet. Som det fremgår af kapitlerne 70 og 71 var
der flere socialdemokrater, der var skeptiske over for den linje, som Lasse
Budtz og Anker Jørgensen anlagde, men de undlod almindeligvis at kritisere
partiet offentligt.

Socialdemokratiske svar
Over for sådanne kritikpunkter forsvarede Socialdemokratiets fremtrædende
sikkerhedspolitiske profiler sig ivrigt. Navnlig Lasse Budtz – der af kritikere
59
60

Sst, s. 29; jf. samme, „Spillet om vor sikkerhed“ (kronik), Politiken, 6. december 1982.
„Til vort partis ledelse“ (annonce), Aktuelt, 2. september 1983. Også bragt i Ny Dag og Bornholmeren.
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omtaltes som „Anker Jørgensens blinde førerhund“61 – var offensiv i så henseende. Gennemlæses Socialdemokratiets blad „Ny Politik“ for perioden ses
der adskillige (leder)artikler fra Budtz, hvor han forklarede og søgte at kvalificere partiets politik.62 Disse synspunkter fremførte han og andre fremtrædende socialdemokrater også i adskillige avisartikler i samme periode.63 Det
var et grundsynspunkt i de mange artikler, at Socialdemokratiet ikke havde
skiftet holdning. Det eneste, Budtz ville medgive, var, at partiet havde skærpet
dets allerede eksisterende holdning. Når partiet havde gjort det, skyldtes det
ifølge Budtz flere forhold. For det første var verden kommet ind i „den anden
kolde krig“. Hvor alle have håbet, at afspændingspolitikken havde ført til ØstVest-konfliktens ophør, havde man måttet sande, at det var gået lige omvendt.
Det havde flere forklaringer. Budtz mente, at både sovjetisk politik men også
og især den nye amerikanske administration under Ronald Reagans lederskab bidrog væsentligt hertil. Over for den kritik, at Socialdemokratiet var blevet afhængigt af venstrefløjspartierne – og at Socialdemokratiet dermed støttede en sikkerhedspolitik, der stod i modsætning til partiets egen grundholdning – var han også afvisende. I flere artikler og i Folketinget forklarede
Budtz, at Socialdemokratiets politik var i overensstemmelse med dets grundlæggende synspunkter og de holdninger, der var repræsenterede i flere internationale socialdemokratiske fora: „Socialistisk Internationale“ og „Scandilux“. Endelig pegede Lasse Budtz på, at den internationale situation var af en
så faretruende karakter, at nogen måtte gøre noget for at standse oprustningen og den deraf følgende risiko for en atomar konfrontation. I den situation tog Socialdemokratiet gerne teten, idet det gentagne gange blev hævdet, at Socialdemokratiet i såvel stort som småt var et loyalt allianceparti, der
ikke ønskede Danmark ud af NATO. Netop derfor kunne Socialdemokratiet
tillade sig at være kritisk over for aspekter af NATO’s politik. Som sådan
61

Uffe Ellemann-Jensen, Din egen dag er kort, s. 275-76.
Lasse Budtz, „Kun en vej – forhandlinger“, Ny Politik, 14. årg., nr. 12, december 1983, s. 6; samme,
„De små lande og nedrustningen“, Ny Politik, 15. årg., nr. 1-2, jan./feb. 1984, s. 6; samme, „Da SPD
sagde nej – under Willy Brandts sikre ledelse“, Ny Politik, sst., s. 22-23; samme, „Fælles sikkerhed“, Ny
Politik, 15. årg., nr. 4, april 1984; samme, „Historisk dagsorden“ (leder), Ny Politik, 15. årg., nr. 5, maj
1984, s. 5-6; samme, „De to supermagter“, Ny Politik, 15. årg., nr. 6, juni 1984, s. 6; samme, „Den europæiske rolle“, Ny Politik, 16. årg., nr. 2, februar/marts 1985, s. 3; samme, „Internationalt samarbejde
er afgørende nødvendigt“, Ny Politik, 16. årg., nr. 2, februar/marts, s. 14-15; samme, „En helt ny holdning i udenrigspolitikken“, Ny Politik, 18. årg., nr. 8, august 1987, s. 10-11; samme, „Et socialdemokratisk ansvar“ (leder), Ny Politik, 18. årg., nr. 10, december 1987, s. 2.
63
Eksempelvis Ritt Bjerregaard, „Den amoralske terrorbalance“, Aktuelt, 1. marts 1984; Lasse Budtz,
„Socialdemokratiet og sikkerhedspolitikken“, 27. september 1985; Carl Otto Brix, „Sikkerhed kan
hindre S-SF-regering“, Interview med Anker Jørgensen og Gert Petersen, Berlingske Tidende, 1. juni
1986; Bjarne Kjær, „Anker Jørgensen før S-årsmødet: Frygter ikke opgør om NATO-raketter“, Aktuelt,
2. september 1983. Se også Henning Kjeldgaard, „Socialdemokratisk sikkerhedspolitik“ (kronik),
Kristeligt Dagblad, 16. februar 1983. Kjeldgaard skrev dog, at der reelt var indtruffet et holdningsskifte
i Socialdemokratiet, men han mente i lighed med Budtz, at det havde sin forklaring i, at den internationale situation var forandret. For Kjeldgaards egen tolkning af kronikken og Robert Pedersens
svar til Kjeldgaard se Henning Kjeldgaard, I skyggen af den kolde krig. Internationalt ungdomsarbejde og
tiden derefter, 2002, s. 172-77.
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gjorde Budtz og hans ligesindede sig store anstrengelser for at forklare
Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske linje. Derfor afviste Budtz og andre socialdemokrater også at besvare for eksempel K.B. Andersens spørgsmål om,
hvad Danmark skulle gøre, såfremt politikken betød, at Danmark måtte forlade NATO. Endelig slog Budtz og Anker Jørgensen gentagne gange fast, at
de repræsenterede et enigt Socialdemokrati.

Personkonflikter
Flere af dansk politiks topaktører fik under INF-debatten et særdeles anstrengt forhold til hinanden. Som vist ovenfor – og som det fremgår af debatterne om det Strategiske Forsvarsinitiativ (kapitel 64), spørgsmålet om
Norden som atomvåbenfri zone (kapitel 65) og folketingsvalget i maj 1988
(kapitel 66) – var tonen i 1980ernes sikkerhedspolitiske diskussioner meget
kontant. Som eksempel på den barske tone kan næves, at Lasse Budtz i 1979
betegnede flere socialdemokratiske politikere som „naive“.64 Mindre kontant
var han ikke i debatterne med regeringspolitikerne, efter at Socialdemokratiet var kommet i opposition. Blandt Budtz’ politiske modstandere blev
han derfor ofte opfattet som stærkt irriterende. Således er det ikke noget tilfælde, at flere af Lasse Budtz’ og Anker Jørgensens kritikere omtalte Budtz
som „Anker Jørgensens blinde førerhund“. Dermed fik kritikerne sagt, at
hverken Anker Jørgensen eller Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske strateg
havde begreb om sikkerhedspolitikken. Det er vigtigt at omtale personlige
konflikter i en fremstilling af den sikkerhedspolitiske debat, fordi konflikterne ikke blot fik betydning for periodens polariserede sikkerhedspolitiske
debat, men også på politikformuleringen.
Venstres formand (fra 1984), udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen,
hørte til de mest omstridte personer. Den væsentligste årsag var, at han gentagne gange udtalte sin mening om Folketingets sikkerhedspolitiske flertal –
og navnlig Socialdemokratiet – på en særdeles direkte måde. Det gav anledning til irritation blandt Ellemann-Jensens politiske modstandere. Mogens
Lykketoft, der var tæt på begivenhederne i 1980erne, men som ikke tog nævneværdigt del i de sikkerhedspolitiske debatter, har efter den kolde krigs ophør udtalt følgende: „Uffe og Anker kunne simpelthen ikke sammen. De
kunne ikke døje hinanden, og de respekterede ikke hinanden.“ Det er også
Lykketofts vurdering, at „[m]ange har absolut ikke kunnet holde hans [Uffe
Ellemann-Jensens, anm.] stil ud og har set rødt over hans flabetheder“.65
64

Jf. ovenfor.
Thomas Larsen, Lykketoft, 2003, citeret s. 110, 184; Svend Auken har i artiklen „Hvad Uffe gør, er
altid det rigtige“ [anm. af Uffe Ellemann-Jensen, Fodfejl. Da Danmark svigtede under den kolde krig,
2004], Politiken, 11. november 2004, anført, at han intet personligt havde imod Ellemann-Jensens
„provokerende stil og lidt brovtende facon“. Imidlertid peger han på en stribe af fremtrædende politikere – herunder Gert Petersen – der skulle have opfattet Ellemann-Jensen som „øretæveindby
65
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Mere splid skabte det imidlertid, da udenrigsministeren i november 1983
holdt en tale på Sabro Kro i Jylland. Blandt emnerne for talen var INF-spørgsmålet, men også et spørgsmål om, hvorvidt Danmark kort efter i FN-regi
skulle stemme for et svensk-mexicansk forslag om fastfrysning af kernevåbnene. Ifølge „Informations“ referat ønskede Ellemann-Jensen ikke, at der
skulle udskrives folketingsvalg på raketspørgsmålet på daværende tidspunkt,
da man risikerede, at „ubefæstede sjæle“ faldt for Socialdemokratiets „lad-oskomme-til-og-frelse-verden-propaganda“. Desuden udtalte udenrigsministeren, at han „på ingen måde“ havde lyst til at repræsentere folketingsflertallets
synspunkt på en kommende FN-forsamling, da det var
„både blåøjet og tåbeligt, fordi det totalt udhuler vores respekt i alliancepartnernes øjne.“66
Ifølge „Jyllands-Postens“ referat havde Ellemann-Jensen sagt, at hans temperament ofte havde
„været alvorligt på prøve, når jeg har skullet rejse til NATO-møder og latterliggøre Danmark med tåbelige og absurde sikkerhedspolitiske resolutioner, som socialdemokratiet, de radikale og SF har fået vedtaget alene med
det formål at genere regeringen.“67
Udtalelserne vakte anselig opsigt, da det var en sjældenhed, at politikere og
især ministre omtalte modstanderes synspunkter som „blåøjede“ og „naive“.
At udenrigsministeren ifølge avisreferaterne tilmed havde udvist foragt for
Folketingets politik, der angiveligt „latterliggjorde“ Danmark i de vestlige landes optik, var yderligere bemærkelsesværdigt.
Da oppositionen blev bekendt med avisreferaterne, blev talen bragt op i
Udenrigspolitisk Nævn. Ifølge Ellemann-Jensen var talen imidlertid blevet
fejlciteret,68 og da han havde talt uden manuskript, var det vanskeligt at afgøre, hvorvidt aviserne eller Ellemann-Jensen havde ret. Nærlæses referaterne i „Information“ og „Jyllands-Posten“ var de da heller ikke identiske. I
„Information“ stod der, at udenrigsministeren primært havde rettet kritik af
Socialdemokratiet, medens „Jyllands-Posten“ i højere grad efterlod indtryk af,
at det var hele det sikkerhedspolitiske flertal, der blev kritiseret. Kort efter sigdende og selvhævdende“. Selv har Gert Petersen dog anført, at han ikke fandt Ellemann-Jensens
„bramfri facon“ irriterende. Jf. Gert Petersen, Inden for systemet – og udenfor, s. 305, 307. Tilbage står
det, at Ellemann-Jensens stil vakte opsigt og ofte afstandtagen.
66
Informations referat af udenrigsministerens tale på Sabro Kro 21. november 1983. Optrykt i
Christian Thune & Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, 1984, s. 276.
67
Jyllands-Postens referat af udenrigsministerens tale på Sabro Kro 21. november 1983. Optrykt i
Christian Thune & Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 276-77.
68
Artikel af Uffe Ellemann-Jensen i Jyllands-Posten, 24. november 1983. Optrykt i Christian Thune &
Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 277.
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„Jeg kan altså ikke få mig selv til at sige den tåbelige tekst”. Uffe Ellemann-Jensens situation i
tegneren Jens Hages streg. Berlingske Tidende, den 24. november 1983. (Jens Hage).
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tede Socialdemokratiet mod at få udenrigsministeren væltet gennem en mistillidsdagsorden 1. december 1983. Det lykkedes dog ikke, da Det Radikale
Venstre fremsatte en afværgedagsorden, der reddede ministerens liv.69 Under
debatten anførte Ellemann-Jensen, at han især havde kritiseret Socialdemokratiet, men at han ikke kunne drømme om at udvise foragt for Folketinget.
Som resultat af debatten indskærpede Poul Schlüter på basis af Grundloven,
hvori forholdet mellem udenrigspolitik og parlamentarisme bestod. Det
måtte ses som en mild irettesættelse af udenrigsministeren. Set retrospektivt
blev Socialdemokratiet svækket af sagen, dels fordi Det Radikale Venstre fik
afværget mistillidsvotumet, dels fordi Robert Pedersen fra Folketingets talerstol tog direkte afstand fra den socialdemokratiske aktion.70
Efter at debatten bragte „Berlingske Tidende“ et interview med EllemannJensen, hvor han kommenterede den politiske blæst om Sabro-talen og dens
efterspil. Af interviewet fremgik det, at Ellemann-Jensen selv var bevidst om,
at hans temperament undertiden kunne stå i vejen for politikken. Han udtalte: „Hvis vi skal ind på det sjæleransagende, er jeg da godt klar over, at jeg
selv har lagt op til de øretæver jeg har fået …“ Og så alligevel ikke. Ifølge
Ellemann-Jensen skulle befolkningen nemlig ikke lade sig narre af, at debatten havde udviklet sig til en personsag, eftersom „balladen“ snarere drejede
sig om „dybere uoverensstemmelser mellem regeringen og oppositionen“.
Uffe Ellemann-Jensen tog dog forløbet med ophøjet ro, idet han forklarede,
at han „nærmest“ var kommet „styrket“ ud af sagen. Ellemann-Jensen antydede også, at Schlüters irettesættelse havde været et skuespil til ære for oppositionen, for efter forhandlingerne i folketingssalen var Schlüter og
Ellemann-Jensen taget op på statsministerens kontor, hvor de havde drukket
en sjus.71 Stort ståhej for ingenting. At Ellemann-Jensen således efterfølgende
bagatelliserede stormløbet mod ham og desuden ironiserede over oppositionen, har næppe efterladt indtryk af, at han tog kritikken til efterretning.
På et overordnet niveau fik talen på Sabro Kro og andre holdningstilkendegivelser et andet og mere betydningsfuldt efterspil. Sådanne konfrontatio-

69
Jf. „Forespørgsel om udenrigsministerens offentlige udtalelser m.v.“, Folketingstidende. Forhandlinger
i Folketingsåret 1983-84, 1. december 1983, sp. 2641-76.
70
Sst., sp. 2663; jf. Michael Ehrenreich, „Skarpt opgør om NATOs raketter“, Berlingske Tidende, 1. december 1983; Tage Albertsen, „Svær dag for socialdemokrater“, Berlingske Tidende, 1. december 1983;
Michael Ehrenreich og Lisbeth Knudsen, „Niels Helveg Petersen redder udenrigsministeren: Nu må
Ellemann styre sin hang til polemik“, Berlingske Tidende, 2. december 1983; Jens Holsøe, „Kun
Schlüter kan redde ministers liv. Mistillids-dagsorden i Folketinget i dag“, Politiken, 1. december
1983; „Ellemanns livredder“, Politiken, 2. december 1983; „Radikalt nej til at vælte Ellemann“,
Jyllands-Posten, 29. november, 1983; „Politik på grænsestregen“ (leder), Jyllands-Posten, 30. november
1983; „Dagsorden-krig om raketter“, Jyllands-Posten, 1. december 1983, John Wagner og Carsten
Juste, „Helveg reddede Ellemann efter gruppe-opgør“, Jyllands-Posten, 2. december 1983. Se også
Mogens Rüdiger, På kant. Et portræt af politikeren Uffe Ellemann-Jensen, 1992, s. 43-46.
71
Birgit Rasmussen, „Jeg føler mig nærmest styrket“ (samtale med Uffe Ellemann-Jensen), Berlingske
Tidende, 4. december 1983.
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ner svækkede tilliden mellem Folketingets politikere, og de gjorde det vanskeligt for oppositionen og regeringen at finde kompromisser om sikkerhedspolitikken.72

Fredsbevægelserne og deres kritikere
Fredsbevægelsernes forgæves forsøg på at forhindre opstillingen af de 572
mellemdistanceraketter udgjorde et fjerde vigtigt debattema i 1980erne. De
to mest fremtrædende bevægelser – „Samarbejdskomiteen for Fred og
Sikkerhed“ og „Nej til Atomvåben“ – befandt sig i et internt samarbejds- og
konfliktforhold. Substansen i konflikten bestod i, hvorledes de anskuede USA
og Sovjetunionen. Hvad angik synet på USA var de enige om, at USA var en
vigtig spiller i rustningskapløbet, og at fredsbevægelserne derfor skulle stille
sig kritisk til den amerikanske oprustningspolitik. Med hensyn til synet på
Sovjetunionen var organisationerne imidlertid uenige. „Nej til Atomvåben“
betragtede grundlæggende Sovjetunionen som en ligeværdig part i konflikten, og gennem bevægelsens tryksager og i tidsskriftet „Forsvar“ gjorde bevægelsens fremtrædende personer en betragtelig indsats for også at rette et kritisk blik mod Sovjetunionen. Blandt andet argumenterede „Nej til
Atomvåben“ for, at nedrustning skulle finde sted i såvel Øst som Vest.
„Samarbejdskomiteen“ stillede sig derimod ikke kritisk til Sovjetunionen.
Bevægelsen var under betydelig dominans af DKP, og i officielle udtalelser fra
„Samarbejdskomiteen“ blev Sovjetunionens udenrigspolitik skildret som „defensiv“. USA var den egentlige fjende set gennem „Samarbejdskomiteens“ optik.73
Gennem 1982 og 1983 førte „Samarbejdskomiteen“ og „Nej til Atomvåben“
adskillige kampagner mod raketopstillingen. „Samarbejdskomiteens“ aktiviteter var i betydelig grad rettet mod at vække opsigt (happenings, fredsdemonstrationer, underskriftsindsamlinger og arrangering af folkemøder og lignende). I september 1982 – måneden hvor Poul Schlüter overtog regeringsansvaret – gennemførtes således på „Samarbejdskomiteens“ initiativ en
konference under navnet „Fredskonference 82“. Blandt deltagerne var en
lang række lokale fredsorganisationer samt flere landsdækkende organisationer. Under mødet besluttede „Landskonferencen“ at øge indsatsen mod oprustningen og navnlig mod raketterne. Knap en måned senere etablerede
„Samarbejdskomiteen“ blandt andet sammen med „Fagbevægelsen for Fred“
72

Med Det Radikale Venstres redning af udenrigsministeren etableredes der imidlertid et gensidigt
tillidsforhold mellem de radikale og de konservative, idet Schlüter nu blev bevidst om, at de radikales ledelse ville gå langt for at redde regeringen i tilfælde af konflikt mellem oppositionen og regeringen. Det er formentlig en af årsagerne til, at firkløverregeringerne kunne bevare regeringsansvaret frem til valget i 1988, hvorpå Det Konservative Folkeparti og Venstre optog Det Radikale Venstre
i regeringen, jf. udredningens kapitler 66 og 72.
73
Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 222.
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organisationen „Landskampagnen mod Atomraketterne“, der i samtiden opfattedes som et væsentligt omdrejningspunkt for kampen mod opstillingen af
de vestlige mellemdistanceraketter. Formålet med kampagnen var:
„1. At sikre et dansk nej til de 572 nye atomraketter i Europa.
„2. At sikre, at Danmark internationalt bruger sin indflydelse for at få NATO’s
raketbeslutning omstødt.
„3. At sikre solidariteten med raketmodstanderne i andre NATO-lande og
især de lande, hvor raketterne skal opstilles.“74
Efter etableringen af „Landskampagnen“ udsendte den en appel til Folketingets medlemmer om at gå imod raketbeslutningen. Desuden stod
„Landskampagnen“ i december 1982 som arrangør af demonstrationer i København, Aarhus, Odense og Aalborg. „Landskampagnen“ og „Samarbejdskomiteen“ fokuserede således ensidigt på USA’s og NATO’s andel i oprustningsspiralen.
Parallelt hermed videreførte „Nej til Atomvåben“ kampagner mod raketopstillingen. I organisationens kvartalsavis for april-juni 1983 berettede redaktionen, at „Nej til Atomvåben“ sammen med „Landskampagnen stop Raketterne“ og „Fagbevægelsen for Fred“ havde arrangeret og gennemført en større
påskemarch fra Holbæk til København påskesøndag 1983. Ved marchens begyndelse havde omtrent 5.000 danskere deltaget, men da optoget kom til
København, havde der angiveligt været 10.000. Demonstranternes slogans lød
„Dansk nej til NATO’s nye raketter“ samt „Fastfrysning nu!“ og „Nedrustning
i Øst og Vest“. Undervejs havde der været taler af personer fra det politiske liv
og fra kulturlivet samt af den vesttyske fredsforsker Uta Rancke Heinemann.75
Skønt „Nej til Atomvåben“ agiterede vedholdende mod opstillingen af
NATO’s raketter, var dens kampagne i lige så høj grad rettet mod den sovjetiske oprustning.76 Og i flere artikler i bevægelsens medlemsblad blev der argumenteret for, at de vestlige fredsbevægelser skulle støtte friheds- og fredsfolkene i østlandene.77 En anden væsentlig satsning fra „Nej til Atomvåbens“
side var udviklingen af en uafhængig fredsforskning i Danmark. Hvor
„Samarbejdskomiteen“ som ovenfor nævnt lagde hovedvægten på happenings, satsede „Nej til Atomvåben“ på at etablere et egentligt fredsforskningsmiljø, der skulle øve indflydelse på befolkningen, politikerne og de offentlige
institutioner. Således etablerede „Nej til Atomvåben“ et nyt blad i januar 1983,
74

Sst., s. 216.
Eigil Poulsen, „Påskemarch“, Nej til Atomvåben, NtA’s kvartalavis, nr. 14-, april-juni 1983, s. 2.
76
Jf. eksempelvis Lars Schou Pedersen, „De røde raketter“, Nej til Atomvåben, NtA’s kvartalavis, nr. 15,
juli-september 1983, s. 6.
77
Eksempelvis Kirsten Bruun, „Fredsbevægelsernes muligheder i øst“, Nej til Atomvåben, NtA’s kvartalavis, nr. 15, juli-september 1983, s. 10; Søren Riishøj, „Øst-Vest handel: Kontant bidrag til afspænding“, sst., s. 11.
75
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og da der 1. januar 1985 blev dannet et dansk fredsforskningsinstitut –
„Center for Freds- og Konfliktforskning“ – havde flere af de tilknyttede forbindelse til „Nej til Atomvåben“.78
Fredsbevægelsernes virke skabte modstand i dele af det politiske miljø.
Som ovenfor nævnt blev „Samarbejdskomiteen“ flere gang omtalt i Folketinget, og i al fald blandt de konservative betragtedes „Samarbejdskomiteen“
med skepsis. Det var dog ikke alene i Folketinget, at fredsbevægelserne mødte
modsigelse. Med reference til forsvarsdebatten og fredsbevægelsernes aktiviteter udgav litteraturhistorikeren Iben Holk og højskolelæreren og debattøren Ulrik Høy i 1983 en antologi med artikler af politikere og personer fra det
danske debatmiljø; blandt andre Henrik Stangerup, Jørgen Røjel, Jesper
Langballe, Bent Jensen, Søren Krarup og H.C. Bjerg. Ifølge bogens redaktører måtte NATO opfattes som „den største fredsbevægelse i verden“, og det
var primært på grund af NATO’s beskyttende virkning, at freden havde kunnet opretholdes i Vesteuropa siden 1949. Set fra Holks og Høys perspektiv
førte fredsbevægelsen „krig mod freden“, da deres pacifistiske aktiviteter var
„blevet et centralt led i den psykologiske krigsførelse mod Vesten“.79
Bogens første bidrag var skrevet af Robert Pedersen.80 Indlægget var ikke
nyt, for det var et optryk af de første sider af bogen Fra neutralitet til engagement
(1982). Robert Pedersen skrev, at Danmark ikke havde kunnet forsvare sig 9.
april 1940, da Tyskland overfaldt Danmark. Med den kolde krigs opståen
havde besættelseserfaringen fået danske politikere til at søge om dansk optagelse i NATO. Ved indgangen til 1980erne syntes konflikten mellem Øst og
Vest for tiltagende. Det fik Robert Pedersen til at konkludere, at Danmark
måtte stå last og brast med NATO, for den organisation havde „sikret freden
i 33 år, og – der findes intet alternativ til NATO“.81 Med placeringen af Robert
Pedersens indlæg som det allerførste i bogen lod redaktørerne skinne igennem, at skønt antologien primært var vendt mod fredsbevægelserne, så rummede den også kritik af Socialdemokratiet. Hvor Robert Pedersen appellerede til optimisme i håbet om, at det var muligt at overbevise partikammeraterne om, at de burde vende tilbage til partiets traditionelle sikkerhedspolitiske ståsted, var Jesper Langballe mere dyster i sin artikel. Under overskriften
„Skal mennesket overleve for enhver pris?“ argumenterede han med udgangspunkt i Aleksandr Solsjenitsyns værk „Gulag Øhavet“ for, at man hellere måtte
dø end være „gemen“: „Hellere død end gemen! Med disse enkle ord kastes
der et lys over humanismens fredbevægelses-idealisme, som vil overleve for
78

Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 218; jf. Bjørn Møller, „15 år på COPRI“, Nyhedsbrev, nr. 5,
januar 2000. Jf. http://www.copri.dk/dansk_intro/No5/nyhedsbrev5.htm. Set 13. august 2004.
79
„Forord“ i Iben Holk og Ulrik Høy (red.), Modstand og Frihed. En antologi til freds- og forsvarsdebatten
i Danmark, 1983, s. 7.
80
Robert Pedersen, „Fra neutralitet til engagement“ i Iben Holk og Ulrik Høy (red.), Modstand og
Frihed.
81
Citeret sst., s. 18.
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enhver pris – et lys, der piller pynten af den og afslører den som det, den er:
gemen fejhed, som har opgivet at leve, netop ved at holde på sit liv.“82 Som respons på fredsfolkenes ’gemene fejhed’ svarede Langballe, at „han“ havde
sagt, at „[d]en, som søger at bjerge sit liv, skal miste det, og den, som mister
det, skal beholde det!“83 Ifølge Langballe måtte Danmark og danskerne tage
afstand fra fredsbevægelsens synspunkter. Danmark og danskerne måtte
støtte NATO i kampen mod Warszawa-pagten og Sovjetunionen. Og sådan
indeholdt antologien flere bidrag, der hver på sin måde tog afstand fra fredsbevægelserne.
Som det turde være fremgået, anskuede flere af fredsbevægelsernes kritikere de forskellige fredsbevægelser som en enhed. Forklaringer herpå er flere,
men én af de vigtige er formentlig bevægelsernes fælles modstand mod den
vestlige oprustning. At opfatte fx „Samarbejdskomiteen“ og „Nej til
Atomvåben“ som identiske var dog forkert. Som ovenfor nævnt befandt de sig
i et internt samarbejds- og konfliktforhold, og fra østlige side var man da også
bevidst om, at de ikke var en enhed. Det hemmelige østtyske politi Stasi udfærdigede i 1980erne en personsag på Troels Toftkær Jensen, der var aktiv i
„Nej til atomvåben“. Om Toftkær hed det blandt andet: „Jensen steht als führendes Mitglied der dänischen Bewegung „Nein zu Atomwaffen“ und anderer
internationaler Gruppierungen in Kontakt zu negativ-feindlichen Kräften innerhalb der evangelischen Kirchen der DDR und im Verdacht, weitere
Verbindungen zu oppositionellen Kräften in der DDR herstellen zu wollen“.84
„Nej til Atomvåben“ var således en fjendtlig organisation set fra Østtysklands
side. Ikke så meget fordi organisationen gik imod den vestlige oprustning,
men fordi den også gik imod østlig oprustning, og især fordi medlemmer af
„Nej til Atomvåben“ havde kontakt til oppositionelle grupperinger i de østlige
lande.
Kampen mod fredsbevægelserne og kampen for NATO’s raketopstilling
samt danskernes allianceloyalitet var dog sammensat. Om tilslutningen til
fredsbevægelserne viste en Gallup-undersøgelse fra 1983, at 29 pct. af de adspurgte var tilhængere, medens 23 pct. var modstandere. Et relativt flertal på
knap halvdelen var uafklaret i deres holdning. Undersøgelsen viste også, at 31
pct. af fredsbevægelsens tilhængere politisk lå til venstre for Socialdemokratiet, medens 78 pct. af modstanderne lå til højre for Socialdemokratiet.
Blandt socialdemokrater var 41 pct. tilhængere af fredsbevægelserne, medens
20 pct. var modstandere. Således rekrutterede bevægelserne navnlig deres
medlemmer og sympatisører fra venstrefløjspartierne og Socialdemokratiet,

82

Jesper Langballe, „Skal mennesket overleve for enhver pris?“, Iben Holk og Ulrik Høy (red.),
Modstand og Frihed, citeret s. 148.
83
Sst., citeret s. 154. Kursivering følger teksten.
84
Troels Toftkærs Stasi-sag: „Troels Toftkær Jensen“. Beroende i Toftkærs privatarkiv. Venligst udlånt
af Troels Toftkær.
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om end hele 22 pct. af tilhængerne fandtes blandt borgerlige vælgere.85 At
fredbevægelserne havde øget gennemslagskraft i de første år af 1980erne
hang sammen med, at frygten for en storkrig var voksende. En Gallup-undersøgelse fra begyndelsen af 1984 viste nemlig, at selvom knap 60 pct. af de adspurgte antog, at en atomkrig var et for afskrækkende scenarium til, at supermagterne ville gøre brug af kernevåben i en varm konflikt, så troede en fjerdedel af de adspurgte, at atomkrigen ville komme.86 Dog var der tale om komplicerede sammenhænge, for i maj 1983 havde en Gallup-undersøgelse vist, at
69 pct. af den danske befolkning gik ind for dansk medlemskab af NATO.87
Det var den hidtil største tilslutning, der var målt siden indmeldelsen i 1949,
skønt 58 pct. af vælgerne blot to måneder senere udtalte, at de var modstandere af opstillingen af nye atomraketter i Vesteuropa.88 De forskellige opinionsundersøgelser viste, at der for store dele af den danske befolkning ikke
var nogen modsætning mellem på den ene side at tage afstand fra moderniseringen af NATO’s kernevåben og på den anden side at være tilhænger af
det danske alliancemedlemskab.

Mellemdistanceraketter i Europa, INF-spørgsmålet –
en status
Debatterne om INF-spørgsmålet var fåtallige i de første to år af 1980erne.
Selvom der i de første måneder af 1980 eksisterede en art borgfred mellem
Socialdemokratiet på den ene side og Det Konservative Folkeparti og Venstre
på den anden side, gav partiernes sikkerhedspolitiske profiler dog fortsat udtryk for forskellige prioriteringer i alliancepolitikken. Socialdemokratiet argumenterede til stadighed for, at Danmark skulle støtte afspændingspolitikken og i de samtidige debatter var det et artikuleret standpunkt hos blandt andre udenrigsminister Kjeld Olesen, at partiets overordnede ambition var at
bringe USA og Sovjetunionen til forhandlinger, så man kunne undgå opstillingen af de 572 mellemdistanceraketter. I forlængelse heraf blev det fremhævet, at Socialdemokratiet betragtede ulands- og bistandspolitikken som en del
af sikkerhedspolitikken. Venstre og Det Konservative Folkeparti argumente85

Ugens Gallup nr. 22 august 1983, „Et portræt af fredsbevægelsens tilhængere – og dens modstandere“, jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1983_22.pdf. Set 26. maj 2004.
86
Ugens Gallup nr. 2, u.d. 1984 (fra foråret), „Hver fjerde tror at krigen kommer. Men NATO betinger tilliden til, at det ikke vil ske“, jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/ pdf_doc/ ug_
1984_2.pdf. Set 26. maj 2004.
87
Ugens Gallup nr. 15 maj 1983, „Større tilslutning til NATO end nogensinde. Endog større end efter sputnik-choket i oktober 1957“, jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ ug_1983
_15.pdf. Set 26. maj 2004.
88
Ugens Gallup nr. 10 juli 1983, „Stærk modvilje mod NATO-raketterne. Fordi vælgerne ikke tror at
de russiske raketter ændrer balancen afgørende“, jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/
ug_1983_18.pdf. Set 26. maj 2004.
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Uffe Ellemann-Jensen og Anker Jørgensen i Roald Als’ streg. Weekendavisen, den 20. juni
1986. (Roald Als)

rede i højere grad for, at Danmark skulle øge det nationale forsvarsbudget, og
det skulle ikke blot øges med 3 pct. som anbefalet af NATO, men måske med
5 pct. som anført af Henning Christophersen. Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske linje førte dog ikke blot til borgerlig kritik. I 1980 skabtes begrebet
„danmarkisering“ som et skældsord for at karakterisere lande, der ønskede
NATO’s beskyttelse, men som ikke ønskede at bidrage økonomisk til organisationens budget. Socialdemokratiet forsvarede sig blandt andet med henvisning til, at sikkerhedspolitikken handlede om andet og mere end konfrontation og afskrækkelse.
Efter regeringsskiftet i 1982 brød konflikten om INF-spørgsmålet ud.
Anledningen var, at venstrefløjspartierne stillede forslag om indefrysning af
danske bidrag til udviklingen af NATO’s infrastrukturprogram. Socialdemokratiet støttede forslaget, medens firkløverpartierne tog afstand herfra. I det
følgende år blev konturerne af Folketingets sikkerhedspolitiske flertal skabt.
Mellem 1982 og 1987 kredsede debatterne om INF-spørgsmålet om, at
Socialdemokratiet af partierne til højre i Folketingssalen blev anklaget for, at
det havde skiftet politik i spørgsmålet. Desuden anførte repræsentanter for
højrefløjspartierne, at Socialdemokratiet lod partiets politik definere af venstrefløjen. Endelig blev Socialdemokratiet kritiseret af blandt andre NATOembedsmænd. Socialdemokratiet og navnlig Lasse Budtz forsvarede partiets
politik, og han anførte gentagne gange, at Socialdemokratiet ikke havde skiftet politik men blot skærpet en eksisterende holdning. Desuden pegede han
på, at partiet var i overensstemmelse med flere af dets søsterpartier, og at den
internationale situation nødvendiggjorde en afspændingsoffensiv. Samtidig
var navnlig de første år af perioden præget fredsbevægelsernes aktiviteter.
Fredsfolkene stod splittede, idet „Samarbejdskomiteen“ var kommunistisk domineret, medens blandt andre „Nej til Atomvåben“ stillede sig kritisk til såvel
østlig som vestlig oprustning. Endelig var perioden karakteriseret af voldsomme personsammenstød mellem repræsentanter for regeringen og oppositionen. Personlige konflikter satte et betydeligt præg på periodens politiske
konfrontationer.
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64 · Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI
(1983-1985)
I 1983 påbegyndte USA udviklingen af et nyt rumbaseret missilforsvarsprogram kaldet „Strategic Defense Initiative“ (herefter: det Strategiske
Forsvarsinitiativ), også kaldet „stjernekrigsprojektet“ efter spillefilmen „Star
Wars“. Formålet var ifølge den amerikanske administration at reducere atomvåbnenes rolle i forsvarsplanlægningen ved i stedet at etablere et forsvarsprogram, der var baseret på, at man kunne skyde atombevæbnede ballistiske missiler ned, før de ramte deres mål. Initiativet blev årsag til endnu en konflikt
med Sovjetunionen. USA arbejdede dog videre med programmet frem til
1993, hvor det blev afløst af det økonomisk billigere „Ballistic Missile
Defense“.1 I regeringen og Folketinget herskede der i de første år efter lanceringen af initiativet usikkerhed om, hvilken holdning Danmark skulle anlægge i spørgsmålet. I februar 1985 blev Uffe Ellemann-Jensen imidlertid citeret for det synspunkt, at programmet også burde omfatte Europa og dermed Danmark. Det vakte modstand i dele af det danske politiske landskab, da
det var en udbredt opfattelse, at programmet var et brud med ABM-traktaten,
der var en del af SALT 1-aftalen. Førstnævnte satte et loft for de to supermagters raketforsvarsanlæg, således at de kun måtte have to på hver side. Desuden
blev det Strategiske Forsvarsinitiativ betragtet som risikabelt, da det var en udbredt opfattelse, at det 1) destabiliserede forholdet mellem Øst og Vest, 2)
øgede betydningen af de taktiske kernevåben og 3) øgede risikoen for en
konventionel krig. I foråret 1985 besluttede Folketinget, at Danmark skulle
tage afstand fra det amerikanske program, og at Danmark ikke ønskede at
tage del heri.2
23. marts 1983 holdt Ronald Reagan en tale, der siden skulle blive meget
berømt. Det var den såkaldte „stjernekrigstale“, hvor han annoncerede, at
USA ville udvikle et nyt forsvarsprogram; stjernekrigsprogrammet. Det skulle
være et svar på den påståede sovjetiske atomare overlegenhed. I talen forklarede Reagan, at det var hans opfattelse, at det amerikanske forsvar længe
havde været forsømt, og at moralen blandt de væbnede styrker var svækket.
Med anvendelse af den nyeste teknologi ville man råde bod på disse mangler
og sikre et effektivt forsvar af USA. Det primære formål med det nye forsvars-

1

Om det strategiske forsvarsinitiativ se John W. Young & John Kent, International Relations Since 1945.
A Global History, 2004, s. 529-31.
2
Dette og det følgende er i det væsentlige baseret på Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig:
Den indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.),
Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, der også har vist vej til avis- og folketingsdebatten. Se endvidere
„Stjernekrig“. Strategisk forsvar i rummet, SNU 1985, om AMB-traktaten se s. 5-6.
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program skulle være at hindre sovjetiske missiler i at nå amerikansk territorium ved hjælp af blandt andet avanceret laserteknik.3
Reagans tale blev hørt over hele verden – og således også i Danmark.
Reaktionerne var generelt negative. Kort forinden havde Reagan holdt en
tale, hvori han karakteriserede Sovjetunionen som „ondskabens imperium“.
Nu, to uger senere, lancerede Reagan et nyt forsvarsprogram, der chokerede
det meste af verden. I „Information“ skrev Dragsdahl 25. marts 1983, at
Reagans initiativ var en bekræftelse på, at USA ikke ønskede paritet i forholdet mellem den østlige og vestlige rustning. Tværtimod måtte initiativet opfattes som udtryk for, at USA arbejdede på at gøre sig overlegen. Samtidig forklarede Dragsdahl, at såfremt USA fik etableret det omtalte forsvarsprogram,
så måtte det betragtes som en „offensiv trussel“ mod Sovjetunionen, for dermed ville USA kunne påbegynde en krig og derpå „opfange et sovjetisk gengældelsesangreb“.4 „Politiken“ var ikke mindre kritisk. Her forklaredes det ligeledes, at USA lagde op til, at det amerikanske forsvar skulle være så stærkt,
at det kunne forhindre Sovjetunionen i at angribe USA, medens USA „åbenbart“ sigtede mod at „tilkæmpe sig eneretten på et angreb og forhindre Sovjet
i at forsvare sig mod det“. „Aktuelt“ karakteriserede initiativet som „rædselsvækkende“.5 Selv „Berlingske Tidende“ og „Jyllands-Posten“, der almindeligvis udtrykte forståelse for amerikansk sikkerhedspolitik, formulerede en skepsis over for initiativet; førstnævnte skrev om „Darth Vader-talen“.6 I det følgende halvandet år fyldte spørgsmålet ikke meget i den danske debat. Det er
anslået, at den distante danske modtagelse af talen og de rystelser i Øst-Vestforholdet, som den fremkaldte, fik den konsekvens, at politikerne afholdt sig
fra at diskutere spørgsmålet yderligere.7
I efteråret 1984 blev emnet igen aktuelt. Dette havde to årsager. For det første
skulle Ronald Reagan i efteråret 1984 forsøge at genvinde posten som præsident
for USA. Under valgkampen kom det Strategiske Forsvarsinitiativ til at spille en
fremtrædende rolle, da det i den amerikanske offentlighed blev anslået, at USA
i de kommende fem år skulle anvende 26 milliarder dollars til forskning i det
Strategiske Forsvarsinitiativ. Det vakte modsigelse i USA, for på dette tidspunkt
befandt den amerikanske økonomi sig i en lavkonjunktur. For det andet begyndte USA i efteråret 1984 at tilbyde de vesteuropæiske lande forsknings- og
3

Reagans tale er citeret i uddrag i Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 32. For talen i fuldtekst se “Address to the Nation on Defense and
National
Security
March
23,
1983“.
http://www.reagan.utexas.edu/resource/speeches/1983/32383d.htm. Set 8. juli 2004.
4
„Star Wars“, sign. J.D. (leder), Information, 25. marts 1983. Kursivering følger artiklen.
5
„Reagan i rummet. Truer med kapløb efter kapløb“ (leder), Politiken, 27. marts 1983; „Stjernekrig“,
Aktuelt, 26. marts 1983.
6
Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“,
i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 42.
7
Sst., s. 43.
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industrikontrakter i forbindelse med udviklingen af det Strategiske Forsvarsinitiativ. Som allieret kunne Danmark forvente, at det ville blive indbudt
til at tage del i udviklingen af forsvarsprogrammet. Derfor blev det klart, at
Folketinget snart skulle formulere en officiel dansk holdning til spørgsmålet.8
Udgangspunktet for den danske debat om det Strategiske Forsvarsinitiativ
var en rapport, som „Dyvig-udvalget“ afgav i november 1984, og som efterfølgende blev udgivet af SNU.9 Om det nye amerikanske forsvarsprogram var
rapporten kortfattet. Alligevel understregede den, at initiativet havde destabiliseret forholdet mellem Øst og Vest, dels fordi de kortrækkende kernevåben
som følge af initiativet havde opnået større betydning, dels fordi risikoen for
en konventionel krig vurderedes som værende øget. „Dyvig-udvalget“ mente,
at der var god grund til, at flere af de vesteuropæiske lande var skeptiske over
for det Strategiske Forsvarsinitiativ, der ikke opfattedes som værende i dansk
interesse.10 „Dyvig-rapporten“ skabte megen polemik, da den udkom. Som
vist af Hans Henrik Holm kommenterede ingen af politikerne, eksperterne
eller fredsorganisationerne – ej heller „Nej til Atomvåben“, der udsendte en
længere udredning om rapporten11 – dog afsnittet om det Strategiske
Forsvarsinitiativ. Den eneste kommentar, der var at finde i dagspressen, blev
leveret i „Berlingske Tidende“ af en anonym skribent i rubrikken „Monitor“.
Denne kritiserede rapporten for, at den ikke i tilstrækkelig grad fremhævede
de nødvendige danske reservationer ved det Strategiske Forsvarsinitiativ.12
Alligevel skulle der blot gå to-tre måneder, før det Strategiske
Forsvarsinitiativ blev genstand for en meget intens debat. Årsagen var, at Uffe
Ellemann-Jensen sammen med EF’s øvrige udenrigsministre var til møde i
Rom i februar 1985. Under rejsen blev der også tid til et besøg i Vatikanet.
„Jyllands-Posten“ ønskede at dække begivenheden, og derfor sendte den en
journalist til Rom. 11. februar spurgte journalisten udenrigsministeren om,
hvordan han og den danske regering stillede sig til en nylig vesttysk regeringsudtalelse om, at det Strategiske Forsvarsinitiativ også skulle omfatte
Europa. Ifølge journalistens referat kunne Ellemann-Jensen støtte denne udtalelse, for dagen efter bragte „Jyllands-Posten“ en stort opsat artikel med
overskriften „Ellemann siger ja til stjernekrigsplaner“. Desuden fremgik det af
en billedtekst:
8

Sst.
Dyvig-rapporten. Danmarks sikkerhedspolitiske situation i 1980’erne med kommentarer og debat, SNU 1985.
10
Sst., s. 105-7; jf. også vurderingen af dette afsnit i Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den
indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 44.
11
„Kommentarer fra Nej til Atomvåben 6. december 1984 til Regeringen v/ udenrigsminister Uffe
Ellemann-Jensen, Folketingets partier v/ folketingsgruppernes formænd, Folketingets udenrigspolitiske nævn“. Optrykt i Dyvig-rapporten, s. 226-48.
12
„Dyvigs rapport velegnet. Også Monitor har læst Dyvig-rapporten, som han finder god, afbalanceret og velskrevet. I overensstemmelse med sin kritiske natur har han dog også et par kritiske kommentarer“, Berlingske Tidende, 7. december 1984. Optrykt i Dyvig-rapporten, s. 257-61, her s. 259.
9
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„Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen kommer ud for skarpe kontraster
under sit besøg i Italien. I går han var til modtagelse hos paven i Rom, og i
dag gælder det et møde mellem ti europæiske udenrigsministre, og her vil
den danske udenrigsminister blandt andet foreslå, at NATO siger ja til
Ronald Reagans planer om et stjernekrigsforsvar“.13
Artiklen affødte straks debat i Danmark. Spørgsmålet havde endnu ikke været genstand for behandling i Folketinget, og heller ikke i tingets relevante
udvalg havde regeringen drøftet spørgsmålet med oppositionen. Anker Jørgensen kritiserede udenrigsministeren for den manglende inddragelse af oppositionen og krævede sagen bragt op i udenrigspolitisk nævn. Til „JyllandsPosten“ forklarede han:
„Udenrigsministeren har endnu en gang vanskeliggjort bestræbelserne på
bred enighed om sikkerhedspolitikken. Det er bemærkelsesværdigt, at
udenrigsministeren kaster sig ud i en sådan tilkendegivelse, uden at et sådant synspunkt har været fremført i det sikkerhedspolitiske udvalg.“14
Dermed mente Anker Jørgensen, at når der så ofte opstod sikkerhedspolitisk
splittelse i Folketinget, var det først og fremmest fordi, udenrigsministeren
var egenrådig. Ellemann-Jensen var således presset i defensiven, da han til
„Jyllands-Posten“ udtalte, at pågældende journalist ikke havde „forstået en
pind af“, hvad han havde sagt. Desuden anførte Ellemann-Jensen, at hans udsagn var gengivet „ukorrekt“. Samme dag skrev han en artikel i „JyllandsPosten“, hvor han forklarede, at regeringen ikke havde taget stilling til det
Strategiske Forsvarsinitiativ.15 Dette gentog han under mødet i det udenrigspolitiske nævn, der fandt sted 15. februar.16 Dermed kunne debatten være afsluttet, men det var den ikke.
På foranledning af Kjeld Albrechtsen og Gert Petersen gennemførtes 26.
marts 1985 en forespørgselsdebat om det Strategiske Forsvarsinitiativ. Efter en
nøgtern og forsonende redegørelse om det amerikanske program vurderede
udenrigsministeren, at der primært var tale om et amerikansk forskningsprogram, der reelt intet havde med Danmark og Vesteuropa at gøre. Han fandt
det derfor vanskeligt for regeringen og for Folketinget at formulere en sær13

Jyllands-Posten, 12. februar 1985. Citeret efter Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den
indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 47.
14
Jyllands-Posten, 13. februar 1985. Citeret efter Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den
indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 47.
15
„Stjernekrig – hverken ja eller nej“, Jyllands-Posten, 14. februar 1985.
16
Referat af møde i Udenrigspolitisk Nævn, 15. februar 1985. RA. UM 3.E.92; jf. Hans Henrik Holm,
„Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og
Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 48.
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skilt dansk holdning til emnet. Ellemann-Jensen anbefalede, at Danmark i stedet burde „nærme sig problemkredsen fra en anden kant, nemlig ved fortsat
at tage udgangspunkt i hævdvundne danske synspunkter på nedrustningsområdet“, hvormed han mente fire forhold: 1) at Danmark skulle gøre en indsats for at hindre våbenkapløbet i at nå ud i det ydre rum, 2) at Danmark
måtte medvirke til overholdelsen af ABM-traktaten, 3) at Danmark forpligtede USA og Sovjetunionen til at fremme nedrustningsbestræbelserne under
forhandlingerne i Genève, og 4) at overbevise de to supermagter om, at de
ikke skulle forske i teknologier, der ville ende i et rumkapløb. Som anført af
Hans Henrik Holm svarede denne redegørelse til de synspunkter, som udenrigsministeren havde været fremme med i dagspressen, og som grundlæggende var udtryk for en „hverken-ja-eller-nej-holdning“.17
I stedet for at se udenrigsministerens redegørelse som udtryk for imødekommenhed valgte såvel Socialdemokratiet som Socialistisk Folkeparti og
Venstre-Socialisterne at fremsætte hver sit dagsordensforslag. Erfaringerne
fra debatten om det europæiske raketforsvar var, at man ikke kunne få regeringen til at føre Folketingets sikkerhedspolitik, så derfor ønskede oppositionspartierne at sikre sig indflydelse på spørgsmålet. Dagsordnen fra
Socialdemokratiet lød:
„Idet folketinget konstaterer,
at Danmark er imod placering af våben i det ydre rum og deltagelse i udforskning og udvikling af dem,
at Danmark er tilhænger af bevarelsen og overholdelsen af ABM-traktaten,
og
at Danmark støtter en ny traktat mellem Øst og Vest, der hindrer en militarisering af rummet,
pålægges det regeringen af arbejde aktivt for disse synspunkter i alle relevante internationale organisationer […].“18
Socialistisk Folkepartis og Venstre-Socialisternes dagsordensforslag var en
kende mere vidtgående. Det lød:
„Idet Folketinget understreger, at Danmark modsætter sig enhver militarisering af det ydre rum uanset våbnenes karakter (fx atomvåben, antisatellitvåben, laserstråler, partikelstrålingsvåben), og at Danmark forlanger at
ABM-traktaten mellem USA og Sovjetunionen respekteres og bevares, pålægger folketinget regeringen

17

Sst., s. 49; jf. Udenrigsministeren, „Forespørgsel om stjernekrigsforsvar“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1984-85, 26. marts 1983, sp. 7905-14.
18
Lasse Budtz, „Forespørgsel om stjernekrigsforsvar“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret
1984-85, 26. marts 1985, sp. 7919-23, citeret sp. 7922.
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1) at fremføre dette standpunkt over for USA’s regering,
2) at arbejde aktivt for dets godkendelse i NATOs ministerråd og andre internationale organer, herunder FN, samt
3) at fastslå, at Danmark under ingen omstændigheder vil deltage i noget
program, ej heller af forskningsmæssig karakter, der indebærer nogen
form for militarisering af det ydre rum […].“19
Trods lighederne var der stor forskel på de motiver, forslagsstillerne lagde til
grund for de to dagsordner. Socialdemokratiet mente, at Danmark burde afholde sig fra at deltage i projektet, medens Socialistisk Folkeparti krævede, at
regeringen tog principielt afstand fra projektet, uanset det forblev et amerikansk anliggende.
I den efterfølgende diskussion – der blev meget følelsesladet, idet Ellemann-Jensen blev overordentlig forstemt over, at to af venstrefløjspartiernes
ordførere udtrykte sig i „antiamerikanske floskler“20 – forklarede EllemannJensen, at regeringspartierne ville stemme imod begge dagsordensforslag.
For det første ønskede regeringen ikke at tage afstand fra forskning i våben
beregnet til krig i rummet, eftersom ingen andre lande tog afstand herfra.
For det andet ville regeringspartierne stemme imod begge forslag, fordi regeringen ikke kunne tilslutte sig udtrykket „militarisering af rummet“. Dette udtryk var ifølge udenrigsministeren „vagt“ og „upræcist“, og det havde da også
fået USA og Sovjetunionen til at afholde sig fra at bruge denne vending i deres forhandlinger. Ifølge Ellemann-Jensen var begrebets anvendelse i begge
dagsordensteksterne udtryk for „det sovjetiske propaganda- og floskelbageri“.
For det tredje ville regeringen stemme imod de to dagsordensforslag, da man
endnu ikke havde taget tilstrækkelig stilling til spørgsmålet. På daværende
tidspunkt var det såkaldte Østergaard-udvalg i færd med at granske dansk sikkerhedspolitik. Udvalget havde ikke færdiggjort dets arbejde, og derfor
mente udenrigsministeren, at Folketinget skulle afvente udvalgets resultater.21 Debatten afsluttedes med, at det socialdemokratiske dagsordensforslag
blev vedtaget med stemmer af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne. Imod stemte regeringspartierne og Fremskridtspartiet.22

19
Gert Petersen, „Forespørgsel om stjernekrigsforsvar“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret
1984-85, 26. marts 1985, sp. 7914-18, citeret sp. 7918.
20
Udenrigsministeren, „Forespørgsel om stjernekrigsforsvar“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1984-85, 26. marts 1985, sp. 7954-56, citeret sp. 7954-55.
21
Sst. „Østergaard-udvalget“ var et ad hoc-udvalg, nedsat i 1984, bestående af repræsentanter for
Folketingets politiske partier. Formålet med udvalget var at finde politiske løsninger på de vanskeligheder, som Dyvig-udvalget havde fremstillet i rapporten „Danmarks sikkerhedspolitiske situation i
1980erne“; jf. Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 45-46.
22
„Afstemning“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1984-85, sp. 7974.

138

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 64 rettet P

09/06/05

15:36

Side

139

Skønt regeringen dermed var pålagt at følge den af Socialdemokratiet
fremsatte og Folketinget vedtagne dagsorden, fortsatte debatten. Under et
møde i NATO’s atomplanlægningsgruppe den følgende dag accepterede forsvarsminister Hans Engell et kommuniké, der blandt andet støttede USA i
den fortsatte udvikling af det Strategiske Forsvarsinitiativ, ligesom det gav udtryk for, at NATO-landene – og således også Danmark – støttede USA i, at det
inviterede dets allierede til at deltage i forskningsprogrammet.23 Da
Socialdemokratiet blev bekendt med regeringens accept af kommunikéet –
hvis indhold stod i modsætning til dagsordnen af 26. marts – trak partiet sig
ud af Østergaard-udvalget. Spørgsmålet kom nu op i et møde i udenrigspolitisk nævn, men her lykkedes det ikke regeringen at berolige Socialdemokratiet. Derfor anmodede Socialdemokratiet om endnu en forespørgselsdebat i Folketinget. Den fandt sted 14. maj 1985, og ved denne lejlighed fremsatte Socialdemokratiet endnu en dagsorden, der indskærpede, at regeringen
i den konkrete politik skulle følge den dagsorden, der var vedtaget i marts
1985. Denne anden socialdemokratiske dagsorden blev samtidig skærpet i
formuleringerne, således at den antog karakter af det dagsordensforslag, som
Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne havde fremsat i marts måned.
Under debatten forklarede Poul Schlüter, at regeringen havde handlet i overensstemmelse med Folketingets beslutning, men det var oppositionen ikke
enig i. Udgangen på debatten blev vedtagelsen af Socialdemokratiets dagsorden, som regeringspartierne valgte hverken at stemme for eller imod.
Schlüters argument var, at regeringen allerede havde givet sin mening til
kende i forbindelse med debatten i marts. Hans Henrik Holm skønner dog i
sin fremstilling af ovenstående debat, at regeringens stilling dog nok så meget var betinget af, at et af regeringspartierne, Kristeligt Folkeparti, stillede sig
skeptisk til det Strategiske Forsvarsinitiativ.24
Debatten om det Strategiske Forsvarsinitiativ illustrerer væsentlige, ofte
gennemgående træk af den sikkerhedspolitiske debat i 1980erne. For det første synes der i udgangspunktet at have været større enighed end uenighed i
Danmark om det Strategiske Forsvarsinitiativ. På trods af nuanceforskelle og
forskellig sprogbrug stillede stort set samtlige aviser sig skeptiske over for initiativet. Da der knapt to år senere opstod politisk splittelse om emnet, var den
direkte anledning en meget markant udtalelse i pressen, som derefter fik et
politisk efterspil på Christiansborg. I Folketinget befandt Socialdemokratiet
sig i første omgang i en midterposition mellem regeringspartierne på den

23

„Slutcommunique fra ministermøde i NATO’s atomplanlægningsgruppe (NPG), Luxembourg
den 27. marts 1985“ Optrykt i Nikolaj Petersen & Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 180-181; jf. Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp og
udenrigspolitikken“, sst., s. 51-52.
24
Hans Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp og udenrigspolitikken“,
i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, s. 52-54.
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ene side og venstrefløjspartierne og de radikale på den anden side. Den socialdemokratiske dagsorden kom i praksis til at fungere som en afværgedagsorden mod Socialistisk Folkepartis og Venstre-Socialisternes dagsorden. Da regeringen efterfølgende demonstrerede, at den ikke efterlevede den af
Folketinget vedtagne dagsorden, polariseredes debatten, hvorpå tonen blev
mere skinger. Dermed opstod der også en langt større politisk splittelse
mellem Socialdemokratiet og regeringen, end der havde været ved debattens
begyndelse.
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65 · Norden som atomvåbenfri zone
(1981-1987)
Spørgsmålet om atomvåbenfri zoner i Europa havde været en del af de sikkerhedspolitiske diskussioner mellem Øst og Vest i 1950erne og 1960erne. I
1980erne blussede debatten igen op. Årsagen var, at FN i 1978 fremlagde et
slutdokument fra sin første ekstraordinære generalforsamling om nedrustning (SSOD I). Heri opfordrede verdensorganisationen efter finsk anmodning til oprettelse „af kernevåbenfri zoner på basis af arrangementer, der frit
er indgået blandt staterne i den pågældende region“.1
I Danmark blev spørgsmålet en del af den sikkerhedspolitiske debat fra
1981 og de følgende syv år, hvor det afsluttedes med folketingsvalget 10. maj
1988. Nedenfor følger en fremstilling af diskussionerne fra 1981 til 1987.
Skildringen er inddelt i to. Første afsnit dækker debatterne mellem 1981 og
1982, medens Socialdemokratiet endnu var i regering. Anden afsnit dække
årene fra 1982 til 1987 under firkløverregeringerne. Spørgsmålet var mest
varmt frem til midten af 1980erne, hvorpå den politiske interesse aftog.

Under socialdemokratisk regering (1981-1982)
1980ernes debat om Norden som atomvåbenfri zone tog sin begyndelse i
Norge i oktober 1980. På dette tidspunkt holdt den norske socialdemokrat
Jens Evensen, forhenværende handels- og havretsminister, en tale, hvori han
foreslog, at Norden blev erklæret for atomvåbenfri zone.2 Evensens forslag
blev hurtigt genstand for megen norsk debat. I sin nytårstale 31. december
1980 udtrykte den socialdemokratiske statsminister Odvar Nordli sympati herom under forudsætning af, at det kunne ske i en bredere europæisk
sammenhæng. I foråret 1981 gjorde Arbeiderpartiet dette forslag til dets officielle politik.3
Det var med udgangspunkt i denne norske debat, at spørgsmålet blev bragt
ind i de danske diskussioner. I januar 1981 spurgte Retsforbundets Ib
Christensen i Folketinget, om regeringen var rede til at „gå ind i positive overvejelser, eventuelt sammen med den norske regering“ om etablering af en

1

Citeret efter, Bjørn Møller, Ole Wæver, Knud Damgaard, Norden som atomvåbenfri zone, 1985, s. 71.
„Ny alvorlig strid i Norge om forsvaret“, Aktuelt, 10. oktober 1980; jf. Ole Wæver, „Danmarkiseringens fremtid. Atomvåbenfrihed og atomfri zoner“, i Søren Møller Christensen (red.),
Man har et standpunkt… Socialdemokratiet og sikkerhedspolitikken i 80’erne. En debatbog, her s. 109-11.
3
Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-1988, 1988, s. 92; Rolf Tamnes, Oljealder 1965-1995.
Norsk Utenrikspolitikks Historie bd. 6, 1997, s. 124-26.
2
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nordisk atomvåbenfri zone?4 Anker Jørgensens svar var afvisende: På den ene,
positive, side lagde statsministeren vægt på, at Norden var og stedse havde været fri for atomvåben, hvilket „utvivlsomt [havde, anm.] medvirket til, at der i
den nordlige del af Europa [var, anm.] skabt et stabilt område.“ Men på den
anden og mere tungtvejende negative side gjorde han brug af Per Hækkerups
formulering fra 1960erne om, at en sådan erklæring hverken var „nødvendig
eller ønskelig“; ikke nødvendig, da den alene ville være en bekræftelse af den
gældende politik, og ikke ønskelig, da en erklæring kun gav mening i en bredere europæisk sammenhæng.5 Socialdemokratiet bekræftede offentligt
denne holdning i begyndelsen af marts 1981, da Ebba Strange, medlem af
Folketinget for Socialistisk Folkeparti, på et møde i Nordisk Råd foreslog, at
Norden fik „permanent status som atomvåbenfri zone“.6 Forhenværende
udenrigsminister K.B. Andersen afviste straks forslaget.7 Godt en måned senere gentog Anker Jørgensen dette synspunkt, da han under et besøg i
Finland, adspurgt om Danmarks holdning til en nordisk atomvåbenfri zone,
svarede: „Det gider vi ikke snakke mere om“.8
Socialdemokratiets artikulerede afstandtagen fra zonetanken i de første
måneder af 1981 var udtryk for, at debatten handlede om at erklære Norden
atomvåbenfrit. Principielt støttede Socialdemokratiet ideen, men så længe de
sovjetiske kernevåben pegede mod de nordiske lande, fandt partiets ledende
skikkelser det meningsløst at støtte en sådan erklæring. Med ovenstående formuleringer viste Anker Jørgensen og K.B. Andersen endvidere, at Socialdemokratiet ønskede den eksisterende nordiske balance opretholdt.9 Ved
indgangen til 1981 gik skillelinjen i debatten mellem de borgerlige partier og
Socialdemokratiet på den ene side og venstrefløjspartierne og Retsforbundet
på den anden side.

Socialdemokratisk interesse for zonetanken – indenrigs- og udenrigspolitisk kritik
Undersøger man fremtrædende socialdemokraters udtalelser gennem foråret
og sommeren 1981, ses det, at Socialdemokratiet opretholdt dette standpunkt
4

Spørgsmål fra Ib Christensen til statsministeren, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 198081, 6. januar 1981, sp. 5198.
5
Anker Jørgensen, „Skriftligt besvarede spørgsmål“, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret
1980-81, 21. januar 1981, sp. 5198-5299. Nikolaj Bøgh, Hækkerup, 2003, s. 216-17.
6
„Nordisk uenighed om atomvåbenfri zone“, Information, 4. marts 1981. Umiddelbart forinden
havde Lars Werner fra det svenske Vänstrepartiet Kommunisterna stillet et tilsvarende forslag.
Nordisk Råd havde siden 1960erne været forum for debatter om Norden som atomvåbenfri zone.
Frantz Wendt, Nordisk Råd 1952-1978, 1979, s. 312-20.
7
Sst.
8
„Anker Jørgensen: „Dårlig idé at erklære et a-våbenfrit Norden“, Information, 4. april 1981.
9
Begrebet „den nordiske balance“ er behandlet i Dansk sikkerhedspolitik om forslagene om Norden som
kernevåbenfri zone, SNU 1982, s. 81-87; Bjarne Nørretranders, „Spillets regler må overholdes – ellers
kan Nordens uafhængighed forsvinde“, Fremtiden, 36. årg., 1981, nr. 3, s. 4-10, her s. 9-10.

142

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 65 rettet P

09/06/05

15:37

Side 143

i den offentlige debat. Samtidig fremgår det dog, at partiets ledende skikkelser nu i stadig stigende grad og med en hyppigere frekvens argumenterede
viljefast for fjernelsen af kernevåbnene på begge sider af jerntæppet. Dette
skete i en periode, hvor partiet var genstand for såvel indenrigs- som udenrigspolitisk pres, og hvor det stod over for at drøfte emnet med dets søsterpartier.
Hvad angik det indenrigspolitiske, bestod dette i, at de forskellige fredsbevægelser i 1981 begyndte at argumentere højlydt for en erklæring om Norden
som atomvåbenfri zone. Dette var eksempelvis tilfældet i februar, hvor
„Landskonferencen for fredsfolk“ udsendte et sådant budskab.10 Og det var
på ny budskabet i maj samme år, da den ålborgensiske fagbevægelse, på initiativ af og i samarbejde med „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“, arrangerede en nordisk fredskonference i Aalborg.11 I forbindelse med konferencen indsamlede „Samarbejdskomiteen“ 75.000 underskrifter, der alle opfordrede regeringen til at erklære Norden atomvåbenfrit.12 På omtrent
samme tidspunkt udsendte mere end 150 danske billedkunstnere og forfattere en tilsvarende appel om, at danske politikere skulle erklære Norden
atomvåbenfrit. Blandt underskriverne figurerede eksempelvis Jørgen Nash,
Kristen Bjørnkjær, Lars Bonnevie, Bjarne Reuter, Jesper Klein, Klaus Rifbjerg,
Dan Turéll og Halfdan Rasmussen, der mente, at Øst og Vest hellere burde
benytte de mange penge, der blev brugt på oprustning til at hjælpe verdens
fattige befolkninger.13 Disse appeller må ses som et forsøg på at påvirke
Socialdemokratiet i retning af en mere forpligtende holdning i spørgsmålet.
En måneds tid senere iværksatte fredsarbejderne endnu en aktion: En
march fra København til Paris på 1.145 kilometer. Initiativet kom fra Norge,
og arrangøren var „Kvinder for fred“. Mænd var også velkomne. Marchen
skulle finde sted i dagene fra 21. juni til 6.-9. august, og tanken var, at den
skulle inddeles i etaper, således at når nogle mennesker havde gået én
strækning, da skulle de tage hjem, hvorpå nogle andre tog over. Ved mar-

10

Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 198.
Blandt talerne var veteranen Carl Scharnberg, men også den forhenværende vesttyske general
Gert Bastian, der var blevet afskediget, efter at han havde taget afstand fra dobbeltbeslutningen.
Desuden var der taler af Aalborgs borgmenter, socialdemokraten Marius Andersen (1970-1982), ligesom der var taler af Jytte Hilden og Jan Øberg. „Jytte Hilden: Norden bør gå i spidsen med atomvåbenfri zone“, Information, 25. maj 1981. Jytte Hilden offentliggjorde efterfølgende et sammendrag af
talen; jf. Jytte Hilden, „Norden som atomfri zone“, Ny Politik, nr. 7, juli 1981, s. 14-16. Om
Scharnbergs og Bastians taler se henholdsvis „Gør det ufattelige forståeligt“ og „Valget står mellem
atom-katastrofen eller en fremtid uden kernevåben“. Begge optrykt i Carl Scharnberg, – uofficielle
synspunkter -, 1981. Jf. Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 198, 200.
12
Avisårbogen 1981, s. 63; jf. Dennis Sørensen til Samarbejdskomiteen, 31. september 1981, i FredsMeddelelser fra Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, nr. 1, oktober 1981.
13
„Appel fra danske billedkunstnere og forfattere. Atomfri zone i Norden“, optrykt i Carl
Scharnberg, – uofficielle synspunkter -, 1981. Oprindeligt bragt i „Land og Folk“ og „Information“ i maj
måned. Det var denne appel, der var foranlediget af Arne Herløv Petersen og – uden underskrivernes vidende – økonomisk støttet af KGB. Mere herom i kapitel 76.
11

N O R D E N S O M AT O M V Å B E N F R I Z O N E ( 1 9 8 1 - 1 9 8 7 )

143

kap. 65 rettet P

09/06/05

15:37

Side 144

chens begyndelse var der troppet 4.000 op på Rådhuspladsen, hvor der –
skønt „Kvinder for Fred“ opfattede sig som en uafhængig bevægelse – blev
holdt taler af to af „Samarbejdskomiteens“ fremtrædende skikkelser, Erik
Knudsen og Else Hammerich. Sloganet lød: „Norden som atomvåbenfri
zone“. Arrangementet vakte megen opsigt, og det blev et af sommerens større
debattemaer, blandt andet fordi en gruppe fynske folkekirkepræster forud
for marchens begyndelse stillede forslag om, at kirkerne i forbindelse med
marchen skulle ringe med klokkerne som „en bekræftelse på glæden over livet, troen på at vi kan komme videre og ønsket om fred.“14 Andre dele af kirkens folk fandt imidlertid, at folkekirken ikke skulle engagere sig i sagen, og
formanden for de danske menighedsråd Erik Davidsen citeredes i „Kristeligt
Dagblad“ for at sige, at så kunne kirkerne jo lige så godt ringe ved enhver havnefest. Disse ytringer førte til endnu mere debat. Men så engagerede
Kirkeministeriet sig i spørgsmålet, da det i juni forbød den såkaldte „fredsringning“: Kirkerne måtte, udover ved normal brug, udelukkende ringe med
klokkerne i tilfælde af krig eller ved radioaktivt nedfald.15 Med denne beslutning begyndte fredsfolkene marchen mod Paris. Den følgende dag bragte
„Information“ en lederartikel, hvori der stod: Hvad de „folkelige fredsbevægelser herhjemme og i andre lande med imponerende kraft har igangsat, er
overordentlig fortjenstfuldt“.16 Såfremt det officielle Danmark ikke ville bakke
op bag marchen, så ville „Information“ i al fald.
På trods af den store offentlige bevågenhed blev fredsmarchen ikke den
succes, som arrangørerne havde håbet. Det er anslået, at efter at demonstranterne havde taget afsked med København, var der blot 300-400 deltagere på
hver etape i gennemsnit. Alligevel fortsatte demonstranterne, og de nåede i
begyndelsen af august Paris, hvor de blev modtaget af flere af den internationale fredsbevægelses kendte personer. I Danmark opnåede „Fredsmarch 81“,
som den døbtes, betydelig opmærksomhed, da den fandt sted i Folketingets
sommerferie, hvor pressen savnede politisk stof.17 Journalisten Nils Ufer
fulgte marchen fra start til slut, og i „Information“ skrev han jævnligt reportager om marchens forløb.18 Med „Fredsmarch 1981“ forsøgte fredsbevægelserne at lægge pres på Socialdemokratiet, og håbet var at få partiet til at
engagere sig yderligere i fredssagen.
Hvad angik det udenlandske pres, blev Socialdemokratiet forsøgt påvirket
i slutningen af juni og midten af juli. 26. juni 1981 blev Bresjnev i såvel den
danske som finske presse citeret for at sige, at Sovjetunionen i en krigssituation ville afholde sig fra at benytte kernevåben mod lande, der ikke selv rådede over sådanne våben. „Men“ fortsatte han „det udelukker ikke mulighe14

Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 203-4.
Sst.
16
„Fredsmagten“ (leder), Information, 22. juni 1981.
17
Dette bestyrkes af, at „Politikens“ Hvem Hvad Hvor 1982, 1981, henregnede demonstrationen som
én af året væsentligste begivenheder, jf. s. 69-70.
15
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den af, at man kan drøfte spørgsmål om visse andre forholdsregler, som vedrører vort territorium i det område, der støder op til en nordisk atomvåbenfri zone“.19 Bresjnevs udtalelse blev i dele af den danske presse opfattet som
et udtryk for, at Sovjetunionen måske var villig til at fjerne de atomraketter,
der pegede mod de nordiske lande.20 Det lå dog som en ikke erklæret forudsætning, at de nordiske lande skulle erklære sig atomvåbenfrie i såvel krisesom krigstid. Spørgsmålet var derfor, om det danske og de nordiske socialdemokratier, der jo principielt ønskede kernevåbnene tilintetgjort, skulle engagere sig i spørgsmålet. Inden de tog stilling til den sovjetiske udmelding, besvarede den amerikanske administration Bresjnevs udtalelse. I midten af juli
forsøgte den nyudnævnte amerikanske udenrigsminister Alexander Haig at
sætte en stopper for yderligere diskussioner, da han betegnede debatten om
atomvåbenfrie zoner som „frugtesløs“.21 Haigs udtalelse måtte opfattes som et
amerikansk forsøg på at disciplinere socialdemokratierne til at afholde sig fra
yderligere beskæftigelse med spørgsmålet.
Bresjnevs og Haigs udtalelser faldt næppe på et tilfældigt tidspunkt. I dagene fra 15. til 17. juli 1981 mødtes tyve socialdemokratiske partiledere i den
vesttyske hovedstad Bonn. Arrangøren var „Socialistisk Internationale“, og et
af de spørgsmål, der skulle drøftes, var socialdemokratiernes sikkerhedspolitiske linje i forholdet mellem Øst og Vest herunder spørgsmålet om Norden
som atomvåbenfri zone. Under mødet udtalte Anker Jørgensen til Radioavisen, at det var hans opfattelse, at man burde foretage en nærmere undersøgelse af, hvad der egentlig lå i den sovjetiske erklæring.22 Da mødet var afsluttet citeredes Anker Jørgensen i „Aktuelt“ for en formulering om, at „vi“ –
det vil sige de socialdemokratiske partiledere – havde
„noteret os den amerikanske udenrigsminister Alexander Haigs kritik af
tankerne om en atomvåbenfri zone, men dermed er diskussionen om forslaget ikke standset. Den afgørelse er ikke Alexander Haigs alene, sagde
Anker Jørgensen og tilføjede, at Danmark vil fortsætte diskussionen, først
og fremmest indenfor Nato-samarbejdet, men også, og det understregede
statsministeren specielt, fortsætte drøftelserne af tankerne om en atomvåbenfri zone, med de øvrige nordiske socialdemokratier, og regeringer.“23
Anker Jørgensens udtalelser afspejlede en bekymring blandt flere af de vest18

Jf. eksempelvis Nils Ufer, „Også NATO-tilhængere kan være tilhængere af atomvåbenfrit Norden“,
Information, 27.-28. juni 1981. Se også Gregers Dirckinck-Holmfeld, Det går ufatteligt godt, s. 263-66.
19
Jf. eksempelvis „Sovjet vil drøfte inddragelse af grænseegne i a-våbenfrit Norden“, Information, 27.28. juni 1981.
20
Sst.
21
„Statsminister Anker Jørgensen: Danmark vil fortsat diskutere en atomfri zone“, Aktuelt, 17. juli
1981.
22
Sst.
23
Sst.
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europæiske socialdemokratiske ledere. Substansen i denne bekymring bestod
i, at socialdemokraterne på den ene side opfattede det som et gode, at forbindelsen mellem Vesteuropa og USA var solid, men på den anden side følte, at
de vesteuropæiske lande kun havde beskeden indflydelse på NATO’s politik.24
Det var derfor, at Anker Jørgensen så direkte forklarede såvel den danske opinion som det socialdemokratiske bagland, at Haig ikke skulle afgøre, om
europæerne skulle drøfte zonespørgsmålet. Samtidig understregede han kraftigt, at fremtidige drøftelser herom „først og fremmest“ skulle finde sted
inden for det atlantiske samarbejde „men også“ blandt de nordiske lande.25
Fra norsk side opnåede Anker Jørgensen støtte fra den nyudnævnte statsminister, socialdemokraten, Gro Harlem Brundtland, der lod sig citere for en
udtalelse om, at socialdemokratierne ønskede at se zonetanken i en bredere
europæisk sammenhæng.26 Dette svarede ganske præcist til det, som Anker
Jørgensen og K.B. Andersen havde sagt i foråret 1981. Desuden svarede det
til en nedrustningsrapport som „Socialistisk Internationale“ havde udarbejdet i 1980 og udgivet på dansk i 1981. Heri havde socialdemokratierne i forpligtende og principielle vendinger artikuleret, at det „højeste mål“ var at
„stoppe og vende oprustningen“, medens „[e]ndemålet“ skulle „være total
fjernelse af alle atomvåben.“27
Skønt Anker Jørgensen understregede, at det fortsatte arbejde for atomvåbenfrie zoner måtte og skulle være i overensstemmelse med NATO’s politik,
og at spørgsmålet for Socialdemokratiet handlede om at etablere en reel atomfrihed på begge sider af Jerntæppet, vakte hans udtalelse opstandelse blandt
de konservative og Venstre. To dage efter mødet i Bonn henvendte Palle
Simonsen sig til de socialdemokratiske vælgere, da han i „Aktuelt“ forklarede,
at Socialdemokratiets flirt med zonetanken måtte opfattes som den rene „bekvemmelighed“. Simonsen mente, at forestillingen om en kernevåbenfri zone
nok appellerede til mange følelsesladede vælgere, men som ansvarligt parti –
regeringsbærende eller ej – måtte man tage afstand herfra.28 Således antydede Simonsen, uden at formulere det direkte, at Danmark først og fremmest
skulle betone afskrækkelseselementet i alliancepolitikken. Dagen efter lod
24

„Note om møde mellem repræsentanter for de socialdemokratiske partier i NATO-landene
Holland, Belgien, Norge og Danmark“, 12. januar 1981. „NOTAT om de 4 små NATO-landes socialdemokratiske partiers møde i Oslo 13. og 14.3. 1981 med deltagelse af repræsentanter for britisk
Labour og vesttysk SPD“. Begge i: ABA. Socialdemokratiets Arkiv, ks. 1116; jf. Lasse Budtz, „Reagans
politik og vores“ (leder), Ny Politik, nr. 8, august 1981, s. 7. Men kritikken gik også den anden vej.
Også den amerikanske administration så med skepsis på væsentlige aspekter af europæisk sikkerhedspolitik; Nikolaj Petersen, “Amerikansk udenrigspolitik under Reagan: Kontinuitet eller nybrud?“, Årsberetning 1981. Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg 1981, s. 95.
25
„Statsminister Anker Jørgensen: Danmark vil fortsat diskutere en atomfri zone“, Aktuelt, 17. juli
1981.
26
Sst.; jf. „Norsk flertal for A-våbenfri zone i Norden“, Berlingske Tidende, 18. juli 1981.
27
Nedrustningsrapport – fra Socialistisk Internationale, citeret s. 9, 10.
28
Palle Simonsen, „En nedrustning skal bygge på gensidighed og på troværdighed“, Aktuelt, 17. juli
1981.

146

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 65 rettet P

09/06/05

15:37

Side 147

Palle Simonsen sig interviewe i „Berlingske Tidende“. Her belærte han statsministeren om, at denne burde afstå fra yderligere udtalelser om emnet, eftersom han blot gav „rebellerne“ inden for sit eget parti „en luns kød“, medens han samtidig risikerede Danmarks anseelse i NATO.29 Dermed blev det
et artikuleret standpunkt i den sikkerhedspolitiske debat, at Anker Jørgensen
af indenrigspolitiske og partitaktiske årsager var i færd med at omformulere
landets alliancepolitik.30
Men dermed forstummede kritikken ikke. 19. juli fortsatte journalist ved
„Berlingske Tidende“ Solveig Rødsgaard kampagnen, da hun forsøgte at udstille en intern splittelse i Socialdemokratiet. I en større forsideartikel – „Uro
i Socialdemokratiet om atomvåben-fri zone“ – refererede hun fremtrædende
personer på Socialdemokratiets „højrefløj“ for at mene, at statsministerens
udtalelser var til skade for Danmarks troværdighed i NATO, og hun citerede
de samme kilder for at mene, at Jørgensens udtalelser satte spørgsmålstegn
ved den hidtidige linje i partiets sikkerhedspolitik.31 I samme artikel interviewede hun det konservative medlem af udenrigspolitisk nævn, Erik NinnHansen, der stillede følgende spørgsmål: „Er Anker Jørgensen bare klodset?
Eller er han på vej ud af NATO?“ Ninn-Hansen var kritisk over for Jørgensens
ønske om fortsatte diskussioner om zonetanken, og især var Ninn-Hansen kritisk over for, at det socialdemokratiske initiativ angiveligt kom efter Anker
Jørgensens deltagelse i mødet i „Socialistisk Internationale“: Var der „tale om
et forsøg på at sætte Socialistisk Internationale over den nationale danske politik“, spurgte han.32 Samme dag bragte „Berlingske Tidende“ lederartiklen
„Dobbeltmennesket“. Fra redaktionen på Pilestræde så man Anker Jørgensens udmeldinger om zonetanken som et udtryk for, at han kæmpede
med en venstrefløj i Socialdemokratiet, som han valgte at imødekomme, hver
gang Bresjnev lancerede et propagandafremstød over for Vesteuropa. Dette
havde været tilfældet i 1979 i forbindelse med NATO’s dobbeltbeslutning. Og
det var igen tilfældet i 1981 i forbindelse med Bresjnevs udsagn om sovjetisk
interesse i Norden som atomvåbenfri zone.33 Det væsentligste kritikpunkt i lederartiklen var dog, at Anker Jørgensen angiveligt blandede sine to embeder
som henholdsvis socialdemokratisk partiformand og landets regeringschef
sammen:
29

Solveig Rødsgaard, „Anker J. gør rede for sin holdning til A-fri zone“, Berlingske Tidende, 18. juli
1981.
30
Sst.
31
Solveig Rødsgaard, „Uro i Socialdemokratiet om atomvåben-fri zone. Anker J. skal stå til regnskab
over for højrefløjen“, Berlingske Tidende, 19. juli 1981. En uges tid senere fremgik det af Berlingske
Tidende, at den omtalte højrefløjssocialdemokrat formentlig var K.B. Andersen. I et interview omtalte
han zonetanken som „propaganda imod en dansk sikkerhedspolitik, som der ikke er noget alternativ til“; Solveig Rødsgaard, „K.B. Andersen om atomvåbenfrit Norden: Intet alternativ til dansk sikkerhedspolitik“, Berlingske Tidende, 23. juli 1981.
32
Solveig Rødsgaard, „Uro i Socialdemokratiet om atomvåben-fri zone. Anker J. skal stå til regnskab
over for højrefløjen“, Berlingske Tidende, 19. juli 1981.
33
Sst.
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„Det kan ikke for alvor være meningen, at Anker Jørgensen vil sende
Danmark ud på en skovtur af nordiske drøftelser om en atomfri zone i
Nordeuropa. Det er et centralt alliance-spørgsmål, han leger med og ikke
en privatsag for det danske Socialdemokrati. Og jo før han gør sig selv og
udlandet det klart jo bedre.“34
„Berlingske Tidende“ opfordrede statsministeren til at støtte den politik, der
blev formuleret i Bruxelles og Washington. Hverken han eller regeringen
burde ytre sig om en forandret alliancepolitik i den danske debat. Dette gentog Venstre og Det Konservative Folkeparti en lille uges tid senere.35 Efter et
møde i Udenrigspolitisk Nævn udsendte de to partier en fælleserklæring,
hvori det blandt andet hed:
„Der er ikke behov for et særligt dansk initiativ i spørgsmålet om den atomvåbenfri zone i Norden. De nordiske lande er allerede atomvåbenfrie, og
ingen ønsker denne tilstand ændret.“36
Den vedvarende kritik gjorde det nødvendigt for Anker Jørgensen at forklare
sit og partiets standpunkt nærmere. I en længere artikel i „Aktuelt“ 8. august
1981 redegjorde han for de overvejelser, der lå bag hans udtalelser om en
nordisk kernevåbenfri zone.37 Jørgensen forklarede, at den internationale situation var meget anspændt, og derfor gjaldt det for Socialdemokratiet om at
gribe „enhver nok så beskeden“ mulighed for afspænding. Det var derfor, at
han gennem sommeren havde udvist en forpligtende interesse for zonetanken. Imidlertid var det hans og Socialdemokratiets standpunkt, at det udelukkende gav mening at drøfte spørgsmålet, såfremt Sovjetunionen ville fjerne
de atomraketter, der pegede mod de nordiske lande samt de atomraketter,
der befandt sig i Østersøen. I artiklen polemiserede Anker Jørgensen mod såvel „Land og Folk“ som mod Venstre og Det Konservative Folkeparti. Hvad
angik førstnævnte, så havde det gennem længere tid skoset Anker Jørgensen
for hans udtalelse i Finland om, at han ikke gad diskutere spørgsmålet yderligere. Men denne udtalelse var ikke udtryk for manglende interesse. Tværtimod. Imidlertid gjaldt det for Socialdemokratiet om at føre en realistisk politik, som også forpligtede Sovjetunionen på en eventuel atomvåbenfri zone.
34

„Dobbeltmennesket“ (leder), Berlingske Tidende, 19. juli 1981.
Solveig Rødsgaard, „Anker J. varsom i sag om atomfrit Norden“; samme, „VK spiller ud med fælleserklæring om atomvåbenfri zone“. Begge i Berlingske Tidende, 22. juli 1981.
36
Sst.; jf. „Atomvåbendebat skal foregå i NATO-regi“, Vor Tid, nr. 12, 1. august 1981. Heri blev det refereret, at Jyllands-Posten havde opfattet mødet i Udenrigspolitisk Nævn således, at Anker Jørgensen
havde fået „tørt på af de partier som regeringen traditionelt samarbejder med om udenrigspolitikken.“
37
Anker Jørgensen, „Debatten om atomvåbenfri zone skal ikke føres isoleret i Norden“ (dagens synspunkt), Aktuelt, 8. august 1981.
35
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Og hvad angik Venstre og Det Konservative Folkeparti, forklarede han, at disse
to partier var „terrorbalancens“ faste støtter i Danmark. Vel var Jørgensen
enig i, at atomvåbnene havde en afskrækkende virkning. Men
„[h]vis vi ikke for evigt skal leve i terrorbalancens skygge, er det nødvendigt
at overveje, hvordan man kan mindske atomvåbnenes betydning.“
For at ingen skulle være i tvivl, understregede Anker Jørgensen derpå, at regeringen lagde „den største vægt på“ NATO. Men NATO havde jo netop det
dobbelte mål dels at „forebygge krigshandlinger“ dels at „fremme afspændingsprocessen“. Med udtalelserne om atomvåben frie zoner i en bredere
europæisk kontekst forsøgte Anker Jørgensen at fremme den afspænding, der
var en integreret del af NATO’s politik. Med udmeldingerne fra socialdemokratierne var det nu op til Sovjetunionens at vise, at det reelt ønskede afspænding. Debatten om Norden som atomvåbenfri zone måtte „ses i en større
sammenhæng.“38
Anskues debatten gennem sommeren 1981, blev der groft sagt argumenteret for tre synspunkter: En gruppe debattører, primært venstrefløjspolitikere
og personer med tilknytning til fredsbevægelserne, argumenterede for, at
Danmark skulle erklære Norden atomvåbenfrit i krise- og krigstid. Dette
skulle man gøre, uanset om Sovjetunionen ville fjerne sine raketter mod
Norden eller ej. Medlemmer af „Nej til Atomvåben“ mente, at såfremt man
erklærede Norden atomvåbenfrit, så var der „vel ingen grund til at tro, at
hverken Øst eller Vest i en krigssituation vil bruge atomvåben mod os.“39 En
anden gruppe af debattører, især socialdemokrater, argumenterede af principielle og ideologiske årsager for, at kernevåbnene skulle afskaffes, og med
dette argument anførte de i stigende grad, at partiet ville arbejde for at få
skabt atomvåbenfrihed i såvel Øst- som Vesteuropa herunder i Norden.
Dermed afviste de samtidig at imødekomme venstrefløjens og fredsbevægelsernes krav om ubetinget nordisk kernevåbenfrihed. Socialdemokraternes
udtalelser må tolkes som et udtryk for, at partiet ønskede at signalere over for
såvel Øst som Vest, at europæerne havde en stemme. I denne sammenhæng
stillede socialdemokraterne sig skeptiske over for både USA og Sovjetunionen. Formålet var – det fremgik af drøftelserne i „Scandilux“ – at få de
to supermagter til at nærme sig hinanden, da det var partiets opfattelse, at
Europa ville være den store taber i en atomkrig. I denne sammenhæng var det
socialdemokraternes vurdering, at når stormagterne gjorde sig overvejelser
om, hvordan de kunne vinde en krig, måtte andre gøre sig overvejelser over,
38

Sst. Et tilsvarende synspunkt blev leveret af Lasse Budtz i lederartiklen „Partiets udenrigspolitik“ i
Ny Politik, nr. 8, august 1981, s. 8; jf. „Fem ministre arbejder for atomfri zone“, Aktuelt, 4. september
1981.
39
Lise og Niels Munk Plum, „Mål og midler“, Nej til Atomvåben, nr. 4, november 1980. Se også
„Landsmøde. Århus 25.-26./10 1980“, sst.
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hvordan man kunne undgå en krig.40 Partiets sikkerhedspolitik handlede på
dette tidspunkt først og fremmest om at betone afspændings- og beroligelseselementet i alliancepolitikken. En tredje gruppe af debattører, navnlig politikere med tilknytning til Venstre og Det Konservative Folkeparti men også
„Berlingske Tidende“, argumenterede for, at enhver diskussion om atomvåbenfrie zoner var et onde og noget man absolut måtte undgå. De mente, at
Danmark skulle støtte den politik, der blev formuleret i NATO, og de betragtede enhver selvstændig dansk politik i spørgsmålet som udtryk for illoyalitet.
Da debatten om en atomvåbenfri zone i Norden kom, beskyldte politikere fra
Venstre og De Konservative Folkeparti ledende skikkelser inden for
Socialdemokratiet for at imødekomme partiets såkaldte venstrefløj og for at
være afhængig af venstrefløjspartierne og fredsbevægelserne. Undertiden
blev det sagt, at Anker Jørgensen med sin agitation var i færd med at sætte det
danske alliancemedlemskab på spil.41

Intermezzo
Omkring månedsskiftet oktober-november 1981 indtraf der imidlertid en
hændelse i det svensk-sovjetiske forhold, der skulle få betydning for den danske zonedebat. Natten mellem 27. og 28. oktober stødte en sovjetisk ubåd på
grund i Karlskronas skærgård syd for flådebasen Karlskrona. I en officiel meddelelse afviste den svenske regering, at der havde været tale om en fejlnavigering (som hævdet af den sovjetiske regering) og oplyste, at der sandsynligvis
befandt sig kernevåben om bord. Dette tydede på, at sovjetiske ubåde i højere grad end tidligere antaget rutinemæssigt medførte kernevåben under sejladser i Østersøen. 6. november blev ubåden af svenske flådefartøjer i fuld offentlighed eskorteret ud af skærgården.42 „Whiskey-affæren“ – opkaldt efter
den sovjetiske ubåds type – var en usædvanlig sag, og den tiltrak sig hele verdens opmærksomhed. I dansk sammenhæng betød sagen, at Socialdemokratiet umiddelbart lagde en dæmper på agitationen for atomvåbenfrie zo40

Jf. „NOTAT om de 4 små NATO-landes socialdemokratiske partiers møde i Oslo 13. og 14.3. 1981
med deltagelse af repræsentanter for britisk Labour og vesttysk SPD“; „REFERAT FRA MØTE MELLOM DE SOSIALDEMOKRATISKE PARTIERNE I DANMARK, BELGIA, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, NEDERLAND, NORGE OG STORBRITANNIA 13-14 MARTS 1981 I OSLO“;
„Møde på Marienborg i gruppen af partier i de små NATO-lande [27.-28. august 1981]“, referat af
11. september 1981. Alle i ABA. Socialdemokratiets Arkiv, ks. 1116.
41
En debat i Folketinget i oktober 1981 viste, at billedet var det samme i efteråret, og at
Retsforbundet støttede regeringens politik. Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti var enige med
Venstres og Det Konservative Folkepartis synspunkt. Det Radikale Venstre lagde sig imidlertid på linie med Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne; jf. Arne Melchior og Ib Christensen,
Arentoft og Poul H. Møller: „Forespørgsel om atomoprustning i Europa“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 27. oktober 1981, sp. 1147-50, 1153-57, 1133-37, 1150-53.
Centrum-Demokraterne tog ikke eksplicit stilling til zoneengagementet, men Arne Melchiors indlæg viste, at hans parti var på linje med Venstre og Det Konservative Folkeparti, jf. sst., sp. 1147-50.
42
Se hertil kapitel 77; jf. også Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 1969-89, 2002, s. 136-37.
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ner, medens de borgerlige partier blev bekræftet i deres allerede formulerede
holdning. Således blev Kjeld Olesen i „Politiken“ refereret for at sige, at „de
nordiske landes tillid til Sovjet [kunne, anm.] ligge på et meget lille sted“, og
i Radioavisen udtalte han 7. november, at ledelsen i Kreml havde udvist „herrefolksmentalitet“.43 Det Konservative Folkeparti skrev i „Vor Tid“, at Sovjetunionen var afsløret i såvel „hykleri“ som „dobbeltspil“, og at ubåden var blevet taget „som en tyv på fersk gerning“.44 Som sådan lagde Socialdemokratiet
og de konservative afstand til Sovjetunionen. Venstre benyttede imidlertid
også sagen til at så tvivl om fredsfolkenes motiver. Kort efter affæren udtalte
Henning Christophersen, at fredsfolkenes „kampagne mod NATO“ nu måtte
være afgået ved døden.45 Det eneste defensorat for den sovjetiske ubåds færden i de svenske farvande blev leveret af „Land og Folk“, der mente, at den
sovjetiske kaptajn blot havde villet „skyde genvej til Kattegat.“46 Ubådsaffærens væsentligste betydning i de danske diskussioner var, at kritikerne af
zonedebatten havde fået det bedste argument imod at fortsætte diskussioner
herom: Det var enfoldigt at tro, at man kunne få Sovjetunionen til at fjerne
de atomraketter, der pegede mod Norden. Ledelsen i Kreml respekterede jo
ikke regionen som en et reelt kernevåbenfrit område, lød det i de følgende
år.47 Det synspunkt opnåede støtte fra næsten hele den danske befolkning. I
al fald var der praktisk talt ingen, der troede på, at det var ved en fejltagelse,
at ubåden havde forvildet sig ind i det svenske farvand. Kun 4 pct. af de adspurgte stolede i 1981 på Sovjetunionens forklaring.48
I marts 1982 oplevede tilhængerne af en isoleret kernevåbenfri zone i
Norden mere modgang. På dette tidspunkt offentliggjorde „Det Sikkerhedsog Nedrustningspolitiske Udvalg“ (SNU) sit første udredningsarbejde. Baggrunden var, at SNU’s formandskab i januar 1981, medens spørgsmålet var
mest omdiskuteret, havde besluttet, at udvalget skulle udfærdige en redegø43

„Sovjets tavshed gav vished om a-våben“; „Sovjets atom-ubåd ændrer magtbalancen“. Begge i:
Politiken, 7. november 1981.
44
Citeret efter Liberal. Venstres månedsblad/dansk politik, 8/81-1/82, s. 8.
45
„Sovjetisk dobbeltspil“ (leder), Vor Tid, 37. årg., nr. 19. 7. november 1981. Det var også en generel
tendens, at dagbladene fordømte den sovjetiske ubåd, jf. „Sovjets ubåd“ (leder), Politiken, 31. oktober 1981, „Haj i Fredens Hav“ (leder), Jyllands-Posten, 30. oktober 1981; „Whiskey-klassen“ (leder),
Information, 30. oktober 1981.
46
Citeret efter Gregers Dirckinck-Holmfeld, Det går ufatteligt godt, s. 267. „Samarbejdskomiteen“ stillede sig i en mellemposition, for på den ene side karakteriserede den tilstedeværelsen af den sovjetiske ubåd for en „grov krænkelse af svenskernes neutralitet“. jf. „Ubåd på afveje. Er den atomvåbenfri zone i Norden afgået ved døden“, Freds-Meddelelser fra Samarbejdskomiteen, nr. 2, november 1981.
Men på den anden side forsvarede komiteen den sovjetiske tilstedeværelse med, at USA planlagde
atombevæbning af Norden i krigstid; Alex Frank Larsen, „Samarbejdskomiteen afbalancerer sin protest mod atom-ubåd med angreb på vestlige raketplaner“, Information, 8. november 1981.
47
For et tidligt eksempel på en sådan reaktion se Niels Jørgen Haagerup, „Ubåds-affæren får mange
konsekvenser“, Berlingske Tidende, 10. november 1981. Se også Niels Jørgen Haagerup, „Som svenskere ser Sovjet og sig selv“, Berlingske Tidende, 9. august 1983.
48
Ugens Gallup nr. 25 1981,“Praktisk talt ingen tror på den russiske påstand, at u-båden i den svenske skærgård var et uheld“; http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1981_25.pdf. Set 29.
juni 2004.
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Ikke mange troede i 1981 på, at ubådshændelsen var et resultat af fejlnavigation. Her kommer
det til udtryk i tegneren Jens Hages streg. Bragt i Berlingske Tidende den 30. oktober 1981. (Jens
Hage).
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relse om forslagene om Norden som kernevåbenfrit område. Anker
Jørgensen havde støttet beslutningen, da han fandt en sådan undersøgelse
„vigtig“. Palle Simonsen og Henning Christophersen ville imidlertid ikke
høre tale om, at SNU skulle formøble statens sparsomme midler på en sådan
undersøgelse. I dagspressen forklarede de, at de overvejede at forlade SNU i
protest, og de sagde direkte, at de betragtede beslutningen om at gennemføre undersøgelsen som et forsøg på at rende „i hælene på fredsbevægelserne
og DKP.“49 Venstres og Det Konservative Folkepartis modstand mod rapportens udfærdigelse kan tolkes som et forsøg på at tie debatten ihjel. Dette lykkedes dog ikke. Da rapporten blev offentliggjort, kunne man læse, at der reelt var tale om en meget forsigtig fremstilling. Over knap 200 sider blev forslagenes forskellige indhold, forudsætninger og perspektiver vendt og drejet.
SNU vurderede, at arbejdet for etablering af atomvåbenfri zoner i en bredere
europæisk kontekst under bestemte forudsætninger ville kunne bidrage til at
forbedre forholdet mellem Øst og Vest og dermed mindske muligheden for
en atomkrig. Rapportens konklusion var imidlertid, at såfremt de nordiske
lande ønskede at bidrage til en reduktion af kernevåbnene – hvilket var en
politisk beslutning, som SNU intet havde at sige om – måtte det ske gennem
et samarbejde med såvel Øst som Vest samt med inddragelse af de neutrale
lande. SNU formulerede det med ordene:
„Det bør […] fremhæves, at et isoleret arrangement omfattende et kernevåbenfrit Norden, omgivet på alle sider af kernevåben, kun ville have ringe
troværdighed i en generel krigssituation. […] En væsentlig reduktion af
spændingen ville kun være sandsynlig, for så vidt afspændings- og nedrustningspolitikken i øvrigt gjorde fremskridt. Det er af denne grund nødvendigt at anskue et eventuelt zonearrangement i bredere europæisk sammenhæng.“50
Ønskede man at tolke rapporten politisk, befandt den sig et sted mellem
Socialdemokratiets holdninger og Det Konservative Folkepartis og Venstres
standpunkter. På den ene side afvistes nemlig fredsfolkenes og venstrefløjens
forslag om en isoleret nordisk atomvåbenfri zone (Venstres, Det Konservative
Folkepartis og Socialdemokratiets holdning). Men på den anden side afviste
rapporten ikke, at man kunne arbejde videre med tanken, såfremt det skete i
en bredere europæisk sammenhæng; ja det kunne måske ligefrem være positivt (Socialdemokratiets synspunkt). Lidet overraskende må det have været
for samtidige iagttagere, at det var en tilfreds Palle Simonsen, der efter rapportens offentliggørelse udtalte, at SNU’s udredningsgruppe var „landet på
49

Henrik Heie, „Anker Jørgensen: Nordisk enighed om atomfri zone i større sammenhæng“,
Information, 2. juni 1981.
50
Dansk sikkerhedspolitik og forslagene om Norden som kernevåbenfri zone, SNU 1982, citeret s. 174.
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benene“.51 Også Socialdemokratiet kunne ifølge Budtz tilslutte sig rapporten
og dens konklusioner.52 På den anden side fandt de, der på forhånd havde
støttet forslaget om Norden som atomvåbenfri zone, redegørelsen kedelig eller mangelfuld. Eksempelvis mente Jan Øberg, at redegørelsen var traditionel, og han foreslog i en kronik i „Politiken“, at omdøbe SNU fra „Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg“ til „Stop Nytænkning Udvalget“.53
Gert Petersen fandt det problematisk, at rapporten ikke stillede spørgsmålstegn ved den vestlige alliances atomstrategi, medens Steen Folke var af den
opfattelse, at SNU overhovedet ikke havde „beskæftiget sig seriøst med nedrustningsperspektivet“, og ej heller med „den afspændingsfremmende politik, som en kernevåbenfri zone kunne bane vejen for.“ Ifølge Folke var der
tale om en „enøjet“ rapport.54 Det afspejlede formentlig, at han mente, at
Danmark ikke skulle stille krav til Sovjetunionen, som man ikke stillede til
USA, for i december 1981 var han blevet citeret i „Politiken“ for at mene, at
Kola-halvøen ikke skulle inkluderes i en eventuel aftale om Norden som
atomvåbenfri zone, idet en dansk-amerikansk flyforstærkningsaftale fra 1976
– som Folke gerne så ophævet – ville kunne medføre, at USA i en krigssituation medbragte kernevåben til Danmark.55
Det var umiddelbart efter, at disse forhold – Sovjetunionens krænkelse af
de svenske farvande og SNU’s anbefaling af, at zonearrangementet måtte ses
i en bredere sammenhæng – havde fyldt meget i den danske presse, at spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone på ny kom til diskussion på
Christiansborg. Hvor Socialdemokratiet og de borgerlige partier havde været
i opposition til hinanden i 1981, tilnærmede de sig hinanden i foråret 1982.
Det var i al fald tilfældet at dømme efter ordvalget, sprogbrugen og måden,
som politikerne talte til hinanden på. Dette blev klart i maj, da der gennemførtes en debat i Folketinget. Debatten var foranlediget af, at blandt andre
Gert Petersen udbad sig udenrigsministerens oplysninger om „Danmarks forberedelser til FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“.56
Under debatten kom partiernes ordførere også ind på zonespørgsmålet. På
trods af nuanceforskelle viste diskussionen en på overfladen bemærkelsesværdig enighed mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier. Hvad angik
regeringens syn på en atomvåbenfri zone i Norden udtalte Kjeld Olesen:

51

„Atomfri zone i Norden er intet værd“, Politiken, 12. marts 1982.
„SF og VS kritiserer SNU-rapporten“, Information, 12. marts 1982.
53
Jan Øberg, „Stop Nytænkning Udvalget“ (kronik), Politiken, 22. marts 1982.
54
„Atomfri zone i Norden er intet værd“, Politiken, 12. marts 1982; „SF og VS kritiserer SNU-rapporten“, Information, 12. marts 1982.
55
“VS mener Kola uden for a-zonen. Sådan vil partiet afruste“, Politiken, 1. december 1981.
56
„Forespørgsel til udenrigsministeren: Hvad kan udenrigsministeren oplyse om Danmarks forberedelser til FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning?“ Stillet af Gert Petersen (SF),
Margrethe Auken (SF), Søren Riishøj (SF), Ebba Strange (SF) og Pelle Voigt (SF), Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7515-17.
52
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„Medens ikke-spredningstraktaten sigter mod at hindre spredning af kernevåben på global basis, sigter oprettelsen af kernevåbenfri zoner mod at
hindre spredning af sådanne våben til afgrænsede geografiske områder.
Den danske regerings opfattelse er ganske klar. Vi finder, at oprettelse af
kernevåbenfri zoner i forskellige dele af verden vil kunne være et vigtigt bidrag til at hindre spredning af atomvåben, navnlig til områder, hvor ikke
alle stater har tiltrådt ikke-spredningsaftalen. Det er imidlertid afgørende
at initiativet udgår fra stater i de pågældende områder, og at oprettelse af
zoner er baseret på enighed mellem de berørte stater.“57
Som sådan fastholdt regeringen, at den ønskede at arbejde for Norden som
atomvåbenfri zone, såfremt det skete i en bredere kontekst. Samtidig var det
„afgørende“ for regeringen, at „initiativet“ til etablering af en sådan zone udgik fra „de pågældende stater“, og at „oprettelse af zoner er baseret på enighed mellem de berørte stater“. Dermed stod det klart, at udgangspunktet for
de fortsatte drøftelser skulle være danske, nordiske og europæiske overvejelser. Dette var formentlig et kardinalpunkt for Socialdemokratiet. Imidlertid
lå det også i formuleringen, at Sovjetunionen skulle forpligte sig til at fjerne
de kernevåben, der pegede mod Norden. Ellers ville regeringen ikke være
med. Det sidste element i udtalelsen var ikke nyt, for det havde partiets ledende skikkelser sagt gennem længere tid. Alligevel var der tale om en meget
eksplicit appel til de borgerlige partier. Dette budskab gentog Budtz i et senere indlæg.58
Den efterfølgende debat viste, at Venstre og Det Konservative Folkeparti
tog imod den udstrakte hånd. Således forklarede Venstres ordfører Bjørn
Elmquist, at hans parti i det store og hele delte regeringens syn på behovet
for nedrustning. Og hvad angik spørgsmålet om det fortsatte zoneengagement understregede han, at Venstre var enig i SNU’s konklusion, der lød, at
en sådan zone måtte ses i en bredere europæisk sammenhæng. Partiet
Venstre så derfor ikke længere nogen grund til at afvise zonetanken: „Vi vil
endda mene, at der kan være noget godt og rigtigt i ideen“, forklarede han.
En forudsætning for Venstres støtte til en kernevåbenfri zone i Norden var
dog, at Sovjetunionen fjernede de atomvåben, der var placeret på eksempelvis Kola-halvøen.59 Det Konservative Folkeparti havde ingen kommentarer til

57

Kjeld Olesen, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7522.
58
Lasse Budtz, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7530-34.
59
Bjørn Elmquist, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7536-40, citeret sp. 7539. Dette
støttede Kristeligt Folkeparti, der mente, at en atomvåbenfri zone i Norden måtte „følges op af atomvåbenfri zoner i Østersøen, i vore bælter, i dele af Rusland, specielt Kolahalvøen, og også i dele af
det øvrige Vesteuropa.“, sst., sp. 7554.
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zonespørgsmålet, men ordføreren,
Knud Østergaard, understregede, at
konservative kræfter stod på linje
med regeringen, når det gjaldt nedrustning. Dette formulerede han
med ordene: „ingen nedrustning
uden sikkerhed og ingen sikkerhed
uden nedrustning“.60 Når det ikke
var vanskeligt for de borgerlige partier at acceptere Norden som atomvåbenfri zone, hang det formentlig
sammen med, at det seneste halve år
– navnlig Whiskey-affæren – havde
forvisset dem om, at Sovjetunionen
ikke under nogen omstændigheder
ville
fjerne
kernevåbnene
i
Østersøen og på Kola-halvøen.
Samtidig havde man fået SNU’s ord
for, at det ikke gav mening at erklære
Norden atomvåbenfri, såfremt SovSNU’s redegørelse vedrørende forslagene om jetunionen ikke indgik i aftalen.
Norden som atomvåbenfri zone var blot én af
I opposition til regeringen stod
flere SNU-udgivelser om kernevåben i
Fremskridtspartiet og Centrum-De1980’erne. Her Bertel Heurlins analyse af
kernevåbnenes rolle i international politik fra mokraterne på den ene side og So1986.
cialistisk Folkepart, Venstre-Socialisterne og Det Radikale Venstre på
den anden side. Centrum-Demokraterne støttede principielt nedrustningsbestræbelserne, men stillede sig nærmere Fremskridtspartiets synspunkt, der
var, at dansk politik burde være i „nøje overensstemmelse med“ USA’s politik.61 Arne Melchior lagde ligefrem gerne „højre hånd på Bibelen“ for afspænding, men han mente ikke et øjeblik, at Vesten skulle udvise et godt eksempel og nedruste ensidigt. Det „gør os altså netop bange, for det tror vi skaber en ubalance, som giver meget større sandsynlighed for, at det katastrofale
udløses“, forklarede han.62 Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne og
Det Radikale Venstre mente derimod, at regeringen gjorde alt for lidt for at
realisere de atomvåbenfri zoner. Steen Folke udtalte direkte, at „hykleriet

60
Knud Østergaard, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7534-36, citeret sp. 7536.
61
Maisted, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7540-41, citeret sp. 7541.
62
Arne Melchior, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7541-45, citeret sp. 7544.
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[kom, anm.] direkte frem“, når Kjeld Olesen talte om atomvåbenfri zoner, for
på den ene side var han positiv over for et sådant initiativ, men på den anden
side opstillede han „så mange betingelser, at det reelt bliver umuligt“ at gennemføre en sådan zone i Norden.63 Gert Petersen var principielt enig med
Steen Folke i den opfattelse, men var ikke så skrap i tonen, og han betonede
i højere grad Sovjetunionens medansvar for den tiltagende oprustning.64 Jens
Bilgrav-Nielsen fra Det Radikale Venstre, som kun berørte spørgsmålet om
Norden som atomvåbenfri zone overfladisk, beskyldte regeringen og dermed
Socialdemokratiet for manglende mod til at „sætte hårdt ind imod den fortsatte oprustning.“65
Det forunderlige ved Folketingsdebatten 14. maj 1982 var, at skønt Venstre
og Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet i Folketinget forsøgte at
nærme sig hinanden, så var der kun tale om en tilsyneladende enighed. For
under overfladen lå der holdningsforskelle. Dette skulle snart blive klart.

Tilsyneladende enighed
Fra efteråret 1981 til foråret 1982 undergik debatten om Norden som atomvåbenfri zone en forandring. Hvor der havde været udtalt verbal og politisk
konflikt mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti på den ene side og
Socialdemokratiet på den anden side i 1981, alene fordi Socialdemokratiet
ønskede at drøfte spørgsmålet, forsonedes partierne i debatten i foråret 1982.
Årsagen var, at begivenhederne i slutningen af 1981 og begyndelsen af 1982
– den sovjetiske krænkelse af svensk farvand og udgivelsens af SNU’s rapport
– havde gjort indtryk på fremtrædende politiske personer. Socialdemokraterne var blevet skuffede over Whiskey-affæren, og for en stund stillede de sig
meget skeptiske over for sovjetiske forsikringer om, at den østlige nabo blot
ønskede fred og harmoni. De to borgerlige partier havde imidlertid måttet
sande, at SNU havde givet zonetanken en begrænset medvind, såfremt de to
supermagter var indstillede på og accepterede dennes oprettelse. Længe gik
der dog ikke, før det stod klart, at enigheden mellem de tre partier var kortvarig og blot tilsyneladende. Socialdemokratiet benyttede i foråret og forsommeren 1982 præcis de samme argumenter for, at Danmark burde arbejde videre med tanken om en nordisk atomvåbenfri zone, som det havde gjort i
1981. Og efter regeringsskiftet skulle det vise sig, at de to borgerlige partier
ikke længere var enige i, at man med fordel kunne arbejde for zonetanken.

63
Steen Folke, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7549-53, citeret sp. 7553.
64
Gert Petersen, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7526-30.
65
Jens Bilgrav-Nielsen, „Forespørgsel vedr. FN’s ekstraordinære generalforsamling om nedrustning“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1981-82, 14. maj 1982, sp. 7545-49, citeret sp. 7545.
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Under firkløverregeringerne (1982-1987)
De første og mest skarpe sikkerhedspolitiske konfrontationer mellem firkløverregeringen og oppositionen kredsede om det europæiske raketforsvar.66
Alligevel blev regeringen hurtigt opfordret til i den danske debat at forklare,
hvori dens holdning til Norden som atomvåbenfri zone bestod. Årsagen var,
at den svenske regering 8. december 1982 sendte den danske regering en
note. Heri blev der spurgt, hvorledes den nye danske regering stillede sig til
et forslag om at etablere en zone ned gennem Europa, der skulle erklæres fri
for taktiske atomvåben. Den svenske regering forestillede sig, at zonen skulle
strække sig fra flanken i nord ned gennem Europa til flanken i syd med en
bredde på 150 kilometer. Forslaget var en udløber af den nedrustningsrapport, som Palmekommissionen havde fremlagt på FN’s nedrustningskonference i sommeren 1982.67 I rapporten havde kommissionen argumenteret
for, at man kunne etablere fælles sikkerhed mellem Øst og Vest, såfremt de to
potentielle fjender arbejdede sammen om at nedruste i stedet for at opruste.
Konkret antog kommissionen, at den fælles sikkerhed kunne øges gennem
ikke-angrebsaftaler og såkaldt tillidsskabende foranstaltninger, fx etablering
af atomvåbenfrie zoner.68
Såfremt firkløverregeringen skulle reagere, som Venstre havde gjort det i
debatten i Folketinget i maj 1982, måtte man forvente et tilsyneladende positivt svar. Dette blev dog ikke tilfældet. Allerede 9. december udsendte
Udenrigsministeriet en pressemeddelelse. Heri forklaredes det, at regeringens svar ville blive formuleret under indtryk af tre forhold: For det første var
det af betydning, hvordan de centraleuropæiske lande reagerede på forslaget.
For det andet ville svaret være afhængig af, hvilken opfattelse de allierede
havde af forslaget. Og for det tredje ville regeringens svar afhænge af, hvilken
betydning en sådan zone ville få på de drøftelser om våbenkontrol og styrkereduktioner, der var i gang i Wien og Genève.69 Regeringens svar gav et første
vink om, at den tilsyneladende enighed, der havde hersket mellem Venstre,
Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet i foråret 1982, kun havde
været – tilsyneladende. Reelt var det et afvisende svar, for USA havde gennem
flere år taget afstand fra de nordiske landes drøftelser om Norden som atomvåbenfri zone, og de kernevåbenfrie zoner indgik ikke i de pågående forhandlinger i Wien og Genève.

66

Jf. kapitel 63.
Eigil Jørgensen, „Den internationale situation og Danmarks udenrigspolitik 1982“, i Christian
Thune og Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, 1983, s. 21.
68
Common Security. A Blueprint for Survival, 1982. Rapporten var udarbejdet af en uafhængig kommission under ledelse af Oluf Palme. For kommissionens anbefalinger se s. 138-76; om atomvåbenfri zoner se s. 146-50, 171-72.
69
Eigil Jørgensen, „Den internationale situation og Danmarks udenrigspolitik 1982“, i Christian
Thune og Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, s. 22.
67
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Konflikterne skærpes
Startskuddet til en mere udsagnsrig debat om Norden som atomvåbenfri
zone blev først givet i sommeren 1983, og i de følgende måneder skulle den
offentlige debat give indtryk af, at såvel Socialdemokratiet som firkløverpartierne havde fjernet sig fra deres tidligere offentlige udtalelser. Udgangspunktet for debatten var, at flere danske aviser i begyndelsen af juni 1983 oplyste, at den nye sovjetiske statschef Jurij Andropov i en tale til den finske præsident Koivisto havde erklæret, at Sovjetunionen var indstillet på at begynde
drøftelser om Norden som atomvåbenfrit område. Aviserne var dog overvejende skeptiske over for udspillet. Mente Andropov virkeligt, hvad han sagde,
spurgte de? Usikkerheden til trods fandt såvel „Politiken“ som „Information“,
at det var mere vigtigt end nogensinde at sondere, om der faktisk eksisterede
mulighed for at få de østlige raketter ud af Østersøen. Således tilskyndede
„Information“ „de nordiske landes diplomater“ til at „udforske“, hvad der
præcist lå i udspillet. „Politiken“ gav udtryk for, at der ingen anden vej var end
at undersøge udtalelserne yderligere: „Kun på den måde kan det vise sig, hvor
alvorligt og konkret de er ment. Det er bare vigtigt, at det gøres. Det er for
dumt, hvis man i Vest på forhånd vil afvise.“70
Således begyndte det at summe i de danske dagblade og i det sikkerhedspolitiske miljø. Godt en måned senere fik debatten yderligere liv. I slutningen
af juli offentliggjorde „Politiken“, at den svenske regering senere på året ville
„øge presset på de øvrige nordiske lande for at få oprettet en atomvåbenfri
zone i Norden“.71 Reaktionerne fra regeringspartierne var negative. I en udtalelse til Ritzaus Bureau forklarede Uffe Ellemann-Jensen, at der „naturligvis“ ville „være grænser for, hvor megen tid vi vil spilde på helt naive spørgsmål.“72 Dette var nok en meget direkte formulering, men i virkeligheden lå
der ikke mere heri, end hvad Udenrigsministeriet havde forklaret i sin pressemeddelelse i december 1982. Nogle uger senere slog Poul Schlüter imidlertid i bordet, da han efter et nordisk statsministermøde i Helsingfors udtalte,
at regeringen ikke ønskede at arbejde for at erklære Norden atomvåbenfri.
Schlüter forklarede:
„Vi er lige vidt, om de russiske atomvåben ved Østersøen blot flyttes tilbage
til Moskva“.73
Schlüters udsagn var vigtigt. For det efterlod indtryk af en ny og tilsyneladende helt definitiv holdning til spørgsmålet. Med ovenstående formulering
70

„Norden igen. Sovjet og Østersøen“ (leder), Politiken, 8. juni 1983; „Nyt liv til a-fri zone“ (leder),
Information, 8. juni 1983.
71
„Svenskerne presser igen for A-fri zone“, Politiken, 27. juli 1983.
72
„Skarp dansk kritik af svensk atom-zone forslag“, Berlinske Tidende, 27. juli 1983.
73
Michael Ehrenreich, „Et atomfrit Norden kom ikke nærmere“, Berlingske Tidende, 9. august 1983.
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sagde statsministeren direkte, at det var underordnet, om Sovjetunionen såvel accepterede som beviseligt respekterede en atomvåbenfri zone i Norden.
Regeringens opfattelse var, at så længe Sovjetunionen i det hele taget rådede
over kernevåben, ville det udgøre en trussel mod de nordiske lande.74 Det var
en indholdsrig formulering, og den måtte opfattes som en de facto afvisning
af zonetanken, for der var næppe nogen, der forestillede sig, at Sovjetunionen var indstillet på at destruere hele sit kernevåbenarsenal.
Denne nye udvikling i den danske zonedebat – at regeringen helt afviste at
arbejde videre med spørgsmålet – tog Socialdemokratiet afstand fra.
Sidstnævnte havde gennem flere år investeret en betydelig del politisk kapital
i at arbejde for netop denne tanke, idet håbet havde været, at man kunne få
både Sovjetunionen og USA til at acceptere en sådan zone. Men nu afviste regeringen altså at arbejde videre med spørgsmålet. Anker Jørgensen udtalte
kortfattet, at han fandt Andropovs forslag interessant. Lasse Budtz var dog
mere direkte. Han lod sig 9. november citere i „Jyllands-Posten“ for følgende:
„Socialdemokratiet vil ikke acceptere atomvåben i Danmark under nogen
omstændigheder, men afviser, at det vil være begyndelsen til enden på
NATO-medlemskabet“.75
Udtalelsen afspejlede, at Socialdemokratiets udenrigspolitiske udvalg i efteråret 1983 var i færd med at revidere sit arbejdsprogram. Tidligere havde det
været partiets politik at arbejde for, at der ikke kom atomvåben til Danmark i
fredstid men nok i krise- og krigstid. I partiets nye arbejdsprogram kom der
til at stå, at Socialdemokratiet ville arbejde „aktivt for“, at Danmark forblev
„atomvåbenfrit i freds-, krise og krigstid.“ Dermed stod det klart, at det var
Socialdemokratiets politik, at Danmark end ikke skulle modtage kernevåben,
såfremt der opstod krig. Det var udtryk for, at partiet nu placerede spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone som et af sine væsentligste sikkerhedspolitiske mål.76 Herunder lagde partiet afstand til NATO’s kernevåbenstrategi.
Umiddelbart efter at det nye folketingsår begyndte i oktober 1983 tog Pelle
Voigt og Steen Folke initiativ til en forespørgselsdebat om NATO’s atomvåbenstrategi og Danmarks stilling heri. Debatten fandt sted 10. november

74

Schlüter foreslog derfor, at de nordiske lande hellere skulle støtte drøftelserne om våbenreduktioner. Michael Ehrenreich, „Et atomfrit Norden kom ikke nærmere“, Berlingske Tidende, 9. august 1983.
75
Lasse Budtz i „Jyllands-Posten“, 9. november 1983.
76
Lasse Budtz, Brudstykker – Erindringer, 1989, s. 58. Arbejdet med at revidere arbejdsprogrammet påbegyndte i november 1982 og fortsatte gennem 1983. Det var på baggrund af dette forberedende arbejde, at Budtz i 1983 udtalte, at Socialdemokratiet ikke „under nogen omstændigheder“ ønskede
kernevåben på dansk jord; jf. „Arbejdsprogramudvalget“, ABA, Socialdemokratiets arkiv, ks. 1130.
Det nye program – „Socialdemokratiets arbejdsprogram 1984-88. For ny fremgang“ – blev først vedtaget på partiets kongres i 1984.
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1983.77 Forsvarsminister Hans Engell forklarede, at NATO’s atomvåbenstrategi var „strategien om et fleksibelt svar“. Den strategi støttede den danske regering, da den opfattedes som det bedste forsvar mod et potentielt angreb.
Samtlige af Folketingets politikere var vidende om såvel strategien som den
danske regerings støtte til den, og det var da heller ikke den del af besvarelsen, der fyldte mest. Hele anslaget i Engells besvarelse var derimod en meget kraftig betoning af, at regeringen stod for en politik, som Socialdemokratiet sammen med Folketingets øvrige partier havde formuleret tilbage i
1957, og som skiftende socialdemokratiske regeringer havde bekræftet helt
frem til 1981-1982. Engells besvarelse må ses som et forsøg på at forpligte
Socialdemokratiet på den politik, som det havde stået for gennem mere end
et kvart århundrede.78 Når det var så vigtigt for forsvarsministeren at forpligte
Socialdemokratiet på denne politik, hang det selvsagt sammen med uoverensstemmelserne mellem firkløverregeringen og Socialdemokratiet i såvel debatten om det europæiske raketforsvar som spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone. Opfattelsen var blandt såvel de borgerlige partier som i store
dele af den borgerlige presse, at Socialdemokratiet havde skiftet holdning i
sikkerhedspolitikken. Kunne man imidlertid få Socialdemokratiet til at støtte
regeringen i disse spørgsmål, ville der på ny være skabt bred opbakning bag
sikkerhedspolitikken.
Frem for at forblive en debat om NATO’s kernevåbenstrategi udviklede diskussionen sig til at handle om Norden som atomvåbenfri zone, og under debatten blev der fremsat tre dagsordensforslag. Socialistisk Folkeparti og
Venstre-Socialisterne foreslog at
„[…] Danmark under ingen omstændigheder i freds-, krise- eller krigstid
vil tillade atomvåben på dansk område […]“, og at Folketinget derfor opfordrede regeringen til at „afstemme Danmarks øvrige sikkerhedspolitik
hermed og til aktivt at arbejde for, at Danmark forbliver atomvåbenfrit gennem etablering af en nordisk atomvåbenfri zone.“79
Fremskridtspartiet fremsatte et diametralt modsat dagsordensforslag:
„Idet folketinget erkender, at Danmark under anden verdenskrig blev forskånet for krigens rædsler og i 1945 atter genvandt friheden takket være
især USA og Storbritannien, udtaler folketinget sin fulde loyalitet over for
77

Pelle Voigt og Steen Folke, „Forespørgsel til forsvars- og udenrigsministeren: Hvad kan regeringen
oplyse om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“, Folketingstidende. Forhandlinger i
Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1586.
78
Hans Engell, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1587-94.
79
Pelle Voigt, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1594-99, citeret sp. 1599.
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Danmarks medlemskab af NATO og de forpligtelser, dette indebærer for
bevarelsen af vor frihed og selvstændighed […].“80
Socialdemokratiet fremsatte et tredje forslag:
„Idet folketinget bekræfter Danmarks medlemskab af NATO, opfordres regeringen til aktivt at arbejde for, at Danmark forbliver atomvåbenfrit gennem etablering af en nordisk atomvåbenfri zone.“81
Den efterfølgende debat var bemærkelsesværdig, for selvom Socialdemokratiet blev kritiseret for mangel på realisme af regeringspartierne,82 udviklede debatten sig først og fremmest til at være en strid mellem
Socialdemokratiet på den ene side og Venstre-Socialisterne og Socialistisk
Folkeparti på den anden side. De to sidstnævnte partier understregede gentagne gange, at Socialdemokratiet i den offentlige debat havde givet indtryk
af, at Socialdemokratiet ikke ønskede kernevåben på dansk jord. Spørgsmålet
var derfor, hvorfor partiet fremsatte en så moderat dagsordenstekst, som det
gjorde. Under debatten spurgte Steen Folke direkte, om Socialdemokratiet
var blevet bange for sin egen skygge. Gert Petersen bad desuden
Socialdemokratiet om at føre den politik, som det ifølge dets eget arbejdsprogram stod for.83 Således ses det, at Socialistisk Folkeparti og VenstreSocialisterne videreførte den strategi som sidstnævnte havde slået ind på
umiddelbart efter regeringsskiftet i efteråret 1982, og som gik ud på, at
„trække Socialdemokratiet så langt til venstre som muligt“.84 Det Radikale
Venstre tilsluttede sig denne strategi, og de stillede sig i debatten på linje med
de to venstrefløjspartier.85
Socialdemokratiet var således under beskydning fra såvel højre som venstre
side af Folketingssalen. Lasse Budtz holdt derfor et længere indlæg, hvor han
forklarede sit partis holdning nærmere. I indlægget understregede Budtz , at
selvom flere af de borgerlige aviser gentagne gange havde givet indtryk af no80

Arentoft, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1516-19, citeret sp. 1619.
81
Lasse Budtz, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1599-1603, citeret sp.
1603.
82
Henvendt til Socialdemokratiet udbrød Venstres ordfører Arne Christiansen således: „Vær dog realistisk!“; Arne Christiansen og Finn Jørgensen, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s
atomvåbenstrategi?“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983.
83
Steen Folke, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1627; jf. Gert Petersen,
sst., sp. 1613.
84
„Beretning fra VS’ folketingsgruppe perioden oktober 1982-juni 1983“, VS Bulletin, nr. 224, september 1983, s. 38.
85
Bilgrav-Nielsen, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1619-22.
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get sådant, så ønskede Socialdemokratiet ikke Danmark meldt ud af NATO.
Imidlertid var Øst-Vest-forholdet ekstremt anspændt. Alt tydede på, at de to
supermagter ikke kunne nå at indgå en aftale om at påbegynde våbenkontrolforhandlinger inden udgangen af 1983, hvilket havde været den dato, som
NATO havde besluttet sig for, da dobbeltbeslutningen blev truffet i 1979. Man
måtte derfor gå ud fra, at NATO – hvis intet andet skete – om kort tid ville påbegynde deployering af mellemdistanceraketter i den vestlige del af Europa.
Af denne årsag var det helt afgørende for Socialdemokratiet, at den danske
regering aktivt arbejdede for, at Danmark forblev atomvåbenfrit. Såfremt det
tilmed viste sig muligt at få erklæret Norden atomvåbenfrit, da var det
Socialdemokratiets politik, at en sådan erklæring skulle afstemmes med USA
og Sovjetunionen. Socialdemokratiet ønskede således ikke – sådan som det
var tilfældet hos Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne og Det Radikale
Venstre – at erklære regionen atomvåbenfri uden at tage USA med på råd.86
Da debatten nærmede sig sin afslutning gik Poul Schlüter på talerstolen.
Schlüter forklarede nu – stik imod sin udtalelse i „Berlingske Tidende“ 9. august – at han ikke var synderlig uenig i Socialdemokratiets holdning til spørgsmålet, og glædeligt havde det også været for statsministeren at høre om de
motiver, der lå til grund for den socialdemokratiske politik. Alligevel var han
betænkelig ved at stemme for den socialdemokratiske dagsorden, for efter
Schlüters skøn var den såvel „utydelig“ som „kryptisk“. Derfor tilrådede
Schlüter regeringspartierne, at de undlod at stemme, når Socialdemokratiets
dagsordensforslag kom til afstemning.87 Den socialdemokratiske dagsordenstekst blev vedtaget.
Dagbladsdebatten i sommeren og efteråret 1983 viste, at partiernes og politikernes synspunkter på spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone var
blevet polariseret siden regeringsskiftet. På den ene side afviste Det Konservative Folkeparti og Venstre i dagspressen at tage spørgsmålet alvorligt.
Udenrigsministeren omtalte ideen som „naiv“ og statsministeren forklarede,
at det ikke gav mening at drøfte spørgsmålet, så længe Sovjetunionen besad
kernevåben. Men også fra socialdemokratisk hold havde man skærpet tonen
og forandret politikken. Dels havde partiet fjernet formuleringen „i fredstid“
fra sit arbejdsprogram. Dels var Lasse Budtz blevet citeret for, at partiet ikke
„under nogen omstændigheder“ ville acceptere kernevåben på dansk jord.
Den hældning ses også i folketingsdebatten, dog i mindre grad. For her ekspliciterede Socialdemokratiet, at det kun var dets ønske at erklære Norden

86

Lasse Budtz, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1599-1603.
87
Poul Schlüter, „Forespørgsel om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi?“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 10. november 1983, sp. 1631-34, citeret sp.
1632.
N O R D E N S O M AT O M V Å B E N F R I Z O N E ( 1 9 8 1 - 1 9 8 7 )

163

kap. 65 rettet P

09/06/05

15:37

Side 164

atomvåbenfrit, såfremt det skete med såvel sovjetisk som amerikansk velsignelse. Firkløverpartierne var bevidste om, at i al fald USA ikke ville kunne
støtte en sådan erklæring, så derfor tog regeringen afstand fra Socialdemokratiets holdninger, men i knapt så skarpe vendinger. Venstre-Socialisterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre var ligeledes bevidst om,
at USA ikke ville støtte en kernevåbenfri zone i Norden, så derfor tog disse tre
partier også afstand fra Socialdemokratiets politik. Til gengæld benyttede
ordførerne fra de tre partier sig af debattens vilkår for at trække Socialdemokratiet politisk til venstre.
Denne skillelinje i folketingsdebatterne vedblev at eksistere frem til foråret
1988, hvor dagsordenpolitikken afsluttedes med valget i maj måned. Således
bekræftede Folketinget sit positive syn på oprettelsen af Norden som atomvåbenfri zone 15. marts 1984. Det blev gentaget i begyndelsen af maj samme år,
hvor det dog blev tilføjet – og det var nyt – at Danmark skulle forblive „atomvåbenfri i freds-, krise- og krigstid“. Det blev gentaget i en dagsorden af 1. november 1984. I de to sidste dagsordner, der pålagde regeringen at arbejde for
Norden som atomvåbenfri zone, 3. april 1986 og 9. december 1987, blev formuleringen om krise- og krigstid dog ikke benyttet. Fraset dagsordnen af 15.
marts 1984, hvor regeringspartierne undlod at stemme, valgte de at stemme
imod de efterfølgende dagsordner.88

Gennemgående debatemner
Som i debatterne om INF-spørgsmålet var der mellem 1983 og 1987 overordnet fire temaer, der prægede debatten om Norden som kernevåbenfri zone:
• For det første forsøgte fredsbevægelserne at holde liv i spørgsmålet.
• For det andet kritiserede fremtrædende politikere fra firkløverpartierne
samt andre debattører og eksperter socialdemokraterne for, at det gjorde
partiets politik afhængig af venstrefløjspartierne.
• For det tredje rettede Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne og Det
Radikale Venstre kritik mod Socialdemokratiet for at være for tilbageholdende i dets sikkerhedspolitik
• For det fjerde forsøgte Socialdemokratiet at forsvare sin sikkerhedspolitik.

Fredsbevægelsernes aktiviteter
Hvad angik det første spørgsmål – fredsbevægelsernes arbejde for at få erklæret Norden atomvåbenfrit – så havde fredsfolkene oplevet deres bedste periode i de første to-tre år af 1980erne. „Samarbejdskomiteen“ var imidlertid
allerede blevet kompromitteret efter den sovjetiske invasion af Afghanistan,
88

Dagsordnerne er opregnet i Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88, s. 233-39.
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og de følgende år havde såvel „Nej til atomvåben“ som Socialistisk Folkeparti
taget afstand fra organisationen. I 1981 meldte „International Liga for Fred
og Frihed“ sig ud af komiteen.89 Det betød dog ikke, at arbejdet for Norden
som atomvåbenfri zone ophørte. Store håb havde de nordiske „Kvinder for
Fred“ således til en aktion, der blev døbt „Traktat Nu“. Det var kampagne, der
blev konciperet i 1984, og som blev gennemført i 1985. Ideen var, at de nordiske bevægelser skulle arbejde sammen om at lægge pres på de nordiske landes regeringer, der skulle mødes i Finland i foråret 1985. Egentlig turde forudsætningerne for succes have været gode, for alle nordiske parlamenter
havde på det tidspunkt truffet beslutning om, at regeringerne skulle arbejde
for zonens realisering. Alligevel blev det en fiasko. Regeringerne ville ikke
være med, og ej heller fredsfolkene engagerede sig i det omfang, som arrangørerne havde forventet. På „Traktat Nu’s“ sidste dag arrangeredes et stort
folkemøde, hvor fredsarbejderne regnede med, at 200.000 personer fra de
nordiske lande ville møde op, men der kom blot 5.000.90
Med dermed var indsatsen ikke bragt til endelig til ende. Senere i 1985 besluttede fredsbevægelserne, at iværksætte en aktion i forbindelse med en fællesnordisk parlamentarikerkonference om Norden som atomvåbenfri zone i
København. Ifølge „Samarbejdskomiteens“ Anker Schjerning gjaldt det om at
motivere „den folkelige fredsvilje“. Desuden skulle bevægelsens støtter være
„mere synlige i debatten“. Derfor iværksattes en stor underskriftsindsamling,
og der blev indrykket annoncer i de store dagblade. Men også ved denne lejlighed måtte fredsfolkene indkassere en fiasko. Det eneste som aktivisterne
opnåede var, at kommunalpolitikere i Aarhus og København besluttede at erklære de to byer atomvåbenfrie i henholdsvis oktober 1985 og marts 1986.
„Samarbejdskomiteen“ var ved at være slidt op. Symbolikken var dog til at fornemme, da erklæringerne blev undertegnet uden for byrådssalene.
Tilsynsrådet skulle ikke blande sig. Set i tilbageblik fik fredsbevægelserne nok
ikke megen succes i årene mellem 1983 og 1987 i spørgsmålet.91 Imidlertid
skulle det i 1987 i forbindelse med anløbssagen vise sig, at sådanne erklæringer kunne blive vigtige (se nedenfor kapitel 66).

Kritik af Socialdemokratiet fra regeringspolitikere, borgerlige aviser
og eksperter
Som i INF-debatten kritiserede regeringspolitikere, borgerlige aviser og eksperter også i zonespørgsmålet Socialdemokratiet for at gøre sikkerhedspolitikken afhængig af venstrefløjspartierne. Eksempelvis bragte „Berlingske Ti89

„Udmeldelse“, Freds-Meddelelser fra Samarbejdskomiteen, nr. 2, november 1981; „Kritik af fredskomité.
Splittelse i fredsbevægelsen“, Politiken, 10. maj 1982; „Leder“, Forsvar. Militærkritisk magasin, nr. 7
(marts 1982). Tema: Det Polske Drama.
90
Dette og det nedenstående følger Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 238-39.
91
Sst.
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dende“ i slutningen af september 1983 en lederartikel, hvor avisen stillede
spørgsmålet, om Anker Jørgensen var såvel „døv“ som „blind“. Ifølge avisen
havde Anker Jørgensen lagt så megen afstand til Socialdemokratiets traditionelle sikkerhedspolitik, at partiet næsten ikke var til at kende. Men hvorfor
havde partiet skiftet holdning? For „Berlingske Tidende“ var svaret, at „[s]ocialdemokraterne lefler for folkesocialisterne og andre på den fløj, der vil
undergrave Danmarks faste udenrigspolitiske holdning. De spiller imidlertid
højt spil også med deres egen skæbne, når de agerer for ikke at lade sig overtrumfe af venstrekræfterne.“92 Og sådan fortsatte kritikken. Et halvt år senere
bragte „Berlingske Tidende“ 15. marts 1984 en artikel under rubrikken „Monitor“. En anonym skribent argumenterede nu for, at det var på tide, at
Socialdemokratiet besluttede sig for, hvilken sikkerhedspolitik det ønskede at
forfølge. Artiklens vurdering var, at det måtte være uforeneligt med et fortsat
dansk medlemskab af NATO at få erklæret Norden fri for kernevåben, da en
sådan erklæring var i modstrid med NATO’s atomstrategi. Da partiet vedblev
at hævde, at det ønskede fortsat dansk medlemskab af NATO, måtte partiet
ifølge skribenten stoppe engagementet i Norden som atomvåbenfri zone.
Problemet var dog – blev det anført – at Socialdemokratiet var blevet spændt
for venstrefløjspartiernes vogn. Disse partier ønskede Danmark udmeldt af
NATO, men eftersom der ikke kunne skabes flertal for det i Folketinget, da
bestod deres strategi i at „isolere“ Danmark i det atlantiske samarbejde.
Venstrefløjspartiernes første succes havde været, at Folketinget i 1983, med
stemmer fra Socialdemokratiet, havde taget afstand fra dobbeltbeslutningen.
Det næste delmål for venstrefløjspartierne var at få erklæret Norden atomvåbenfrit. Valgte Socialdemokratiet at spille med på denne melodi, var det med
til at risikere det danske alliancemedlemskab. Derfor måtte Socialdemokratiet beslutte sig for, hvad det ville med medlemskabet af NATO. Artiklens
forfatter afsluttede med ordene: „Det nytter ikke med de rituelle bekendelser
til alliancemedlemskabet, så længe man utilsløret flirter med en isoleret
atomvåbenfri zone i Norden.“93
Det synspunkt var professor Bent Jensen fra Odense Universitet enig i; blot
konkluderede han endnu mere vidtgående. For hvor den anonyme skribent
i „Berlingske Tidende“ anførte, at konsekvensen af – men næppe målet med
– den socialdemokratiske politik var, at Danmark måtte melde sig ud af
NATO, så anførte Bent Jensen med reference til partiets engagement i
Norden som atomvåbenfri zone, at Socialdemokratiet var på „støt neutralitetskurs“. Bent Jensen forklarede direkte, at man ikke kunne tro på socialdemokraterne, når de hævdede, at de ikke ønskede Danmark ud af NATO, for „i
praksis udhuler partiet mere og mere og oftere og oftere dansk medlemskab
92

„Både døv og blind?“ (leder), Berlinske Tidende, 20. september 1983.
Monitor, „Socialdemokratiet må beslutte sig: NATO eller en kernevåbenfri zone“, Berlingske
Tidende, 15. marts 1984.
93

166

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 65 rettet P

09/06/05

15:37

Side 167

af de vestlige demokratiers forsvarsalliance“.94 Og således fortsatte kritikken.
Eksempelvis fremsatte Uffe Ellemann-Jensen 10. juni 1986 synspunktet, at
Socialdemokratiets dagsordenpolitik måske nok var startet som „drilleri“,
men i 1986 var Socialdemokratiet ved at låse „sig fast i samarbejdet med“
Socialistisk Folkeparti, der forfulgte „andre sikkerhedspolitiske mål.“95

Venstrefløjskritik og radikal kritik af Socialdemokratiet
Hvad angik det tredje tema – at venstrefløjspartierne og Det Radikale Venstre
kritiserede Socialdemokratiet for, at det ikke var tilstrækkelig vidtgående – refererede „Politiken“ 16. marts 1984, at der dagen forinden havde været en
skarp debat i Folketinget. Ved denne lejlighed havde venstrefløjspartierne stillet forslag om, at regeringen skulle arbejde for, at der ikke kom atomvåben på
dansk jord. Socialdemokratiet havde imidlertid fremsat et andet forslag, der
blot bekræftede Folketingets „positive holdning til oprettelsen af en atomvåbenfri zone i Norden“.96 Dette førte til en voldsom debat mellem på den ene
side Socialdemokratiet og på den anden side de to venstrefløjspartier og De
Radikale. Under debatten anførte Arne Stinus, at der var markant forskel på
Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres politik, medens Pelle Voigt anklagede Socialdemokratiet for at være på „tilbagetog“. Lasse Budtz afviste kritikken som „pjat“, hvorpå Gert Petersen sagde, at den socialdemokratiske ordfører led af „infantil fornærmethed“.97 Og denne skillelinje i debatten videreførtes senere på året. 2. november 1984 omtalte „Politiken“ en anden debat i
Folketinget. Her havde Socialdemokratiet fremsat et dagsordensforslag, der
pålagde regeringen at arbejde „aktivt for“, at Danmark forblev atomvåbenfrit
i „freds-, krise- og krigstid“.98 Dermed havde Socialdemokratiet faktisk nærmet sig det standpunkt, som Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne og
Det Radikale Venstre havde efterspurgt i foråret 1984. Fra Socialdemokratiets
side havde man angiveligt formuleret dagsordnen sådan, at man antog, at
også de radikale kunne stemme for den. Da dagsordnen imidlertid kom til afstemning, valgte de to venstrefløjspartier og de radikale ikke at stemme for
den. I Folketinget kom til en meningsudveksling, hvor Arne Stinus anførte, at
det socialdemokratiske forslag var for vagt.99 Det helt overordnede konfliktpunkt i debatten mellem Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne samt de

94

Bent Jensen, „Anker J. på støt neutralitetskurs“, Jyllands-Posten, 10. marts 1984.
Uffe Ellemann-Jensen, „Under fodnoternes åg“ (kronik), Aktuelt, 10. juni 1986.
96
Jf. Lasse Budtz, „Forespørgsel om Nej til atomvåben og Danmarks NATO-medlemskab“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1983-84, 15. marts 1983, sp. 2122.
97
„S trækker i land om sikkerhed“, Politiken, 16. marts 1984.
98
Lasse Budtz, „Forespørgsel om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret, 1. november 1984, sp. 1309.
99
„Anker svigtet af oppositions-partier. Socialdemokratiet alene om dagsorden“, Politiken, 2. november 1984.
95
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radikale var, at Socialdemokratiet konsekvent krævede, at en atomvåbenfri
zone måtte respekteres og sanktioneres af såvel USA som Sovjetunionen. Alle
i dansk politik vidste, at det ville USA aldrig sanktionere, og derfor stillede de
tre partier sig i debatten stærkt kritisk til Socialdemokratiets politik helt frem
til 1988.

Socialdemokratiske svar
Den vedvarende beskydning, der således kom fra både højre- og venstrefløjen, gjorde det nødvendigt for Socialdemokratiet at forklare sig. Som i debatterne om INF-spørgsmålet understregede socialdemokraterne gentagne
gange, at partiet ikke ønskede Danmark ud af NATO. Tværtimod fastholdt
de, at Danmark var og fortsat skulle være medlem af den atlantiske alliance. I
den sammenhæng understregede fremtrædende socialdemokrater, at det var
partiets vigtigste politiske sikkerhedspolitiske ambition at fremme afspændingen og skabe mulighed for nedrustning. Det blev fremhævet talrige
gange, at den internationale situation var labil, og at socialdemokraterne
frygtede krigens komme. Derfor ønskede de, ja de krævede, at regeringen
skulle arbejde for, at Norden erklæredes kernevåbenfrit.100 Samtidig anførte
Lasse Budtz gentagne gange, at når partiet argumenterede for den politik,
som det gjorde, så var partiet en del af en bred international bevægelse.101
Som eksempel på Budtz’ argumentation skal fremdrages en kommentar
han lod offentliggøre i „Ny Politik“ i 1986. Artiklen hed „En atomvåbenfri
zone – drøm eller virkelighed?“, og den var en mere sammenhængende redegørelse for hans synspunkter på spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri
zone. Kommentaren kan opfattes som et svar på den kritik, som Budtz og
Socialdemokratiet havde været genstand for gennem en længere årrække.
Samtidig ses det, at han var knap så konfrontatorisk i denne artikel, som han
havde været tidligere i 1980erne, når diskussionerne faldt på zonetanken.
Indledningsvis forklarede Budtz, at zonetanken hverken var udtryk for drøm
eller virkelighed. Den var til gengæld „et mål, en mulighed som vi arbejder

100

Jf. eksempelvis Michael Ehrenreich, „S. bekræfter Danmarks medlemskab af NATO“, Berlingske
Tidende, 10. november 1983; samme, „Danmarks a-våbenpolitik fastholdes“, Berlingske Tidende, 11. november 1983; Lisbeth Knudsen, „S søger nu at styre uden om SF og VS“, Berlingske Tidende, 16. marts
1984; „Carl Otto Brix, „Sikkerhedspolitik kan hindre S-SF-regering“, Berlingske Tidende, 1. juni 1984;
Lisbeth Knudsen og Solveig Rødsgaard, „S spiller ud til ny bred enighed om sikkerhedspolitik“,
Berlingske Tidende, 9. juni 1984; Anker Jørgensen, „Atomvåbenpolitik og – ragnarok“, Aktuelt, 20. december 1984; Jens Maigaard, „Socialdemokratiet står med to valgmuligheder“, Berlingske Tidende, 4.
april 1986.
101
Jf. eksempelvis Lasse Budtz, „Forespørgsel om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation“,
Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret 1984-85, 1. november 1984, sp. 1308. Socialdemokratiets
forsvar for partiets politik i zonedebatten svarede i mangt og meget til forsvaret for partiets politik i
INF-spørgsmålet. Se hertil kapitel 63: Socialdemokratiske svar.
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med for at styrke afspændingen og nedrustningen ikke blot i det nordiske
område, men også på et globalt plan, forstået på den måde, at alene arbejdet
med at virkeliggøre zoneplanen er en afspændingsvirksomhed, en tillidsskabende foranstaltning, der selvsagt får endnu større betydning, når zonen en
dag er skabt.“102 Det lå således i argumentet, at selve arbejdet for realiseringen
af Norden som atomvåbenfri zone sigtede mod at skabe øget tillid mellem Øst
og Vest og at fremme muligheden for international afspænding. Undervejs
anførte Budtz, at det alle dage havde været Socialdemokratiets krav, at zonen
udelukkende skulle skabes, såfremt den kunne godkendes af USA og
Sovjetunionen.103
Hvad angik chancerne for at få gennemført zonetanken var Budtz ikke
udelukkende optimistisk. Vel eksisterede der et flertal i de nordiske landes befolkninger for zonetanken, og vel udtalte Sovjetunionen sig positivt herom.
Alligevel var der, forklarede Budtz, endnu ganske store forhindringer. Dels
stillede USA sig afvisende hertil. Dels havde Norge „et problem“, da der i det
norske storting eksisterede et flertal, der havde „vanskeligt ved at manifestere
sig ved afstemningerne, ifølge norske kilder fordi nogle stortingsmedlemmer
i centrumpartiet har ment, at man først og fremmest måtte tage hensyn til
udenrigspolitiske problemstillinger.“ Budtz mente således ikke, at „udenrigspolitiske problemstillinger“ skulle forhindre en positiv stillingtagen til spørgsmålet. Det var Budtz’ opfattelse, at de nordiske lande skulle finde en formel
for zonens oprettelse, som alle kunne acceptere, og at zonen skulle garanteres af begge stormagter. Det var imidlertid en større vanskelighed end som så.
Spørgsmålet var derpå, hvordan man skulle holde kontrol med zonen. Her
kunne man forestilles sig muligheder. Enten at en neutral iagttager førte kontrol med zonen. Eller at de to supermagter gjorde det. Det sidste forekom dog
urealistisk, da det formentlig ville kunne krænke de neutrale lande, Sverige
og Finland. Som sådan var det Budtz’ opfattelse, at man ikke uden videre ville
kunne gøre Norden til en atomvåbenfri zone. Men det gjaldt om at fortsætte
arbejdet hermed, og man måtte „have tålmodighed“.104 I 1986 var det således
Budtz’ standpunkt i debatten, at kampen for Norden som atomvåbenfri zone
nok var en kamp op ad bakke, men at kampen kunne vindes. I den sammenhæng opfattede han også selve den politiske proces, der skulle resultere i
Norden som atomvåbenfri zone, som vigtig.

102

Lasse Budtz, „En atomvåbenfri zone – drøm eller virkelighed“, Ny Politik, nr. 6, august 1986, s. 1112.
103
Sst. Gennemses dagsordnerne der blev vedtaget i Folketinget, kan dette bekræftes. Imidlertid
havde Budtz tidligere været tæt på at sige, at zonen ikke nødvendigvis skulle accepteres af de to supermagter. Således skrev han i oktober 1984, at zonen „helst“ skulle realiseres i en „større sammenhæng“, men derfor ikke nødvendigvis, og derpå at det også kunne „være gavnligt“ at få detaljeret
kendskab til USA’s holdning til oprettelsen af en zone; jf. Lasse Budtz, „Det klarer vi bedst selv“, Ny
Politik, nr. 10, oktober 1984, s. 6.
104
Sst.
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Norden som atomvåbenfri zone – en status
Overordnet kan de partipolitiske debattører inddeles i to: På den ene side argumenterede Venstre-Socialisterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet gennem hele perioden 1981-1987 for en erklæring
om Norden som atomvåbenfri zone. På den anden side afviste firkløverpartierne og Fremskridtspartiet at arbejde for en sådan erklæring.
Ved nærmere eftersyn var der dog flere skillelinjer, for selv om Socialdemokratiet talte vedholdende om en erklæring om Norden som atomvåbenfri zone, befandt partiet sig i en mellemposition mellem på den ene side regeringspartierne og på den anden side venstrefløjspartierne og de radikale.
Under de mange folketingsdebatter fremlagde Socialdemokratiet næsten
konsekvent dagsordensforslag, der i ordlyd og indhold var knapt så vidtgående som de dagsordensforslag, der blev fremsat af Venstre-Socialisterne og
Socialistisk Folkeparti. En anden forskel mellem Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne samt de radikale var de argumenter, der blev taget i anvendelse. Gennem hele perioden var det Socialdemokratiets standpunkt, at det
var en forudsætning for en zoneerklæring, at såvel USA som Sovjetunionen
sanktionerede zonens oprettelse. De radikale, Socialistisk Folkeparti og
Venstre-Socialisterne argumenterede derimod for, at Norden skulle erklæres
atomvåbenfri også uden accept fra NATO’s side. Dette synspunkt opnåede de
tre partier støtte til fra fredsbevægelsernes side, der dog var mest aktive i de
første to-tre år af 1980erne. Firkløverpartiernes argumenter for ikke at ønske
en atomvåbenfri zone var, at en sådan zone ikke var forenelig med NATO’s
politik, og at Danmark i denne kritiske fase af den kolde krig skadede sit renomme og muligvis endda det atlantiske samarbejde, såfremt landet ikke
fuldt ud lagde sig på linje med NATO’s politik. Såvel Venstre som
Socialdemokratiet gennemgik dog visse kursskift under debatten. I 1984 skærpede Socialdemokratiet retorikken, og argumenterede endnu mere vidtgående for en kernevåbenfri zone i Norden. Venstre skærpede også tonen, da
det i midten af 1980erne i stærke vendinger afviste ideen, efter at dets ordfører i 1982 havde udtalt, at Venstre så med sympati på den.
Det parti der var genstand for mest kritik i hele perioden var Socialdemokratiet. Fra firkløverpartiernes side og gennem de borgerlige aviser –
navnlig „Berlingske Tidende“ og „Jyllands-Posten“ – blev partiet beskyldt
for at svigte sin egen politik. Desuden blev det beskyldt for, at det gjorde
sikkerhedspolitikken afhængig af de radikale og venstrefløjen. Endelig kritiserede disse aktører Socialdemokratiet for, at det satte spørgsmålstegn
ved alliancemedlemskabet. Venstrefløjspartierne og de radikale beskyldte
derimod Socialdemokratiet for, at det ikke var villig til at sætte handling
bag sine holdninger, og samtidig forsøgte de to venstrefløjspartier at udnytte Socialdemokratiets stilling som oppositionsparti til at trække det mod
venstre.
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I midten af denne debat stod Socialdemokratiet. Lasse Budtz og Anker
Jørgensen hævdede utallige gange, at Socialdemokratiet ikke havde gjorde
sin politik afhængig af venstrefløjen. Derimod udtalte de gentagne gange, at
Socialdemokratiet var bekymret for den tiltagende oprustning og at frygten
for en atomkrig var partiets egentlige drivkraft i spørgsmålet. Samtidig ses
det, at Socialdemokratiets argumentation for Norden som atomvåbenfri zone
blev formuleret under indtryk af partiets drøftelser med sine søsterpartier i
„Socialistisk Internationale“ og „Scandilux“. Der dog næppe tvivl om, at de
danske socialdemokrater gik længere i spørgsmålet, end det norske socialdemokrati var enig i. Således kritiserede Gro Harlem Brundtland i 1985 under
et møde i „Scandilux“ de danske socialdemokrater for at føre en for aggressiv
politik i spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone.105

105

Notat om Scandilux-mødet i Bruxelles den 20. og 21. september [1985]. ABA, Socialdemokratiets
arkiv, ks. 1116.
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66 · Folketingsvalget 10. maj 1988
Den 19. april 1988 udskrev Poul Schlüter valg til Folketinget. Årsagen var, at
regeringen havde lidt nederlag på Christiansborg fem dage forinden, da det
sikkerhedspolitiske flertal vedtog en af Socialdemokratiet formuleret dagsorden, der stod i kontrast til regeringens politik. Dagsordenstriden handlede
om, hvorvidt regeringen – som Socialdemokratiet og det sikkerhedspolitiske
flertal ønskede det – skulle underrette besøgende orlogsskibe om, at Danmark ikke ønskede atomvåben på dansk territorium, eller om regeringen –
som den selv ønskede det – blot skulle orientere fremmede magter om den
gældende danske atomvåbenpolitik. Umiddelbart mindede de to forslag om
hinanden, men under overfladen lå spørgsmålet om, at besøgende skibe ikke
alene skulle kende, men også respektere den danske kernevåbenpolitik.
Dette var en vigtig forskel, for skulle det efterfølgende vise sig, at NATO’s orlogsfartøjer undertiden medbragte kernevåben, når de anløb danske have,
kunne regeringen frygte, at det sikkerhedspolitiske flertal på et senere tidspunkt ville vedtage en skærpet dagsorden, der krævede tilsagn fra kaptajnerne fra de enkelte skibe om, at de besøgende også respekterede den danske kernevåbenpolitik.1 Den danske regering gjorde striden til et kabinetsspørgsmål, hvorpå Schlüter udskrev folketingsvalg til 10. maj. Derpå etablerede han sin tredje regering. Den bestod af Det Konservative Folkeparti,
Venstre og Det Radikale Venstre. Med den partikonstellation havde Schlüter
splittet Folketingets hidtidige sikkerhedspolitiske flertal. Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti måtte til gengæld forlade regeringen.2
Valgkampen udformede sig til at være en stedfortræderdebat, idet ingen af
de store partier ønskede at drøfte anløbsspørgsmålets kerne. Substansen heri
bestod i to forhold. For det første var forsvaret af Danmark baseret på, at
NATO gjorde brug af kernevåben i tilfælde af krig, medens det samtidig var
dansk politik, at landet ikke ønskede kernevåben på dansk jord „under de
nuværende omstændigheder“, det vil sige i fredstid. For det andet var det
NATO’s politik hverken at be- eller afkræfte, hvorvidt dets orlogsfartøjer medbragte kernevåben – heller ikke når de anløb fremmede havne. Når NATO’s
krigsskibe kom til Danmark i fredstid, kunne man således ikke vide sig sikker
på, om NATO reelt respekterede den danske kernevåbenpolitik. Dagsordendebatten i april 1988 kredsede reelt omkring dette spørgsmål, men ingen af
de gamle alliancepartier ønskede at tage en principiel debat herom i offent-

1

Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement 1973-2003 (Danmarks Nationalleksikon, bd. 6),
2004, s. 346-54.
2
Se hertil kapitel 72. Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement 1973-2003, s. 354-59; samme,
„Sikkerhedspolitik og indenrigspolitik: Folketingsvalget den 10. maj 1988“, i Nikolaj Petersen og
Christian Thune (red.), Dansk udenrigspolitisk årbog 1988.
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Poul Schlüters valgpjece ved valget i 1988. (ABA).

ligheden. I den konservative folketingsgruppe diskuterede man eksplicit
denne vanskelighed. Niels Ahlmann-Ohlsen udtalte: „Jeg tror ikke, det vil
være let at forklare dette med, at skibe skal have et brev“, medens Kai Dige
Bach direkte stillede spørgsmålet: „Hvordan skal vi forklare, at vi selv bestemmer?“ Poul Schlüter svarede: „Det er rigtigt – det er et af problemerne at forklare, at vi selv bestemmer, men det gør vore allierede også.“3 Af denne årsag
formulerede de fleste af debattørerne sig under valgkampen i eufemismer, og
resultatet blev, at diskussionerne ikke alene kom skævt ind på anledningen til
valget. Debatten kom sjældent ind på skismaet mellem Danmarks atompolitik
og NATO’s politik om hverken at be- eller afkræfte om dets skibe (eller fly
som tilfældet var i Grønland) bar kernevåben.

Optakt
Den offentlige debat i Danmark om udenlandske krigsskibes anløb af danske
havne gik tilbage til 1985. På det tidspunkt havde den new zealandske regering gjort amerikanske skibes anløb af landets havne betinget af, at de ikke
3

Gruppemødereferater fra Det konservative Folkeparti, RA. Møde 14. april 1988, kl. 15.45.
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medførte kernevåben. Socialistisk Folkeparti gav i 1985 udtryk for, at Danmark burde føre en lignende politik, uden at partiet dog opnåede støtte til
det fra regeringen eller den øvrige del af det sikkerhedspolitiske flertal.
Større bevågenhed fik spørgsmålet i 1987, da „Nej til Atomvåben“ 9. september udsendte en pressemeddelelse. Heri forklaredes det, at København inden
for halvanden måned ville få besøg af to NATO-orlogsfartøjer; en amerikansk
destroyer, HAYLER (27.-30. september), og en britisk fregat, BOXER (10.-14.
oktober). Begge skibe var i stand til at medbringe atomvåben. Der var dog
ingen, der vidste, om de faktisk ville gøre det, for det var som nævnt NATO’s
politik hverken at be- eller afkræfte det spørgsmål, hvis det blev stillet. I pressemeddelelsen blev det anført, at bevægelsen havde sendt åbne breve til såvel
regeringen og Folketinget som til Københavns Kommune og den københavnske overborgmester, socialdemokraten Egon Weidekamp (1976-1989). Heri
krævede „Nej til Atomvåben“, at danske myndigheder afkrævede „garantier
fra alle besøgende militærskibe der anløber dansk havn, om at de ikke har
atomvåben ombord.“5 „Nej til Atomvåbens“ opfordring lå holdningsmæssigt
nær Socialistisk Folkepartis initiativer fra 1985.
Efterfølgende udspandt der sig en diskussion i Københavns Borgerrepræsentation. Om end diskussionen fandt sted bag lukkede døre, kunne pressen
og offentligheden følge den, for „Nej til Atomvåben“ udgav nyhedsbrevet
„Ekstra Posten“, hvori bevægelsen optrykte de åbne breve til folkeforsamlingerne samt dele af brevvekslingen mellem Borgerrepræsentationens medlemmer. Diskussionen kredsede om, hvorvidt det var en opgave for kommunalpolitikere at tage del i rigets sikkerhedspolitik.6 Det mente et flertal i Borgerrepræsentationen, at det var, for i midten af september opfordrede den „regeringen til at sikre, at udenlandske orlogsfartøjer ved flådebesøg i Københavns Havn ikke medfører atomvåben.“ „Politiken“ forklarede, at beslutningen blev vedtaget med 40 stemmer mod nul, idet Socialdemokratiet, Det
Radikale Venstre og partierne til venstre for midten stemte for forslaget, medens Det Konservative Folkeparti, Venstre og Centrum-Demokraterne undlod
at stemme.7 Regeringen afviste efterfølgende at imødekomme Borgerrepræsentationens anmodning, idet den ikke mente, at kommunalpolitikere skulle
blande sig i landets sikkerhedspolitik.8 Dette fik dog ikke kritikken til at forstumme; tværtimod syntes fredsfolkenes engagement at blive større. Samtidig

5

Pressemeddelelse af 9. september 1987 fra „Nej til Atomvåben“. Optrykt i Ekstra Posten, uge 39 nr.
17 (1987), s. 6. Ekstra Posten optrykte også de åbne breve til regeringen og Folketinget samt til
Weidekamp og Københavns Borgerrepræsentation, sst., s. 7-8.
6
Ekstra Posten, uge 39 nr. 17 (1987). De konservative mente ikke, at Borgerrepræsentationen skulle
blande sig i den sikkerhedspolitiske debat. Jf. Bent Nebelongs brev af 14. september 1987 til
Borgerrepræsentationen, optrykt s. 9-10.
7
„Nej tak til besøg af krigsskibe. Opfordring til regeringen fra Københavns politikere“. Politiken, 18.
september 1987.
8
Gregers Dirckinck-Holmfeld, Danmark dejligst. Den nye Danmarkskrønike, 1999, s. 261-62.
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blev spørgsmålet en sag i dele af dagspressen. Eksempelvis skrev Jørgen Dragsdahl en lederartikel i „Information“ i slutningen af september, hvor han argumenterede for, at Danmark skulle afvise anløb af krigsskibe, der kunne medbringe atomvåben. Afgørende var ifølge Dragsdahl, at „man“ var imod atomvåben, da disse udgjorde en „krigstrussel“. Derfor måtte Danmark tage afstand fra NATO’s fremgangsmåde (som i Dragsdahls formuleringer var synonymt med USA’s) med hverken at be- eller afkræfte atomvåbnenes tilstedeværelse på skibene. Ifølge Dragsdahl kunne man „roligt gå ud fra, at alle krigsskibe, som kan medbringe atomvåben, også gør det.“9 Dragsdahls leder bar
overskriften „Provokerende besøg“.
Diskussionerne til trods anløb HAYLER København 27. september 1987, og
hverken kaptajnen eller den amerikanske administration blev bedt om svar
på, hvorvidt skibet bar atomvåben eller ej. Ved skibets ankomst blev der – i
øsende regnvejr – gennemført en demonstration på Langelinie. Arrangøren
var „Nej til Atomvåben“. Det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentationen, Winnie Larsen, holdt en tale, der efterfølgende blev optrykt i
„Ekstra Posten“. Hun udtalte, at kommunalpolitikernes beslutning om at tage
del i den sikkerhedspolitiske debat var berettiget: „Jeg mener i høj grad at det
tilkommer københavnerne at have en mening om, hvad der sker i deres egen
havn lige midt i deres hjerte“. Larsen – og flere af hendes kolleger i den københavnske borgerrepræsentation – mente, at regeringen havde talt ned til
lokalpolitikerne. Derpå anførte hun, at demonstrationen også måtte opfattes
som en henvendelse til Folketinget om at tage det sikkerhedspolitiske flertal
alvorligt. Med Winnie Larsens formulering stod det klart, at hun ikke var enig
med sin egen partiformand, Svend Auken, der kort forinden havde udtalt til
„Politiken“, at hans parti tog afstand fra at kræve tilsagn fra fremmede orlogsskibe om, at de ikke medbragte atomvåben. Det havde ikke været Socialdemokratiets politik, da det selv havde regeringsansvaret, og der var „ingen
grund til at ændre“ denne praksis nu da partiet var i opposition.10 Om end
Auken ikke ekspliciterede det, lå det i hans argumentation, at afskrækkelseselementet i alliancepolitikken måtte opretholdes.

Dagsordenstrid
Med besøgene af orlogsfartøjerne, „Nej til Atomvåbens“ og Borgerrepræsentationens aktiviteter var spørgsmålet om udenlandske krigsskibes anløb af
danske havne tematiseret i den offentlige debat. I november 1987 stillede

9

„Provokerende besøg“ (leder, sign. JD), Information, 26. september 1987.
„Tale af borgerrepræsentant Winnie Larsen – Socialdemokratiet ved demonstration imod flådebesøget på Langelinie søndag den 27. september kl. 14“, Ekstra Posten, uge 41 nr. 19 (1987), s. 8; jf.
„Provokerende besøg“ (leder, sign. JD), Information, 26. september 1987.

10
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Socialistisk Folkeparti forslag i Folketinget om, at udenlandske krigsskibe kun
måtte anløbe danske havne såfremt „de pågældende fartøjers chef eller dennes regering i hvert enkelt tilfælde forsikrer, at fartøjerne ikke medfører
atomvåben.“11 Det Radikale Venstre støttede Socialistisk Folkepartis forslag,
medens Socialdemokratiet lagde sig på en mere moderat linje, idet partiet på
Christiansborg gav udtryk for, at Danmark over for fremmede regeringer blot
burde „præcisere“ den danske holdning og understrege, at Danmark forventede denne respekteret.12 Frem til marts 1988 fortsatte socialdemokraterne
internt diskussionen om, hvilken ordlyd henvendelsen til fremmede magter
skulle have. I slutningen af marts 1988 oplyste „Information“, at den socialdemokratiske folketingsgruppe havde besluttet sig for at stille et ændringsforslag til Socialistisk Folkepartis forslag, da Socialdemokratiet fandt, at der over
for udlandet skulle „gøres opmærksom på den danske holdning“, og at en forudsætning for at fremmede skibe måtte anløbe danske havne var, at „de besøgende fartøjer kender og respekterer denne danske holdning.“13
„Informations“ oplysninger var ikke helt præcise. Det blev klart 14. april
1988, da Lasse Budtz præsenterede sit partis dagsordensforslag i
Folketingssalen. Det lød:
„Idet Folketinget konstaterer, at det igennem 30 år har været dansk politik
ikke at ville modtage atomvåben på dansk område, herunder i danske
havne, opfordres regeringen til at underrette besøgende orlogsfartøjer herom.“14
Danmark skulle med andre ord rette henvendelse til de enkelte skibe, hver
gang de anløb danske havne. Hermed kunne man i den offentlige debat konstatere et skifte i partiets politik, hvis formuleringen sammenholdes med
Aukens udtalelse blot et halvt år tidligere (jf. ovenfor). Fra konservativ side
stillede Per Stig Møller et andet dagsordensforslag:
„Idet Folketinget bekræfter Danmarks politik om atomvåbenfrihed, der har
været gældende siden 1957, hvorefter atomvåben under de nuværende omstændigheder ikke accepteres på dansk territorium, herunder landområ-

11
Jf. Nikolaj Petersen, „Sikkerhedspolitik og indenrigspolitik: Folketingsvalget den 10. maj 1988“, i
Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk udenrigspolitisk årbog 1988.
12
Sst.; jf. Jørgen Estrup, „1. beh. af f. t. beslut. vedr. krigsskibe med atomvåben på dansk territorium
m.m.“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1987-1988, 27. november 1987, sp. 2871-87; Jens
Thoft, „Forslag til folketingsbeslutning om garanti mod atomvåben på orlogsfartøjer i danske
havne“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 1987-1988, sp. 2871.
13
Information citeret efter Nikolaj Petersen, „Sikkerhedspolitik og indenrigspolitik: Folketingsvalget
den 10. maj 1988“, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk udenrigspolitisk årbog 1988.
14
Lasse Budtz, „Forespørgsel til udenrigsministeren“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget 19871988, 14. april 1988, citeret sp. 9765.
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der, farvande og havne, pålægges det regeringen at orientere andre stater
om denne danske holdning.“15
Med formuleringen om at Danmark blot skulle „orientere om“ den danske
holdning betonedes det, at regeringen ønskede at bevare status quo. Situationen tilspidsedes da de to forslag kom til behandling i Folketingssalen. Det
Radikale Venstre havde på forhånd udtalt, at det kunne stemme for begge forslag, og eftersom det var almindelig praksis, at regeringens forslag skulle til afstemning først, såfremt det kunne samle flertal i folketingssalen, var det forventningen, at de konservatives forslag ville blive vedtaget og det socialdemokratiske bortfalde. Som følge af pres fra Socialistisk Folkeparti fik Socialdemokratiet imidlertid det socialdemokratiske dagsordensforslag bragt til afstemning først.16 Afstemningen fandt sted, og det socialdemokratiske forslag
blev vedtaget med Det Radikale Venstres stemmer. Mødet blev hævet. Én time
senere blev det genoptaget. Poul Schlüter gik på talerstolen, hvor han fremsatte en „udtalelse af særlig karakter“. Schlüter sagde:
„I går kl. 14.20 førte jeg en samtale Socialdemokratiets formand. Under
denne samtale tilsikrede Socialdemokratiets formand mig, at dersom regeringen i dag fremsatte sin egen dagsorden om problemerne vedrørende
atompolitikken, ville Socialdemokratiet sørge for, at regeringens dagsorden kom til afstemning først.“17
Svend Auken blev oprørt og råbte fra salen: „Det er lyv!“18
Schlüter fortsatte:
„Alle vil forstå, at det er med megen overraskelse, jeg i dag oplever, at da
der indleveredes de 17 navne, er Socialdemokratiets formand det første
navn på listen. Sådan er det blevet i dansk politik. Det beklager jeg dybt.“19
Statsministeren understregede derefter, at det var „helt afgørende“ for regeringen, at det danske medlemskab af NATO forblev usvækket. Desuden var
det „helt afgørende“, at Danmark kunne modtage flådebesøg som hidtil. Re-

15
Per Stig Møller, „Forespørgsel til udenrigsministeren“, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketinget
1987-1988, 14. april 1988, citeret sp. 9770.
16
Det anføres flere steder i erindringslitteraturen, at det var et par SF’ere, der fandt ud af, at man
kunne få det socialdemokratiske forslag til afstemning først. Pelle Voigt anfører, at han fik ideen.
Pelle Voigt, Sejre og fodfejl – set i mit bakspejl, 1999, s. 154-79, her s. 176-78. Mere herom i kapitel 72.
17
Poul Schlüter, „Udtalelse af særlig karakter af statsministeren“, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1987-88, 14. april 1988, sp. 9828-29. Også optrykt i Berlingske Tidende, 15. april 1988.
Overskriften lyder: „Statsminister Poul Schlüters to taler“.
18
Sst.
19
Sst.
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BT’s forside den 15. april
1988. Bladets chefredaktør,
der havde en fortid i
Socialdemokratiets pressetjeneste, havde nu en privat
forbindelse til Niels Helveg
Petersen. De to havde spillet
skak sammen i Helvegs
hjem aftenen før anløbsdebatten.

geringen ville nu tage situationen op til overvejelse og inden ti dage meddele
Folketinget, hvilke konsekvenser den ville drage af den seneste dagsorden.
Når det skulle tage ti dage at tage stilling til, hvordan regeringen ville reagere,
var det fordi, regeringen i den mellemliggende tid ville „undersøge og orientere sig om, hvilke konsekvenser vore allierede eventuelt vil drage af dagsordenen, og overveje, hvorvidt det vil være muligt at bevare vort medlemskab af
NATO aldeles usvækket.“20
Schlüters udtalelse vakte opmærksomhed. Med beskyldningen om løftebrud fik Poul Schlüter sat spørgsmålstegn ved Svend Aukens troværdighed.
Svend Auken blev vred og ønskede at tage til genmæle, men det havde han
ikke mulighed for, da procedurereglerne i Folketinget gjorde det umuligt at
svare på en „udtalelse af særlig karakter“. Leif Hermann, medlem af
Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe, skulle have sagt: „Det er den første
offentlige henrettelse siden 1864.“21 Da mødet i Folketinget var slut, holdt

20
21

Sst.
Citeret efter Gregers Dirckinck-Holmfeld, Danmark dejligst, s. 265.
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Svend Auken et pressemøde. På spørgsmålet om Schlüter havde løjet, svarede
Auken: „Ja!“.22 Samme dag skrev han et åbent brev til Poul Schlüter:
„Den 14. april 1988
Statsminister Poul Schlüter
I din redegørelse til Folketinget i dag hævdede du, at jeg i går i en telefonsamtale skulle have lovet dig, at den dagsorden, regeringen agtede at fremlægge ved debatten i dag, skulle komme til afstemning før den socialdemokratiske dagsorden.
Udover det utilbørlige i at referere fra personlige samtaler er jeg chokeret over, at du giver et så misvisende referat som du gjorde i Folketinget,
oven i købet uden at jeg havde mulighed for at imødegå det direkte.
I samtalen fortalte jeg, at Socialdemokratiet ville fremsætte sin egen
dagsorden, og jeg refererede indholdet af den. Vi havde derfor en kort
drøftelse af, hvilken dagsorden der ville komme til afstemning først, og jeg
sagde, at det var normal praksis, at det gjorde en dagsorden fra regeringen.
Denne praksis er senere blevet bekræftet af Folketingets formand i dag.
Du bad ikke om nogen aftale med Socialdemokratiet om en bestemt rækkefølge for afstemningen, og en sådan aftale er da heller ikke indgået. At
tro, at Socialdemokratiet skulle redde regeringen, hvis dens eget parlamentariske grundlag ikke var i orden, er i øvrigt en absurd tanke.
Jeg betragter efter dine misvisende og ærerørige udtalelser i dag ethvert
personligt tillidsforhold os imellem som umuligt. Jeg tror også, at fremtidige drøftelser mellem din regering og Socialdemokratiet vil blive alvorligt
belastet.
På Socialdemokratiets vegne
Svend Auken“23
Med disse udmeldinger var det personlige tillidsforhold mellem oppositionslederen og regeringschefen bristet. Dagen efter omtalte „Det fri Aktuelt“ på
forsiden den foregående dag som „Vredens dag“.24 „Berlingske Tidende“ fornemmede hurtigt at situationen ville resultere i et valg, idet avisen samme dag
bragt en større artikel under overskriften „Nedtælling til valg“. En anden ar-

22
„Sidste Nyt“, tillæg nr. 7/88 til Politiske Breve. Poul Schlüter fastholdt samme dag, at han havde haft
en aftale med Auken; Sussie Sheikh, „Jeg taler sandt“, Det fri Aktuelt, 15. april 1988. Et par dage senere skrev Anker Jørgensen i BT, at Schlüters beskyldning var en „fed løgn“. Dette imødegik Schlüter
21. april 1988; jf. Poul Schlüter, „Når grove skældsord erstatter argumenter“. Optrykt i Poul Schlüter,
På talerstolen, s. 235-37.
23
Brevet er optrykt i Det fri Aktuelt, 15. april 1988. Den redaktionelle overskrift lød: „Schlüter løj“.
24
„Vredens dag“ (forside), Det fri Aktuelt, 15. april 1988; se også Erik Meier Carlsen, „Auken hængt
ud“, sst.
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tikel lød overskriften „En ond lang dag på Christiansborg“.25 De følgende
dage viste dagspressen, at den politiske afstand mellem regeringen og Socialdemokratiet også var øget.

Efterspil og valgkamp
Som Schlüter havde lagt op til, blev spørgsmålet nemlig stillet, om Danmark
med den seneste dagsorden risikerede det danske alliancemedlemskab.
Svend Auken svarede nej, og han forklarede, at spørgsmålet alene handlede
om Danmarks ret til selv at formulere sin atomvåbenpolitik; en politik der var
i overensstemmelse med H.C. Hansens beslutning i 1957. Dette forsvar til
trods kom Auken i modvind, og firkløverpartierne fik allerede 15. april reaktioner fra flere vestlige politikere; ganske som Schlüter havde anmodet om
dagen forinden. Eksempelvis citerede aviserne den amerikanske udenrigsminister George Schultz for at sige, at dagsordenen gav „anledning til at overveje det fortsatte forsvarssamarbejde med Danmark.“ Fra London erklærede
den konservative regeringschef Margaret Thatcher, at britiske krigsskibe ville
afholde sig fra at gennemføre øvelser i danske farvande, hvis den socialdemokratiske dagsorden skulle danne grundlaget for dansk politik. Og fra NATO
udtalte generalsekretæren Lord Carrington, at det ville få „alvorlige følgevirkninger“, hvis dagsordenen fik indflydelse på Danmarks politik i det atlantiske samarbejde. Også det vesttyske forsvarsministerium var kritisk over for
den nye dagsorden. Og fra Norge udtalte den tidligere konservative statsminister Kåre Willoch, at „Folketingets vedtagelse er beklagelig og et nyt bidrag
til at svække Danmarks position i NATO.“26 Disse reaktioner gjorde en række
borgerlige aviser flittigt brug af i de efterfølgende debatter.27
Da offentligheden efterhånden havde fået indtryk af, at udlandets reaktioner var vendt mod Socialdemokratiets dagsorden, offentliggjorde forskeren
Hans-Henrik Holm, der var afdelingsforstander i international politik ved
Journalisthøjskolen i Aarhus, en artikel i „Information“. Han forklarede, at
gengivelserne af de udenlandske reaktioner var upræcise. Flere af aviserne
beskar de vestlige udtalelser, så de underbyggede regeringens kritik af Socialdemokratiet. Så simpelt forholdt det sig dog ikke. Holm viste nu, at Lord
Carrington ikke havde taget så skarpt afstand fra dagsordenen, som aviserne
og flere borgerlige politikere gav indtryk af. Reelt havde Carrington sagt, at
25

„En ond lang dag på Christiansborg“; „Nedtælling til valg“. Begge i Berlingske Tidende, 15. april
1988.
26
„Norsk kritik“, Berlingske Tidende, 15. april 1988.
27
„Dansk deltagelse i NATO-gruppe i fare“, Berlingske Tidende, 15. april 1988; „Hvad skal kaptajnen
nu gøre“, Berlingske Tidende, 15. april 1988; Per Stig Møller, „På forkert grundlag“, Det fri Aktuelt, 6.
maj 1988. Udtalelserne sammenfattedes i artiklen „Danmarks sikkerhed i fare. Faren for det danske
NATO-medlemskab understreges af de udenlandske reaktioner“, Vor Tid, 43. årg., nr. 4, 2. maj 1988.
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det ville få alvorlige konsekvenser, såfremt dagsordenen blev implementeret
på en måde, så den var i modstrid med aftalerne inden for det atlantiske samarbejde. Af medierne havde man imidlertid fået det indtryk, at dagsordenen
i sig selv gav anledning til kritik. Tilsvarende forholdt det sig med den amerikanske reaktion. Også her ville kritikken først for alvor blive skarp, hvis
dagsordenen blev fortolket således, at Danmark ville anmode NATO’s skibe
om at be- eller afkræfte, hvorvidt de medbragte atomvåben. Men det stod der
intet om i dagsordenen af 14. april. Den opfordrede blot regeringen til at
„underrette besøgende“ orlogsfartøjer om gældende danske politik. Holms
pointe var, at medierne politiserede, og at de havde en tendens til at forsimple og således skævvride den sikkerhedspolitiske debat. Dermed skete der
reelt en misinformation af den danske befolkning.28 Beskæringer eller ej, så
bragte „Vor Tid“ 2. maj uddrag af artikler fra udenlandske aviser – „Le
Monde“, „The Times“, Die Welt“, „Arbeiderbladet“, „Frankfurter Allgemeine“
og „Financial Times“ – der alle tog afstand fra den seneste dagsorden.29
Uanset hvad de vestlige politikere havde sagt, syntes situation i midten af
april 1988 imod Socialdemokratiet og Auken.30 Efter at de internationale reaktioner var i hus, kastede Ellemann-Jensen 17. april yderligere benzin på bålet, da han i „Berlingske Tidende“ forklarede, at „det alternative sikkerhedspolitiske flertal har denne gang vedtaget en dagsorden, som sætter vort medlemskab af NATO på spil.“ Ellemann-Jensen anførte, at den danske regering
havde måttet sige fra over for den seneste dagsorden, blandt andet fordi „vore
nære allierede USA og Storbritannien […, anm.] har måttet sige, at en ændring af dansk politik i denne retning [at rette henvendelse til de enkelte
skibe og kræve tilsagn om, at de ikke medførte atomvåben, anm.] vil få følger“. Ellemann-Jensen benyttede således de vestlige politikere som argument
for, at det danske medlemskab var bragt i fare. Derpå forklarede han, at der,
foruden politiske årsager, også var „indlysende militære grunde bag“ regeringens holdning. Disse bestod i, at „[h]vis den potentielle modstander nøjagtig
ved, på hvilke orlogsfartøjer, – hvor og hvornår – der måtte befinde sig atomvåben, så vil den usikkerhed, der er så væsentlig i afskrækkelsen af en modstander, være væk.“31 Ellemann-Jensen bragte dermed afskrækkelsen som et indlysende vigtigt element i alliancepolitikken ind i debatten. Desuden spiddede
han Socialdemokratiet, der flere gange havde forklaret, at det ikke ønskede

28

Hans-Henrik Holm, „Valgkampen har fordrejet den sikkerhedspolitiske dækning“, Information, 2.
maj 1988.
29
„Skarp international kritik af socialdemokratiets sikkerhedspolitik“, Vor Tid, 43. årg., nr. 4, 2. maj
1988.
30
Én af de få udenlandske politikere der bakkede Auken op, var partikammeraten Karsten D. Voigt,
der var det vesttyske SPD’s udenrigspolitiske talsmand. Han udtalte, at det var „helt ude af proportioner“ at diskutere, om det danske alliancemedlemskab var blevet bragt i fare. Karsten D. Voigts udtalelse var som en dråbe i havet, og den druknede i mængden af kritik; jf. Avisårbogen 1988, s. 35.
31
Uffe Ellemann-Jensen, „NATO-medlemskabet er i fare“, Berlingske Tidende, 17. april 1988.
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forandringer i alliancepolitikken. „Hvorfor“, spurgte Ellemann-Jensen, skulle
Danmark da „begynde at skrive til hvert enkelt skib“?
Fra den militære sagkundskab tog forsvarets operative chef generalløjtnant
Bent Amled del i debatten. Han understregede, at planerne for forsvaret af
Slesvig-Holsten og Danmark ville være værdiløse, såfremt allierede skibe fremover måtte afstå fra at anløbe danske havne.32 Forsvarschefen, admiral S.E.
Thiede var mere fåmælt, men udtalte dog, at han håbede, at der ikke ville
finde en udvikling sted, der var „til skade for det militære samarbejde inden
for NATO.“33 Selv Det Radikale Venstre, der havde stemt for den socialdemokratiske dagsorden, tog afstand fra Auken. 16. april kunne partiets formand,
Niels Helveg Petersen, bekræfte, at hvis det kom til et folketingsvalg var det
ikke „aktuelt at pege på Svend Auken“.34
Set gennem dagspressen befandt Socialdemokratiet og Svend Auken sig i
en meget vanskelig situation. Dette var næppe en konsekvens af den seneste
dagsorden. Det var først og fremmest et resultat af måden, den var kommet i
stand på. Desuden var det et resultat af de efterfølgende danske og udenlandske reaktioner, samt den måde som sidstnævnte var benyttet på i den danske
presse. Auken havde næppe begået aftalebrud, men måske nok tillidsbrud.35
Dog kom det i samtiden til at se ud som om, han havde begået aftalebrud. En
samtidig opinionsundersøgelse viste, at et relativt flertal på 40 pct. af den danske befolkning havde fået den opfattelse, at der havde foreligget en aftale
mellem Schlüter og Auken. Disse 40 pct. mente med andre ord, at Auken
havde løjet. 37 pct. af de adspurgte kunne ikke tage stilling hertil. Blot 23 pct.
troede på Auken.36 Da Schlüter bekendtgjorde, at der måtte nyvalg til, var
hans forklaring, at dagsordenen af 14. april bragte Danmarks „fulde NATOmedlemskab“ i fare.37 Denne udmelding må ses på baggrund af, at firkløverregeringerne og det sikkerhedspolitiske flertal gennem knap seks år havde
været i konflikt med hinanden om aspekter af alliancepolitikken. I den periode var det gentagne gange blevet anført, at Socialdemokratiet var uansvarligt. Som ovenfor nævnt havde Ellemann-Jensen på Sabro Kro i 1983 angiveligt udtalt, at regeringen ikke ønskede valg på INF-spørgsmålet, da man risi32

Avisårbogen 1988, s. 34.
Forsvarschefens håb“, Berlingske Tidende, 15. april 1988.
34
„Helveg dropper Auken“ (forside), Det fri Aktuelt, 16. april 1988.
35
Se hertil kapitel 72; Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement 1973-2003, s. 352. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Ole Espersen citerede tre dage inden valget statsminister Poul
Schlüter for i et interview i „Ekstra Bladet“ at have sagt, at der blot var tale om „indforståelse“ mellem
Schlüter og Auken; jf. Ole Espersen, „Grov grundløs anklage“, Politiken, 7. maj 1988.
36
Ugens Gallup nr. 15 1988, „Vælgerne tror mest på Schlüter i dagsordensstrid“; http://www.gallup.
dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1988_15.pdf. Set 19. maj 2004.
37
Poul Schlüter, „Udtalelse af særlig karakter af statsministeren“, Folketingstidende. Forhandlinger i folketingsåret 1987-88, 19. april 1988, sp. 9909-12. Allerede 16. og 17. april spåede Berlingske Tidende og
Det fri Aktuelt, at reaktionerne fra NATO(-landene) ville føre til valg. „NATO’s dom over Danmark:
Valg“, Berlingske Tidende (forside), 16. april 1988; „NATO dømte valg“, Det fri Aktuelt (leder), 17. april
1988.
33
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kerede, at „ubefæstede sjæle“ faldt for Socialdemokratiets „propaganda“. Som
det vil fremgå af det følgende kapitel havde danskerne dog en langt mere
positiv opfattelse af såvel USA som Sovjetunionen i 1988, end de havde haft i
begyndelsen af 1980erne. Derfor var det ikke længere forbundet med samme
risiko at udskrive valg på sikkerhedspolitikken. Det har formentlig spillet en
rolle for Schlüters beslutning om at udskrive valg i 1988.
Under valgkampen fordelte partiernes sikkerhedspolitiske standpunkter på
sig på følgende måde: Socialdemokratiet var ubetinget tilhænger af det danske alliancemedlemskab, men understregede, at Danmark selv skulle bestemme, om der måtte være atomvåben på dansk territorium. Partiets slogan
lød: „Danmark bestemmer selv“.38 Socialistisk Folkeparti foretrak, at Danmark
var alliancefrit, men da der var et flertal i befolkningen, der ønskede dansk
medlemskab af NATO, respekterede Socialistisk Folkeparti dette. Omvendt
krævede partiet, at man „ubetinget [skulle, anm.] fastholde Danmarks atomvåbenfrihed og forstærke arbejdet for Norden som a-fri zone“, ligesom
Danmark skulle samarbejde med alle nationer, der vendte „sig mod oprustning og krigsforberedelse“. Partiets motto lød: „Atomfrihed“.39 Fælles Kurs
ønskede Danmark ud af NATO og et „totalt afrustet neutralt Danmark“.
Partiet ville spare 17 milliarder på forsvarets budget (dvs. hele budgettet) og
i stedet benytte pengene på sociale forbedringer.40 De konservative ønskede
ikke, at der skulle være atomvåben på dansk jord i fredstid: „Det véd vore allierede. Og det respekterer de“. Med dagsordenen af 14. april fandt partiet,
at Danmarks „fulde NATO-medlemskab“ blev sat „på spil“. Ét af partiets paroler var: „Sammenhold giver sikkerhed“.41 Venstre drog en parallel til Danmarks besættelse 9. april 1940, hvor landet ikke kunne forsvare sig. Det kunne
Danmark heller ikke i 1988, mente partiet. Valgets „helt afgørende spørgsmål“ var „Danmarks fortsatte medlemskab af NATO“. Vestres valgopråb lød:
„Det handler om frihed“.42 Centrum-Demokraterne lagde sig på linje med
Venstre med formuleringen „Vi kan regne med NATO – kan NATO stadig
regne med os? Fjern spørgsmålstegnet“.43 Kristeligt Folkeparti sagde „ja til
Danmarks fortsatte fred og frihed via fuldt NATO-medlemskab“, men gjorde
i øvrigt ikke meget ud af at betone, hvorledes det opfattede et fuldt alliancemedlemskab. Klart var det imidlertid, at Kristeligt Folkeparti holdningsmæssigt lagde sig på linje med de tre andre regeringspartier i anløbsspørgsmå-

38

Danmark bestemmer selv (Socialdemokratiets valgpjece, 1988).
Atomfrihed (Socialistisk Folkepartis valgpjece, 1988).
40
Arbejderpartiet Fælles Kurs (tryksag, 1988); Fælles Kurs – arbejder for dig og Danmark (tryksag, 1988).
41
Danmarks tryghed fremfor alt (De Konservatives valgpjece, 1988).
42
Det handler om frihed (Partiet Venstre, 1988). Sloganet „Det handler om frihed“ lå retorisk nært den
af Frihedsrådet og Minerva producerede film om besættelsesårene „Det gælder din frihed“ (1946).
43
„Fred i frihed er forudsætning for social tryghed“, Centrum-Demokraternes valgannonce. Optrykt
i Politiken, 8. maj 1988.
39
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Venstres valgpjece. (ABA).
let.44 Fælles for Centrum-Demokraternes og Kristeligt Folkepartis valgannoncer var, at de søgte at slå bro mellem militær sikkerhed og social tryghed.
Det Radikale Venstre anlagde en dobbeltstrategi. Partiet ønskede på den
ene side, at Danmark skulle arbejde for afspænding og nedrustning samt
„især fjernelse af atomvåben“. Men på den anden side understregede partiet,
at dansk indflydelse i internationale fora var betinget af et „konstruktivt arbejde og politisk bredde bag indsatsen.“ Som sådan lagde Det Radikale
Venstre op til et samarbejde med de borgerlige partier uden at undsige dets
ambitioner om afspænding. Partiets motto var: „Giv fornuften en chance“, og
samtidig arbejdede det for en regering med Niels Helveg Petersen som statsminister.45 Fremskridtspartiet betragtede konflikten på Christiansborg i april
som det rene „primadonneri“. De konservatives og socialdemokraternes to
dagsordensforslag blev af fremskridtsfolkene opfattet som identiske forslag.
Den eneste forskel var, om den danske holdning skulle sendes til „de angelsaksiske regeringer direkte pr. post eller via deres skibskaptajner“. For Fremskridtspartiet var valgets helt dominerende temaer „udlandsgæld, arbejdsløs44

„Politik er ikke blot et spørgsmål om teknik og økonomi – men også et spørgsmål om holdninger
og livsværdier“. Kristeligt Folkepartis valgannonce, optrykt i Berlingske Tidende 7. maj 1988.
45
Giv fornuften en chance (De Radikales valgpjece, 1988).
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hed, generationsskifteskat, landbrugets og skibsfartens vanskeligheder osv.“
Partiets valgråb lød: „Sæt skatten ned“.46
Under valgkampen lod „Nej til Atomvåben“ uddele løbesedler, hvor det opfordrede vælgerne til at stemme: „nej til atomvåben i Danmark – også i vore
havne“, „nej til atomvåben i de nordiske farvande“, „ja til Norden som atomvåbenfri zone“ og så videre.47 Samtidig udsendte bevægelsen en avis, hvor
hele det sikkerhedspolitiske spørgsmål blev set som en „lille nations kamp for
selvstændighed“.48
Det centrale tema i valgkampen var spørgsmålet om alliancemedlemskabet.
De borgerlige partier understregede til stadighed, at dette – helt eller delvist
– var bragt i fare, medens Socialdemokratiet gjorde sig store anstrengelser for
at forklare, at dette ikke var tilfældet. Enkelte gange blev alliancedilemmaet
omtalt som den problemstilling, valget drejede sig om, men det skete almindeligvis i omskrevet form, og debatten om provokation versus afskrækkelse
fyldte ikke meget. I stedet lå det som en understrøm i debatterne, at valget
handlede om troværdighed; Danmarks troværdighed, forsvarets troværdighed og Aukens troværdighed. Connie Hedegaard, der var ordfører på det forsvarspolitiske område for de konservative, understregede troværdighedsaspektet så sent som dagen før valget i en artikel i „Berlingske Tidende“.49
Et andet centralt tema i valgkampen var de gentagne beskyldninger om, at
Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske standpunkter var dikteret af Socialistisk Folkeparti.50 Dagen inden valget henvendte Hans Hækkerup, der var
Socialdemokratiets forsvarspolitiske ordfører, sig til de borgerlige vælgere.
Han skrev i en artikel i „Berlingske Tidende“, at påstanden var usand. Hækkerups argument lød: Fra 1982 til 1988 var der blevet vedtaget 27 sikkerhedspolitiske dagsordener i Folketinget. Socialdemokratiet havde fremsat 26, medens det havde fremsat den sidste i fællesskab med Det Radikale Venstre og
regeringspartierne. Stemmeafgivelserne ved disse forslag viste, at de radikale
46

Fremskridt, 16. årg., nr. 15, 26. april 1988.
„Stem nej til atomvåben“, NTA-valgløbeseddel, u.d. 1988.
48
Som det blev formuleret af Mia Fischermann i den redaktionelle artikel „Danmark netop nu“, Nej
til atomvåben. Frit valg?, NTA-temaavis nr. 29, maj 1988. Desuden opfordrede avisen danskerne til at
støtte den såkaldte „fredsflåde“, der var „en gruppe af private sejlere, som på forskellig måde er med
til at protestere mod stormagternes stigende oprustning på verdenshavene“. Protesterne fandt
blandt andet sted ved, at demonstranterne sejlede ud til orlogsfartøjer, hvor de bad om adgang til
skibene for at sikre, at de ikke medbragte kernevåben.“ Hanne Nielsen, „Fredsflåde mod krigsskibe“;
samme „Deltag i fredsflåden“. Begge i Nej til atomvåben. Frit valg?, NTA-temaavis nr. 29, maj 1988,
(bagsiden).
49
Connie Hedegaard, „Hvem skal have udspilsretten?“, Berlingske Tidende, 9. maj 1988.
50
Uffe Ellemann-Jensen, „NATO-medlemskabet er i fare“, Berlingske Tidende, 17. april 1988; Per Stig
Møller, „På forkert grundlag“, Det fri Aktuelt, 6. maj 1988; Poul Schlüter, „Hvad er alternativet?“,
Berlingske Tidende, 8. maj 1988, optrykt i Poul Schlüter, På talerstolen, 337-39. Det var dog ikke en ny
kritik. Uffe Ellemann-Jensen og Poul Schlüter havde sagt noget tilsvarende om Socialdemokratiets
økonomiske politik forud for valget, „Venstre løber ikke af plads“, Liberal. Venstres månedsblad/dansk
politik, nr. 1, marts 1988, s. 3-12; jf. Schlüters tale ved De Radikales sommerstævne i Daubjerg Dås, 9.
august 1987 „De radikales rolle“, Poul Schlüter, På talerstolen, s. 308-10, her s. 309, 310.
47
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havde stemt for 24 gange, de havde stemt imod to gange og undladt at
stemme én gang. Socialistisk Folkeparti havde blot stemt for dagsordenerne
18 gange, det havde stemt imod to gange og undladt at stemme syv gange.
Firkløverregeringerne havde undladt at stemme 14 gange, medens de kun
havde stemt imod syv gange. Hans Hækkerups pointe var, at Socialdemokratiet havde sin egen sikkerhedspolitik. I det omfang partiet stod på linje med
et andet parti, var det Det Radikale Venstre. Når det blev anført, at Socialdemokratiet var afhængigt af venstrefløjen og navnlig af Socialistisk Folkeparti, var det altså ifølge Hækkerup forkert.51
Sluttelig var valgkampen bemærkelsesværdig, eftersom Venstre og Det Konservative Folkeparti kun gjorde lidet ud af at betone det fortsatte samarbejde
med Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti efter valget, skønt firkløverpartierne gik til valg på at videreføre samarbejdet.52 Samtidig ses det, at
Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke gjorde meget ud af at kritisere
Det Radikale Venstre, der dog havde været en forudsætning for, at det sikkerhedspolitiske flertal gennem seks år havde kunnet tilføje regeringerne en
stribe nederlag, og som havde stemt for den dagsorden, der var den direkte
anledning til valget. Endelig ses det, at Det Radikale Venstre lagde vægt på et
„konstruktivt samarbejde og politisk bredde bag“ dansk politik; det vil sige en
invitation til de borgerlige partier. Det er anslået, at ovenstående forhold
havde sin forklaring i, at der allerede inden valget blev udskrevet, var blevet
skabt en forståelse mellem Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
og Venstre om, at disse partier ville søge at skabe et regeringssamarbejde efter næste valg. Umiddelbart efter Schlüters beskyldning om, at Auken havde
begået løftebrud, havde Niels Helveg Petersen udtalt, at Det Radikale Venstre
ikke ville pege på Auken efter et valg.53 Og på et konservativt pressemøde 5.
maj 1988 – på 43-års dagen for Danmarks befrielse – forudskikkede Schlüter,
at de konservative efter valget ville imødekomme radikale ønsker.54 Således lader debatten under valgkampen ane, at en ny regeringskonstellation var i støbeskeen. Men der var tale om et diskret spil, for hverken Centrum-Demokraterne eller Kristeligt Folkeparti var angiveligt opmærksomme herpå (se
nedenfor).
To dage før vælgerne skulle til stemmeurnerne, bragte Danmarks Radio
den afsluttende partilederdebat i fjernsynet. På et tidspunkt greb EllemannJensen ordet. Han kritiserede Socialdemokratiets sikkerhedspolitik, herunder
forklarede han, at partiets politik var ude af trit med de norske socialdemokraters holdning. Med denne udmelding – der som nævnt havde været anført
51

Hans Hækkerup, „En myte aflives“, Berlingske Tidende, 9. maj 1988.
Partierne indrykkede angiveligt kun én fælles valgannonce; Henning Fonsmark, Schlüters Danmark.
Historien om en politisk karriere, 1992, s. 191.
53
„Schlüter min mand“, Det fri Aktuelt, 16. april 1988.
54
Tesen om et parløb mellem Det Konservative Folkeparti og Venstre på den ene side og Det
Radikale Venstre på den anden side er udfoldet i Henning Fonsmark, Schlüters Danmark, s. 188-98.
52
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under hele valgkampen – lykkedes det endnu en gang at få antydet, at
Socialdemokratiets sikkerhedspolitik var gjort afhængig af venstrefløjen. Auken
svarede straks, at Ellemann-Jensen havde uret i denne vurdering, og Auken
kvalificerede sin egen vurdering med henvisning til, at han samme dag, det
vil sige 8. maj, havde talt i telefon med den norske udenrigsminister Thorvald
Stoltenberg. Denne havde – citerede Auken på flydende norske – spurgt
Auken:
„Ka’ du ikke lukke kjeften på ham Yffe!“55
Dagen efter skrev „B.T.“, at Svend Auken ikke havde talt med Stoltenberg,
hvilket Auken indrømmede. Til gengæld havde den norske udenrigsminister
talt med Aukens hustru. „BT’s“ journalister spurgte Auken, om Stoltenberg
„virkelig“ havde sagt, „at du skulle lukke kæften på Uffe?“ Auken svarede:
„Neej. Jeg lavede det om til et folkeligt udtryk. Jeg brugte bare Uffes egen facon“.56 Dagen efter forklarede Auken i „BT“, at ordvalget var hans „folkelige
formulering af det budskab, Stoltenberg gentagne gange er kommet med
over for mig under valgkampen.“57 Med formuleringen om at lukke kæften
på Venstres formand havde Auken bragt sig selv i en knibe. Fra Schlüter
havde udskrevet valget, havde spørgsmålet om troværdighed været en integreret del af debatten, og fra firkløverpartiernes side havde man bestræbt sig på
at stemple Auken som utroværdig samt som en person, med hvem man ikke
kunne indgå aftaler. Auken havde taget afstand fra denne kampagne, men to
dage forud for valget gav han selv næring til beskyldningen. Det svækkede
Aukens troværdighed, at han havde talt usandt i fjernsynet, og i de sidste dage
inden valget bragte aviserne mange artikler om den ikke stedfundne samtale
mellem Auken og Stoltenberg. På selve valgdagen optrykte „B.T.“ en forside
med et stort billede af Auken. Teksten lød i fede typer: „LØJ FOR ÅBEN
SKÆRM“. Ovenover billedet bragte „B.T.“ en boks med ordene: „Meningsmålingerne afslører: Schlüter igen“.58
Da stemmefordelingen blev gjort op, viste det sig, at Socialdemokratiet
havde vundet ét mandat, og selv om Auken havde fået mere end én skramme
under valgkampen, blev han valgets næststørste stemmesluger.59 Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti mistede henholdsvis ét og tre mandater, medens firkløverpartierne bevarede deres 70 mandater. Valgets store vinder var

55
Citeret og omtalt flere steder i litteraturen; jf. Gregers Dirckinck-Holmfeld, Danmark dejligst, s. 267;
Uffe Ellemann-Jensen, Din egen dag er kort. Oplevelser og indtryk, 1996, s. 299; Michael Kristiansen og
Thomas Larsen, Niels Helveg Petersen. Manden og magten, 1996, s. 188-89.
56
Aukens citatfusk for åben skærm“, BT, 9. maj 1988.
57
Bertel Thomsen, „Auken løj i valg-TV“, BT, 10. maj 1988.
58
„LØJ FOR ÅBEN SKÆRM“ (forsiden), BT, 10. maj 1988.
59
Auken fik mere end 35.000 personlige stemmer. Det var udelukkende Poul Schlüter, der fik flere
personlige stemmer. Han opnåede opbakning fra godt og vel 38.000 vælgere. Avisårbogen 1988, s. 44.
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Fremskridtspartiet. Den store taber var Fælles Kurs, der måtte forlade Folketinget.60 3. juni 1988 etablerede Schlüter sin tredje regering; denne gang bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre.
Dette var – på trods af borgfreden mellem de tre partier under valgkampen –
en overraskende sammensætning, for lige siden Schlüters første regering i
1982 havde de radikale været en del af Folketingets sikkerhedspolitiske flertal. Ved at optage de radikale i regeringen, og med fyringen af de to midterpartier, følte Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti sig svigtet. Centrum-Demokraternes Mimi Stilling Jakobsen udtalte:
„De Konservative og Venstre har splittet det borgerlige samarbejde ved den
metode de har dannet den nye regering på. Det er ikke bare sket på en sårende og tarvelig måde, men der er tale om utroligt uprofessionelt håndværk. Vi føler os helt klart snydt og dårligt behandlet, og jeg er umådeligt
skuffet over, at man tænker så kortsigtet.“61
Miljøminister i firkløverregeringen Chr. Christensen (1982-1988) fra Kristeligt Folkeparti forklarede 3. juni:
„Poul Schlüter har nu et troværdighedsproblem over for mig. Firkløveret
gik samlet til valg. Vi har bygget på ubrydelig tillid til hinanden Den tillid
holdt indtil efter valget. Det er ubehageligt og ubegribeligt, at to af firkløver-partierne har arbejdet for en anden regeringsløsning, uden at vi fik det
at vide.“62
Hvor firkløverpartierne havde anført, at Auken havde et troværdighedsproblem, vendte boomerangen nu tilbage til Schlüter. Med den nye regeringskonstellation mente de to fyrede midterpartier, at Schlüter ikke var ordholdende. Poul Schlüter forklarede efterfølgende, at Centrum-Demokraterne
havde stillet sig selv uden for indflydelse, da det i de sidste dage af valgkampen havde fremført „mange stærke karakteristikker“ af Det Radikale Venstre.63 Desuden udtalte han, at en KVR-regering ville skabe orden „i Danmarks forhold til NATO“.64 Uffe Ellemann-Jensen afviste, at der var forhand60

For mandatfordelingen se Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945 (Gyldendals
Danmarkshistorie, bd. 8), 1990, s. 478.
61
Mimi Stilling Jakobsen citeret efter „CD: Vi blev snydt“, Berlingske Tidende, 4. juni 1988. Også citeret i Henning Fonsmark, Schlüters Danmark, s. 196.
62
Sst.
63
Michael Ulveman og Erik Skov Pedersen, „CD satte sig selv udenfor“, Vor Tid, 43. årg., nr. 6, 27.
juni 1988, s. 3. Hermed hentydede Schlüter formentlig til, at Erhard Jacobsen den 7. maj blev refereret for en udtalelse om, at Centrum-Demokraterne ikke ville tilnærme sig Det Radikale Venstre
efter valget. Dermed dementerede han forestillingerne om etablering af en femkløverregering. Uffe
Ellemann-Jensen kaldte Erhard Jakobsens udtalelse for „dum“. Jens J. Krogh, „Nej til frieri“, Det fri
Aktuelt, 7. maj 1988.
64
„CD: Vi blev snydt“, Berlingske Tidende, 4. juni 1988.
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let „bag ryggen af CD og kristeligt folkeparti.“ Imidlertid havde det været en
forudsætning for fodnotepolitikkens afslutning, at få brudt „det alternative
flertal“.65 Dette var nu sket.
4. juni 1988 – dagen efter at KVR-regeringen var dannet – offentliggjorde
„Berlingske Tidende“ en knap så opsigtsvækkende artikel. Det forklaredes, at
NATO accepterede dagsordenen af 14. april, „når den udføres sådan, at
NATO-landene kan acceptere den.“66 Dette svarede ganske præcist til det,
som Lord Carrington havde udtalt allerede 15. april 1988.

65

Uffe Ellemann-Jensen, „Derfor fik vi KVR-regeringen“, Liberal. Venstres månedsblad/dansk politik, nr.
2, august 1988, s. 3-10.
66
Hugo Gården, „NATO kan leve med den nye sikkerhedspolitik“, Berlingske Tidende, 4. juni 1988.
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67 · USA og Sovjetunionen i den danske
offentlighed (1979-1991)
Hvordan betragtede danskerne USA og Sovjetunionen, og hvordan blev de
amerikanske og sovjetiske statsledere opfattet? Debatterne om dansk sikkerhedspolitik i 1980erne handlede ikke alene om, hvilken linje Danmark skulle
anlægge i konflikten mellem Øst og Vest. De var også under påvirkning af
danskernes syn på USA og Sovjetunionen og på opfattelserne af de to landes
statsledere. Nedenstående vurderinger er først og fremmest baseret på
Gallups samtidige opinionsundersøgelser og dernæst på synspunkter fremsat
i dagspressen.
I foråret 1982 offentliggjorde Gallup en opinionsundersøgelse omhandlende de politiske forbindelser mellem USA og Vesteuropa. Undersøgelsen
omfattede også oplysninger om de vesteuropæiske landes opfattelser af
Sovjetunionen. Undersøgelsen viste, at vesteuropæerne generelt havde et positivt indtryk af USA. For Danmarks vedkommende havde henholdsvis 11 og
44 pct. (samlet 55 pct.) af de adspurgte et „meget positivt“ eller „nogenlunde
positivt“ indtryk af USA, medens henholdsvis 32 og 13 pct. (samlet 45 pct.)
havde et „noget negativt“ eller „meget negativt“ indtryk af USA. Anderledes
forholdt danskerne sig til spørgsmålet om, hvilken tillid de havde til „USA’s
klogskab til at håndtere de verdenspolitiske problemer“. Hertil svarede henholdsvis 6 og 38 pct. (samlet 44 pct.), at de havde „stor tillid“ eller „nogen tillid“ til USA’s klogskab, medens et flertal på henholdsvis 35 og 21 pct. (56 pct.)
„ikke“ havde „stor tillid“ eller „ingen tillid“ hertil. Om danskernes syn på Sovjetunionen viste undersøgelsen, at henholdsvis 1 og 11 pct. (samlet 12 pct.) af
de adspurgte havde et „meget positivt“ eller „nogenlunde positivt“ indtryk
heraf, medens henholdsvis 48 og 40 pct. (samlet 88 pct.) havde et „noget negativt“ eller „meget negativt“ indtryk heraf.1 Undersøgelsen viste således, at et absolut flertal af de adspurgte havde reservationer over for USA’s evne til at håndtere „de verdenspolitiske problemer“. Samtidig dokumenterede undersøgelsen, at reservation over for USA ikke indebar sympati for Sovjetunionen.2
Undersøgelsen gav også et indtryk af, hvorfor et absolut flertal af danskerne havde et „noget“ eller „meget negativt“ indtryk af USA’s evne til at
håndtere den internationale situation. Årsagen var, at danskerne fandt aspek1

Ugens Gallup, nr. 6 1982, „International Gallup om de politiske relationer mellem USA og
Vesteuropa“. Offentliggjort 7. marts 1982. Jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/
ug_1982_6.pdf. Set 17. august 2004.
2
Sammenlignet med de øvrige vesteuropæiske lande befandt Danmark sig i en mellemposition, idet
vesttyskerne havde størst tillid til amerikanerne (59 pct. af de adspurgte), medens briterne havde
mindst tillid til klogskaben bag amerikansk politik over for Sovjetunionen (63 pct. af de adspurgte).
Sst.
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ter af amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik ufornuftige. Således mente
et absolut flertal på 51 pct., at udstationeringen af de amerikanske mellemdistanceraketter enten ville forøge risikoen eller være uden betydning for, at
der opstod en atomkrig (henholdsvis 28 pct. og 33 pct.). Et relativt flertal bestående af 39 pct. var dog af den opfattelse, at udstationeringen ville „betyde
større beskyttelse“.3
Da Gallups undersøgelse blev gennemført, var den fornyede Øst-Vest-konfrontation en realitet, og undersøgelsen afspejlede de holdninger i den danske befolkning, som var blevet skabt gennem en årrække. Således var danskerne gennem dagspressen blevet informeret om såvel amerikansk som sovjetisk udenrigspolitik. Om sovjetisk politik nærede pressen i slutningen af
1970erne og begyndelsen af 1980erne ingen tiltro til, at den var udtryk for oprigtige ønsker om afspænding. Reaktionerne på det sovjetiske angreb på
Afghanistan havde været meget fordømmende i „Weekendavisen“, „JyllandsPosten“, „Berlingske Tidende“ og i „Aktuelt“.4 Det eneste dagblad der havde
udtrykt forståelse og sympati for den sovjetiske aktion var „Land og Folk“, der
mente, at den sovjetiske invasion var en sikring af „befolkningens selvbestemmelsesret“.5 Også i forbindelse med Sovjetunionens krænkelse af svenske farvande i september 1981 havde pressens reaktioner været stærkt kritiske.6 Da
Bresjnev døde i november 1982 var aviserne nok fåmælte i deres kritik af hans
udenrigspolitik, men positive var de ikke.7 Som sådan var der indtrådt et skifte
i holdningerne til Sovjetunionen. Hvor det politiske miljø havde fæstet håb,
men næppe den store tillid til Sovjetunionens udenrigspolitik i midten af
1970erne, var dette håb falmet ved indgangen til 1980erne.
Anderledes sammensat var den danske offentligheds billede af USA. Som
det er fremgået af de foregående kapitler, var der en generel forståelse og
sympati for USA og amerikansk udenrigspolitik i dele af den danske presse op
gennem 1980erne (navnlig i „Berlingske Tidende“ og i „Jyllands-Posten“).
Skønt bekymringen var til at øjne, da Jimmy Carter formulerede den såkaldte
Carter-doktrin, så var aviserne generelt positive over for USA.8 Imidlertid blev
3

Sst.
Jf. Eigil Steinmetz, “Sovjet-imperialismen er på march“, Weekendavisen. Berlingske Aften, 4. januar
1980. Se også „Kup i Kabul“ (leder), Morgenavisen Jyllands-Posten, 29. december 1979;
“Sovjetunionens aggression“ (leder), Berlingske Tidende, 6. januar 1980; „Nytårsknald“ (leder),
Aktuelt, 2. januar 1980.
5
„Ulvene hyler“ (leder), Land og Folk, 2. januar 1980.
6
„Sovjets ubåd“ (leder), Politiken, 31. oktober 1981, „Haj i Fredens Hav“ (leder), Jyllands-Posten, 30.
oktober 1981; „Whiskey-klassen“ (leder), Information, 30. oktober 1981.
7
Se til eksempel „Arven efter Bresjnev“ (leder), Berlingske Tidende, 12. november 1982; „Den gamle
mand“ (leder), Aktuelt, 12. november 1982; „Efter Bresjnev“, Politiken, 12. november 1982.
8
Denne bestod i, at USA opfattede ethvert udefra kommende forsøg på at vinde kontrol over Den
Persiske Golf („Persian Gulf region“) som et angreb mod USA’s interesser, hvorfor sådanne forsøg
af USA ville blive imødegået („repelled“) med alle midler, herunder militære styrker. Se hertil John
W. Young and John Kent, International Relations since 1945. A Global History, 2004, s. 497. Et par reaktioner: “Carter-doktrinen“ (leder), Berlingske Tidende, 25. januar 1980; “Svaret til Sovjet“ (leder, sign.
Frank Esmann Jensen), Weekendavisen. Berlingske Aften, 25. januar 1980.
4
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det politiske liv og danskernes holdning splittet under den amerikanske præsidentvalgkamp i sommeren/efteråret 1980, og navnlig var danskernes holdning til USA i 1980erne påvirket af, at Ronald Reagan overtog præsidentembedet i januar 1981. På venstrefløjen og i midten af dansk politik blev Reagan
betragtet med reservation. Eksempelvis havde Lasse Budtz i august 1980 karakteriseret Reagan som en person, der var „så reaktionær, at det støver“.9 Det
billede synes socialdemokrater og personer med tilknytning til venstrefløjen
at være blevet bekræftet i det første år, hvor Reagan var præsident. I forbindelse med Reagans 1-års jubilæum evaluerede dele af pressen, hvordan han
havde håndteret sit embede. Vurderingerne svingede mellem at være særdeles
kritiske („Information“) og forbeholdent positive („Berlingske Tidende“).10
Med den overvejende kritik/forbehold over for Reagan synes der dog i debatten at have været en tendens til, at Reagan delte danskerne i synet på amerikansk udenrigspolitik. Et fåtal fandt, at han nærmest måtte betragtes som en
frelserskikkelse, medens andre så ham som det modsatte. Illustrerende er en
meningsudveksling i Folketinget i maj 1981, hvor Helge Dohrmann fra Fremskridtspartiet priste Reagans kontante linje i Øst-Vest-forholdet, idet han
fandt det
„godt, at vi har fået en præsident, som hedder Reagan, som ikke bare kan
få styr på amerikanske forhold, men som også kan få styr på nogle af dem,
vi har her i folketinget“.11
Gert Petersen svarede, at han havde hørt Radioavis aftenen før, og her havde
været en
„meddelelse om, at nationalgarden i San Salvador var brudt ind i fængslerne og havde hentet 24 mennesker, fanger, trukket dem ud på gaden og
skudt dem ned. Det er den regering, USA og Reagan støtter. Jeg siger tillykke.“12
Da den amerikanske befolkning i 1984 skulle tage stilling til, om de ønskede
at genvælge Reagan, eller om den skulle stemme for en ny demokratisk præsident, gennemførte Gallup en opinionsundersøgelse med spørgsmålet: Vil
det være „bedst for verden, at Reagan bliver genvalgt, eller at man får en ny
præsident fra det demokratiske parti?“ Svarene viste, at 60 pct. af de adspurgte foretrak en demokratisk præsident. Ikke overraskende viste undersø9

Lasse Budtz, „Vi påvirkes alle“ (leder), Ny Politik 1980, nr. 8. august 1980, s. 4.
„Et år med Reagan“ (leder, sign. JD), Information, 23.-24. januar 1982; „Et år med Reagan“ (leder),
Berlingske Tidende, 24. januar 1982.
11
Helge Dohrmann, „1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben“, Folketingstidende.
Forhandlinger i Folketingsåret 1980-81, 8. april 1981, sp. 9617.
12
Gert Petersen, sst., sp. 9617.
10
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gelsen, at ønsket om at få udskiftet Reagan var størst blandt Socialdemokratiets og venstrefløjens vælgere. Mere overraskende var det, at selv blandt
borgerlige vælgere var der kun 23 pct., der troede, at det ville være bedst for
verden, hvis Reagan blev genvalgt.13 Reagan blev endnu betragtet som en konfrontatorisk politiker.
Offentlighedens billede af USA og Sovjetunionen forandredes betragteligt
i sidste halvdel af 1980erne. Dels fik Sovjetunionen en ny leder, dels forbedredes forbindelserne mellem USA og Sovjetunionen. Hvad angik synet på
Sovjetunionen, introducerede Mikhail Gorbatjov kort tid efter sin tiltrædelse
i 1985 en række reformer under sloganerne „glasnost“ og „perestrojka“.
Selvom flere aviser opfattede Gorbatjov som en „stålsat kommunist“, blev han
samtidig set som en forhandlingsinteresseret statsleder og som en positiv fornyer af sovjetisk politik.14 Kun to år efter Gorbatjovs udnævnelse til generalsekretær viste en Gallup-undersøgelse fra foråret 1987, at Gorbatjovs imødekommende stil havde forandret danskernes syn på Sovjetunionen. Hvor blot
10 pct. af de adspurgte havde haft et positivt syn på Sovjetunionen i 1982,
havde knap fire gange så mange (37 pct.) en positiv opfattelse af
Sovjetunionen i 1987. På spørgsmålet om sandsynligheden for, at Sovjetunionen ville angribe Vesteuropa indenfor de næste 3 år viste undersøgelsen,
at 16 pct. af de adspurgte i 1982 fandt dette „meget eller nogenlunde sandsynligt“ og en femtedel heraf (3 pct.) dette „meget eller nogenlunde sandsynligt“ i 1987. Hele 84 pct. var af den opfattelse, at det ikke var så sandsynligt eller slet ikke sandsynligt.15 Den i stigende grad positive opfattelse af Sovjetunionens udenrigspolitik betød dog ikke, at danskerne blev mere reserverede
over for USA. Tværtimod viste undersøgelsen, at den danske befolkning også
havde fået en mere positiv opfattelse af amerikansk politik i almindelighed.
Hvor 47 pct. af de adspurgte i 1982 havde haft et positivt indtryk af USA, var
procentandelen i samme spørgsmål i 1987 54.16
Det positive syn på Sovjetunionen og opfattelsen af Gorbatjov som en fredens mand var formentlig påvirket af Reagans og Gorbatjovs forhandlinger i
Reykjavik om rustningskontrol (11.-12. oktober 1986). Ved den lejlighed
havde begge statsledere vist vilje til en dramatisk reduktion af antallet af opstillede kernevåben i Europa. Da Gallup efterfølgende gennemførte en opinionsundersøgelse om befolkningens syn på årsagerne til forhandlingssammenbruddet, var det dog vurderingen blandt 44 pct. af de adspurgte, at USA bar

13

Ugens Gallup, nr. 4 1984, „Reagan ikke populær i Danmark“. Offentliggjort 11. marts 1984. Jf
http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1984_4.pdf. Set 17. august 2004.
14
Citeret efter „Gorbatjovs egen kongres“ (leder), Berlingske Tidende, 8. marts 1986.
15
Ugens Gallup, nr. 10 1987, „Gorbatjov har øget Sovjets anseelse betydeligt“. Offentliggjort 5. april
1987. Jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/UgArkivValg.asp?dokument=198710&AarValg=1987.
Set 17. august 2004.
16
Alligevel var der endnu blot 37 pct. af de adspurgte, der havde „stor“ eller „nogen“ tillid til „USA’s
klogskab til at håndtere de verdenspolitiske problemer“. Sst.
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„Man kan for tiden iagttage en påfaldende lighed mellem storpolitik og børnehaveleg.“
Bragt i Berlingske Tidende den 12. maj 1984 i anledning af Sovjetunionens afbud til
olympiaden i Los Angeles. (Jens Hage).
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„hovedskylden“ for, at forhandlingerne ikke havde ført til en aftale. Blot 17
pct. mente, at Sovjetunionen bar hovedansvaret, medens 47 pct. ikke vidste
hvad de skulle svare.17
Efter INF-traktaten (1987) og Berlinmurens fald (1989) tilnærmede USA
og Sovjetunionen sig hastigt hinanden, og opfattelsen i den danske befolkning var generelt positiv, hvad enten det drejede sig om USA eller Sovjetunionen. I 1990 gennemførte Gallup endnu en undersøgelse af, hvem af de
to statsledere, George Bush og Mikhail Gorbatjov, der blev opfattet som mest
charmerende, intelligent, ansvarsfuld og kompetent m.v. Resultatet viste dødt
løb. 38 pct. fandt, at Gorbatjov gjorde mest for freden, medens 22 pct. mente,
at Bush gjorde mest herfor. Der var også et relativt flertal (35 pct.) af de adspurgte, der var af den opfattelse, at Gorbatjov var mest intelligent, ligesom et
relativt flertal (44 pct.) fandt ham mere charmerende end Bush. Til gengæld
var der et relativt flertal (45 pct.), der var af den opfattelse, at Bush gjorde
mere for menneskerettighederne, end Gorbatjov gjorde. Og der var et relativt flertal (27 pct.), der mente Bush var mere ansvarsbevidst og kompetent
som statsmand, end Gorbatjov var. Det mest bemærkelsesværdige ved undersøgelsen var dog, at en meget stor procentdel af de adspurgte ikke kunne tage
stilling til ovenstående spørgsmål. Mellem 36 og 52 pct. svarede, at de ikke
vidste, hvad de skulle svare. Ved slutningen af den kolde krig havde den danske befolkning således et positivt billede af såvel Sovjetunionen som af USA
og deres ledere. Det var en ny tendens, for tidligere havde synet på USA været tvetydigt og vurderingen af Sovjetunionen i det væsentlige kritisk.

17

Ugens Gallup, nr. 36 1987, „Reykjavik-mødet blev opinionsmæssigt en gevinst for Gorbatjov“.
Offentliggjort 21. december 1987. Jf. http://www.gallup.dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1986_
36.pdf. Set 17. august 2004.
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68 · Sammenfatning og perspektiver
I 1980erne skærpedes konfrontationen mellem USA og Sovjetunionen. I
samme periode etableredes også nye alliancer inden for det danske sikkerhedspolitiske debatmiljø. Op gennem 1960erne og 1970erne havde der hersket en generel sikkerhedspolitisk konsensus mellem de tre gamle atlantpartier; Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre. Især havde
Socialdemokratiet og Venstre i denne periode stået hinanden nær i debatterne om Danmarks fortsatte alliancemedlemskab og CSCE-processen. Fra
sommeren 1978 til efteråret 1979 havde Socialdemokratiet og Venstre endvidere sammen dannet regering. Efter at Socialdemokratiet i efteråret 1979
etablerede en ny mindretalsregering, opstod der sikkerhedspolitisk uenighed
i den danske debat. Skillelinjen gik mellem Socialdemokratiet på den ene
side og Venstre og Det Konservative Folkeparti på den anden side. Denne
uenighed varede ved frem til september 1982, hvor Poul Schlüter overtog
regeringsmagten og etablerede sin første regering. I de følgende år øgedes
afstanden mellem regeringen og oppositionen blandt andet i spørgsmålet om
Norden som atomvåbenfri zone, men også i INF-spørgsmålet. Efter regeringsskiftet i 1982 gik skillelinjen i de sikkerhedspolitiske debatter mellem Det
Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet på den ene side og Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne samt DKP og Fælles Kurs på den anden side.
Fra regeringsskiftet i 1982 og frem var der blandt firkløverpartierne enighed om, at Danmark i det væsentlige skulle ligge på linje med den politik, der
blev formuleret i NATO. Det blev slået fast gentagne gange af partiernes ordførere – især Arne Christiansen, Palle Simonsen og Arne Melchior – samt
udenrigsministeren og skiftende forsvarsministre. Skønt firkløverpartierne i
den offentlige debat udtrykte en fælles holdning, var Kristeligt Folkeparti
mindre profileret end de øvrige tre regeringspartier. Forklaringen herpå skal
formentlig findes i partiets ideologiske og kristne udgangspunkt, der gjorde
det vanskeligt for partiets folketingsgruppe at forlige sig med argumenter om
behovet for at opruste og at føre en afskrækkelsespolitik. I tilslutning til firkløverpartierne ses Fremskridtspartiet. Det var, sammen med Centrum-Demokraterne, det parti, der argumenterede mest uforbeholdent for, at Danmark i
1980erne uden særstandpunkter skulle følge NATO’s politik. Under valgkampen i 1979 udtalte repræsentanter for Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne eksempelvis, at Danmark burde opgive atomvåbenforbeholdet, såfremt NATO ytrede ønske herom. Fra 1982 og frem kritiserede firkløverpartierne Socialdemokratiet for at have foretaget et sikkerhedspolitisk kursskifte,
efter at det kom i opposition. Samtidig opfordrede de Socialdemokratiet til at
bringe dagsordenpolitikken til ophør, da det ifølge skiftende borgerlige regeS A M M E N FAT N I N G O G P E R S P E K T I V E R
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ringer ikke alene svækkede Danmarks renommé, men også landets stilling i
det atlantiske samarbejde.
På den anden side af debattens skillelinje ses Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne. Disse partier udgjorde Folketingets sikkerhedspolitiske flertal, og i perioden mellem 1982 og
1988 stillede de sig i den offentlige debat kritisk til regeringens politik, der
blev set som en politik om at afspænding gik gennem oprustning. At disse fire
partier pålagde skiftende regeringer adskillige sikkerhedspolitiske dagsordner
frem til 1988, var dog ikke udtryk for fuld enighed. Debatterne viste, at Socialdemokratiet i reglen stillede sig mellem regeringerne på den ene side og venstrefløjspartierne og Det Radikale Venstre på den anden side. Socialistisk Folkeparti og Venstre-Socialisterne ønskede Danmark meldt ud af NATO, og
under diskussionerne om de mange dagsordner tilsluttede Det Radikale Venstre sig ofte venstrefløjspartierne, når Socialdemokratiet blev kritiseret for
ikke at være tilstrækkeligt vidtgående i sine forbehold over for regeringens
sikkerhedspolitik. Der var et væsentligt element af taktik i venstrefløjspartiernes kritik af Socialdemokratiet. Det var således en vigtig ambition for disse
partier at splitte den sikkerhedspolitiske enighed mellem Socialdemokratiet
og Venstre og Det Konservative Folkeparti. Samtidig sigtede venstrefløjen
mod at trække Socialdemokratiet så langt til venstre som muligt. Over for kritikken af Socialdemokratiet, som kom fra alle sider af det politiske landskab,
anførte Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske ledelse – navnlig Lasse Budtz
og Anker Jørgensen – gennemgående, at partiet ikke havde skiftet, men kun
skærpet en allerede eksisterende politik. Socialdemokratiet opfattede sig som
et loyalt allianceparti. Desuden anførte Lasse Budtz jævnligt, at partiets politik var i overensstemmelse med befolkningsflertallet. Som sådan blev det et
socialdemokratisk modargument, at regeringen førte en sikkerhedspolitik,
der ikke var dækning for i befolkningen.
I tilslutning til Folketingets sikkerhedspolitiske flertal var fredsbevægelserne meget aktive, navnlig til og med 1983. Der var flere organisationer, der
satte præg på debatterne, men det var „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“, „Nej til atomvåben“ og „Kvinder for Fred“, der var mest aktive. Et
fællestræk for disse var modstanden mod atomvåben. Imidlertid var der også
betydelige forskelle. „Samarbejdskomiteen“ var domineret af DKP, og den kritiserede stort set aldrig Sovjetunionen. Anderledes forholdt det sig med „Kvinder for Fred“ og „Nej til Atomvåben“. De betragtede sig som uafhængige, og
i debatten stillede de sig kritiske over for såvel USA som Sovjetunionen. „Nej
til Atomvåben“ gjorde endvidere en stor indsats for gennem artikler i presse
og tidsskrifter at argumentere for nødvendigheden af at støtte systemkritikere
i østblokken. Samtidig understregede de, at også Sovjetunionen måtte nedruste og bidrage til afspændingen gennem fjernelse af atommissiler i Østeuropa og på sovjetisk territorium. Der var en betydelig forskel på de forskellige fredsbevægelser. Fredsbevægelsernes kritikere synes imidlertid ikke at
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have sondret mellem de forskellige organisationer. Flere af de debattører, der
var kritiske over for fredsbevægelserne, talte og skrev om den ny fredsbevægelse, som var det en enhed, hvad den ikke var. Mange kritikere opfattede
fredsbevægelserne som enten holdningsagenturer for Sovjetunionen eller
ufrivillige redskaber for Sovjetunionen.
Et af de emner der har været mest omdiskuteret op gennem 1980erne og i
tiden frem til i dag er spørgsmålet om Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske
linje. Fandt der et kursskifte sted – og i givet fald hvornår? Disse spørgsmål bliver diskuteret og besvaret i kapitlerne 69-72. Kapitlerne om debatten kredser
udelukkende om meningsudvekslingerne i offentligheden. Her ses det, at
Socialdemokratiet i 1979 stillede sig skeptisk over for NATO’s dobbeltbeslutning, og at partiets sikkerhedspolitiske ledelse i det sidste kvartal af året i debatten argumenterede for en udsættelse af dobbeltbeslutningen. I diskussionerne om Norden som atomvåbenfri zone anførte Socialdemokratiet i sommeren 1980, at partiet ønskede at arbejde for en sådan erklæring. Et socialdemokratisk krav var det dog – både før og efter regeringsskriftet i 1982 – at
partiet kun ønskede zonen virkeliggjort, såfremt USA og Sovjetunionen var
villige til at acceptere en sådan zone. Det betød reelt, at zonen ikke ville
kunne oprettes. Når Socialdemokratiet alligevel insisterede på, at landets regeringer skulle arbejde for en erklæring om Norden som kernevåbenfri zone,
var det mest tungtvejende i offentligheden fremførte argument, at konflikten
mellem Øst og Vest var af en så faretruende karakter, at der måtte gøres noget for at fremme afspændingen, og at Danmark som et loyalt allianceland
kunne og burde gøre en forskel i den sammenhæng. Ellers var der ifølge socialdemokraterne risiko for, at „terrorbalancen“ vedblev at eksistere. Alligevel
ses der et holdningsskifte i partiets synspunkter, sådan som de blev debatteret
i offentligheden. I begyndelsen af årtiet var det et socialdemokratisk standpunkt, at Danmark ikke ønskede kernevåben på dansk jord i fredstid. I midten af årtiet blev det partiets erklærede politik at arbejde for, at der heller ikke
måtte være kernevåben i Danmark i krise- og krigstid. I debatten om INFspørgsmålet ses det endvidere, at Socialdemokratiet, efter at det kom i opposition, ønskede at indefryse danske økonomiske bidrag til udviklingen af
NATO’s infrastrukturprogram; midler som Socialdemokratiet selv havde givet
tilsagn om at yde, medens det selv dannede regering.
I debatterne var aviserne vigtige aktører. På den ene side fungerede de fortsat i et vist omfang som talerør for de politiske aktører. Men på den anden
side ses det, at de undertiden frigjorde sig fra de politiske partier. Desuden
kom aviserne ofte til at spille en selvstændig rolle som inspiratorer for politikere. Og endelig blev de i stigende grad leverandører af ekspertudsagn.
Hvad angår det første – at de i et vist omfang fortsat virkede som talerør for
de politiske partier – kan det iagttages, at navnlig de to store borgerlige aviser
„Berlingske Tidende“ og „Jyllands-Posten“ i debatterne stod politisk nær firkløverpartierne og i lederartikler almindeligvis fremhævede regeringernes
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sikkerhedspolitiske synspunkter. Gennem interviews med fremtrædende
medlemmer af firkløverregeringerne og Socialdemokratiet forsøgte de ofte at
udstille den splittelse om sikkerhedspolitikken, der eksisterede i det store oppositionsparti. „Information“ var i debatten ofte organ for venstrefløjspolitikere samt debattører med tilknytning til fredsbevægelserne. Endelig var
„Aktuelt“ enig med og organ for Socialdemokratiet. For det andet ses det, at
skønt aviserne således fortsat havde tætte forbindelser til de politiske partier,
så var der også tale om, at aviserne begyndte at stille sig kritisk til de partier,
de i øvrigt stod nær. Eksempelvis bragte „Jyllands-Posten“ artikler, der kritiserede de borgerlige partier for, at de valgte at „leve med“ dagsordenpolitikken.
Hvad angår det tredje – at aviserne tillige spillede en selvstændig rolle – viser
debatten, at navnlig „Information“ spillede en vigtig rolle som igangsætter af
politiske diskussioner. Ikke fordi avisen blev læst af en stor del af befolkningen, men fordi „Information“ var en vigtig inspirationskilde for flere oppositionspolitikere. Gert Petersen, der fremstod som en af regeringens mest ihærdige sikkerhedspolitiske kritikere, har i sine erindringer anført, at han var inspireret af Dragsdahls artikler i „Information“. Endelig ses det for det fjerde,
at dagspressen i 1980erne i stigende grad gav fremtrædende sikkerhedspolitiske eksperter spalteplads i aviserne. Det er dog vanskeligt at vurdere eksperternes betydning for debatterne og politikformuleringen. Som det er fremgået, bidrog de nok til at højne debatniveauet, men når der skulle drages politiske konklusioner af ekspertudsagnene, var de uenige. Således støttede
f.eks. Bjøl NATO’s dobbeltbeslutning, medens Øberg tog afstand fra den.
Ovenstående forhold gjorde det – sammen med fredsbevægelsernes tiltagende offentlighedsarbejde – i stigende grad vanskeligt for de politiske partier at styre den sikkerhedspolitiske debat.
I forlængelse af ovenstående kan man se, at debatten, såvel i Folketinget
som i dagspressen, var drevet frem af en forholdsvis lille skare af debattører.
Blandt politikere var det navnlig Uffe Ellemann-Jensen, Hans Engell, Palle Simonsen Lasse Budtz, Anker Jørgensen, Kjeld Olesen, Svend Auken, Jytte
Hilden, Robert Pedersen, K.B. Andersen, Gert Petersen, Pelle Voigt og Steen
Folke, der var fremtrædende. Blandt eksperter ses især Jan Øberg, Bjarne
Nørretranders, Nikolaj Petersen og Erling Bjøl. Dertil kommer, at institutionelle eksperter, navnlig SNU, var fremtrædende. Hvad angik journalisterne
ses Jørgen Dragsdahl som den mest markante skikkelse. Holdningsmæssigt
befandt mange af Dragsdahls artikler sig på linje med „Nej til Atomvåbens“
synspunkter. Dette var ikke noget tilfælde. Dragsdahl havde været aktiv i forbindelse med etableringen af „Nej til atomvåben“, og selv om han siden forlod bevægelsen,1 blev han også af dens medlemmer opfattet som en sympatiserende debattør.2
1
2

DIIS-interview med Jørgen Dragsdahl, 28. oktober 2004.
DIIS-interview med Troels Toftkær, 29. november 2004.
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Spillede Sovjetunionen en fremtrædende rolle i debatterne? Svaret er et
både-og. På den ene side blev Sovjetunionen, opstillingen af SS 20-raketterne,
angrebet på Afghanistan, Sovjetunionens krænkelse af svensk farvand og de
gentagne topmøder mellem sovjetiske og amerikanske statsledere ofte omtalt
i medierne, og samtidig ses det, at sovjetiske diplomater og det sovjetiske nyhedsbureau gjorde en betydelig indsats for at blive hørt i den danske debat.
Men anskues debatten under ét, var det på den anden side en klar tendens,
at Danmarks forhold til NATO spillede en langt større rolle. Når det var tilfældet, havde det sin årsag i, at 1980ernes sikkerhedspolitiske diskussioner
primært handlede om, hvilken alliancepolitik Danmark skulle anlægge, og
her var forholdene til NATO og USA langt vigtigere; ikke mindst fordi det fra
firkløverpartierne ofte blev anført, at Danmark, som konsekvens af dagsordenpolitikken, risikerede alliancemedlemskabet. I det omfang Sovjetunionen
var genstand for debat, var det tendensen, at der – fraset DKP og „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“ – stort set ikke var nogen i det danske debatmiljø, der gik ind for sovjetisk politik. Til gengæld var der mange,
der stillede sig kritisk til NATO’s nye oprustningspolitik og til USA’s (og
Reagans) argumenter om behovet for udvikling af det Strategiske Forsvarsinitiativ og udstationering af mellemdistanceraketter i Vesteuropa.
Et andet spørgsmål er, om de sovjetiske forsøg på påvirkning havde indflydelse på den danske debat. Til det spørgsmål er det vurderingen, at det havde
Sovjetunionen, for de mange sovjetiske udspil blev genstand for megen og
ofte intens debat i Danmark. Om Sovjetunionen fik indflydelse på partiernes
politik er imidlertid en anden sag. Hertil er det vurderingen, at skønt det kan
konstateres, at der på et retorisk niveau var et sammenfald mellem Sovjetunionens appeller om for eksempel at erklære Norden atomvåbenfrit og
Socialdemokratiets agitation herfor, så var det ikke sovjetisk indflydelse (eller
pres), der var udslaggivende for, at Socialdemokratiet gjorde det spørgsmål til
en af partiets sikkerhedspolitiske målsætninger i 1980erne. Tværtimod ses
det, at Socialdemokratiets beslutning om at arbejde for dette og andre spørgsmål var under inspiration af både den brede internationale debat og af de diskussioner, der fandt sted i internationale socialdemokratiske diskussionsfora
og samarbejdsorganisationer, især i „Scandilux“ og i „Socialistisk Internationale“. Som sådan var Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske linje baseret på
vestlige, strategiske koncepter, der udgjorde et alternativ til regeringens sikkerhedspolitiske linje. I hvilket omfang partiets politik også afhang af en tiltagende frustration over at være i opposition, giver debatten ikke noget svar på.
Der er dog næppe tvivl om, at de sikkerhedspolitiske diskussioner også må ses
som en del af 1980ernes politiske kamp om regeringsmagten i Danmark. I
den sammenhæng havde oppositionspartierne vanskeligt ved at udfordre regeringens økonomiske politik, for skønt mange fandt den meget hård, eksisterede der forståelse for, at Danmark befandt sig i en vanskelig økonomisk situation, hvor landet havde behov for økonomiske stramninger. Anderledes
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forholdt det sig med sikkerhedspolitikken. På det punkt kunne Socialdemokratiet kritisere regeringen, for her var der en betydelig folkelig skepsis over
for regeringens politik.
Endelig må spørgsmålet stilles, om den polariserede sikkerhedspolitiske debat var et enestående dansk fænomen? Hertil er svaret afkræftende, for der
fandt andre og tilsvarende konfliktfyldte debatter sted i andre lande. Også i
Vesttyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Norge oplevede man voldsomme
diskussioner om, hvilken sikkerhedspolitisk kurs landene skulle føre. Det var
heller ikke et enestående dansk fænomen, at Folketinget – og således ikke
blot regeringerne – fik øget indflydelse på politikformuleringen. Både i USA,
Storbritannien og i Frankrig fik de nationale parlamenter mere indflydelse på
sikkerhedspolitikken i 1980erne, end tilfældet havde været i de foregående
årtier. Det der gjorde situationen speciel i Danmark var, at der mellem 1982
og 1988 eksisterede et sikkerhedspolitisk flertal uden om regeringen, der
havde mulighed for i et vist omfang at tvinge regeringerne til at føre en af oppositionen dikteret sikkerhedspolitik, at oppositionen følgelig gjorde brug af
den mulighed og at regeringerne i en årrække valgte at leve med denne situation.
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Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik
1979-1991
69 · Danmark og dobbeltbeslutningen
1979-82
Indledning
Som gennemgået i sidste del af kapitel 3 er formuleringen af dansk sikkerhedspolitik et samspil mellem to politiksfærer: den internationale og den interne danske, hvor regeringen direkte indgår i begge. I den afsluttende periode af den kolde krig fra 1979 var samspillet i langt højere grad end under
de to første perioder præget af en række konflikter og sammenstød mellem
Danmark og andre NATO-lande, primært USA, som også i dansk politik resulterede i konflikter, hvis omfang og intensitet ikke var set tidligere.
Konflikterne begyndte i forbindelse med NATO’s dobbeltbeslutning i december 1979. Regeringen skulle tilpasse og forlige modstridende og ofte uforenelige forventninger, ønsker og krav fra to ulige scener: på den ene side NATOalliancen, der skulle udvikle forslag og vedtage strategier og handlinger i forholdet til Sovjetunionen og Østeuropa, på den anden side det danske politiske system med dets parlamentariske og demokratiske procedurer, hvor disse
forslag skulle være acceptable og godkendes. Og omvendt skulle interne danske ønsker og krav, som regeringen og Folketinget gjorde til en del af dansk
sikkerhedspolitik, accepteres af de andre medlemmer af NATO – hver med
deres særlige demokratiske procedurer – for at blive en del af NATO’s politik.
En del af baggrunden for, at samspillet mellem eksterne og interne faktorer blev særligt konfliktfyldt i denne periode, er, at der fra slutningen af
1970’erne i europæiske NATO-lande udvikledes en stigende utilpashed ved
atomvåbenoprustningen og en udbredt modstand mod alliancens kernevåbenpolitik (se kapitel 59). Umiddelbart var de nye anti-atomvåbenstrømninger en reaktion på NATO’s dobbeltbeslutning i 1979, som udover en forhandlingsdel omfattede en deployering af nukleare mellemdistanceraketter
(INF) i Vesteuropa, der skulle påbegyndes i 1983. Dobbeltbeslutningen gav anledning til stærke protester i Vesteuropa, især i Storbritannien, Vesttyskland og
de mindre NATO-lande i den nordvestlige del af Europa.1 Derimod fangede
1
Se f. eks. Gregory Flynn (ed.), NATO’s Northern Allies. The National Security Policies of Belgium,
Denmark, the Netherlands, and Norway, 1985.
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de sovjetiske SS-20 raketter, der løbende var blevet deployeret siden 1977 mod
mål i Vesteuropa, og som mellemdistanceraketter ikke kunne nå USA, i mindre grad interessen hos anti-atomvåben og fredsbevægelser, selv om dele af
fredsbevægelserne også rettede stærk kritik mod den sovjetiske oprustning.
En stor del af protesterne var rettet imod Reagan-administrationens almindelige udenrigspolitik, der af mange i Vesteuropa og i USA – men tilsyneladende i mindre grad af østeuropæere – blev anset for en selvstændig fare for
freden. Kombinationen af atomvåbenmodstand og stærkt USA-kritiske holdninger gav sig forskelligt udslag i de enkelte lande og fik i divergerende grad
konsekvenser for landenes politik som medlemmer af NATO.
I Danmark slog disse holdninger igennem på flere måder i perioden. I slutningen af 1979, dvs. under Carter-administrationen godt et år før Reagan-administrationen tiltrådte, foreslog den danske regering, at NATO skulle udsætte dobbeltbeslutningen et halvt år. Beslutningen havde været forberedt i
to år i en arbejdsgruppe, hvori alle medlemslande deltog, og forslaget kom
ca. tre uger før dobbeltbeslutningen forventedes vedtaget på et møde af
NATO’s udenrigsministre i december 1979. Det danske forslag blev derfor afvist af de andre NATO-lande, og Danmark endte med alligevel at støtte beslutningen. I de følgende knap tre år indtil den socialdemokratiske regering gik
af i efteråret 1982, blev det dog mere og mere klart, at regeringen på linje med
store dele af opinionen i Vesteuropa havde en anden opfattelse af de militære
og specielt de nukleare aspekter af europæisk sikkerhedspolitik end regeringerne i især de større NATO-lande.
Mens de bredere aspekter af formuleringen af dansk sikkerhedspolitik vedrører den offentlige debat, som for den tredje periode er gennemgået i kapitlerne 61-68, fokuserer dette og de følgende tre kapitler på de snævrere aspekter, nemlig politikformuleringen i regeringen og i Folketinget, både i plenum, i partigrupper og i det udenrigspolitiske nævn. Disse organer er karakteriseret ved, at alene møderne i folketingssalen var offentlige, da de fandt
sted, mens møderne i partigrupper og i det udenrigspolitiske nævn var fortrolige. Det samme gælder ministermøder og materiale i Udenrigsministeriets
arkiver, som omfatter både interne overvejelser blandt politikere og embedsmænd og diplomatisk korrespondance med andre stater samt møder mellem
danske og udenlandske regeringsledere og politikere. Der var i 1980’erne en
intens vekselvirkning mellem politikformuleringen i de parlamentariske organer og den offentlige debat, og gennemgangen indeholder derfor nogle
overlapninger i forhold til kapitlerne 61-68. Det gælder specielt debatterne i
Folketinget, som udgør et aspekt af både den brede og den snævre formulering af dansk sikkerhedspolitik. For at begrænse overlapningerne omtales i
dette og de følgende kapitler som hovedregel alene de indlæg i Folketinget
og dagsordener, der var af umiddelbar relevans for formuleringen af dansk
sikkerhedspolitik i det snævre beslutningsmiljø.
Kapitlet fokuserer på de snævrere aspekter af politikformuleringen som
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den udspillede sig i samspillet mellem regeringen og Folketinget fra foråret
1979 til den socialdemokratiske regerings fratræden i efteråret 1982. Hovedvægten lægges på INF-spørgsmålet med enkelte udløbere til andre atompolitiske emner. For at give en sammenhængende oversigt over det skiftende samspil mellem interne og eksterne faktorer og den vigtigste danske beslutning i
perioden – forslaget i november-december 1979 om at udskyde NATO’s dobbeltbeslutning i seks måneder – er gennemgangen delt i tre afsnit: for det første den danske politikformulering fra foråret 1979 til efter folketingvalget 23.
oktober samme år med den stigende skepsis og modstand i den socialdemokratiske regering og folketingsgruppen; for det andet regeringens beslutning
22. november om at foreslå en udskydelse af dobbeltbeslutningen; for det
tredje udviklingen efter dobbeltbeslutningen i december frem til den socialdemokratiske regerings afgang i september 1982.

Forspil
Foråret 1979: de første overvejelser og forbehold
I S-V regeringen havde først og fremmest forsvarsminister Poul Søgaard,
men også udenrigsminister Henning Christophersen, indtil foråret 1979 været de ministre, der havde været mest involveret i forberedelsen af dobbeltbeslutningen. Da High Level Group (HLG) blev nedsat i efteråret 1977 for at
undersøge behovet for en modernisering af NATO’s INF-våben, blev de danske medlemmer således kontorchef Jørgen Wahl fra Forsvarsministeriet og
kontorchef Torben Frost fra Udenrigsministeriet. Da Special Group (SG) blev
nedsat i foråret 1979 for at undersøge våbenkontrolmulighederne, kom de
danske medlemmer, ambassadør Peter Dyvig og fuldmægtig Niels Jæger,
alene fra Udenrigsministeriet. I den interne regeringsproces blev samtidig
også to andre ministre inddraget: statsminister Anker Jørgensen og minister
u.p. Lise Østergaard. De fire ministre var dog langt fra enige i spørgsmålet,
idet de to sidstnævnte var de mest skeptiske, mens Henning Christophersen
var den, der mest utvetydigt tilsluttede sig argumenterne for en modernisering, og Poul Søgaard i begyndelsen lå nær Henning Christophersens opfattelse. I slutningen af april 1979 tilsluttede de fire ministre sig et notat fra
Udenrigsministeriets Politiske Afdeling, der var ret tilbageholdende over for
en modernisering og bl.a. udtrykte bekymringer for et nyt våbenkapløb og for
skadevirkninger på afspændingen. I hvert fald skulle der senest samtidig med
en moderniseringsbeslutning fremsættes et forslag til Warszawa-pagten om en
begrænsning af disse våben i Europa gennem forhandlinger. Det afgørende
måtte være, om Sovjetunionen accepterede forhandlinger. Alt i alt lagde notatet op til en videreførelse af den interne danske konsensuspolitik med dens
vægt på våbenkontrol og afspænding inden for rammerne af NATO-solidariD A N M A R K O G D O B B E LT B E S L U T N I N G E N 1 9 7 9 - 8 2
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tet.2 Få dage senere havde Anker Jørgensen en samtale i Hamborg med den
vesttyske forbundskansler Helmut Schmidt. Samtalen fandt sted efter forbundskanslerens ønske. Over for den danske statsminister fremhævede
Schmidt de samme temaer, som i sine offentlige tilkendegivelser, dvs. behovet
for at forfølge både raketdeployering og forhandling i NATO’s politik.
Helmut Schmidt understregede også, at Vesttyskland var fast besluttet på ikke
at være det eneste stationeringsland i Vesteuropa og dermed spydspids i forhold til Øst.3 Dette indslag i regeringens overvejelser fra statsministerens tyske
partifælle, som på flere måder havde formuleret det politisk-strategiske ræsonnement bag dobbeltbeslutningen, blev udbygget ved flere møder de følgende år, se nedenfor.
I Folketinget blev problemerne, der førte til dobbeltbeslutningen, første
gang diskuteret i en forespørgselsdebat under S-V regeringen 17. maj 1979,
rejst af Gert Petersen (SF) m.fl., om NATO’s drøftelser om forstærket oprustning i Centraleuropa (udskiftning af våbensystemer). To dage før havde forespørgslen været omtalt på et ministermøde, hvor forsvarsministerens besvarelse var blevet forelagt, og det var blevet aftalt, at den nærmere skulle gennemgås af de to vigtigste ministre i koalitionsregeringen: statsminister Anker
Jørgensen og udenrigsminister Henning Christophersen.4 I sit svar betonede
forsvarsminister Poul Søgaard, at spørgsmålet om modernisering af alliancens
langtrækkende taktiske atomvåben5 var en del af NATO’s langtidsforsvarsprogram, der var vedtaget to år tidligere og havde ført til nedsættelse af særlige
arbejdsgrupper, se ovenfor. I sine overvejelser måtte NATO tage hensyn til, at
Sovjetunionen havde moderniseret sine atomstyrker i et omfang, der gik
langt ud over, hvad forsvarshensyn eller udviklingen i NATO med nogen rimelighed kunne siges at fremprovokere, sagde Søgaard. Især det nye SS-20
missil med dets mobilitet, præcision og rækkevidde udgjorde en væsentlig
større trussel end de gamle sovjetiske mellemdistanceraketter. NATO havde
ikke noget passende modvåben mod de nye raketter, og det var især alvorligt
i lyset af den sovjetiske overlegenhed på det konventionelle område og den
jævnbyrdighed med hensyn til strategiske atomvåben, der havde udviklet sig
efter den tidligere amerikanske overvægt. Samtidig var det vigtigt at analysere
og overveje, om det var muligt at begrænse oprustningen af mellemdistanceraketter i Europa gennem våbenkontrolaftaler med Sovjetunionen, og forsvarsministeren lagde i den forbindelse vægt på, at det overordnede mål for
2

Notat fra Politisk Afdeling d. 26. april 1979, UM 105.I.40.e/3; Notits fra Henning Gottlieb d. 3. maj,
1979 med referat af mødet d. 30. april mellem fire ministre og ambassadør Peter Dyvig om modernisering af NATO’s atomvåben, UM 105.I.40.e/3; se også i Nikolaj Petersen, Europæisk og Globalt
Engagement 1973-2003, Dansk Udenrigspolitiks Historie, 6, 2004, s. 201-2.
3
Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe. Forhandlingsprotokol 1978-1979 (SD), 17. maj 1979; se også
Anker Jørgensen, Brændingen. Fra mine dagbøger 1978-1982, Bind 3, 1990, s. 230.
4
Ministermøder (Mm), Mappe 5, 15. maj 1979, Statsministeriet.
5
Poul Søgaard brugte denne betegnelse, der var gængs i begyndelsen af raketdebatten. Senere talte
man om mellemdistanceraketter – „Intermediate range Nuclear Forces“ (INF).
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Vesten var at fremme afspændingen, men
under opretholdelse af den nødvendige sikkerhed. Til sidst fremhævede ministeren, at
der ikke var truffet nogen form for beslutning endnu, at Danmark som følge heraf
ikke var blevet bedt om en dansk tilkendegivelse. Den danske atomvåbenpolitik lå
dog fast, bemærkede forsvarsministeren, og
der ville således ikke under de nuværende
omstændigheder kunne stationeres atomvåben på dansk område. Men alt i alt var
der ifølge ministeren ikke noget egentligt
grundlag på det daværende tidspunkt for
en dyberegående debat om spørgsmålet.6
Sammenholdt med traditionelle socialdemokratiske – og danske – synspunkter Poul Søgaard, forsvarsminister fra
var der en tendens til, at forsvarsministeren 1977 til 1982. (Folketinget).
forstærkede argumentationen for våbendeployering i forhold til rustningskontrol og
afspændingshensyn. Men der var kun tale om en nuanceforskel, idet de to
sidstnævnte hensyn klart indgik. Mere bemærkelsesværdigt var det, at forsvarsministeren så stærkt fremhævede balanceargumentet blandt begrundelserne for dobbeltbeslutningen og ikke nærmere berørte det for mange
vestlige beslutningstagere vigtigere – men også mere ’sofistikerede’ og dermed vanskeligere at forklare og forenkle – koblingsargument. Kernen i koblingsargumentet var, at Sovjetunionen ikke skulle have grundlag for at tro,
at en atomkrig kunne begrænses til Europa, og et antal amerikanske mellemdistanceraketter i Europa skulle over for russerne tjene dette formål, uanset
om de ’opvejede’ de sovjetiske SS-20 raketter eller ej.7 Når det gælder forsvarsministerens fremhævelse af, at der ikke i maj 1979 var truffet nogen form
for beslutning, og der derfor ikke var noget grundlag for en debat om spørgsmålet, må den vurderes i lyset af, at en del tyder på, at regeringen siden mødet i NATO’s nukleare planlægningsgruppe (NPG) måneden før allerede
havde bundet sig så meget, at det var for sent at springe fra uden stærke reaktioner fra andre NATO-lande, både dem der var ivrige for en beslutning, og
dem der tøvende var gået med.8
Den efterfølgende debat var præget af den traditionelle konsensus mellem
6

Folketingstidende. Forhandlingene i Folketingsåret 1978-79 (Ff), 17. maj 1979, sp. 11067-11071.
Se kapitel 59. Om de to modstående begrundelser – balanceargumentet og koblingsargumentet –
se Petersen, 2004, Europæisk og Globalt Engagement, s. 195-6.
8
Nuclear Planning Group. Meeting of Ministers at Homestead Air Force Base, Florida (USA) on 24th and 25th
May1979, UM 105.I.40.e/3. Se desuden Jørgen Christensen, Demokratiet og Sikkerhedspolitikken. En analyse af Folketingets rolle i sikkerhedspolitikken, Bind 1, Aarhus Universitet, 1990, s. 117f.
7
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Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Venstre, idet de to borgerlige partier, mest markant Palle Simonsen (KF), samt Centrum-Demokraterne
(CD) og Kristeligt Folkeparti (KrF) støttede forsvarsministeren. Heroverfor
var SF, VS samt DKP stærke kritikere, se kapitel 62. Efter debattens afslutning
vedtog Folketinget med 98 stemmer (S, V, KF, CD og KrF) mod 41 (FP, SF,
DKP og VS) og 7 (RV og DR) hverken for eller imod et forslag om motiveret
dagsorden stillet af Robert Pedersen (S), der tog forsvarsministerens redegørelse til efterretning.9 17. maj 1979 var sidste gang under den kolde krig den
traditionelle konsensus omkring formuleringen af dansk sikkerhedspolitik
udspillede sig i folketingssalen.
I den socialdemokratiske folketingsgruppe havde forsvarsministeren tidligere samme dag redegjort for sine bemærkninger til forespørgslen. I den
efterfølgende debat i gruppen10 var der enkelte, som kritiserede eller satte
spørgsmålstegn ved sider af redegørelsen, men generelt var der tilslutning til
ministeren, og der var et bredt ønske om at fastholde den lave danske profil
i nukleare spørgsmål i NATO-sammenhæng. Der var ikke i diskussionen noget åbenlyst tegn på den forestående konflikt mellem Socialdemokratiets forventninger og ønsker og NATO’s eller bruddet i den traditionelle konsensus,
men vurderet i bagklogskabens lys kan man i diskussionen finde nogle tendenser, som peger frem mod krisen for traditionel socialdemokratisk sikkerhedspolitik seks måneder senere. Således sagde partiets ordfører, Robert
Pedersen, at han ville sige så lidt som muligt i sine bemærkninger til forsvarsministeren, men samtidig betonede han, at de seneste års udvikling i den militære balance mellem Øst og Vest havde været til ugunst for NATO, hvilket
havde skabt en ny situation i en ellers positiv udvikling mod større forståelse
mellem Øst og Vest. For Robert Pedersen var det især vigtigt, at det store flertal i befolkningen sagde god for dansk forsvarspolitik. I debatten, hvor 10-12
medlemmer havde ordet, var enkelte kritiske over for forsvarsministerens
tale. Det gjaldt især Helle Degn, der var betænkelig ved den måde, ministeren havde disponeret sin tale på: talen virkede noget aggressiv og provokerende. Helle Degn mente – i den henseende var der en parallel til Robert
Pedersens bemærkninger – at Socialdemokratiet skulle køre en mere stilfærdig linje. Ellers var der bred tilslutning til ministerens forelæggelse, bl.a. fra
Lasse Budtz, Poul Nielson og Knud Damgaard. Sidstnævnte var enig i forsvarsministerens konklusioner, men mente ikke, at det var klogt af Socialdemokratiet, at fremhæve den østlige oprustning; partiet burde fastholde, at
NATO-politikken havde ført til en afspænding, som skulle opretholdes. I diskussionen fremhævede Lasse Budtz, at hvis Danmark slækkede på NATO-politikken, ville det ødelægge afspændingen: man kunne ikke lave afspænding,
hvis man ikke havde sikkerhed. Poul Nielson fandt det rigtigt af ministeren i
9

Afstemningen fandt sted 22. maj, se Folketingsårbog 1978-79, 1979, s. 492.
SD, 17. maj 1979.

10
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afdæmpet form at omtale de sovjetiske SS-20 raketter og erklærede sig uenig
i kritikken af ministerens tale som provokerende. Også statsminister Anker
Jørgensen roste Poul Søgaards tale og tog afstand fra, at den kunne siges at
være provokerende. Personligt havde statsministeren frygtet, at man ville komme ud på en glidebane, der set fra et socialdemokratisk synspunkt ville være
betænkelig, men det, det drejede sig om, var ifølge statsministeren en effektivisering og modernisering og ikke en udvidelse af NATO’s atomvåbenstyrke.
Anker Jørgensen refererede en samtale med Helmut Schmidt et par uger tidligere og kunne sige, at også den vesttyske forbundskansler og hans parti,
SPD, var meget betænkelige ved at lægge op til noget, der kunne blive en udfordring i forhold til Øst. Alt i alt var Anker Jørgensen på dette tidspunkt ikke
uden videre afvisende over for en modernisering af NATO’s atomvåben.
I de to andre partier i den traditionelle konsensus – Venstre og Det konservative Folkeparti – var der efter gruppeprotokollerne ingen debat i folketingsgrupperne, da ordførerne 17. maj forelagde deres indlæg i dagens debat i folketingssalen.11 Der synes at have været en grundlæggende tilslutning til alliancesolidariteten som det afgørende for de to partiers standpunkt. Der var ikke –
som traditionelt hos Socialdemokratiet – på forhånd en prioritering mellem
afskrækkelse og afspænding eller våbendeployering og forhandling. Solidariteten med Danmarks allierede i NATO for at imødegå Sovjetunionen var
for de to partier en selvfølgelig og overordnet præmis i politikformuleringen.

Forår og sommer 1979: fortsatte overvejelser og tvivl
Efter debatten i Folketinget 17. maj fortsatte drøftelserne om INF-spørgsmålet i det snævre danske beslutningsmiljø og i de forskellige kontakter til andre
NATO-medlemmer og repræsentanter for NATO-organer. Få dage efter debatten i Folketinget blev der 27. maj på initiativ af den norske udenrigsminister Knut Frydenlund afholdt et møde i København med ledende medlemmer af S-V regeringen om INF-spørgsmålet. Først mødtes de to udenrigsministre alene, og derefter var der frokost, hvor også statsminister Anker
Jørgensen og departementscheferne for de to udenrigsministerier deltog. For
Henning Christophersen drejede mødet sig om at sikre, at nordmændene var
med på at støtte en dobbeltbeslutning samt at få Anker Jørgensen bundet op
på det samme, og til dette var udenrigsministeren fra Socialdemokratiets norske søsterparti et nyttigt aktiv.12 Et par dage senere deltog Henning
Christophersen i NATO’s udenrigsministermøde i Haag, hvor han havde mø11
Venstres gruppemøder (V), 17. maj 1979; Mødeprotokoller for Det Konservative Folkeparti (KF), 17. maj
1979.
12
Mødet mellem udenrigsministrene 29. maj 1979 foregik i Kastrup Lufthavn, mens den efterfølgende frokost var henlagt til Dragør Færgegård, jf. telefonisk oplysning fra Bjarne Bladbjerg (ministersekretær for Henning Christophersen) 15. november 2004; interview med Henning
Christophersen, DIIS, 10. november 2004.
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der med den amerikanske udenrigsminister Cyrus Vance og igen med den
norske udenrigsminister. På NATO-mødet fremhævede Christophersen behovet for at sammenkæde modernisering og våbenkontrol, ikke mindst af hensyn til offentligheden.13 Statsminister Anker Jørgensen var utvivlsomt enig i
dette behov, men med bagklogskabens fordele kan man skimte nogle nuanceforskelle mellem regeringens to ledende medlemmer, som blev tydeligere i
løbet af sommeren. I første omgang er det interessante dog, at udenrigsministeren gjorde sig store anstrengelser for at bevare en konsensus med statsministeren.
På et møde i det udenrigspolitiske nævn 8. juni 1979 blev INF-spørgsmålet
nævnt på en måde, som bidrog til at forstærke flere af de ovennævnte præmisser i regeringens og partiernes politik. Tre faktorer var vigtige: betoning af våbenkontrolaspektet, ønsker om lav dansk profil og tilkendegivelse af specielt
Vesttysklands ønsker til den kommende NATO-beslutning. På et møde i nævnet 8. juni refererede udenrigsminister Henning Christophersen især de dele
af sit indlæg på NATO-udenrigsministrenes møde i Haag 30.-31.maj, hvor han
understregede, at enhver moderniseringsbeslutning burde ledsages af et tilbud til Sovjetunionen om forhandlinger om våbenkontrol: det var vigtigt, at
de vestlige lande undgik at bidrage til uønsket oprustning på begge sider. Ved
samme lejlighed anbefalede Erik Ninn-Hansen (K) flere gange, at Danmark
skulle undgå at blive inddraget i en beslutning om INF-modernisering, og at
man fra dansk side skulle holde en lav profil i spørgsmålet – en anbefaling der
syntes at vinde tilslutning fra andre NATO-partier på mødet.14 Få dage efter,
11. juni, havde statsministeren et møde med NATO’s militære øverstkommanderende, general Alexander Haig, der besøgte København. Statsministeren
gav over for Haig udtryk for en delvis anden opfattelse af INF-spørgsmålet
end udenrigsministeren, nemlig at NATO først burde søge forhandling med
Sovjetunionen og så dernæst tage stilling til moderniseringen.15 Denne tendens til at skelne mellem forhandling først og senere måske modernisering var
tydeligvis en grundlæggende holdning hos Anker Jørgensen til hele INFspørgsmålet.
Men statsministeren var i sommeren 1979 ikke afklaret i sin holdning. På et
møde i det udenrigspolitiske nævn i sidste del af august omtalte Anker
Jørgensen sine samtaler med den vesttyske forbundskansler Helmut Schmidt
i Gudhjem en uge tidligere. Schmidt havde her understreget den vægt, han
tillagde en fælles NATO-beslutning i spørgsmålet, og at raketterne blev placeret i flere lande i Vesteuropa.16 På mødet havde Helmut Schmidt nøje forkla13

Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 202.
UPN 8. juni 1979. I folketingsdebatten 17. maj lagde den konservative ordfører Palle Simonsen
derimod vægt på, at Danmark burde spille en rolle i INF-spørgsmålet, se oven for.
15
Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 202.
16
UPN 23. august 1979. Se også Anker Jørgensens dagbogsnotater fra mødet, Jørgensen, Brændingen,
s. 249-51.
14
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ret, hvorfor der måtte være NATO-konsensus om både deployerings- og forhandlingsaspekterne af dobbeltbeslutningen.17 Som svar havde Anker
Jørgensen flere gange understreget, at han ikke var i stand til på selve mødet
at give endeligt tilsagn om dansk tilslutning, men statsministeren håbede på,
at en dansk tilslutning kunne gives, og han ville arbejde herfor. Samtidig
havde statsministeren præciseret, at der ikke på tysk hold måtte være nogen
forestilling om, at nogen af våbnene kunne stationeres i Danmark eller på
allierede skibe i danske farvande. Forbundskansleren svarede hertil, at dette
var han ganske klar over, og at han forstod den særlige danske politik, der var
fastlagt for 20-25 år siden, men netop derfor var det så vigtigt, at Danmark
uforbeholdent støttede en fælles NATO-beslutning.
Alt i alt kan det konkluderes, at i de sidste par måneder før S-V regeringens
afgang forstærkedes indtrykket i både det danske parlamentariske system og
i omverdenen, specielt Vesttyskland, af, at S-V regeringen ville gå med til
NATO’s dobbeltbeslutning, men med en stærk fremhævelse af traditionelle
danske temaer som behovet for rustningskontrol og afspænding. Hertil kom
fremhævelsen af, at Danmark ikke kunne acceptere stationering af disse våben på sit eget territorium og ønsket om at fastholde den lave profil i atomstrategiske spørgsmål. Og det var netop i det sidste, at problemet lå, idet selve
karakteren af dobbeltbeslutningen – at landene skulle stå sammen om både
deployeringen og forhandlingstilbudet – i vid udstrækning fjernede det normale grundlag for, at Danmark ikke havde nogen mening. Samtidig var det
imidlertid tydeligt, at statsministeren ikke havde accepteret kernen i dobbeltbeslutningen: den parallelle våbenmodernisering og forhandling.

Efter folketingsvalget i oktober: opbrud i Socialdemokratiet og regeringen
Efter valget 23. oktober 1979 havde en socialdemokratisk regering afløst S-V
regeringen. Allerede dette betød, at de to partier slap for den binding på deres politik, som lå i at skulle tage hensyn til regeringspartnerens standpunkt:
Socialdemokratiet behøvede ikke mere formulere sin politik ud fra hensynet
til Venstres prioritering af alliancesolidariteten, og Venstre behøvede ikke
mere så stærkt fremhæve betydningen af våbenkontrol for at tilfredsstille socialdemokratiske ønsker. I første omgang foretrak den nye socialdemokratiske regering at køre sagen på lavt blus, idet statsminister Anker Jørgensens
åbningstale 6. november slet ikke nævnte raketspørgsmålet. Denne ikke-omtale var kombineret med, at Anker Jørgensen netop på denne tid var ved at
bevæge sig hen imod en afvisning af hovedtankegangen bag dobbeltbeslutningen, dvs. at en beslutning om deployering skulle kombineres med et for17

„Referat af samtale mellem forbundskansler Helmut Schmidt og statsminister Anker Jørgensen på
Bornholm den 15. august 1979. Øst-vest forholdet og TNF“, 17. august 1979, underskrevet Erik
Holm, kontorchef i statsministeriet, UM 105.I.40.e/3.
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handlingstilbud. I sin dagbog for 29. oktober skrev statsministeren således, at
„vi … vil sætte forhandling før beslutning om … modernisering af atomraketsystemet“. Samtidig noterede Anker Jørgensen, at flere embedsmænd, bl.a.
Henning Gottlieb, der var sikkerhedspolitisk konsulent i statsministeriet, og
Eigil Jørgensen havde været „sat ind“ for at få hans holdning modereret, men
at „nu må systemet være klar over, at det er den politik, vi skal anlægge“18
Indflydelsesrige embedsmænd havde altså henvendt sig til statsministeren og
forsøgt at få ham til at ændre holdning, men var blevet afvist. Indadtil lod
regeringen spørgsmålet stå åbent, indtil der blev lejlighed til en grundig debat, efter at et skriftligt oplæg havde været rundsendt.19
På samme tid var der en betydelig uro i dele af den socialdemokratiske folketingsgruppe over den forestående NATO-beslutning – en uro som også var
en afspejling af den opblussen af den sikkerhedspolitiske debat, der skete i
efteråret 1979, se kapitel 62. Især blev det bemærket, at det nyvalgte medlem
Jytte Hilden allerede som folketingskandidat havde taget klart afstand fra en
moderniseringsbeslutning, og dagen efter statsministerens åbningstale gentog hun sit standpunkt. Det var en adfærd, som var usædvanlig i et parti, der
lagde stor vægt på enighed og loyalitet udadtil, mens partiet endnu ikke var
klar til at tage stilling i sagen. Uroen forårsagede derfor bekymring for, at det
normale sammenhold i partiet i sikkerhedspolitiske spørgsmål – på trods af
mange nuanceforskelle gennem den kolde krig – kunne blive bragt i fare, hvilket igen kunne få negative konsekvenser for partiets styrke og position i dansk
politik. Derfor henstillede formanden, Knud Heinesen, at der blev udvist selvdisciplin i sagen.20 For fremtrædende medlemmer af gruppen var det også
vigtigt at bevare den traditionelle brede enighed om dansk sikkerhedspolitik.
Disse forhold resulterede i, at fire raketmodstandere 9. november blev indkaldt til et møde med gruppeformanden og partiets udenrigs- og forsvarspolitiske ledelse.21 Indkaldelsen af mødet, dets forløb og eftervirkningerne blev
på flere måder kendetegnende for partiledelsens – men næppe partiformandens – forsøg på at inddæmme raketmodstanden i folketingsgruppen, og på
dette tidspunkt var der snarere tale om at inddæmme end at imødekomme
modstanderne. På mødet redegjorde Kjeld Olesen, Poul Søgaard og Lasse
Budtz for, hvorfor dobbeltbeslutningen burde accepteres af Danmark, mens
gruppeformanden Knud Heinesen understregede det taktisk vigtige i, at
gruppen stod samlet i spørgsmålet. Tre af de fire raketmodstandere henviste
til modstand blandt deres vælgere og til resolutioner fra forskellige organisa18

Jørgensen, Brændingen, s. 292. De to kursiveringer findes i originalteksten.
Mm, Mappe 6, 6. november 1979.
20
SD, 8. november 1979.
21
Mødet er beskrevet i Lasse Ellegaard, „Da Olesen sprang i NATO-målet“, Weekendavisen, 21. december 1979. Foruden Jytte Hilden var raketmodstanderne Majken Hessner, Jimmy Stahr og Søren
Nørgaard Sørensen. Desuden deltog bl.a. Kjeld Olesen, Poul Søgaard, Knud Heinesen og Lasse
Budtz. Anker Jørgensen deltog ikke.
19
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tioner samt til behovet for at sende et afspændingssignal til Sovjetunionen ved
at sige nej. Den fjerde – Jytte Hilden – argumenterede derimod direkte på sagens substans ved at henvise til forskellig litteratur om styrkebalancer o.l., der
satte et spørgsmålstegn ved begrundelsen for dobbeltbeslutningen.
Diskussionen på mødet endte nærmest uafgjort, idet partiets ledelse erkendte, at modstanderne ikke kunne påvirkes til at opgive deres holdning,
men alle blev dog enige om udadtil at være tilbageholdende med deres standpunkt, som gruppeformanden havde opfordret til. Allerede dette var dog en
slags sejr for raketmodstanderne, idet kritikere af en NATO-beslutning aldrig
tidligere var kommet så langt i det parlamentariske system og blevet taget så
alvorligt af en ledelse af et af de tre konsensuspartier. Vurderet i et længere
perspektiv var det centrale ved dette uformelle, interne socialdemokratiske
møde, at formuleringen af dansk sikkerhedspolitik for første gang under den
kolde krig blev tilført nogle præmisser, som potentielt set kunne føre til et
sammenbrud af den brede enighed og en konflikt med NATO.
Få dage efter det forgæves forsøg på at få raketmodstanderne til at opgive
modstanden foretog udenrigsminister Kjeld Olesen i dagene fra 12. til 16. november en rundrejse til en række europæiske hovedstæder, bl.a. Bonn, Paris,
Oslo og London. I samtalen med udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher i
Bonn nævnte den danske udenrigsminister, at nogle i Danmark af psykologiske grunde ville have foretrukket at udsætte afgørelsen, men i regeringen
var man indstillet på at deltage i beslutningen i december, og han kunne ikke
forestille sig, at en endelig raketafgørelse kunne udskydes til efter 12. december (dagen for det kommende NATO-møde). Senere samme dag tilføjede ministeren over for pressen, at „der er ikke noget der kan skade nedrustning så
meget, som hvis der kom uro i NATO-alliancen på grund af dette spørgsmål.
Danmark har intet ønske om at stå op som det eneste NATO-land for at meddele, at vi ikke ønsker at deltage i beslutningen om moderniseringen“22
Udtalelsen virkede som en provokation på raketmodstanderne, der følte, at
den var en overtrædelse af aftalen fra 9. november. Under mottoet „tøv en
kende“ gik de nu aktivt i gang med at samle flere i gruppen om modstanden.23 Omtrent samtidig udtalte statsminister Anker Jørgensen, at da den
danske politik var ikke at have atomvåben stationeret på dansk jord, kunne
Danmark heller ikke anbefale andre at have det. Statsministeren tilføjede
dog, at „vi er medlem af en alliance og må snakke om tingene“.24 Indadtil i
22

Citeret efter Per Voetman, Dobbeltbeslutsom. En analyse af Socialdemokratiets kernevåbenpolitik 19791984, 1986, s. 64; Resumé af drøftelserne 12.11.1979 mellem udenrigsministrene Kjeld Olesen og
Hans-Dietrich Genscher i Bonn, UM 105.I.40.e/3; Ellegaard, Weekendavisen.
23
Sst. Se også David Jens Adler, Det Europæiske Teater. Bogen om raketterne og den nye atomvåbendebat,
1984, s. 32f.
24
Ellegaard, Weekendavisen. Om ændringerne i statsministerens og udenrigsministerens holdninger
i det sidste halve år af 1979, se David Jens Adler, „’Where wilt thou lead me? speak; I’ll go no further’. Kjeld Olesen, Anker Jørgensen og NATOs dobbeltbeslutning“, Vandkunsten. Konflikt, politik &
historie, 9/10, 1994, s. 256-74.
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den socialdemokratiske folketingsgruppe blev udtalelsen imidlertid en slags
„licens til opposition“.
Virkningen af det hele var, at fra omkring midten af november skiftede den
socialdemokratiske ledelse fra at lægge vægten på at inddæmme raketmodstanderne til at imødekomme dem. Dette skifte var for nogle i partiledelsen
utvivlsomt en taktisk manøvre for at begrænse modstanden og i sidste ende alligevel støtte dobbeltbeslutningen, men det var andet og mere end det, først
og fremmest fordi partiformanden Anker Jørgensen delte væsentlige sider af
modstandernes holdninger. Anker Jørgensen nærede en umiddelbar og dyb
modvilje imod atomvåben, som han anså for djævelens værk.25 Samtalerne
med Helmut Schmidt havde nok gjort den danske statsminister og ledende
socialdemokrat mere opmærksom på de tyske partifællers interesser i en fælles NATO-solidaritet bag dobbeltbeslutningen for at kunne modstå et sovjetisk pres, men samtalerne havde tydeligvis ikke gjort Anker Jørgensen mere
modtagelig for de eurostrategiske ræsonnementer bag dobbeltbeslutningen.
Anker Jørgensen var tilhænger af et dansk forsvar, tilhænger af NATO og pligten til at koordinere synspunkter med vore allierede og inderligt imod alt,
hvad der havde med atomvåben at gøre.

Forslag om udskydelse
Beslutningen
22. november besluttede regeringen at indstille til den socialdemokratiske
gruppe, at Danmark ved NATO-rådets møde i december skulle foreslå at udsætte beslutningen i seks måneder, så der også før en beslutning om modernisering blev mulighed for forhandlinger mellem Øst og Vest om en våbenbegrænsningsaftale. Beslutningen i regeringen blev truffet efter et konkret udspil udformet i Udenrigsministeriet efter Kjeld Olesens rejse til europæiske
hovedstæder 12.-16. november, og efter nærmere overvejelser mellem statsministeren og udenrigsministeren på baggrund af drøftelser på regeringsmødet
19. november. De første skitser til beslutningen blev udformet af udenrigsminister Kjeld Olesen sammen med ambassadør Peter Dyvig i flyet fra
Strasbourg til København 16. november. Aftenen og natten forinden havde
Kjeld Olesen forgæves søgt at overtale den norske udenrigsminister Knut
Frydenlund til at gå ind for en seks måneders udsættelse, men nordmændene
stod fast på, at de ikke ville lave vanskeligheder mht. dobbeltbeslutningen.26
Blandt Udenrigsministeriets embedsmænd var holdningen i begyndelsen

25

Statsministeren brugte dette udtryk i forbindelse med debatten om neutronbomben i 1978, se
Aktuelt, 18. april 1978.
26
Interview med Peter Dyvig, DIIS, 7. oktober 2004; telefoninterview med Bjarne Bladbjerg, 15. november 2004; Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 208.
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skeptisk over for en udskydelse, men da den overvejende stemning i regeringen og Socialdemokratiet efterhånden styrkede fortalerne for en udskydelse, lagde embedsmændene under ledelse af Peter Dyvig deres indsats i at
udarbejde et udspil, som var anvendeligt både i regeringen, i Socialdemokratiet og – så vidt muligt – også i NATO. For embedsmændene blev forslaget
om udskydelse en slags redningsmanøvre i dansk sammenhæng.27
Det centrale var, at regeringens udspil var en reaktion på den begyndende
debat i medierne om spørgsmålet, se kapitel 62, og blev udformet for at imødegå og imødekomme den forventede modstand i gruppen mod dobbeltbeslutningen. Indadtil i regeringen var udenrigsministeren stærkt presset af
statsministeren for at „gøre noget“ – et pres Kjeld Olesen især følte som klar
NATO- og forsvarstilhænger.28 Ser vi på den snævre parlamentariske sammenhæng, tyder meget på, at sammenfaldet mellem engagement og aktivitetsniveau hos den socialdemokratiske gruppes raketmodstandere, der klart overgik traditionelle NATO-tilhængeres, og statsminister Anker Jørgensens umiddelbare og instinktive modstand imod alt, hvad der havde med atomvåben at
gøre, i sidste ende gjorde udslaget. På denne baggrund fik det ingen betydning, at statsministeren samme dag, regeringen traf beslutningen om at foreslå NATO en udskydelse, modtog en notits fra sin nærmeste sikkerhedspolitiske rådgiver blandt embedsmændene, Henning Gottlieb, som meget klart
argumenterede imod en udskydelse.29 Tilsvarende havde det heller ingen
virkning, at Anker Jørgensen et par dage tidligere i forbindelse med et middagsselskab havde diskuteret dobbeltbeslutningen med den amerikanske ambassadør og fortalt, at den danske regering formentlig ville gå ind for en udsættelse af beslutningen – en meddelelse som ambassadøren havde argumenteret stærkt imod og udtrykt sin bekymring for virkningerne af.30
Hvor omfattende var oppositionen mod dobbeltbeslutningen i den socialdemokratiske gruppe? Det er naturligvis et spørgsmål, som ikke kan besvares
med præcise tal, bl.a. fordi der ikke blev truffet beslutninger i gruppen ved
hjælp af afstemninger, og der på intet tidspunkt var tale om fast sammentømrede enheder af raketmodstandere, traditionelle NATO-tilhængere eller andre grupperinger. En af de mere indgående af de samtidige bedømmelser i
medierne vurderede raketmodstanderne i november-december 1979 til at udgøre 25-30 af en gruppe, som efter folketingsvalget 23. oktober 1979 havde 68

27

Mm, Mappe 6, 19. og 22. november 1979. Notat med udkast til regeringens beslutning 22. november 1979 om udskydelse af dobbeltbeslutningen, UM 105.I.40.e/3. Interview med Peter Dyvig, DIIS,
7. oktober 2004.
28
Interview med Kjeld Olesen, DIIS, 3. november 2004, hvor Olesen sagde, at han ved læsningen af
Anker Jørgensens dagbøger blev klar over, at Jørgensen havde været mere involveret, end han gav
udtryk for over for Olesen i efteråret 1979; se også interview med Peter Dyvig, DIIS, 7. oktober 2004.
29
Notits til statsministeren – nogle synspunkter vedrørende TNF. Fra Henning Gottlieb 22. november 1979, UM 105.I.40.e/3.
30
Notits af Eigil Jørgensen 23. november 1979, UM 105.I.40.e/3.
D A N M A R K O G D O B B E LT B E S L U T N I N G E N 1 9 7 9 - 8 2

215

Kap. 69 rettet H

09/06/05

14:34

Side 216

medlemmer, mens andre og senere vurderinger har sat tallet lavere.31 Under
alle omstændigheder udgjorde modstandergruppen dog klart mindre end
halvdelen af folketingsgruppen. Det styrker holdbarheden af ovennævnte
partimæssige og parlamentariske forklaring: talspersonerne for modstanderne var bedre motiverede og mere aktive i de afgørende måneder i slutningen af 1979 end tilhængere af en traditionel socialdemokratisk NATO-politik, og da deres holdning i vigtige henseender overlappede med partiformandens og statsministerens, kunne de komme igennem med kravet om en
anden holdning til dobbeltbeslutningen end den, der var lagt op til tidligere
på året. Modstandernes engagement kan samtidig være blevet forstærket af
en Gallup-undersøgelse i december 1979, som viste, at der blandt vælgerne
som helhed var klart flere modstandere end tilhængere af, at NATO udskiftede sine atomraketter som modvægt mod Sovjetunionens SS-20 raketter,
nemlig hhv. 43 % og 31 %. Blandt Socialdemokratiets vælgere var der også et
klart flertal imod beslutningen: 48 % modstandere og 36 % tilhængere, mens
der hos de borgerlige partiers vælgere var en overvældende tilslutning til dobbeltbeslutningen, 56 % for og 24 % imod, og hos partier til venstre for
Socialdemokratiet en endnu stærkere modstand: 83 % imod og 12% for. I
disse tal ligger også et andet træk, som er relevant for at forstå de kommende
års strid i og mellem de gamle konsensuspartier: de socialdemokratiske vælgere var langt mere splittede end de borgerlige partiers vælgere.32

Diskussioner på Christiansborg
Efter at regeringen havde fastlagt sit standpunkt, fandt der gennem de sidste
tre uger, før dobbeltbeslutningen formelt blev truffet på NATO’s udenrigsministermøde 12. december 1979, en række diskussioner sted i den socialdemokratiske folketingsgruppe, i det udenrigspolitiske nævn og i Folketinget, som
formede de danske forventninger, ønsker og krav til dobbeltbeslutningen og
viste, hvordan samspillet mellem interne og eksterne faktorer nu var blevet til
et sammenstød. Flere udenlandske reaktioner på det danske udspil formede
også vigtige sider af dette samspil. Samtidig udvikledes i dansk politik en
række hidtil usete konflikter om indholdet og udformningen af ønsker og
krav til den danske linje i NATO. Diskussionerne i den socialdemokratiske
gruppe var kendetegnet af, at spredningen af synspunkter i gruppen var markant større end i maj, og sammenholdt hermed var godkendelsen af dobbelt31
Lasse Ellegaard, 1990, angiver „25-30“; Erling Bjøl, Hvem bestemmer? Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces, Skrifter fra Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1983, s. 136, anfører de samme tal;
Michael A. Krasner & Nikolaj Petersen, Peace and Politics: The Danish Peace Movement and Its
Impact, Journal of Peace Research, vol. 23, no. 2, 1986, s. 164, nævner derimod “about one-quarter“ af
gruppen; Voetman, Dobbeltbeslutsom, s. 33, angiver også „ca. ? af folketingsgruppen“.
32
Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1979, 1980, s. 372. I øvrigt er det interessant at
bemærke, at mens der blandt dem, som havde fulgt debatten, var 37% tilhængere og 47% modstandere, var de tilsvarende tal for dem, som ikke havde fulgt debatten hhv. 6% og 43%.
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beslutningen i Venstre og Det Konservative Folkeparti helt uden problemer
og skete uden diskussion i de to folketingsgrupper. Disse meningsudvekslinger – eller fraværet af sådanne – i og mellem partierne kan føje nye træk til
ovennævnte konklusion: at asymmetrien mellem engagement og aktivitetsniveau hos raketmodstandere og hos traditionelle NATO-tilhængere både i og
uden for Socialdemokratiet er central i forklaringen på regeringen Anker
Jørgensens forslag om at udskyde NATO’s dobbeltbeslutning.
På mødet i den socialdemokratiske folketingsgruppe 23. november, dvs. dagen efter regeringens forslag, gav udenrigsminister Kjeld Olesen en redegørelse for sagen, som han indledte med at henvise til et notat udarbejdet i
Udenrigsministeriet, der vedrørte spørgsmål, Jytte Hilden skriftligt havde stillet. Over for de forventede kritiske kommentarer fra begge sider i folketingssalen fremhævede udenrigsministeren kontinuiteten i dansk sikkerhedspolitik og behovet for at fastholde den: regeringen ønskede ikke nogen ændring
af dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og den danske politik kunne
ifølge ministeren ikke baseres på partier til venstre for Socialdemokratiet, hvis
der skulle være troværdighed over den. I den efterfølgende debat gav både
Poul Søgaard, Knud Damgaard og Jytte Hilden tilslutning til forslaget om at
udskyde beslutningen i seks måneder, men ud fra modsatrettede udgangspunkter. På den ene side var især Poul Søgaard betænkelig ved udskydelsen,
mens Knud Damgaard fremhævede nødvendigheden af balance, også når
man forhandlede om mellemdistanceraketter. På den anden side fremhævede Jytte Hilden, at hun personligt ikke ønskede disse raketter, men hun
kunne være med til en udskydelse, så der kom forhandlinger i gang: vi skulle
tøve en kende, og der skulle være tid til en god og demokratisk debat – det
kunne de ikke gøre på den anden side af jerntæppet, og det måtte være vor
styrke. Jytte Hilden var enig med gruppeformanden i, at man i gruppen skulle
være enige så langt, man overhovedet kunne være det, men hun syntes ikke
det gjorde noget, at man udadtil gav indtryk af diskussionerne indadtil, før beslutningen blev truffet. Statsminister Anker Jørgensen fremhævede på mødet,
at man efter hans opfattelse var ude på et farligt skråplan, når det drejede sig
om den slags sager, men under alle omstændigheder var vi nødt til i et eller
andet omfang at koordinere vore synspunkter med andre lande i NATO. Processen før NATO-mødet var ifølge statsministeren kompliceret – man opererede ikke med veto-ret, men med enighed. Mødet sluttede med, at gruppeformanden, Knud Heinesen, konstaterede enstemmig tilslutning til regeringens
oplæg.33
På mødet i det udenrigspolitiske nævn 26. november var INF-spørgsmålet
ikke sat på dagsordenen som et selvstændigt punkt, men efter anmodning fra
flere medlemmer, bl.a. Arne Christiansen (V), der efterlyste omverdenens
33

SD, 23. november 1979. Statsministeren understregede også pligten til at koordinere synspunkterne i NATO mest muligt på et tidligere gruppemøde i november, SD, 15. november 1979.
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reaktioner på det danske forslag om at udsætte dobbeltbeslutningen i seks
måneder, behandledes det som første punkt. Udenrigsminister Kjeld Olesen
redegjorde herefter for en række reaktioner fra andre lande.34 Fra USA,
Storbritannien, Vesttyskland og Holland var reaktionerne negative, og alle
hæftede sig ved de politiske virkninger for alliancen og Øst-Vest-forholdet
snarere end ved militære balance- og afskrækkelsesbetragtninger. Især de tre
store lande lagde ifølge udenrigsministeren vægt på faren for underminering
af solidariteten inden for NATO og på faren for, at der herefter ville blive tvivl
om NATO’s evne til at træffe beslutninger over for sovjetisk pres og propaganda. Der var også blevet udtrykt bekymring for, at manglende dansk støtte
til den fælles NATO-beslutning ville gøre situationen vanskeligere over for
Sovjetunionen. Ifølge Kjeld Olesen var alene Norges reaktion anderledes,
idet Norge i princippet var gået ind for NATO’s udkast, men endnu ikke
havde taget stilling til, om man ville støtte det danske forslag. Desuden informerede statsminister Anker Jørgensen nævnet om de negative reaktioner fra
Helmut Schmidt og Walter Mondale. De borgerlige partiers kritik på nævnsmødet tog ikke udgangspunkt i disse eksterne reaktioner, men på et internt
aspekt af den danske beslutningsproces, nemlig at regeringen burde have
orienteret og rådført sig med nævnet før, den traf beslutningen om at foreslå
en udsættelse. Som fremført af især Erik Ninn-Hansen og Poul Schlüter havde
regeringen i realiteten overtrådt nævnslovens bestemmelser om at rådføre sig
med det udenrigspolitiske nævn, før den traf beslutning i en sag af større
udenrigspolitisk rækkevidde. Hertil svarede udenrigsministeren, at beslutning i nævnslovens forstand først ville blive truffet på NATO-mødet, og at der
indtil da ville være lejlighed til drøftelser. Alt i alt førte den langvarige og intense diskussion af dette procedurespørgsmål – der samtidig afspejlede substantielle meningsforskelle om dansk INF-politik – ikke til en klar konklusion.
På det socialdemokratiske gruppemøde 27. november umiddelbart før debatten i folketingssalen samme dag orienterede gruppeformanden om bestyrelsens indstilling om at stemme alle dagsordener ned: det var ifølge
Heinesen den eneste måde, hvorved man med sikkerhed kunne komme igennem debatten i salen. Baggrunden for denne indstilling var bl.a. sonderinger
med andre folketingsgrupper, herunder Venstres hvor Henning Christophersen havde rådet til, at Socialdemokratiet og Venstre samt andre partier stemte imod alle dagsordener.35 I den følgende meningsudveksling deltog to af gruppens yderpunkter i spørgsmålet: Robert Pedersen og Jytte
Hilden. Robert Pedersen anførte, at han i salen ville motivere, hvorfor han
kunne sige ja til udenrigsministerens redegørelse og nej til alle dagsordener,
mens Jytte Hilden sagde, at forslaget om udskydelse gerne skulle blive en start
34

UPN, 26. november 1979.
SD, 27. november, 1979; V, 27. november, 1979. Der var ingen debat på Venstres gruppemøde efter Henning Christophersens redegørelse for sit indlæg i dagens forespørgselsdebat. Det samme
gjaldt hos de konservative efter Palle Simonsens redegørelse.
35
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på nogle ændringer, og hun bad udenrigsministeren understrege, at der ikke
i den danske politik lå en automatisk tilslutning til en beslutning om et halvt
år.36 Sidstnævnte udtalelse pegede frem mod fortsat modstand mod dobbeltbeslutningen i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
I folketingssalen samme dag, 27. november, redegjorde og diskuterede
udenrigsminister Kjeld Olesen for INF-sagen på en måde, som tydeligt var
mere forbeholden over for dobbeltbeslutningen end forsvarsminister Poul
Søgaards seks måneder tidligere. I den efterfølgende debat var Lasse Budtz
ordfører for Socialdemokratiet, mens Robert Pedersen var ordfører i maj, og
dette skifte indicerede den substantielle ændring i partiets politik fra klar til
– foreløbig forbeholden – tilslutning til dobbeltbeslutningen med en markant
fremhævelse af forhandlingsdelen. Ellers viste debatten, at den traditionelle
konsensus nu for alvor var brudt, idet Venstre og de konservative tog afstand
fra regeringens forslag om en seks måneders udsættelse, men også SF og VS
var kritiske, da de afviste implikationen af forslaget, nemlig at en dobbeltbeslutning kunne være nødvendig om seks måneder. Som afslutning på debatten forkastedes dagsordensforslag stillet af de radikale og Retsforbundet med
stort flertal, der først og fremmest bestod af de tre gamle konsensuspartier.37
Uanset denne enighed i afstemningen var det dog klart, at det dominerende
mønster i formuleringen af dansk sikkerhedspolitik gennem 30 år havde ændret sig.
I dagene før NATO-mødet 12. december bidrog møder i regeringen og den
socialdemokratiske folketingsgruppe og i det udenrigspolitiske nævn yderligere til de nye mønstre i den danske INF-politik og Socialdemokratiets holdning. På regeringsmødet dagen før NATO-mødet fastslog udenrigsministeren, at man måtte fastholde det danske standpunkt og „måske konstatere,“ at
man ikke kunne hindre en gennemførelse af moderniseringen.38 På gruppemødet samme dag redegjorde udenrigsministeren for, hvorledes det danske
forslag havde accelereret debatten i andre NATO-lande, og det skulle vi ifølge
ministeren ikke være kede af. Som noget nyt ved NATO-møder var tingene
ikke afklaret på forhånd, men alt talte dog for, at det danske forslag ikke ville
vinde meget gehør, og Danmark kunne risikere at stå alene med forslaget.
Mens flere af disse betragtninger var meget forskellige fra Kjeld Olesens vurderinger en måned tidligere, f. eks. efter mødet med udenrigsminister
Genscher i Bonn 11. november, se oven for, fastholdt udenrigsministeren en
anden betragtning, nemlig at Danmark ikke havde veto-ret og ikke kunne
hindre, at der blev truffet en beslutning. Alt i alt fortalte udenrigsministerens
redegørelse en del om hans vanskelige situation både i partimæssig og i
NATO-sammenhæng. Diskussionen i gruppen domineredes nu af raketmod36

SD, 27. november 1979.
Ff, 1979-80, 27. november 1979, sp. 927-1022. Se også kapitel 62.
38
Mm, Mappe 6, 11. december 1979.
37
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standere og -skeptikere, og alene det indicerede en vigtig ændring i Socialdemokratiets politikformulering. Således bemærkede Henry Grünbaum, at situationen var fantastisk farlig med et Europa spækket med atomvåben.
Sovjetunionen var overvurderet som en farlig fjende; NATO’s oprustning ville
blot blive en støtte til forøget sovjetisk oprustning, og derfor var der brug for
en endnu skarpere dansk holdning. Grünbaum sluttede med at sige, at han
altid havde været tilhænger af NATO, men nu vaklede. Jytte Hilden tilsluttede
sig disse synspunkter: hun troede ikke på terrorbalancen, og som socialdemokrat måtte man sige atomvåben ud af Europa. Til sidst i debatten bemærkede
udenrigsministeren, at det ikke var nogen nem opgave, han stod overfor ved
NATO-mødet. Han ville blive udsat for et stærkere pres end nogen dansk
udenrigsminister gennem mange år. Ministeren ville modstå presset, men
gruppen skulle også vide, at man rundt omkring var begyndt at stille spørgsmålstegn ved dansk medlemskab af NATO. Gruppeformanden Knud
Heinesen konkluderede, at man ikke kunne binde udenrigsministeren op på
en bestemt ordlyd i kommunikéet, og at der var tilslutning til ministerens redegørelse.39
På nævnsmødet samme dag, 11. december, fandt der igen en længere diskussion sted, men denne gang i højere grad om det direkte sikkerhedspolitiske problem: Danmarks INF-politik på den følgende dags NATO-møde.40
Udenrigsminister Kjeld Olesen redegjorde for reaktionen på det danske forslag om udsættelse: Norge syntes indstillet på at acceptere NATO’s oplæg, hvis
tilbuddet om våbenkontrol fik en tilstrækkelig konkret udformning, mens
Hollands og Belgiens holdning ikke kunne forudsiges. Ved udenrigsministerens besøg i Washington fire dage tidligere havde både udenrigsminister
Cyrus Vance og præsidentens sikkerhedspolitiske rådgiver Zbigniew
Brzezinski været meget kritiske, se neden for, og Kjeld Olesen lagde ikke skjul
på den særdeles negative reaktion i andre NATO-hovedstæder. På NATO-mødet ville der dog modsat tidligere i NATO være en regulær forhandlingssituation, og her ville regeringen fastholde det danske forslag, selv om alle reaktioner hidtil havde været afvisende. Repræsentanterne fra de borgerlige partier,
inkl. Centrumdemokraterne og Fremskridtspartiet, beklagede regeringens
oplæg og tilsluttede sig NATO’s, mens Gert Petersen (SF) var tilfreds med regeringens linje. Som en enlig dissident inden for sit parti fandt Robert
Pedersen (S), at selve truslen om vestlige våbenanskaffelser kunne være tilstrækkelig til at formå Sovjetunionen til seriøse forhandlinger. Afslutningsvis
bemærkede udenrigsministeren, at hvis Danmark ikke kunne komme igennem med de danske synspunkter, kunne man ikke fra dansk side forhindre
beslutningen. Hvis der ikke inden seks måneder kom noget signal fra

39
40

SD, 11. december 1979.
UPN, 11. december 1979.
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Sovjetunionen, var der ifølge Kjeld Olesen ingen tvivl om, at NATO’s beslutning derefter måtte baseres på det foreliggende grundlag.

Reaktioner fra de allierede
Dagen efter regeringens beslutning havde Anker Jørgensen en telefonsamtale med Helmut Schmidt og to dage senere med Walter Mondale, hvor statsministeren forklarede den tyske forbundskansler og den amerikanske vicepræsident den danske beslutning.41 Til Helmut Schmidt sagde Anker
Jørgensen, at det afgørende for regeringens beslutning om at søge den forestående afgørelse om TNF-modernisering udsat i seks måneder var klart at tilkendegive en vilje til nedrustning og få forhandlinger i gang. I den danske befolkning var der et stærkt ønske om, at enhver mulighed for at bremse rustningskapløbet blev søgt udnyttet, og det var derfor nødvendigt for regeringen
at indtage denne holdning. Over for Walter Mondale henviste Anker
Jørgensen bl.a. til faren for splittelse i Socialdemokratiet, som ville være farlig
for medlemskabet af alliancen. Samtidig var der for den danske statsminister
ingen tvivl om, at både den tyske forbundskansler og den amerikanske vicepræsident stærk beklagede den danske beslutning.
På et hurtigt besøg i den amerikanske hovedstad 7. december fik udenrigsminister Kjeld Olesen flere reaktioner fra ledende medlemmer af Carter-administrationen. Over for præsidentens sikkerhedspolitiske rådgiver, Zbigniew
Brzezinski, anførte Olesen, at det for regeringen havde været helt afgørende
at sikre opslutningen omkring NATO, som INF-sagen kunne bringe i fare, og
han omtalte specielt faren for en splittelse af Socialdemokratiet, der som det
største parti var nødvendigt for at fastholde den positive danske NATO-linje.42
Hertil svarede Brzezinski i en venlig, men tydeligvis skarp tone, at det danske
forslag om en udsættelse var et dårligt forslag fremsat på det dårligst mulige
tidspunkt. Det var ifølge Brzezinski bemærkelsesværdigt, at visse NATO-lande
begyndte at få betænkeligheder på et tidspunkt, hvor alle tegn viste, at
Sovjetunionen var rede til at indlede våbenkontrolforhandlinger, netop fordi
man så realiteten i NATO’s beslutning: en udsættelse ville lede sagen ind på
et galt spor. Præsidentrådgiveren sluttede med at sige, at USA på ingen måde
ville kunne acceptere det danske forslag, og han håbede, at den danske regering ville være i stand til at genoverveje sit forslag. Senere samme dag havde
udenrigsministeren en samtale med den amerikanske udenrigsminister
Vance, som anlagde en mere imødekommende linje, bl.a. ved at fremhæve
den amerikanske oprigtighed med hensyn til våbenkontrol. Ved samme lejlig-

41
Referat af telefonsamtale mellem forbundskansler Helmut Schmidt og statsminister Anker
Jørgensen 23. november 1979, UM 105.I.40.e/3.
42
Samtale mellem Kjeld Olesen og Dr. Zbigniew Brzezinski 7.december 1979, UM 5.D.32.b; se også
Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 212.
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Jytte Hilden i samtale med Zbigniew Brzezinski, national sikkerhedsrådgiver under præsident
Carter. Georgetown 1987.

hed sagde Kjeld Olesen, at han ville forelægge regeringen og sin partigruppe
de amerikanske og andre allieredes kommentarer, inden han rejste til mødet
i Bruxelles, men han kunne ikke foregribe sagens udfald.43
Der var således klare nuanceforskelle mellem de to repræsentanter for den
siddende administration i Washington, men der var ikke tale om forskelle,
som kunne give forventninger om, at det danske forslag ville have en chance
på det forestående NATO-møde. Heller ikke de nævnte tyske reaktioner
kunne give grundlag for sådanne forventninger. Udenrigsministerens bemærkning til den amerikanske udenrigsminister kan næppe tages som udtryk
for en tro på, at beslutningen i København kunne omgøres, og i ministerens
oven for gengivne indlæg på det socialdemokratiske gruppemøde og i det
udenrigspolitiske nævn kan der ikke spores et forsøg herpå. Alt var således
lagt op til, at samspillet mellem den danske og den internationale politiksfære
på NATO-mødet ville blive konfliktfyldt på en for dansk NATO-politik unik
måde.

43

Som foregående note.
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Efter dobbeltbeslutningen
På NATO-rådets møde i Bruxelles 12. december blev det danske forslag om at
udskyde beslutningen i seks måneder afvist af de andre medlemmer af alliancen, og efter en længere debat accepterede regeringen dobbeltbeslutningen.
Perioden frem til regeringen Jørgensen i efteråret 1982 blev afløst af regeringen Schlüter var som helhed præget af voksende afstand mellem de traditionelle konsensuspartier. I første omgang er det imidlertid interessant at se
på nogle efterfølgende vurderinger af det danske forslag om udskydelse.

Vurderinger
Set i lyset af den stærke kritik fra andre NATO-lande af det danske standpunkt
var reaktionerne efter mødet overraskende sammensatte. Mange af reaktionerne var forudsigelige, men inddrages også bedømmelsen af den samlede
beslutningssituation og forskellene mellem NATO-landenes første udspil i
Bruxelles, bidrog flere vurderinger med nye facetter af virkningerne af
Danmarks adfærd, specielt når vi sammenholder vurderingen fra den ledende danske politiker, som deltog i NATO-mødet.
På et møde i det udenrigspolitiske nævn få dage efter dobbeltbeslutningen
berettede Kjeld Olesen, hvordan det danske forslag om udsættelse på NATOmødet var blevet kritiseret af USA, Vesttyskland og Storbritannien efter linjer,
der svarede til de indvendinger, der tidligere var fremført. Men heller ikke fra
norsk, hollandsk eller belgisk side fandt det nogen støtte, og efter lang diskussion havde udenrigsministeren givet udtryk for, at Danmark ikke kunne forhindre en vedtagelse af beslutningen. Herefter havde udenrigsministeren insisteret på, at der i kommunikéet blev optaget en henvisning til det danske
forslag, men efter flere længere diskussioner, inkl. en afbrydelse af mødet,
havde man fra dansk side måttet stille sig tilfreds med en indirekte omtale i
en bisætning, også fordi det ifølge ministeren ikke var normalt, at enkelte
lande blev nævnt i kommunikéet. Derimod blev der i beslutningsdokumentet,
der ikke blev offentliggjort, optaget nogle fodnoter med henvisning til både
det danske forslag og de hollandske og belgiske standpunkter. De borgerlige
partiers medlemmer i nævnet var tilfredse med NATO-mødets forløb og for,
at Danmark ikke var blevet kompromitteret i kommunikéet, som det blev udtrykt af Arne Christiansen (V). Den eneste dissens kom fra Arne Stinus (RV)
– der deltog ingen fra SF i mødet – som beklagede, at det danske forslag ikke
var blevet fastholdt.44

44
UPN, 17. december 1979. Kommunikéet er optrykt i Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog
1979 1980, s. 232-4. I pkt. 6 hed det: „Efter intensive overvejelser, herunder af fordelene ved alternative fremgangsmåder, og efter at have taget visse medlemslandes synspunkter til efterretning, konkluderer
ministrene ...“ (kursivering tilføjet).
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I oplægget til dobbeltbeslutningen var det forudset, at et antal krydsermissiler skulle stationeres i Holland. På grund af stor intern modstand udsatte
Holland godkendelsen heraf, men accepterede dobbeltbeslutningen som sådan.45 Det betød, at Danmark ikke var det eneste land, som mødte med bundet mandat på NATO-mødet. Som mødet udviklede sig, kunne det danske
krav om en henvisning til det danske forslag om en udsættelse på seks måneder i kommunikéet paradoksalt nok spille en konstruktiv rolle derved, at det
medvirkede til, at Holland ikke kom til at tage et formelt forbehold mod beslutningen. Vurderet på baggrund af beslutningsprocessen i NATO gennem
mange år ville to lande imod en fælles beslutning have været uacceptabelt, og
for de store NATO-lande var Danmarks rolle under de givne omstændigheder
derfor ikke helt uvelkommen. Alt i alt kan man sige, at den danske adfærd på
NATO-mødet fik et så tilfredsstillende resultat, som man i det snævre danske
beslutningsmiljø efter omstændighederne havde kunnet håbe på. Det danske
forslag, som jo altså blev frafaldet, havde næppe på nogen væsentlig måde skadet Danmarks prestige eller troværdighed hos de allierede.
Efter årsskiftet prægedes den danske politik af, at Sovjetunionens invasion
i Afghanistan i de sidste dage af 1979 styrkede de sovjetkritiske holdninger i
det danske beslutningsmiljø, og direkte eller indirekte smittede det også af på
INF-politikken. På gruppemøder i Socialdemokratiet de første måneder af
1980 blev Danmarks situation og Øst-Vest-forholdet berørt på en måde, som
kunne antyde visse betænkeligheder ved den fulgte kurs eller i hvert fald viste
en erkendelse af, at den danske politik også havde negative virkninger. På et
gruppemøde i midten af januar udtalte udenrigsminister Kjeld Olesen, at
’vore papirer’ ikke havde den kurs, som de havde tidligere, og en af årsagerne
var INF-sagen. Et andet eksempel var en udtalelse fra Lasse Budtz i forbindelse med præsentation af oplægget til en sikkerhedspolitisk forespørgsel i
slutningen af februar, der gik på, at man måtte afvise østblokkens forsøg på at
splitte Vesten.46 Styrken af traditionelle socialdemokratiske, yderst sovjetkritiske – eller ’antisovjetiske’ – holdninger fremgik af udtalelser i Radioavisen
20. januar, hvor udenrigsminister Kjeld Olesen skarpt afviste det sovjetiske nyhedsbureau TASS’ betragtninger om, at NATO’s Europa-strategi var en trussel mod stabiliteten i Norden.47 Der var tale om et bevidst propaganda-felttog
fra Sovjetunionens side, sagde udenrigsministeren, idet TASS jo ikke var et tilfældigt bureau i et land, hvor der var en fri presse som i Vesten. Stillet over
for dette var det vigtigt, at Vesten svarede Sovjetunionen med tilstrækkelig
fasthed samtidig med, at man gav afspændingen enhver chance.
Sideløbende med denne vurdering fra udenrigsministeren var det imidler45

Jan G. Siccama, „The Netherlands Depillarized: Security Policy in a New Domestic Context“ i Flynn
(ed.), NATO’s Northern Allies, s. 141f.
46
SD, 17. januar 1980 og 23. februar 1980.
47
Gengivet efter: Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1980, Dansk Udenrigspolitisk
Institut: Samfundsvidenskabeligt Forlag, 1981, s. 222-3.
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tid tydeligt, at statsminister Anker Jørgensen i stadig højere grad delte den
modvilje mod alt nukleart, som i disse år prægede store dele af opinionen i
Vesteuropa. Atomvåbenpolitikken var et spørgsmål, som skabte en splittelse
ned gennem ikke mindst de socialdemokratiske partier i Nordvesteuropa,
som hidtil havde haft en fremtrædende placering i formuleringen af vesteuropæisk Sovjetpolitik. Den nye splittelse illustreres af en samtale mellem to socialdemokratiske regeringsledere, hvor den danske statsminister var den lyttende, men kun i begrænset omfang overtog sin tyske partifælles meninger.

To socialdemokrater: Anker Jørgensen og Helmut Schmidt
Godt tre måneder efter dobbeltbeslutningen fandt der i foråret 1980 endnu
en samtale sted mellem forbundskansler Helmut Schmidt og statsminister
Anker Jørgensen efter de to oven for omtalte i foråret og sommeren 1979.
Mens forskellen mellem de to socialdemokratiske regeringsledere ikke havde
været markant på de to møder i 1979 – om end tilstede og erkendt – blev det
nu klart markeret, at de to socialdemokratiske regeringsledere anlagde helt
forskellige perspektiver på Øst-Vest forholdet og Europas sikkerhed. At
dømme efter referatet bestod samtalen primært af den vesttyske forbundskanslers enetale for den danske statsminister. Hovedpunkterne i denne (næsten) enetale er værd at udrede, fordi den tyske forbundskansler i synet på betydningen af den militære balance i Europa repræsenterede en holdning, der
var dominerende hos de største af Danmarks NATO-allierede i begyndelsen
af 1980’erne, mens holdningen internt i nordvesteuropæiske socialdemokratier var på vej til at blive marginaliseret i begyndelsen af 1980’erne.48 Den
tyske forbundskanslers synspunkter på mødet var identiske med kanslerens
offentlige tilkendegivelser og på flere måder sammenfaldende med den danske
udenrigsministers efter regeringsskiftet i efteråret 1982 (se kapitel 70 og 71).
Derved bliver det refererede også en første introduktion til spændvidden i
den splittede danske sikkerhedspolitik 1982-88.
I samtalen understregede Helmut Schmidt nødvendigheden af solidaritet
med amerikanerne, ikke mindst på baggrund af, at man ikke kunne følge
dem på alle områder. Det var nødvendigt både i forholdet til russerne og for
at fastholde amerikanerne i Europa. For Vesten – og her begynder uenigheden mellem de to statsministre – var det nødvendigt at genskabe den militære
ligevægt i Europa, der var gået tabt som følge af den russiske raketoprustning,
der var under ufortøvet fortsættelse. I samtalen indvendte Anker Jørgensen,
at han var bekymret over risikoen for en ny oprustningsbølge som følge af
vestlige reaktioner på russernes opbygning. Hertil svarede Helmut Schmidt,
at heller ikke han ønskede en ny oprustningsbølge, men russerne var kommet
48

„Statsministerens samtale med forbundskansler Helmut Schmidt i Bonn d. 21. marts 1980“, UM
105.Dan.6.
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et godt stykke forud i kapløbet, og det var nødvendigt at genskabe en ligevægt. Det var kun muligt at forhandle med russerne, når det skete i bevidsthed om ligevægt, ellers ville enhver forhandling være ensbetydende med russisk dominans. Det var den egentlige fare, forklarede Helmut Schmidt. Heller
ikke Sovjetunionens ledere tilstræbte krig, men de ville udnytte de muligheder, som bød sig. I den forbindelse satte forbundskansleren spørgsmålstegn
ved holdbarheden af den nordiske atomvåbenpolitik i det længere løb. Den
fortsatte russiske raketoprustning indebar en voksende trussel mod dansk og
norsk område, og fraværet af modvåben lagde i virkeligheden Danmark åben
for trusler med deraf følgende svaghed over for eventuelt pres. Problemet føltes særligt udtalt i det delte Tyskland, hvis to dele måtte regne med i værste
fald omgående at blive krigsskueplads. Russerne havde i virkeligheden allerede forsøgt at true med deres lange raketskygge i forbindelse med dobbeltbeslutningen og havde haft held til at kyse hollænderne, tilføjede Helmut
Schmidt i en let skjult hentydning til Danmarks forslag i december 1979.49

Dansk sikkerhedspolitik i gæring: INF, zonen og Polen
I de sidste knap tre år af regeringen Anker Jørgensens tid efter dobbeltbeslutningen undergik dansk sikkerhedspolitik mere eller mindre mærkbare ændringer. Sikkerhedspolitikken var så at sige i gæring. Ændringerne viste sig på
især to områder: INF-politikken og holdningen til ideen om Norden som
atomvåbenfri zone. Der var også enkelte udtalelser fra ledende regeringsmedlemmer, som direkte eller indirekte tydede på en ny holdning til sider af systemkonflikten.
Regeringens og Socialdemokratiets INF-politik var fra dobbeltbeslutningens vedtagelse og frem til regeringens afgang i efteråret 1982 præget af en
eksplicit fastholdelse og efterhånden stadig stærkere understregning af forhandlingsdelen.50 Men i første omgang blev det understreget i samtaler med
repræsentanter for Reagan-administrationen, bl.a. af Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske ordfører, Lasse Budtz, at der aldrig fra europæisk socialdemokratisk side var kommet nogen antydning af, at de vestlige forberedelser
til raketdeployeringen skulle standses, kun en understregning af at forhandlingsdelen af dobbeltbeslutningen måtte iværksættes. Ligeledes erklærede
Budtz sig tilbøjelig til at være enig i, at der ikke ville kunne nås nogen enighed med Sovjetunionen, før NATO gik i gang med forberedelserne til deployering af nye missiler. Samtidig betonede Lasse Budtz dog i sin rapport om besøget i Washington, at der var betydelige forskelle i de principielle holdninger
på de to sider af Atlanten, og at Vesteuropa kunne løbe ind i en barsk periode
49

Sst.
Se f. eks. udenrigsminister Kjeld Olesen i Folketinget 14. november 1980 og 1. april 1981, Thune
(red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1980, s. 276-7 og Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1981, Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1982, s. 194.
50
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i forholdet til USA. Til sidst i rapporten nævnte Lasse Budtz, at der i den nye
administration udviklede sig større nuancer og mere forståelse for de vesteuropæiske allieredes synspunkter.51
Den stærkere fremhævelse af forhandlingsdelen, der blev tydeligere i det
sidste år af regeringen Anker Jørgensen var udtryk for en forlængelse af holdninger, som havde været tydelige siden de sidste par måneder af 1979.
Interessen rettedes i stigende grad mod løsninger, der ikke ville medføre deployering af NATO’s mellemdistanceraketter, og dette var et brud med regeringens holdning i årene forud, mest markant naturligvis med holdningen i
foråret 1979, men i nogen grad også i den første tid efter dobbeltbeslutningen og i foråret 1981 (se ovenfor), hvor moderniseringsdelen ikke var blevet opfattet som et presserende problem. Sidstnævnte element gjorde også, at
regeringen i efteråret 1981 indtog en positiv holdning til Reagan-administrationens forslag om en nul-løsning, der blev opfattet som en indrømmelse til
socialdemokratiske synspunkter i Europa. Dette ændrede sig, da det blev
klart, at Sovjetunionen ikke kunne acceptere en sådan løsning.
En væsentlig del af den internationale baggrund for denne udvikling i regeringens atompolitik var Scandilux-samarbejdet, som i januar 1981 var oprettet mellem de socialdemokratiske partier i de mindre nordeuropæiske
NATO-lande og med partierne i Frankrig, Storbritannien og Vesttyskland som
observatører. Samarbejdet var bl.a. en reaktion på den stramning i amerikansk sikkerhedspolitik, der indtraf mod slutningen af Carter-administrationen og forstærkedes, da Reagan-administrationen tiltrådte i januar 1981.
Efterhånden fik SPD og dets repræsentant, Egon Bahr, en central rolle i
Scandilux.52 En del af de ideer, som senere i 1980’erne indgik i de dagsordener, der blev vedtaget i Folketinget efter forslag fra det alternative sikkerhedspolitiske flertal, kan således føres tilbage til dette forum. I forlængelse heraf
blev flere sider af dansk atompolitik som det danske kernevåbenforhold og
planerne om Norden som atomvåbenfri zone overvejet frem og tilbage på regeringsniveau, bl.a. i relation til mulige spørgsmål fra pressen, og på dette
tidspunkt endte overvejelserne med, at man fastholdt den hidtidige politik.
Fra de sikkerhedspolitisk meget aktive medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe mødte regeringen især ønsker om etableringen af
51

„Besøg i Washington, D.C. af Lasse Budtz, 26. marts-2. april 1981“, amtel fra ambassaden i
Washington, 8.4.1981, til udenrigsministeriet, Arbejderbevægelses bibliotek og arkiv, ABA 5370,
Lasse Budtz’ arkiv, kasse 6, læg: L.B.-arkiv. USA. Se også „Konklusioner der kan drages af samtaler og
møder i Washington i slutningen af marts og begyndelsen af april med repræsentanter for det amerikanske udenrigsministerium, forsvarsministerium, Senatet og Repræsentanternes Hus“, rapport
udarbejdet af Lasse Budtz 13. april 1981, sendt til bl.a. statsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren, finansministeren, økonomiministeren og formanden for den socialdemokratiske folketingsgruppe, sst.
52
Nikolaj Petersen, „Scandilux-samarbejdet og vesteuropæisk sikkerhedspolitik“, Politica, 16. årg, nr.
4, 1984. Hans-Henrik Holm og Nikolaj Petersen, Dansk INF-politik, Holm og Petersen (red.), Slaget
om missilerne. Dobbeltbeslutningen og sikkerheden i Europa, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske
Udvalg, 1983, s. 217-20.
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Norden som atomvåbenfri zone.53 I årene 1980-81 fulgte regeringen de traditionelle retningslinjer i den danske politik, nemlig at en aftalemæssig bekræftelse af Nordens faktiske atomvåbenfrie tilstand hverken var nødvendig eller
ønskelig. Man var imidlertid parat til at overveje en formalisering af Nordens
atomvåbenfrie status som led i etableringen af en bredere europæisk ordning.
Denne linje blev også fulgt af statsminister Anker Jørgensen, da han i april
1981 havde en samtale med den finske statsminister Koivisto.54 I det udenrigspolitiske nævn var der samme sommer en længere diskussion af zone-ideerne,
hvor regeringen og Socialdemokratiet fastholdt ovennævnte temaer i den
danske politik, men samtidig fremhævede, at man måtte undersøge og drøfte,
hvordan man kunne komme videre i betryggelsen af afspænding, fred og sikkerhed. Blandt de borgerlige partiers medlemmer af nævnet var der en vis
tilbageholdenhed og kritik af tendenserne til en glidning i specielt statsministerens tilgang til spørgsmålet.55 Også fra andre NATO-lande var reaktionerne
på planer om en nordisk atomvåbenfri zone negative, og både USA og de
større europæiske medlemmer var derfor tilfredse med henvisningen til en
større europæisk sammenhæng. Der ville ikke blive tale om nordisk enegang
over for Sovjetunionen.
I 1982 og især de sidste måneder før regeringen Anker Jørgensens afgang
blev det dog mere og mere tydeligt, at der var en ændring på vej i holdningen
til zoneforslagene. Internt i regeringen var der meningsudvekslinger, som tydede på, at først og fremmest statsministeren bevægede sig mod en mere imødekommende holdning til planerne. Således bemærkede Anker Jørgensen på
et ministermøde i begyndelsen af juni 1982, at man måtte overveje, om man
skulle gøre mere i kampen mod atomvåben, f. eks. overveje en ændring af
den tidligere negative holdning til en isoleret traktat om Norden som kernevåbenfri zone. Men der var tydelige forskelle mellem regeringsmedlemmernes holdning til ideen, idet udenrigsminister Kjeld Olesen som kommentar
til statsministerens bemærkning anførte, at der burde være en grundig drøftelse i regeringen, inden der blev taget et nyt standpunkt i spørgsmålet.56
Statsministerens holdning til spørgsmålet blev sat ind i en bredere sammenhæng, da han i slutningen af juni på et møde i det udenrigspolitiske nævn refererede fra mødet mellem NATO-landenes stats- og regeringschefer i Bonn
to uger tidligere. Mødet havde ifølge Anker Jørgensen bekræftet alliancens
fælles mål, herunder forsvar og afspænding, og i forlængelse heraf fremhævede han den farlige udvikling på atomvåbenområdet. Fredsbevægelserne var
53
Se bl.a. SD, 29. juni, 22. september og 20. oktober 1981. Jytte Hilden var gruppens mest aktive
medlem i dette spørgsmål. Også K.B. Andersen, der hørte til de meget kritiske over for partiets linje
i INF-spørgsmålet, ønskede, at statsministeren omtalte de atomvåbenfri zoner i åbningstalen, men
med tilføjelsen om en bredere europæisk sammenhæng.
54
UPN, 30. april 1981. Se også statsminister Anker Jørgensen i Folketinget 15. januar og 6. august
1981, samt udenrigsminister Kjeld Olesen i forespørgselsdebatten om muligheden for atomvåbenfri
zone i Norden 27. oktober 1981, se Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1981, s. 179-80, 205-6
og 218-22.
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udtryk for ærlig vilje til afspænding, og det var nødvendigt at vise dem mere
lydhørhed, sagde Anker Jørgensen. Statsministeren gengav på mødet i nævnet også dele af sit indlæg på FN-generalforsamlingens special-session i midten af måneden, hvor han havde sagt, at atomvåben var det primære globale
problem, som ikke kunne fjernes ved at erklære en del af verden atomfri – en
tilføjelse som tydede på fortsat skepsis over for nordiske zoneplaner.57
Anker Jørgensens dybtliggende modvilje mod atomvåben fandt sit mest
markante udtryk i et interview med det franske ugeblad Le Point i slutningen
af april 1982. I interviewet erklærede statsministeren sin absolutte modstand
imod kernevåben og enhver form for stationering af disse våben i Danmark.
Om Sovjetunionen sagde Anker Jørgensen, at landet ikke ønskede et verdensherredømme og havde gode historiske grunde til at frygte et angreb fra
Vesten. Han kritiserede også skarpt den amerikanske intervention i El
Salvador, der blev sammenlignet med Sovjetunionens handlinger i Polen.58
Den danske statsministers udtalelser gav anledning til usædvanligt skarpe reaktioner fra USA og Storbritannien. Udenrigsministeriet søgte at dæmpe indtrykket af Anker Jørgensens interview, idet ministeriet lagde vægten på, at
interviewet ikke var en fuldstændig afspejling af statsministerens synspunkter.
Tidligere i 1982 havde den forholdsvis positive danske reaktion på et sovjetisk udspil og forskellen til USA, som afviste udspillet, bidraget til at skærpe
de USA-kritiske aspekter af dansk sikkerhedspolitik. I en tale i marts meddelte
Bresjnev, at Sovjetunionen ville standse opstillingen af nye raketter og påbegynde reduktioner i den europæiske del af landet, hvis NATO ville stoppe forberedelserne af opstillingen af de planlagte Persning II og krydsermissiler. Den
danske reaktion viste sig både i statsminister Anker Jørgensens kommentar til
det sovjetiske forslag, der bl.a. kaldte det „tiltalende“, og da NATO’s nukleare
planlægningsgruppe en uge senere ved et møde i Colorado Springs, USA,
vedtog et slutkommuniké, der afviste det sovjetiske forslag.59 Her blev den
danske dissens indføjet i en fodnote, som henviste til, at spørgsmålet burde
høre under udenrigsministrene. På efterfølgende møder i det udenrigspolitiske nævn blev regeringens reaktion på det sovjetiske udspil stærkt kritiseret
af især Henning Christophersen (V), som indvendte, at det var vigtigt, at man
i NATO udtalte sig i fællesskab for ikke at underminere USA’s forhandlings55

UPN, 21. juli 1981.
Mm, Mappe 8, 1. juni 1982, Mm, 22. juni 1982; Erik Boel, Socialdemokratiets Atomvåbenpolitik 194588, 1988, s. 91f; Voetman, Dobbeltbeslutsom, s. 37-42.
57
UPN, 24. juni 1982. Statsministerens indlæg på FN’s special-session 14. juni er gengivet i uddrag i
Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982 s. 252-5.
58
Interviewet med Le Point, 26. april 1982, er i dansk oversættelse gengivet i Thune og Petersen
(red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, s. 238-9.
59
I statsminister Anker Jørgensens kommentar af 18. marts til præsident Bresjnevs tale 16. marts hed
det bl.a.: „jeg synes, at præsident Bresjnevs udtalelser lyder tiltalende, og jeg håber, at de kan hjælpe
til at opnå den reduktion af atomvåbenarsenalerne, som vi alle ønsker.“, se Thune og Petersen
(red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, s. 227. Slutkommunikéet fra NATO’s atomplanlægningsgruppe efter mødet 23.-24. marts 1982 er optrykt sst., s. 228-9.
56
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position, og han ville være ked af det,
hvis Danmark begyndte at optræde i
fodnoter. Hertil svarede udenrigsminister Kjeld Olesen, at selv om han
var enig i, at Sovjetunionen kunne
fristes til at tro, at opinionen i
Vesteuropa arbejdede for sovjetiske
interesser, var det ikke at gå Sovjets
ærinde at have en dybtgående dialog
i NATO.60
Et par uger før regeringens afgang
blev de negative toner i forholdet til
USA suppleret med en tydelig drejning i positiv retning, da udenrigsminister Kjeld Olesen aflagde beretning til det udenrigspolitiske nævn
Anker Jørgensen på talerstolen i FN, 14. juni
om sit besøg i Washington 16.-18. au1982. (FN).
gust 1982 – et besøg, som udenrigsministeren understregede var rutinemæssigt i ministerens egenskab af formand for EF- landenes udenrigspolitiske
samarbejde (EPS). Ifølge Kjeld Olesen havde den nye amerikanske udenrigsminister Shultz gjort et vældig positivt indtryk som en tillidsvækkende person
med betydelig politisk tyngde. Der var i samtalen ikke blevet lagt skjul på uenigheden mellem USA og Europa, ikke mindst i gassagen (omtalt i kapitel
59), men der var ikke tvivl om, at Shultz ville gøre meget for at forbedre forholdet til Europa, og udenrigsministeren havde en klar fornemmelse af, at
Shultz betød øget indflydelse for det amerikanske udenrigsministerium (State
Department).61
Statsminister Anker Jørgensens ovennævnte udtalelser om den amerikanske politik i Mellemamerika indebar ikke en holdning til systemkonflikten,
som udtrykte en afstandtagen fra demokratiske principper, som disse er udviklet i kapitel 3. Udtalelserne var en kritik af bestemte sider af et demokratisk lands udenrigspolitik, og det er naturligvis noget andet end lægge afstand
til demokratiske principper. Disse principper siger ikke noget om, hvorvidt en
politiker fra ét demokrati skal eller ikke skal kritisere et andet demokratis
konkrete udenrigspolitik; her er altid tale om et valg i en konkret situation,
hvor der må indgå flere præmisser. Andre samtidige udtalelser fra ledende regeringsmedlemmer var potentielt set mere kontroversielle, når de vurderes i
relation til systemkonflikten. Året før havde Anker Jørgensen fremsat nogle
synspunkter over for den polske udenrigsminister Czyrek, der i februar 1981
60
61

UPN, 25. marts og 2. april 1982.
UPN, 26. august 1982.
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var på besøg i København, hvor den centrale pointe var, at utilfredsheden i
Polen udsprang af økonomiske snarere end af politiske forhold, og der var
tale om problemer, som ethvert samfund kunne komme ud i. Den danske regering var imod, at situationen i Polen blev udnyttet i international politik til
konfrontation, som ønsket af kredse i Vesten.62 I efteråret 1981 havde Kjeld
Olesen en samtale med den polske udenrigsminister i forbindelse med FN’s
generalforsamling i New York, hvor han udtalte som sin personlige vurdering,
at Solidaritet var gået for vidt, og at det var nødvendigt for Solidaritets støtter
i Vesten at mane til ansvarlighed.63
Det danske ønske om at fremme demokratiske rettigheder i Østeuropa
havde hele tiden været fremsat i ganske vist tilbageholdende men dog umisforståelige former, bl.a. som en vigtig del af dansk CSCE-politik (se kapitel
39). På den baggrund er det iøjnefaldende, at den traditionelle danske konstruktivt-kritiske, reformorienterede linje i dette spørgsmål i statsministerens
udtalelse var blevet til en fremstilling af konflikterne i Polen, som „problemer
ethvert samfund kunne komme ud i“. Denne fremstilling var tydeligvis motiveret af ubehag ved det, statsministeren så som ønsker fra kredse i Vesten om
at sætte sagen på spidsen. Hvad angår udenrigsministerens udtalelse om, at
Solidaritet var „gået for vidt“, var den motiveret af et tilsvarende ubehag ved
vestlige støtteerklæringer til Solidaritet.64 Dette ubehag blev overført til kritik
af den nye polske oppositionsbevægelse snarere end nogle af dens måske
overivrige vestlige tilhængere. Alt i alt kan man sige, at det centrale i den konkrete situation var nogle politiske valg i relation til systemkonflikten og sikkerhedsdilemmaet, som der ikke fandtes nogen enkel formel til løsning af. Den
nedenfor gengivne udtalelse af Lord Carrington peger på de prekære balancer, der lå i situationen.65 I det danske beslutningsmiljø var man i øvrigt i høj
grad bevidst om, at en krise omkring Polen hurtigt kunne inddrage Danmark.

62

Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 234-35.
Sst.; i det efterfølgende møde i det udenrigspolitiske nævn redegjorde udenrigsministeren for
samtalen. Olesens udtalelser blev kritiseret af borgerlige medlemmer af nævnet, mens statsministeren anførte, at selv om der var en risiko i at udtale sig, måtte det være rigtigt, at nogle havde mod til
at advare mod den totale konfrontation, UPN, 5. oktober 1981.
64
Interview med Kjeld Olesen, DIIS, 3. november 2004.
65
Lord Carrington, der var britisk udenrigsminister 1979-82 og blev NATO’s generalsekretær 198488, formulerede i en tale i foråret 1983 Vestens problem således: „We must face squarely the complex moral and political dilemmas developments in Eastern Europe pose for the West. Whatever we
do, the Soviet Union will accuse us of subverting these countries. They are bound to say this because
they cannot contemplate the enormity of their own failure in the area. Free societies have a power
of attraction of which it would be perverse to be ashamed, and we should not be afraid to subvert by
example. Our prime concern must be for the peoples of these countries themselves. We have an historical duty, and a political and moral responsibility to uphold their right to freedom and self-determination. But our policy in Eastern Europe, as elsewhere, must be to encourage reform rather than
revolution. Sporadic convulsions, ruthlessly put down by the Russians and their clients, cannot be in
the interests of the peoples of these countries themselves, not to speak of East-West stability“,
Survival, vol. XXV (4), 1983, s. 148.
63
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Afslutning
Et af problemerne ved beslutningsprocessen i Danmark forud for dobbeltbeslutningen var – udtrykt forenklet – at enten sagde man fra mange tilhængeres side, at der endnu ikke var truffet en beslutning, og derfor var der ikke
noget at diskutere, eller også var det blevet for sent at diskutere, fordi
Sovjetunionen opfattede fortsatte vestlige diskussioner og uenighed som et
svaghedstegn, de prøvede at udnytte. Da debatten omsider kom i gang i
Danmark, var deployeringen af NATO’s mellemdistanceraketter blevet et
spørgsmål om den vestlige alliances og demokratiernes politiske troværdighed og handlekraft. Dette argument var særdeles hensigtsmæssigt for tilhængerne. Som omtalt i kapitel 60 var det imidlertid heller ikke uden gyldighed. Denne potentielle konflikt mellem de politiske processer i demokratier
og præmisser i politikformuleringen i forhold til et diktatur blev aktuel på en
speciel måde under firkløverregeringen 1982-88.
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70 · Den splittede sikkerhedspolitik vokser frem 1982-83
Sikkerhedspolitik og parlamentarisme
Efter at den socialdemokratiske regering i september 1982 var blevet afløst af
firkløverregeringen (bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti), ændredes det parlamentariske
grundlag for dansk sikkerhedspolitik på en særegen måde, som i de næste 56 år gjorde dansk sikkerhedspolitik usædvanlig splittet og tvetydig. Problemet
var, at firkløverregeringen var en mindretalsregering, og regeringen og det såkaldt „alternative sikkerhedspolitiske flertal“ (bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne)
fulgte i vigtige spørgsmål hver sin linje. I firkløverregeringens periode fra
1982 til 1988 blev der i Folketinget vedtaget i alt 28 sikkerhedspolitiske
dagsordener, som på nær et par stykker blev foreslået af den socialdemokratiske ordfører Lasse Budtz. Af disse var seks ukontroversielle og blev vedtaget
af et bredt flertal, hvori indgik både regeringspartierne og Socialdemokratiet.
De fleste af de resterende 22 dagsordener var mere eller mindre direkte vendt
imod et aspekt af NATO’s atomvåbenpolitik, og de dagsordener, som indeholdt en åben kritik af NATO’s politik, talte regeringspartierne imod. I nogle
tilfælde (8) stemte de også imod, mens de i halvdelen af de 28 afstemninger
undlod at stemme.
En del af de dagsordener, som lagde afstand til forskellige sider af NATO’s
atomvåbenpolitik, pålagde regeringen at fastholde folketingsflertallets standpunkt i NATO, evt. ved at få Danmarks forbehold nævnt i et NATO-kommuniké. Som følge heraf blev der i kommunikéer fra NATO-møder i årene 198386 fra dansk side indsat et antal forskelligt formulerede danske kommentarer
til to spørgsmål, nemlig NATO’s dobbeltbeslutning og det amerikanske SDIprogram. Der var ni deciderede fodnoter, ti forbehold og tre anmærkninger
til slut i kommunikéerne.1 Bortset fra tre danske forbehold ved NATO-kommunikéers positive omtale af SDI i 1986, vedrørte alle danske ’kommentarer’
dobbeltbeslutningen. Derved var mange af fodnoterne, forbeholdene og an-

1

Opgørelsen er lavet på grundlag af NATO’s hjemmeside: http://www.nato.int/docu/comm.htm.
Tre af fodnoterne og de tre anmærkninger forekom inden udgangen af 1983, der behandles i dette
kapitel, mens seks fodnoter og de ti forbehold forekom i årene 1984-86 (se næste kapitel). Den sidste danske ’fodnote’ – der teknisk set var et forbehold – blev indsat i december 1986. Af andre
NATO-lande havde Grækenland flere ’fodnoter’ ved hvert møde, mens Frankrig, Spanien og Norge
havde hver én i årene 1983-86.
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mærkningerne ikke udtryk for et nyt dansk standpunkt, men i teknisk forstand alene en gentagelse af tidligere standpunkter.
Ikke mindst denne såkaldte „fodnotepolitik“ – et udtryk som dækker både
egentlige fodnoter, forbehold og anmærkninger – gav anledning til stærke
konflikter og polarisering af holdninger mellem regeringen og det alternative sikkerhedspolitiske flertal. En central side af striden var uenigheden
mellem de tre partier, Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti, der i tidligere perioder af den kolde krig havde været nogenlunde enige
– men med vigtige nuancer, se især kapitel 13 og 41 – om hovedlinjerne i
dansk sikkerhedspolitik („den brede enighed“). I midten af 1980’erne blev
der gjort forsøg på at fjerne de værste uhensigtsmæssigheder i den splittede
sikkerhedspolitik og måske reetablere sider af den brede enighed, men først
efter folketingsvalget i 1988, der blev udskrevet efter vedtagelsen af en dagsorden imod regeringspartiernes stemmer om betingelserne for allierede orlogsskibes anløb af danske havne, ophørte denne særegne side af dansk sikkerhedspolitik. Efter den kolde krig har den socialdemokratiske regerings forsøg
på at bremse dobbeltbeslutningen, bruddet på den brede enighed og de forskellige versioner af ’fodnoterne’ givet anledning til fortsat diskussion og
strid, der viser sig i memoirer og avisdebatter med indlæg fra bl.a. centralt placerede politikere og embedsmænd i ’80erne samt enkelte forskere.2
At der gennem længere tid var uenighed mellem regeringen og
Folketingets flertal om vigtige (sikkerheds)politiske spørgsmål var alene af
parlamentariske grunde bemærkelsesværdigt. Det danske politiske system er
et parlamentarisk system – til forskel fra et magtdelings og magtbalancesystem
2

Bl.a.: Lasse Budtz, Her stod vi af. Fodnoterne, der skabte historie, 1998; Uffe Ellemann-Jensen, Fodfejl,
2004; Hans Engell, På Slotsholmen, 1997, s. 118-80; Bent Jensen, Tryk og Tilpasning. Sovjetunionen og
Danmark siden 2. verdenskrig, 1987; Eigil Jørgensen, ”Udenrigstjenesten og sikkerhedspolitikken” i Nye
Grænser. Den danske udenrigstjeneste 1970-95, 1995; Niels Jæger, Det Historiske Svigt. Socialdemokratiet og
venstrefløjen i den kolde krig, 1999; Kjeld Olesen, ”Det var et spørgsmål om balance”, Information, 29. januar 2000; Erling Olsen, ”En note om fodnoter”, På sporet af europæisk sikkerhed,
Atlantsammenslutningen, 1999; Robert Pedersen, Gør Din Pligt Kræv Din Ret. Erindringer, 1994, s. 158217; Gert Petersen, Inden for systemet og udenfor. Erindringer, 1998, s. 274-87, 298-9 og 307-34; Poul
Schlüter, Sikken Et Liv, 1999, s. 140-53 og 220-5; Pelle Voigt, Sejre og fodfejl set i mit bakspejl, 1999. En af
avisdebatterne fandt sted i Jyllands-Posten i efteråret 1999: 23. september (Lasse Budtz), 26. september (Bent Jensen), 2. oktober (Jørgen Granum-Jensen), 3. oktober (Lasse Budtz), 10. oktober (Lasse
Budtz). Se også i Erik Boel, ”Vi kan lære af historien”, Berlingske Tidende, 22. august 2000, og kommentaren ”S-fodnoterne” dagen efter. På grundlag af adgang til arkiver i Moskva og Berlin har Bent
Jensen gennemgået sovjetiske politikere, embedsmænd og diplomaters syn på fodnotepolitikken i
fem artikler i Jyllands-Posten, 31. januar, 1.februar, 2. februar, 3. februar og 4. februar, 2000.
3
Erik Damgaard, ”Parlamentarismens udvikling” i Ole Stig Andersen m.fl. (red.), Folketingets festskrift
i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999, Udgivet af Folketingets Præsidium, 1999;
Jørgen Albæk Jensen, Parlamentarismens statsretlige betydning. Det parlamentariske princips betydning for
forholdet mellem Folketing og regering, 1997; Palle Svensson, ”Parlamentarismens forudsætninger og konsekvenser. Det alternative flertal i 1980’erne med særligt henblik på formuleringen af udenrigspolitikken”, Eivind Smith (red.), Grundlagens makt. Konstitutionen som politiske redskap och rättslig norm,
2002.
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som USA – og anskuet i lyset af ellers dominerende normer i dansk parlamentarisme var selve eksistensen af en omstridt (fodnote)politik, som regeringen og
regeringspartierne talte imod i Folketinget, temmelig usædvanlig.3 Den parlamentarisk set usædvanlige tilstand kunne være bragt til ophør ensidigt – men
politisk set naturligvis ikke omkostningsfrit – af både regering og af det alternative sikkerhedspolitiske flertal: af regeringen ved at en konkret uenighed
med Folketingets flertal var gjort til et kabinetsspørgsmål, af det alternative
flertal ved at vedtage en mistillidsdagsorden til regeringen.4 Det alternative
sikkerhedspolitiske flertal vedtog imidlertid aldrig en mistillidsdagsorden,
mens regeringen først i foråret 1988 gjorde en sikkerhedspolitisk dagsorden
til et kabinetsspørgsmål. For at forstå denne situation er det vigtigt at være opmærksom på Det Radikale Venstres dobbeltrolle, idet partiet både var en del
af det alternative sikkerhedspolitiske flertal og en del af flertallet for regeringens økonomiske politik, og i en kritisk situation, hvor de to politikhensyn
skulle afvejes, valgte partiet at være en del af regeringens parlamentariske basis, se nedenfor. Desuden er det vigtigt, at langt det største af partierne i det
alternative sikkerhedspolitiske flertal – Socialdemokratiet – samtidig med deres modstand mod vigtige sider af NATO’s politik erklærede deres fortsatte
tilslutning til selve medlemskabet af NATO, hvorimod SF og VS var imod. Det
alternative sikkerhedspolitiske flertal var således et meget heterogent flertal,
som primært kunne enes om at kritisere og fremsætte ændringsforslag til
NATO’s kernevåbenpolitik eller forslag, der indebar en kritik af NATO’s politik. Resultatet var, at politikformuleringen var særdeles kompliceret, hvilket
illustreres af, at der i Folketinget fra 1982 til 1988 var fire forskellige flertalsdannelser af relevans for sikkerhedspolitikken: det atompolitiske flertal, det
forsvarspolitiske flertal, NATO-flertallet, og regeringens parlamentariske flertal.5
Samtidig blev tyngdepunktet i den sikkerhedspolitiske formuleringsproces
i 1980’erne forskudt fra regeringen – centreret omkring stats-, udenrigs-, og
forsvarsministeren og de respektive departementer – til Folketinget og dets
partier. Tidligere under den kolde krig blev beslutningscentret i regeringen
ofte suppleret med forhandlinger med oppositionen, dvs. det eller de af de
tre traditionelle konsensuspartier, som ikke var med i regeringen på det givne
tidspunkt, men der var under alle omstændigheder tale om en relativt snæver
beslutningskreds. Det betød, at sikkerhedspolitikken som hovedregel blev formuleret efter ret entydige normer og mønstre af enighed og uenighed, der
4

Et kabinetsspørgsmål defineres som ”en afstemning, hvor regeringen på forhånd har meddelt, at
den vil træde tilbage og/eller udskrive valg, hvis den kommer i mindretal i det pågældende spørgsmål. Kabinetsspørgsmål er således et politisk redskab, der kan bruges til at tilkendegive en sags betydning for regeringen”, se Lars Bille, Den Store Danske Encyklopædi, bd. 10, s. 240.
5
Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og Nikolaj Petersen, Kampen om Sikkerheden. Nye Tendenser i dansk politik, Århus, 1986, s. 18-26. Se især figur1, s. 24, der illustrerer de fire flertalsdannelser i Folketinget
efter 1982
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var forudsigelige og nogenlunde kunne kontrolleres af den siddende regering. I 1980’erne blev flere aktører inddraget i politikformuleringen og processen var langt mere åben, bred, konfliktfyldt og politiseret, dvs. præget af
øget interesse for og opmærksomhed omkring sikkerhedspolitiske spørgsmål
i medierne og opinionen. Der var også en kraftigere polarisering af holdninger i politikformuleringen, dvs. afstanden mellem dominerende holdninger blev markant større. Alt i alt var den danske politikformuleringsproces

Således illustrerede tegneren Roald Als de radikales rolle i den parlamentariske situation.
Tegningen blev bragt i Weekendavisen den 2. december 1983. (Roald Als)
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i denne periode langt mere kompleks end tidligere under den kolde krig og
dermed vanskeligere at overskue og kontrollere for en regering, der jo til stadighed direkte indgik både i den interne og den internationale politikcirkel.
Kapitlet gennemgår på formuleringen af dansk sikkerhedspolitik under
den begyndende udvikling af den splittede sikkerhedspolitik fra firkløverregeringens tiltræden i efteråret 1982 frem til i slutningen af 1983, da striden
om mellemdistanceraketter kulminerede. Splittelsen af dansk sikkerhedspolitik begyndte straks i firkløverregeringens første måneder, hvor der også blev
lagt nogle vigtige spor for, hvorledes regeringen og det alternative sikkerhedspolitiske flertal håndterede den usædvanlige situation, at der var en modsætning mellem regeringens parlamentariske basis og Folketingets sikkerhedspolitiske flertal. Kapitlet er i tre dele, der behandler hhv. de første konflikter efter firkløverregeringens tiltræden i efteråret 1982, eskalationen af stridighederne i foråret 1983 og konflikternes højdepunkt i efteråret 1983.

Efteråret 1982: de første konflikter
I efteråret 1982 kom de to første interne konflikter om atompolitiske spørgsmål, dels i forbindelse med Danmarks bidrag til INF-projektet, der i december førte til vedtagelse af den første dagsorden imod regeringens ønske, dels
i forbindelse med Danmarks stemmeafgivning om et resolutionsforslag på
FN’s Generalforsamling om fastfrysning af kernevåbenlagre. Tidsmæssigt var
de to konfliktforløb flettet ind i hinanden, og i det følgende behandles først
striden om INF-projektet.

Danmarks bidrag til finansieringen af INF-deployeringen
Allerede få uger efter regeringsskiftet blev Danmarks bidrag til finansiering af
NATO’s infrastrukturprogram et konfliktemne i forholdet mellem regeringen og Socialdemokratiet. I midten af oktober udsendte fhv. statsminister
Anker Jørgensen en erklæring om Socialdemokratiets holdning til spørgsmålet om dansk deltagelse i NATO’s fællesfinansiering af INF-delen af infrastrukturprogrammet. Udgangspunktet for erklæringen var det altdominerende tema i Anker Jørgensens holdninger i disse år: Socialdemokratiet betragtede atomoprustning både i Øst og Vest som en af de alvorligste trusler
mod menneskeheden. Den tidligere socialdemokratiske regering havde lagt
vægt på, at alle forhandlingsmuligheder skulle prøves, før NATO eventuelt
iværksatte opstillingen af nye atomraketsystemer, og da disse forhandlinger
nu var i gang i Geneve, måtte alt gøres for at bringe dem til resultat. Derfor
var det Socialdemokratiets opfattelse, at Danmarks bidrag til NATO’s infrastrukturprogram for så vidt angik de nye mellemdistanceraketter indtil videre
måtte stilles i bero. I en kommentar beklagede udenrigsminister EllemannDEN SPLITTEDE SIKKERHEDSPOLITIK VOKSER FREM 1982-1983
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Jensen dybt forslaget om at udskyde tilslutningen til et program, som var et
meget væsentligt led i Vestens forsvars- og sikkerhedspolitik. Udenrigsministeren hæftede sig samtidig ved, at der var tale om en udskydelse, indtil
andre NATO-lande havde truffet deres beslutning – altså ikke en fuldstændig
afstandtagen. Det var ifølge udenrigsministeren vanskeligt at tro, at
Socialdemokratiet ville løbe fra sit medansvar for den beslutning om en styrkelse af Vesteuropas forsvar, som var blevet truffet af den tidligere socialdemokratiske regering, og som dens efterfølger loyalt ville leve op til.6
Efter Socialdemokratiets forslag var blevet offentliggjort tog SF og VS initiativ til en forespørgselsdebat i begyndelsen af december om den planlagte opstilling af atomraketter i Vesteuropa, og her stillede Socialdemokratiet et
dagsordensforslag om at stille betalingerne til INF-delen af infrastrukturprogrammet i bero. I de interne overvejelser i Socialdemokratiet om sagen var
der en betydelig modvilje mod at formulere partiets politik på en sådan
måde, at regeringen ikke kunne eller ville acceptere forslaget, og at
Socialdemokratiet da kunne fremstilles som et parti, der var imod NATO.
Ligeledes blev det understreget, at det ikke ville være muligt for
Socialdemokratiet at formulere en dansk sikkerhedspolitik byggende på SF
og VS, og at det ville være meget uklogt, hvis sagen udløste et valg. Disse temaer blev ikke mindst fremhævet af de medlemmer af gruppen, som ellers
var vigtige fortalere for den drejning af partiets atomvåbenpolitik, der løbende var sket siden efteråret 1979, bl.a. Anker Jørgensen og Lasse Budtz.
Men der var i gruppen bred tilslutning til forslaget, om end tilslutningen var
forskelligt motiveret og fra nogle medlemmer særdeles betinget.7 I de interne
socialdemokratiske overvejelser var tilhængerne af at stille betalingerne til
infrastrukturprogrammet i bero sandsynligvis blevet styrket af en samtidig
Observa undersøgelse, som viste, at der blandt partiets vælgere var et klart
flertal for at bryde de indgåede aftaler i NATO.8
Regeringen betragtede forslaget som et alvorligt brud på alliancesolidariteten og havde svære overvejelser om, hvorledes de skulle stemme i salen.9 Hvis
de stemte imod den socialdemokratiske dagsorden, risikerede de enten vedtagelse af et endnu mere ubehageligt forslag fra de to venstrefløjspartier, el-

6

Begge erklæringer findes i UM 105.I.40.e/3. Socialdemokratiets forslag var inspireret af det norske
Arbejderparti, som havde besluttet at stemme imod en tilsvarende bevilling i Stortinget.
7
Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe. Forhandlingsprotokol (SD), 1982, 3. og 7. december 1982.
8
Christian Thune og Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, 1983, s. 423. Af
Socialdemokratiets vælgere mente 44%, at Danmark skulle bryde de indgåede aftaler, mens 27%
mente, at man skulle holde dem. Blandt vælgerne som helhed mente et lige så klart flertal – 51%
mod 29% - at man skulle holde aftalerne. Fordelingen afspejlede, at der hos firkløverpartiernes vælgere var et overvældende flertal – 78-83% mod 4-6% - som mente, at Danmark skulle holde de indgåede aftaler. Denne fordeling viste, at den begyndende uenighed mellem de tre gamle Atlantpagtpartier på det parlamentariske niveau svarede til en uenighed mellem de tre partiers vælgere.
9
Nikolaj Petersen, Europæisk og Globalt Engagement1973-2003, Dansk Udenrigspolitiks Historie, 6,
2004, s. 300.
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ler at det endte med valg. Som det blev formuleret af finansminister Henning
Christophersen på et gruppemøde i Venstre: enten måtte man tro, at der
kunne etableres en forståelse med Socialdemokratiet, eller også måtte regeringen erkende, at den ikke kunne regere videre. I hvert fald blev det nødvendigt fremover at have kontakter med Socialdemokratiet for at afklare deres
holdning til sikkerhedspolitikken.10 Regeringen valgte derfor i denne første
dagsordenskonfrontation – som var den anden sikkerhedspolitiske konfrontation med det nye alternative sikkerhedspolitiske flertal, se nedenfor – at satse
på den mindst ubehagelige af to ubehagelige løsninger: at forhandle sig frem
til en blød fortolkning af dagsordenen. Før debatten søgte regeringen i kontakter med Socialdemokratiet at få klarhed om den finansielle og den bredere politiske betydning af forslaget, finansielt at det ikke betød et stop for de
indbetalinger, den tidligere regering allerede havde godkendt, hvilket ville
udskyde de finansielle konsekvenser af forslaget til midten af 1983, politisk at
det ikke betød, at Socialdemokratiets principielle tilslutning til dobbeltbeslutningen var ændret. Resultatet af kontakterne blev, at regeringspartierne besluttede at undlade at stemme. I forsøget på at begrænse skaderne af dagsordenens vedtagelse anvendte regeringen især to strategier. For det første fremhævede udenrigsminister Ellemann-Jensen, at regeringens linje lå i direkte
forlængelse af den tidligere regerings, som hele tiden var blevet støttet af partierne i firkløverregeringen, og generelt blev værdien af kontinuitet i dansk
udenrigs- og sikkerhedspolitik stærkt understreget.11 For det andet søgte statsminister Poul Schlüter også offentligt at få svar på ovennævnte spørgsmål
vedr. den finansielle og politiske betydning af forslaget fra Socialdemokratiets
ordfører, Lasse Budtz. Udfaldet af det hele blev, at Socialdemokratiets forslag
til dagsorden blev vedtaget med 49 stemmer (S) mod 13 (Fp), mens 90 (KF,
V, CD, KrF, SF, RV, VS) undlod at stemme.12
Denne udgang på striden om de danske bevillinger til det fælles NATOprogram betød, at regeringen undlod at sætte sin eksistens på spil i afstemningen om et forslag, den betragtede som et alvorligt brud på alliancesolidariteten. For at kunne fremme regeringens indenrigspolitiske mål satsede den
på i stedet at begrænse de sikkerhedspolitiske skadevirkninger i de diplomatiske kontakter med andre NATO-lande ved at udnytte enhver fortolkningsmulighed i Folketingets dagsordener. Denne strategi blev iværksat umiddel10

Venstres gruppemøder (V), 6. december 1982 og 7. december kl. 17.00.
Folketingstidende. Forhandlingerne i Folketingsåret 1982-83 (Ff), 7. december 1982, sp. 2872. Denne
kontinuitetsstrategi blev også kraftigt understreget af udenrigsministeren i en samtale med den sovjetiske udenrigsminister Gromyko i New York i slutningen af september, dvs. to uger før
Socialdemokratiets ovennævnte erklæring: regeringsskiftet indebar ikke nogen ændring i hovedlinjerne i dansk udenrigspolitik, og den brede parlamentariske opbakning ville blive fastholdt, se UM
105.I.40.e/3. Se endvidere udenrigsministeren på ministermødet 30. november før debatten i
Folketinget, se Ministermøder (Mm), Mappe 9, 30. november 1982.
12
Ff 1982-83, 7. december 1982, sp. 2879-80 og 2884 (statsministeren) og sp. 2876-79 samt sp. 2883
(Lasse Budtz).
11
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bart efter, da statsminister Schlüter besøgte USA og i begyndelsen af december havde samtaler med præsident Reagan og forsvarsminister Weinberger,
hvor konsekvenserne af den vedtagne dagsorden blev nedspillet. Schlüter
fremhævede således, at et stort flertal i Folketinget støttede Danmarks fortsatte medlemskab af NATO, stod fast på dobbeltbeslutningen, og at regeringen var bemyndiget til at betale 26 mio. kr. til infrastrukturprogrammet.
For statsministeren må det også have virket beroligende, at begge de amerikanske samtalepartnere udtrykte en klar forståelse for regeringens problemer.13
Selv om en sådan politik med dens klare element af selvbinding de følgende år blev en vigtig bestanddel af firkløverregeringens bestræbelser på at
kunne leve med det alternative sikkerhedspolitiske flertal, må de mulige
udenrigspolitiske konsekvenser af dette valg allerede på et tidligt tidspunkt
have vejet tungt i regeringens overvejelser. Ved den danske statsministers
møde med den amerikanske forsvarsminister sagde Weinberger således, at
manglen på solidaritet mht. gennemførelsen af INF-infrastrukturprogrammet
ville medføre en væsentlig svækkelse af presset på Sovjetunionen i Genève-forhandlingerne og kunne dermed få meget uheldige konsekvenser for forhandlingernes udfald. Var dette blot et passende argument for at presse Danmark
til at omgøre sin beslutning? Eller havde argumentet faktisk noget på sig, som
regeringen selv gang på gang argumenterede? Hvis svaret på det sidste spørgsmål faktisk viste sig at være bekræftende, ville Danmark efter socialdemokratisk pres på en borgerlig regering – der valgte at leve med presset – komme
til at spille en meget uheldig rolle i international sikkerhedspolitik.

Fastfrysning af kernevåbenlagrene
I sidste halvdel af november 1982, dvs. efter offentliggørelsen af Socialdemokratiets ændrede holdning til INF-infrastrukturprogrammet, men før debatten i Folketinget, var der opstået en strid om Danmarks holdning ved afstemningen på FN’s generalforsamling om et svensk-mexikansk resolutionsforslag
om fastfrysning af kernevåbenlagrene. Forslaget var inspireret af de stærke
folkelige bevægelser, som fra 1981 udvikledes i demokratiske lande og ikke
mindst i USA, for at fastfryse specielt de to supermagters lagre af atomvåben.
Da dobbeltbeslutningen stred mod det svensk-mexikanske forslag, var regeringen i begyndelsen indstillet på at stemme imod på linje med de andre
NATO-lande, hvorimod Socialdemokratiet, de radikale og venstrefløjsparti13

Præsident Reagans eneste kommentar til statsministerens forklaring var, at også USA levede i et
demokrati med en selvstændig lovgivende forsamling, og præsidenten tilføjede, at det var de vilkår,
vi levede under og ønskede at leve under, jf. ”Udkast til statsministerens bemærkninger i det udenrigspolitiske nævn den 21. december 1982 vedrørende statsministerens besøg i Washington d. 13. december 1982”, UM 5.D.32.b., Pk IX og UM 105. Dan.9. Se også Petersen, Europæisk og Globalt
Engagement, s. 296-8.
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erne ønskede, at man i hvert fald skulle undlade at stemme. Spørgsmålet gav
anledning til heftige diskussioner på to møder i det udenrigspolitiske nævn
19. og 22. november, til overvejelser i regeringen og til diskussion i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Den første diskussion fandt sted i nævnet 19. november, der var blevet indkaldt på foranledning af SF, hvis repræsentant i den danske FN-delegation
havde følt at regeringen ville stemme imod. På mødet påpegede udenrigsminister Ellemann-Jensen, at forslaget ikke var nyt, men svarede til udspillet fra
den sovjetiske leder Bresjnev tidligere på året. Det ville besegle den sovjetiske
overvægt mht. mellemdistanceraketter, blokere for vestlige moderniseringsprogrammer, undergrave den amerikanske forhandlingsposition og dermed
fjerne den sovjetiske tilskyndelse til at acceptere væsentlige reduktioner som
foreslået af USA. Hertil erklærede tidligere udenrigsminister Kjeld Olesen, at
han selv som udenrigsminister havde anvendt denne argumentation, men at
man ikke kunne se bort fra den fortsatte nukleare oprustning, og han henstillede, at nævnet fik lejlighed til at drøfte spørgsmålet på grundlag af mere substantielle oplysninger. Statsministeren forklarede på mødet, at hvis Danmark
afholdt sig fra at stemme, ville det få alvorlige konsekvenser for de allieredes
opfattelse af Danmark som en seriøs partner i alliancen.14 På nævnsmødet tre
dage senere – den 22. november – argumenterede især tidligere statsminister
Anker Jørgensen stærkt for, at fastfrysningsforslaget kunne stoppe en meget
farlig udvikling, som man måtte være både blind og døv, hvis man ikke kunne
se, og det ville placere Danmark forkert at stemme imod. På mødet rådede
Venstres og de konservatives repræsentanter, Arne Christiansen og Ole Bernt
Henriksen, regeringen til at stemme imod, mens Gert Petersen (SF) noterede, at selv om regeringen ikke var bundet af et flertal i nævnet, havde skiftende regeringer været interesseret i at konstatere, hvor flertallet lå. Både
statsministeren og udenrigsministeren var bortrejst og den fungerende statsog udenrigsminister og vicestatsminister, finansminister Henning
Christophersen, meddelte på mødet, at regeringen ville lade partiernes råd
indgå i de videre overvejelser, og han kunne ikke sige noget om, hvorledes regeringen ville instruere delegationen.15
På et regeringsmøde samme dag – 22. november – meddelte Henning
Christophersen, at delegationen i New York var blevet instrueret om at
stemme imod, men samtidig blev det klart, at Socialdemokratiet med Anker
Jørgensen i spidsen ville tage skridt til en forespørgselsdebat for at få konstateret, om regeringen havde Folketingets tillid, hvis den ikke fulgte Socialdemokratiet. Derefter besluttede vicestatsministeren i konsultation med statsministeren, der var i Paris, at undlade at stemme. Som det blev udtrykt af
statsministeren, så skulle firkløverregeringen væltes på sin økonomiske poli14
15

Det udenrigspolitiske nævn (UPN), 19. november 1982.
UPN, 22. november 1982.
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tik og ikke på en fristil af Mexico, Indien og Sverige.16 Den danske stemmeafgivning blev ledsaget af en stemmeforklaring, som betonede at regeringen så
med sympati på den grundlæggende tanke om fastfrysning, men at den i det
konkrete tilfælde ville legitimere den massive vækst i Sovjetunionens atomvåbenarsenal og lade den manglende balance forblive uændret.17 Ifølge
Henning Christophersens meddelelse på Venstres gruppemøde d. 23. november så både stats- og udenrigsministeren, der som nævnt begge var bortrejst,
helst at Danmark stemte imod, men de ville dog bøje sig, hvis de øvrige regeringsmedlemmer fandt det hensigtsmæssigt. Udenrigsministeren fik meddelt
beslutningen telefonisk i Bruxelles og mente, at det alternative flertal skulle
være prøvet i salen.18
Også internt i Socialdemokratiet gav den danske afstemning i FN anledning til en vis diskussion, der afspejlede de modstridende hensyn i partiets
overvejelser. Anker Jørgensen forklarede på gruppemødet 23. november, at
man på nævnsmødet havde anbefalet at undlade at stemme, mens Kjeld
Olesen bemærkede, at det havde været logisk at stemme ja, men af NATOhensyn valgte partiet at undlade. Den skarpeste kritik kom fra Robert
Pedersen, der så Socialdemokratiets adfærd som et eklatant brud med partiets tidligere politik: hvis man fastlåste situationen på atomvåbenområdet, fastlåste man en klar sovjetisk dominans. På mødet advarede Erik Holst mod, at
partiet anlagde to forskellige linjer, en som regering og en som opposition.
Stemningen på mødet var dog helt overvejende en støtte til Anker Jørgensen,
der afviste, at Socialdemokratiets holdning til den danske stemmeafgivning
var et brud: man måtte vise en rimelig bevægelighed, og anbefalingen til regeringen var en logisk konsekvens af Socialdemokratiets holdning til atomvåben. Egentlig burde Danmark stemme for det svensk-mexikanske forslag,
men Socialdemokratiet var moderat i forhold til regeringen, sagde den tidligere statsminister.19
I sammenhæng hermed foregik der på et gruppemøde et par dage senere
nogle overvejelser og diskussioner af politisk-taktisk karakter, som viste en anden side af Socialdemokratiets problemer, da det skulle formulere en politik
i den nye oppositionsrolle: skulle Socialdemokratiet sige, at det havde skiftet
holdning i sagen? I diskussionen spurgte Erik B. Smith, om partiet havde skiftet holdning efter at være kommet i opposition, og om det ville ske igen, hvis
man kom i regering igen. Som Erik Smith oplevede det, havde Socialdemokratiet skiftet holdning. Det var en ærlig ting at skifte holdning, og hvad enten der var tale om et holdningsskifte eller alene en skærpelse, skulle man
16

Chiffertelegram fra ambassaden i Paris 23. november 1982, UM 119.K.4.c.
Stemmeforklaringen er optrykt i Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, s.
265.
18
Mm, Mappe 9, 23. november 1982; V, 23. november, 1982; Petersen, Europæisk og Globalt
Engagement, s. 299.
19
SD, 23. november 1982.
17
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sige det. I det konkrete tilfælde skulle man nok sige skærpelse, mente Smith.
Også tidligere forsvarsminister Søgaard syntes, at Socialdemokratiet ikke
skulle lægge skjul på, at man havde ændret synspunkt. De forskellige tilkendegivelser om det legitime eller illegitime i at skifte holdning, ændre holdning eller skærpe den afspejlede en udbredt norm i det parlamentariske beslutningsmiljøs behandling af INF-spørgsmålet, nemlig at det – som udtrykt af
Mogens Camre på det socialdemokratiske gruppemøde – „skulle ikke fremstilles sådan, at det hed sig at Socialdemokratiet havde skiftet holdning“. I
overensstemmelse hermed var det en dominerende opfattelse på mødet, at
partiet ikke havde skiftet holdning, men „ændret den i takt med den udvikling, der er foregået“, som det blev formuleret af Ritt Bjerregaard.20

Foråret 1983: konflikterne eskalerer
Umiddelbart efter årsskiftet 1982–83 blev der på initiativ af udenrigsminister
Ellemann-Jensen nedsat et internt udvalg i regeringen bestående af stats–,
udenrigs–, og forsvarsministrene og deres øverste embedsmænd til at gennemdrøfte og koordinere de forskellige eksterne og interne sider af regeringens linje.21 Udvalget, der siden blev benævnt raketudvalget, blev et nøgleorgan i regeringens stadige bestræbelser på at undgå de parlamentariske og de
sikkerhedspolitiske skær i det kommende års farefulde sejlads. I første omgang syntes skærene dog mindre farlige, og først senere på foråret 1983 eskalerede de sikkerhedspolitiske konflikter til et punkt, hvor Folketingets flertal
vedtog den første dagsorden, som regeringspartiernes stemte imod.

– men først afdramatisering
I begyndelsen af året skærpede Socialdemokratiet kravene til den danske politik, idet Kjeld Olesen – efter inspiration fra bl.a. Scandilux og det norske
Arbeiderparti – på en partikonference i Silkeborg i slutningen af januar opstillede ti punkter, som de følgende år blev udmøntet i dagsordener vedtaget
af Folketinget og dermed en del af den splittede danske sikkerhedspolitik.
Blandt de vigtigste var: fastfrysning af alle eksisterende atomvåbenlagre; det
amerikanske forslag til en nulløsning var uacceptabelt; ingen opstilling af
vestlige mellemdistanceraketter, hvilket forudsatte en yderligere reduktion af
SS-20; de franske og britiske raketter måtte tælles med under forhandlingerne i Genève; om nødvendigt måtte forhandlingerne strække sig ud over
1983, og i mellemtiden måtte ingen opstilling af mellemdistanceraketter
20

SD, 26. november 1982.
Brev fra udenrigsminister Ellemann-Jensen til statsminister Schlüter 3. januar 1983,
Forsvarsministeriet, 7. kt. 112.10-5-i.
21
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finde sted; hvis der blev indgået aftale mellem USA og Sovjetunionen om en
begrænset opstilling, ville Socialdemokratiet tage stilling på det nye grundlag;
og efter en INF-aftale måtte der forhandles videre om atomvåbenfri zoner.22
Flere af disse krav kunne genfindes i modificeret form i et notat fra
Udenrigsministeriets NATO-kontor til udenrigsministeren et par dage senere, bl.a. at nulløsningen næppe længere var acceptabel for Europa, og at
man derfor burde rette opmærksomheden mod et kompromis, hvor de franske og britiske styrker indirekte indgik.23 Udenrigsministeren erklærede derefter offentligt, at selv om regeringen anså nulløsningen for den bedste, ville
den ikke ubetinget fastholde denne. Ministeren tilføjede, at selv om dette
ikke var ment som en åbning over for socialdemokraterne, så håbede han, at
det ville have en vis betydning med hensyn til den dagsorden, socialdemokraterne ville komme med under den kommende forespørgselsdebat, se nedenfor. Som udenrigsministeren formulerede det: „Vi har jo et fælles mål, nemlig at få så mange raketter væk som overhovedet muligt. Og det fælles mål, det
opnår vi jo bedst muligt ved ikke at ødelægge forhandlingsmulighederne“.24
På et ministermøde før forespørgselsdebatten blev den mulige uenighed antydet med udenrigsministerens bemærkning om, at der kunne blive tale om,
at man måtte forbeholde sig sin egen tolkning af en dagsorden, men alt i alt
lagde regeringen op til en afdramatisering af debatten.25
På gruppemøder umiddelbart før debatten i salen den 8. februar var stemningen tilsvarende præget af ønsker om at undgå dramatiske sammenstød og
modsætninger. I Socialdemokratiet lagde flere ledende medlemmer af gruppen en dæmper på oppositionslysten i forhold til regeringen. På et møde den
2. februar sagde Anker Jørgensen, at Socialdemokratiet skulle køre raketpolitikken forstandigt og forsigtigt. Der var lidt tynde nerver i regeringen i denne
sag, som den tidligere statsminister udtrykte det.26 På gruppemødet på selve
dagen for debatten blev der i forlængelse heraf ført en diskussion om de parlamentariske aspekter af partiets ændrede sikkerhedspolitik. Et centralt indlæg kom fra Jens Risgaard Knudsen, der pegede på vanskelighederne, hvis de
partier, der hidtil havde været enige om sikkerhedspolitikken, ikke kunne
stemme for det socialdemokratiske dagsordensforslag som fremlagt på mødet
af Lasse Budtz. Når Socialdemokratiet igen sad med regeringsansvaret, sagde
Risgaard Knudsen, ville man sikkert fortryde, hvis man nu accepterede, at
Lasse Budtz fik lov til at sætte en kile ind mellem de partier, der hidtil havde

22

Uddrag af forhenværende udenrigsminister Kjeld Olesens (S) tale på den socialdemokratiske konference i Silkeborg 28.-29. januar 1983, Christian Thune og Nikolaj Petersen (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1983, Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1984, s. 216-7.
23
Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 300f.
24
Interview i Danmarks Radio, nyhedsmagasinet 3. februar 1983, Thune og Petersen (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 218-9.
25
Mm, Mappe 9, 8. februar 1983.
26
SD, 2. februar 1983.
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været enige om sikkerhedspolitikken. Hvis de øvrige partier i det traditionelle
flertal ikke kunne stemme for dagsordenen, gik Risgaard Knudsen derfor ud
fra, at der ville blive indkaldt til nyt gruppemøde. Til dette bemærkede Lasse
Budtz, at „det gamle flertal“ ville bestå: der var bevægelse i udenrigsministerens holdning, som der var i den amerikanske, og Socialdemokratiet skulle
nødig komme halsende bagefter.27 På et gruppemøde i Venstre samme dag
mente udenrigsminister Ellemann-Jensen, at man kunne stemme for den socialdemokratiske dagsorden. Blev den vedtaget, ville regeringen få et pusterum, men man skulle være forberedt på debat igen senere omkring indholdet af NATO-medlemskabet. Gruppeformanden, Ivar Hansen, konkluderede,
at partiet kunne stemme for dagsordenen, idet han dog også anførte: „[men]
vi er på skred“.28
Udgangen på forespørgselsdebatten viste, at forudsigelsen om det traditionelle flertals beståen holdt stik – denne gang. Debatten drejede sig om INFforhandlingerne i Genève og planerne om kernevåbenfri zoner i Europa, og
ved debattens afslutning vedtog Folketinget med et bredt flertal en dagsorden, der opfordrede regeringen til at forfølge tre mål: 1) præge den vestlige
holdning under INF-forhandlingerne i Genève, så den foreslåede nulløsning
blev udbygget med et realistisk alternativ til det seneste sovjetiske tilbud; 2)
arbejde for en løsning, der indebar sådanne reduktioner af SS-20 raketterne,
at de vestlige mellemdistanceraketter ikke blev opstillet; 3) støtte realistiske
bestræbelser for etablering af atomvåbenfrie zoner, der omfattede begge sider af den skillelinje, der delte Europa.29
Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik var de næste par måneder præget af en forsat afdramatisering af modsætningerne mellem firkløverregeringen og Socialdemokratiet, men under den forsonlige overflade var der
substansforskelle i vurderingen af den nukleare balance i Europa. Det forsonende kom bl.a. til udtryk i to foredrag, som udenrigsministeren holdt i midten af marts, hvor det blev nævnt, at man realistisk også måtte overveje andre
løsninger end nulløsningen.30 Over for USA arbejdede Danmark i overensstemmelse hermed for at fremme en mere fleksibel amerikansk forhandlingsposition. Derfor modtog regeringen med stor lettelse præsident Reagans udspil i slutningen af marts om en midlertidig aftale, der gik på en reduktion af
INF-raketterne på begge sider til samme niveau og med fastholdelse af nulløsningen som mål. På et møde i det udenrigspolitiske nævn i midten af april erklærede udenrigsministeren, at den amerikanske præsidents udspil svarede til
27

SD, 8. februar 1983.
V, 8. februar 1983.
29
Ff 1982-83, 8. februar 1983, sp. 5578. Dagsordenen blev vedtaget enstemmigt med 112 stemmer,
ingen imod, mens 21 undlod at stemme.
30
Se uddrag af udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens foredrag i ”Atlantsammenslutningen” 16.
marts og Det udenrigspolitiske Selskab 17. marts 1983, Thune og Petersen (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 232-3 og 175-80.
28
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Folketingets dagsorden fra 8. februar og hvad andre europæiske lande havde
givet udtryk for, og det beviste, at USA lyttede til sine allierede. De socialdemokratiske deltagere i mødet nærmede sig imidlertid problemet fra en anden vinkel, idet Kjeld Olesen slog fast, at det var Socialdemokratiets målsætning, at der slet ikke deployeredes vestlige missiler. Fuld deployering af vestlige missiler ville ifølge den tidligere udenrigsminister skabe overvægt i
Vestens favør i Europa.31 Tilsvarende kom der sideløbende med afdramatiseringen af den interne strid udtalelser fra udenrigsministeren, som markerede
modsætningen til det største oppositionsparti. Det gjaldt især to temaer: for
det første at kun hvis Sovjetunionen tog den vestlige trussel om at opstille raketter alvorligt, kom der gang i forhandlingerne i Genève; for det andet at
truslen mod Vesteuropa var sovjetisk politisk pres baseret på overvægten i
mellemdistanceraketter.32 De to temaer havde siden efteråret 1979 spillet en
mindre eller slet ingen rolle for Socialdemokratiet.
Resultatet var, at dagsordenen af 8. februar og den imødekommende tone
mellem regeringen og Socialdemokratiet i de første måneder af 1983 dækkede over nogle substansforskelle mellem de partier, som engang indgik i den
brede enighed. Regeringens pusterum blev med andre ord kortvarigt, og den
begyndende splittelse i dansk sikkerhedspolitik blomstrede op igen senere på
foråret 1983 for at springe ud i fuldt flor ved udgangen af 1983.

Det alternative sikkerhedspolitiske flertal manifesterer sig
Borgfreden mellem regeringen og Socialdemokratiet varede til slutningen af
maj, da den første dagsorden den 26. maj blev vedtaget af Folketinget med regeringspartiernes stemmer imod, og det alternative sikkerhedspolitiske flertal
første gang manifesterede sig for gennem de næste fem år at være en etableret faktor i formuleringen af dansk sikkerhedspolitik. Dagsordenen, der var
stillet af Lasse Budtz, pålagde regeringen ved kommende NATO-møder at
fremføre fire punkter vedr. INF-forhandlingerne: 1. Vesten måtte være indstillet på eventuelt at forlænge forhandlingsperioden med fastsættelse af en ny
tidsfrist; 2. mens der forhandledes måtte ingen opstilling eller forberedelse til
opstilling finde sted; 3. de franske og de britiske kernevåben skulle tælles
med; 4. det første mål måtte være sådanne reduktioner af de sovjetiske SS-20
raketter, at en opstilling af vestlige raketter blev undgået. Under debatten bekræftede Lasse Budtz som svar på et spørgsmål fra udenrigsministeren, at
dagsordenen efter Socialdemokratiets opfattelse lå inden for dobbeltbeslutningen. Dagsordenen blev vedtaget med 83 stemmer for (S, RV, SF og VS), 70

31

UPN, 15. april 1983.
Se f. eks. uddrag af interview med Uffe Ellemann-Jensen i Politiken, 20. marts 1983, gengivet i
Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 234-38 samt udtalelser i det udenrigspolitiske nævn, se UPN 6. maj 1983, og i debatter i folketingssalen, se kapitel 63

32
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imod (V, KF, CD og KrF), mens 2 (bl.a. Robert Pedersen (S)) undlod at
stemme.33
I diskussionerne i partiernes folketingsgrupper forud for debatten i salen
var der mange betænkeligheder ved de sikkerhedspolitiske og parlamentariske konsekvenser af den forudsete dagsorden. I den socialdemokratiske
gruppe havde Jens Risgaard Knudsen, Poul Nielson, Svend Jakobsen og
Robert Pedersen mere eller mindre kritiske kommentarer til Lasse Budtz’
ordførertale og det forelagte forslag til dagsorden, som en stor del af diskussionen kredsede omkring. Risgaard Knudsen havde ingen bemærkninger til
ordførertalen, men til forslaget til dagsorden, som kunne resultere i en kløft
på det sikkerhedspolitiske område mellem Socialdemokratiet og regeringspartierne. Det ville for Risgaard Knudsen på længere sigt være at foretrække,
hvis regeringspartierne blev trukket over mod Socialdemokratiet sådan, at
den sikkerhedspolitiske enighed blev bevaret. Poul Nielson mente, at hovedproblemet var, at Socialdemokratiet kunne komme til at pålægge regeringen
noget, som ingen dansk regering kunne levere, mens det for Svend Jakobsen
var vigtigt, at Socialdemokratiet ikke kom i en situation, hvor regeringen gik
direkte imod dagsordenen. Mest vidtgående var kritikken fra Robert Pedersen, som meddelte, at han ikke kun stemme for dagsordenen. På gruppemødet blev ordførertalen og dagsordensforslaget støttet af Lise Østergaard, Ivar
Nørgaard og Poul Søgaard, der fandt talen god og afbalanceret. Dagsordenen
så Lise Østergaard som en skærpelse, hvilket var en fordel.34 Alt i alt er det
nærliggende at tro, at en del medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe fandt det problematisk, at firkløverregeringen altid valgte at
„leve med“ Lasse Budtz’ dagsordener. Det gjorde det nemlig vanskeligt at argumentere imod Budtz’ synspunkter i de interne diskussioner.35
Gruppemøderne i Venstre og de konservative afspejlede nogle forskelle
mellem de to partier, som viste sig flere gange i de følgende år. På Venstres
gruppemøde var der store betænkeligheder ved den forventede dagsorden
fra Lasse Budtz, og der blev tilkendegivet en vis kritik af statsministeren. På
mødet i gruppen dagen før, d. 25. maj, meddelte Arne Christiansen, at
33

Ff 1982-83, 26. maj 1983, sp. 11942 og 12001. Udenrigsministerens spørgsmål og svaret fra Lasse
Budtz findes sp. 11942-43.
34
SD, 26. maj 1983.
35
Se Per Voetman, Dobbeltbeslutsom. En analyse af Socialdemokratiets kernevåbenpolitik 1979-1984, 1986, s.
50-1.
Som en udløber af bruddet i den sikkerhedspolitiske konsensus søgte Robert Pedersen kontakt med
bl.a. K.B. Andersen og Bjarne Nørretranders for at fremme en aktiv modstand mod partiledelsens
sikkerhedspolitik, jf. Brevveksling mellem Bjarne Nørretranders, Robert Pedersen og K.B. Andersen
juni-august 1983, Bjarne Nørertranders, privatarkiv, Rigsarkivet (RA). Initiativet resulterede i en udtalelse: ”Undertegnede socialdemokrater beklager stærkt, at 34 års bredt samarbejde om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik led skibbrud i Folketinget den 26. maj 1983. Vi opfordrer partiets ledelse
til at bestræbe sig på at genskabe sammenholdet om det danske medlemskab af NATO og dermed
styrke tilliden til Danmark som alliancepartner”. Udtalelsen blev med 188 underskrifter bragt i
Aktuelt, Ny Dag og Bornholmeren, 2. september 1983.
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Socialdemokratiet ville fremsætte en dagsorden, som regeringspartierne ville
stemme imod, og så måtte man ifølge statsministeren „leve“ med den. Mere
direkte var Laurits Tørnæs, der anførte, at det var farligt, når statsministeren
sagde, at vi kan leve med en dagsorden, og han anbefalede så længe som muligt at lade det stå åbent. I forlængelse heraf konkluderede gruppens næstformand, Poul Brøndsted, at gruppen ikke havde taget stilling til nogen dagsorden, da det indhold endnu ikke var kendt. På mødet d. 26. maj forud for debatten i salen meddelte Ellemann-Jensen, at han havde søgt at mildne ordlyden af den socialdemokratiske dagsorden, men socialdemokraterne syntes at
være urokkelige, og derfor måtte Venstre stemme imod. Viste der sig at være
et flertal i Folketinget, der sagde nej til dobbeltbeslutningen var vi på „tynd
is“, og under debatten måtte vi „tolke“, hvad Socialdemokratiet stod for, som
udenrigsministeren udtrykte det.36 På de konservatives gruppemøde anslog
statsministeren en delvist anden tone, da han meddelte, at regeringen ville gå
imod Socialdemokratiets dagsorden. Stemningen i Danmark var den samme
som andre steder i Europa, tilføjede Schlüter, og det var ikke noget usædvanligt,
vi i Danmark stod i: måske følte vi os lidt mere flove, end vi behøvede. Hvis
Lasse Budtz under debatten sagde, at dobbeltbeslutningen stod ved magt, var
det ifølge statsministeren regeringens pligt at blive siddende.37 Kort formuleret var de konservative mildere i kritikken af Socialdemokratiet end Venstre.
I regeringen var der i et møde i raketudvalget dagen efter folketingsdebatten forskellige opfattelser af, hvordan dagsordenen skulle komme til udtryk i
kommunikéer fra NATO-møder, og disse forskelle afspejlede ovennævnte
mellem de to store partier i regeringen. Statsministeren og forsvarsministeren
mente, at Danmarks standpunkt burde komme til udtryk i kommunikéerne,
mens udenrigsministeren fandt det meget uheldigt, at Danmark skulle være
fodnoteland på linje med Grækenland, som hele tiden havde distanceret sig
fra dobbeltbeslutningen. Resultatet blev, at kommunikéet fra forsvarsplanlægningsgruppen indeholdt en anmærkning sidst i teksten, hvor den danske forsvarsminister gentog sin regerings støtte til dobbeltbeslutningen, men samtidig oplyste, at han havde forelagt Folketingets dagsorden af 26. maj for sine
kolleger. På udenrigsministermødet otte dage senere gentog EllemannJensen de samme to punkter. Mens udenrigsministeren uden tvivl var den af
de to, der havde sværest ved på den måde at forelægge en politik, han kun
nødtvungent ville stå bag, var forsvarsministeren den, der havde det største
besvær med at få de danske bemærkninger optaget i kommunikéet.38
På to møder i det udenrigspolitiske nævn redegjorde de to ministre for de36

V, 25. og 26. maj 1983.
Mødeprotokoller for Det Konservative Folkeparti (KF), 26. maj 1983.
38
Uddrag af slutkommuniqué fra NATO’s ministermøde i Forsvarsplanlægningsgruppen i Bruxelles
1.-2. juni 1983 og uddrag af slutkommuniqué fra NATO’s udenrigsministermøde i Paris 9.-10. juni
1983, Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 244-5 og 247-8. Se også Petersen,
Europæisk og Globalt Engagement, s. 304-6.
37
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res handlinger ved NATO-møderne, og de efterfølgende kommentarer fra
medlemmer tilhørende det alternative sikkerhedspolitiske flertal, og diskussionen illustrerede nogle knudepunkter i den parlamentariske basis for firkløverregeringens sikkerhedspolitik. På mødet den 8. juni fortalte forsvarsminister Hans Engell, at han på forsvarsministrenes møde ordret havde gengivet de fire punkter i 26. maj-dagsordenen. Samtidig havde ministeren gjort
det klart, at regeringen ikke derved havde afskåret sig fra at forklare regeringens holdning, og han havde da fremhævet, at regeringen fortsat støttede dobbeltbeslutningen og havde stemt imod dagsordenen. Især Lasse Budtz og
Anker Jørgensen kritiserede forsvarsministeren for ikke fuldt ud at have repræsenteret flertallets synspunkter som udmøntet i dagsordenen, bl.a. ved at
få indføjet fodnoter med henvisninger til det danske særstandpunkt svarende
til de græske fodnoter i kommunikéerne. Den parlamentariske knude blev
skarpest belyst, da tidligere statsminister Anker Jørgensen spurgte forsvarsminister Engell, om han direkte havde taget afstand fra 26. maj-dagsordenen.
Forsvarsministeren svarede, at han naturligvis havde fremført dagsordenen,
men slået fast, at regeringen stemte imod, hvorefter ministeren understregede, at dagsordenen var bindende for regeringen, hvilket han havde levet op
til på NATO-mødet.39 Situationen på NATO-mødet var altså den, at en minister fra et land med et politisk system baseret på parlamentariske principper
forelagde en politik, ministeren både erklærede sig som modstander af og
fremlagde som bindende. Det var i hvert fald en temmelig usædvanlig situation, som må have været vanskelig at forklare!40 På mødet i nævnet nogle dage
senere, den 17. juni, redegjorde udenrigsminister Ellemann-Jensen for, hvordan han på udenrigsministermødet en uge senere havde gennemgået Folketingets debat og dagsordenen på samme måde som forsvarsministeren og således været en loyal budbringer. Også her blev andre NATO-landes kritik af
Danmark refereret. Lasse Budtz fandt tanken om kritik af Folketingets flertal
uhørt. Dagsordenen burde have ført til et direkte dansk forbehold på linje
med Grækenlands, og der fulgte en skarp udveksling mellem udenrigsministeren og Lasse Budtz, som illustrerede forskellen mellem at blive taget alvorligt (udenrigsministerens præference) og retten til at kræve forbehold (Lasse
Budtz’s præference).41
Ser man på holdningerne blandt vælgerne til de spørgsmål, konflikterne i
det snævre beslutningsmiljø drejede sig om, kunne opinionsundersøgelserne
ikke bruges af de socialdemokrater, som var tøvende over for partiets begyndende brud med dobbeltbeslutningen, og i visse tilfælde kan vælgernes holdninger have virket som en ekstra motivation for modstanderne af NATO’s
39

UPN, 8. juni 1983. På mødet skete det usædvanlige, at et medlem – Robert Pedersen (S) – direkte
erklærede sig uenig med sin formand og ordfører.
40
Engells besværlige og ubehagelige dilemma blev beskrevet i Hans Engell, På Slotsholmen, 1997, s.
157f.
41
UPN, 17. juni 1983.
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Grækenland havde som regel flere fodnoter ved hvert NATO-møde. Her ses Uffe Ellemann-Jensen
i samtale med den græske udenrigsminister Yiannis Haralambopoulos ved et NATO-møde den
8. december 1983. (NATO Photo)

mellemdistanceraketter. I juni foretog Observa Instituttet en undersøgelse,
som viste, at der blandt vælgerne var en lidt større modstand end tilslutning
til 26. maj dagsordenen, idet 30% mente, at Danmark burde have vedstået sin
oprindelige tilslutning til dobbeltbeslutningen, mens 27% kunne tilslutte sig
dagsordenen. Igen var der en markant forskel mellem Socialdemokratiets og
firkløverpartiernes vælgere, idet et stort flertal af de socialdemokratiske vælgere – 36% mod 15% – kunne tilslutte sig 26. maj dagsordenen, mens der
blandt de borgerlige partiers vælgere var et endnu mere markant flertal for,
at Danmark vedstod dobbeltbeslutningen.42 Hvad angår deployeringen af
mellemdistanceraketterne viste en Gallup undersøgelse i juli en overvældende modstand, 58% imod og 24% for. Også blandt tilhængerne af NATO
var modstanden markant, 50% mod 34%.43 De to undersøgelser kunne tolkes
forskelligt, først og fremmest derved at når der blev spurgt, om Danmark
skulle vedstå en tidligere beslutning, var der en tendens til at svare ja, mens
der endnu klarere var en tendens til at svare nej, når spørgsmålet gik på, om
der skulle installeres raketter. Under alle omstændigheder lå der i Gallup42

Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983., s. 430. Blandt firkløverpartierne skilte
Kristeligt Folkepartis vælgere sig ud, idet 24% af partiets vælgere kunne tilslutte sig dagsordenen,
mens det tilsvarende tal for de tre andre var 8-9%.
43
Sst., s. 429.
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undersøgelsen en del af forklaringen på, at regeringen var så tilbageholdende
med at lade raketstriden udløse et valg. Derimod kunne de parlamentariske
organisatorer af det alternative sikkerhedspolitiske flertal henvise til holdningerne uden for Christiansborg.

Efteråret 1983: konflikterne når et højdepunkt
I de sidste måneder af 1983 nåede INF-spørgsmålet et klimaks i både international politik og i konflikterne om udformningen af den danske politik. I løbet af november og december vedtog Folketinget fire sikkerhedspolitiske
dagsordener, hvoraf den ene, der betød, at Danmark direkte brød med dobbeltbeslutningen, blev vedtaget imod regeringspartiernes stemmer. Det
samme gjaldt en dagsorden, der pålagde regeringen at stemme for to resolutionsforslag i FN, ét om at der ikke måtte udstationeres nye raketter i Europa,
og ét der opfordrede supermagterne til at fastfryse deres atomvåbenbevæbninger. Derimod undlod regeringspartierne at stemme ved afstemningerne
om de to andre dagsordener. Samtidig kom udenrigsministeren ud i et politisk stormvejr på grund af nogle udtalelser ved et møde på Sabro Kro, der var
med til yderligere at skærpe de interne modsætninger om sikkerhedspolitikken.

Det begyndte i forsoningens tegn
Efteråret begyndte ellers i forsoningens tegn. I regeringens åbningstale d. 4.
oktober erklærede statsminister Schlüter, at „Regeringen håber, at vi – trods
nogle divergenser i opfattelsen af konkrete spørgsmål – kan bevare den brede
politiske enighed om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik med grundlag
i vort medlemskab af FN, NATO, og EF sammen med vor deltagelse i det nordiske samarbejde“ – en formulering der var næsten klassisk i beskrivelsen af
det, der engang udgjorde de fire hovedhjørnestene i dansk udenrigspolitik.
Desuden sagde statsministeren, at grundlaget for regeringens INF-politik var
Danmarks tilslutning til dobbeltbeslutningen og 26. maj dagsordenen.44
Dagen efter blev sikkerhedspolitikken drøftet på et socialdemokratisk gruppemøde, og også her var der en overvejende forsonende tone. F. eks. erklærede Svend Auken, at det betød noget at markere en dansk enighed om raketterne, og jo mere Socialdemokratiet kunne få regeringen med, desto tungere vægt havde det over for befolkningen. Tilsvarende havde Anker Jørgensen på et gruppemøde tidligere på efteråret udtalt, at det var vigtigt, at Socialdemokratiet var lidt tilbageholdende mht. dagsordener, og at når partiet æn44
Statsministerens udtalelse er citeret efter Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog
1983, s. 205.
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drede på sikkerhedspolitikken, burde det gøres samlet.45 Uanset sådanne erklæringer gav både udviklingen på den internationale scene og den skarpere
forskel mellem de tre „gamle NATO-partier“ imidlertid større og større problemer med at genskabe det, som en gang havde været den brede enighed
om dansk sikkerhedspolitik.
På den hjemlige scene blev den første af de tre ovennævnte dagsordener i
efteråret 1983 vedtaget af Folketinget d. 3. november. Den pålagde regeringen at øve en aktiv indsats for at bremse oprustningen efter de retningslinjer, der var nedfældet i dagsordenen af 26. maj og bekræftet i statsministerens
åbningstale, og opfordrede regeringen til omgående at tage initiativ til, at
NATO-landene foretog en ny politisk vurdering af forhandlingsforløbet, før
montering af raketterne blev iværksat. Selve ordlyden var forholdsvis problemfri for regeringen, og dagsordenen blev vedtaget med 85 stemmer for (S,
SF, RV,VS), 10 imod (FP), mens 62 (KF, V, CD, KrF og Robert Pedersen (S))
hverken stemte for eller imod.46 På samme måde blev folketingsdebatten vurderet som problemfri på et ministermøde to dage før, hvor statsministeren
som fungerende udenrigsminister forelagde udenrigsministerens udkast til
talen i Folketinget og vurderede den som både fair over for NATO-partnerne
og ikke-provokerende i forhold til oppositionen.47 På det socialdemokratiske
gruppemøde blev dagsordensforslaget ikke mødt med kritiske spørgsmål og
kommentarer i samme grad som tidligere, selv om der på mødet både blev taget forbehold og stillet ændringsforslag.48 På gruppemødet i Venstre sagde
udenrigsministeren, at man kunne „leve“ med den forudsete dagsorden, selv
om hans første indstilling til forslaget var at stemme imod. En side af den forholdsvis problemløse situation for regeringspartierne blev illustreret af en bemærkning fra kirkeminister Elsebeth Kock-Petersen, som fra regeringsmødet
berettede, at der havde været enighed om, at der ikke skete noget ved at efterkomme dagsordenens punkt om at forsøge at få NATO indkaldt. Vi ved jo, at
de alligevel siger nej, men af taktiske grunde er det klogt at forsøge, forklarede Kock-Petersen.49

Betænkeligheder hos Venstre og de konservative
En uge senere vedtog Folketinget en dagsorden, der opfordrede regeringen
til aktivt at arbejde for, at Danmark forblev atomvåbenfrit gennem etablering
af en nordisk atomvåbenfri zone. Samtidig bekræftedes Danmarks medlemskab af NATO. Vedtagelsen skete med 57 stemmer for (S, RV), 13 imod (FP
og VS), mens 72 (KF, V, SF, CD, KrF) stemte hverken for eller imod.50
45

SD, 5. oktober 1983 og 9. september 1983.
Ff 1982-83, 3. november 1983, sp. 1377 og 1451.
47
Mm, Mappe 10, 1. november 1983.
48
SD, 2. november 1983.
49
V, 2. november 1983.
46
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Dagsordenen blev vedtaget som afslutning på en forespørgselsdebat rejst af
SF og VS om Danmarks placering i NATO’s atomvåbenstrategi, men Socialdemokratiet havde forinden meddelt, at partiet ville stille et dagsordensforslag om Norden som atomvåbenfri zone.
Forslaget gav anledning til en mere omfattende diskussion på gruppemøderne i Venstre og Det Konservative Folkeparti, end det normalt var tilfældet
før disse debatter, og diskussionen fokuserede på de parlamentariske og politisk-taktiske konsekvenser af de to partiers stemmeafgivning. På Venstres
gruppemøde fortalte Arne Christiansen, at regeringen ifølge forsvarsminister
Engell havde besluttet at undlade at stemme. Denne holdning blev udsat for
kritik i Venstres gruppe, først og fremmest fra Hans Jørgen Holm, der mente,
at regeringen og firkløverpartierne nu skulle gå i offensiven og ikke blive ved
at dukke nakken. Gruppeformanden Ivar Hansen var enig med Holm: på et
tidspunkt måtte den defensive holdning finde en afslutning. Ivar Hansen var
dog ikke sikker på, at det skulle være ved den lejlighed. Gruppeformanden
nævnte også, at Venstres to ledende medlemmer af regeringen, udenrigsministeren og finansministeren, anbefalede at undlade at stemme.51 På det konservative gruppemøde oplæste forsvarsminister Engell den socialdemokratiske dagsorden og bemærkede, at det endnu var uafklaret, hvad statsministeren og regeringen ville anbefale at stemme, men han mente selv, at partiet
ikke kunne stemme imod en dagsorden, der bekræftede medlemskabet af
NATO. Der var i gruppen delte meninger om, hvorvidt partiet skulle stemme
imod eller undlade at stemme og om kriteriet for at vælge det ene eller det
andet. Et medlem, Hagen Hagensen, satte fingeren på det kritiske politisktaktiske problem, da han sagde, at partiet efterhånden kom til at stå svagt i befolkningens øjne ved hele tiden at tage så blødt på disse dagsordener. Partiet
måtte, sagde Hagensen, stå med et standpunkt, man kunne være bekendt,
både over for vore vælgere og for os selv i gruppen.52
Allerede et par uger efter disse diskussioner i de to store borgerlige partier
blev den voksende afstand mellem regeringens og Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske synspunkter til en reel krise. Baggrunden var en række begivenheder i den sidste del af november og begyndelsen af december. For det første en strid om Danmarks stemmeafgivning på FN’s Generalforsamling om et
rumænsk og et svensk-mexikansk forslag om fastfrysning af kernevåben; for
det andet en tale af udenrigsminister Ellemann-Jensen på Sabro Kro, som resulterede i et forsøg på at vælte ham i Folketinget; for det tredje
Sovjetunionens afbrydelse af INF-forhandlingerne i Genève 23. november
omtrent samtidig med, at de første af de 572 mellemdistanceraketter begyndte at ankomme til Vesteuropa. Begivenhederne resulterede 1. december
50

Ff 1983-84, 10. november 1983, sp. 1603 og 1649.
V, 10. november 1983.
52
KF, 10. november 1983.
51
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i hele tre forespørgselsdebatter i Folketinget, som endte med vedtagelsen af
tre dagsordener, der dels pålagde regeringen at stemme for fastfrysningsforslaget, dels reddede regeringen og dermed udenrigsministeren, dels indebar
Danmarks endelige afstandtagen fra den i dobbeltbeslutningen forudsete opstilling af vestlige mellemdistanceraketter. De hver for sig højst uensartede begivenheder i international og i dansk politik bidrog på hver deres måde til at
skærpe modsætningerne i den splittede sikkerhedspolitik under regeringen
Schlüter.

Ny strid om afstemninger i FN
Den første strid drejede sig om Danmarks holdning til de to fastfrysningsforslag i FN’s Generalforsamling. Striden var en parallel til uenigheden året før,
men hvor konflikten da havde stået mellem at stemme imod (regeringens
holdning) eller undlade at stemme (Socialdemokratiets), drejede uenigheden sig denne gang om, hvorvidt Danmark igen skulle undlade at stemme,
som regeringen ønskede, eller stemme for, som Socialdemokratiet krævede
med støtte fra de andre partier i det alternative sikkerhedspolitiske flertal. Et
flertal blandt politikerne i den danske FN-delegation havde tilrådet regeringen at stemme for de to resolutioner, men regeringen var som nævnt ikke
indstillet på at følge rådet. Den danske stemmeafgivning blev diskuteret på to
dramatiske møder i det udenrigspolitiske nævn, første gang på et møde d. 22.
november, indkaldt på foranledning af Steen Folke (VS), og anden gang d.
25. november. Meningsudvekslingen mellem på den ene side statsministeren
og udenrigsministeren og på den anden side deres forgængere i embederne,
Anker Jørgensen og Kjeld Olesen, på det første møde var usædvanlig skarp,
ikke mindst da statsministeren udlagde den danske holdning som et spørgsmål om at bryde totalt med NATO-partnerne ved eventuelt at følge et sovjetisk stemmemønster og om i en given situation at få forstærkninger. Det
skarpe opgør fik en ekstra drejning, da Kjeld Olesen og Gert Petersen beskyldte regeringen for bevidst at holde nævnet uden for sagen.53 På mødet tre
dage senere erklærede statsministeren, at det var i overensstemmelse med
Grundloven, hvis regeringen stemte efter bedste overbevisning, men at hvis
Folketinget sagde, at regeringen ikke måtte stemme, som den ville, ville regeringen følge det eller udskrive valg. Schlüter tilføjede dog, at da der først
burde være valg i 1985, ville regeringen formentlig følge Folketingets pålæg,
som han dog ikke håbede blev givet.54 Den sidste tilkendegivelse blev virkelighed, da Folketinget efter en forespørgselsdebat debat d. 1. december på forslag af Gert Petersen (SF) og Steen Folke (VS) med 87 stemmer (S, RV, SF og
VS) mod 71 (KF, V, CD, KrF og FP) vedtog en dagsorden, der pålagde rege53
54

UPN, 22. november 1983.
UPN, 25. november 1983.
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ringen at stemme ja til de to resolutioner ved afstemningen i FN’s Generalforsamling.55
Uenigheden om stemmeafgivningen i FN’s Generalforsamling var i sin substans næppe vidtrækkende. Men for formuleringen af dansk sikkerhedspolitik i midten af 1980’erne betød det gennem mange år uset skarpe opgør i det
udenrigspolitiske nævn en klar forværring af det tillidsforhold, som uanset de
sidste fire års uenighed til en vis grad stadig fandtes mellem partier, som engang udgjorde den traditionelle konsensus. Internt i regeringen var der nuanceforskelle mellem på den ene side udenrigsministerens tilbøjelighed til at
se sagen som et spørgsmål om man skulle lade sig „skræmme“ af Socialdemokratiet og andre ministre, der som statsministeren lagde mere vægt på, at regeringen skulle handle i overensstemmelse med Folketingets flertal, når den
ikke ville gøre sagen til et kabinetsspørgsmål.56

Udenrigsministeren i vanskeligheder
Den anden sag angik en tale, som udenrigsministeren holdt 21. november
1983 holdt på Sabro Kro, og som i dele af pressen (Jyllands-Posten) blev refereret på en måde, der tolkedes som despekt for Folketingets dagsordener.
Ellemann-Jensen mente ikke, at han var blevet refereret korrekt og henviste i
et indlæg i den jyske morgenavis til, at referatet i Information var dækkende.57
Sagen førte 1. december til en forespørgselsdebat om udenrigsministerens
udtalelser vedr. Folketingets vedtagelser rejst af Socialdemokratiet, hvor statsministeren gav en redegørelse for regeringens opfattelse af forholdet mellem
Folketinget, det udenrigspolitiske nævn og regeringen. Schlüters redegørelse
fremhævede, at regeringen som følge af grundlovens § 19 havde enekompetence til at handle i mellemfolkelige anliggender. Folketinget kunne ifølge
statsministeren og statsretskyndige derfor ikke med retligt bindende virkning
ved lov eller folketingsbeslutning pålægge regeringen at foretage bestemte
udenrigspolitiske skridt. Mht. det udenrigspolitiske nævn havde det alene
rådgivende funktioner, men ingen besluttende myndighed. Disse forfatningsretlige regler måtte, fortsatte statsministeren, suppleres med, hvad der fulgte
af parlamentarismens væsen, nemlig, at en regering ikke kunne fortsætte som
regering, hvis den ved sine handlinger bragte sig i uoverensstemmelse med
en klar tilkendegivelse i form af en folketingsbeslutning, hvorom der var

55

Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 283-6.
På Venstres gruppemøde 23. november var der en diskussion, hvor udenrigsministeren sagde, at
det væsentlige var, at regeringen ikke ville lade sig skræmme af Socialdemokratiet mht. afstemningerne i FN. Herefter anførte undervisningsminister Bertel Haarder, at det, man skulle tage stilling til,
var, om det var klogt som regering at handle imod et folketingsflertal, se V, 23. november 1983.
57
Referaterne i de to avisers udgaver for 22. november samt Ellemann-Jensens berigtigelse af referatet i Jyllands-Posten 24. november er gengivet i Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog
1983, s. 276-77.
56
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stemt i folketingssalen. Det fulgte også, at enhver regering ville gøre sig anstrengelse for at følge råd givet i det udenrigspolitiske nævn. Som afslutning
på debatten vedtog Folketinget et dagsordensforslag stillet af Niels Helveg
Petersen (RV), der tog statsministerens udtalelser til efterretning. Vedtagelsen skete med 84 stemmer (KF, V, CD, KrF, FP og RV), mod 78 (S, SF og
VS), mens 1 (Robert Pedersen (S)) stemte hverken for eller imod.58 Som det
ses af stemmefordelingen blev det afgørende for denne udgang, at de radikale ikke ønskede at vælte regeringen på udenrigsministerens udtalelser. Man
kan sige, at da det blev et spørgsmål om at drage de parlamentariske konsekvenser, valgte de radikale at træde til for at redde en regering, hvis sikkerhedspolitik de i vigtige henseender var imod. Det alternative flertal var altså
ikke noget flertal, når regeringens liv blev sat på spil, men da regeringen ofte
foretrak ikke at sætte sin eksistens på spil, blev resultatet, at det alternative sikkerhedspolitiske flertal alligevel ofte fungerede som et parlamentarisk flertal,
der kunne styre den ene del af den splittede danske sikkerhedspolitik.
Både hos statsministeren og i Venstres folketingsgruppe gav udenrigsministerens udtalelser imidlertid anledning til store betænkeligheder. EllemannJensen var i Bruxelles dagen efter Sabro-talen, og statsministeren bad ham
straks ved den første politiske storm rejse hjem så hurtigt som muligt med
henblik på en drøftelse af sagen i regeringens koordinationsudvalg senere på
dagen.59 I Venstres folketingsgruppe bad gruppeformanden, Ivar Hansen, på
et møde to dage efter den omstridte tale „udenrigsministeren om ikke at
skaffe os unødige vanskeligheder ved at udtale sig, som han gør“ – en henstilling som i sin sproglige og indholdsmæssige form må have virket usædvanlig
stærk. En uge senere, da gruppen drøftede oplægget til forespørgselsdebatterne 1. december, konkluderede Ivar Hansen diskussionen med, at udenrigsministeren under debatten i salen „sidder ’stille og roligt’“, mens regeringspartiernes ordførere afslører hulheden i Socialdemokratiets optræden.60 På
den følgende dags gruppemøde bemærkede formanden, at udenrigsministeren måtte „geare ned“, men samtidig skulle gruppen sige sin mening om sikkerhedspolitikken og beklage, hvad Socialdemokratiet var ved at føre landet
ud i.61 Alt i alt var det tydeligvis Ivar Hansens holdning, at Ellemann-Jensens
politiske stil forstærkede problemerne med at formulere den i forvejen problemfyldte splittede danske udenrigspolitik under firkløverregeringen, men
at Socialdemokratiet var den hovedansvarlige for problemerne.

Danmark bryder med dobbeltbeslutningen
58

Statsministerens redegørelse i Folketinget 1. december 1983 er gengivet sst., s. 288-91.
Dagsordenen, der ”tager statsministerens udtalelser til efterretning” er ikke medregnet som en af de
28 sikkerhedspolitiske dagsordener.
59
Mm, Mappe 10, 22. november 1983.
60
V, 23. og 30. november 1983.
61
V, 1. december 1983.
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Den tredje sag var den i international sammenhæng mest substantielle:
Danmarks holdning til den begyndende udstationering af de i dobbeltbeslutningen forudsete vestlige mellemdistanceraketter i Europa. Ved afslutningen
af en forespørgselsdebat den 1. december om sagen vedtog Folketinget med
87 stemmer (S, RV, SF og VS) mod 75 (KF, V, CD, KrF og FP), mens 1 (Robert
Pedersen (S)) stemte hverken for eller imod, en dagsorden, der i utvetydige
vendinger pålagde regeringen at sige nej til raketstationeringen. Den første
del af dagsordenen lød:
„Folketinget pålægger regeringen ved det førstkommende ministerrådsmøde i NATO på Danmarks vegne at tage klar afstand fra den påbegyndte
opstilling af de 572 vestlige mellemdistanceraketter og at få denne afstandtagen præciseret i kommuniquéet, da forhandlingsmulighederne ikke har
været fuldt udnyttet“.62
På partiernes forudgående gruppemøder blev forskellige aspekter af den forventede dagsorden og regeringens parlamentariske stilling drøftet. På Socialdemokratiets møde førtes en diskussion om, hvorvidt dagsordenen lå uden
for eller inden for dobbeltbeslutningen. Anker Jørgensen slog fast, at partiet
hidtil havde handlet inden for denne, men nu var dobbeltbeslutningen passé.
Denne opfattelse vandt tilslutning, men med forskellige nuanceringer hos andre medlemmer. Sonja Mikkelsen sagde således, at dagsordenens forhold til
dobbeltbeslutningen var regeringens problem og ikke Socialdemokratiets,
mens Svend Auken fremhævede, at Socialdemokratiet vedstod dobbeltbeslutningen, men der havde ikke været forhandlet færdigt.63 Både hos Venstre og
de konservative var der forskellige opfattelser af, hvordan man skulle stemme
til den socialdemokratiske dagsorden. På gruppemøderne meddelte de to
partiers ledende medlemmer af regeringen, at regeringen havde besluttet at
stemme imod for udadtil at markere en klar holdning, men at man derefter
loyalt accepterede flertallets holdning. I Venstre meddelte gruppeformanden, at gruppens bestyrelse foretrak, at man undlod at stemme, og dette blev
støttet af andre i gruppen, herunder også af kirkeminister Kock-Petersen,
som forklarede, at regeringens beslutning om at stemme imod alene havde
været drøftet i regeringens koordinationsudvalg. Hos de konservative
argumenterede bl.a. justitsminister Ninn-Hansen, at man skulle undlade at
stemme, da regeringen ikke kunne sige, at den rettede sig efter flertallets
dagsorden, og samtidig ved at stemme nej demonstrere at den var imod
den.64 Denne gang fulgte forskellene i regeringen og de to største regeringspartier altså ikke de tidligere omtalte forskelle mellem Venstre og de konservative.

62
63

Ff 1983-84, 1. december 1983, sp. 2546 og 2610.
SD, 1. december 1983.
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Regeringens beslutning om at implementere en politik, den var uenig i,
førte hurtigt til handling. På et møde i det udenrigspolitiske nævn dagen efter vedtagelsen af dagsordenen vendt imod vestlige mellemdistanceraketter
meddelte statsministeren, at udenrigsministeren under de kommende forhandlinger i ministermøder i NATO ville handle i overensstemmelse med
dagsordenen. Regeringen var i gang med drøftelser om formen herfor, og det
kunne ikke siges konkret, hvad den ville blive, idet det afhang af mødets forløb. Men der var ingen tvivl om regeringens indstilling, forklarede Schlüter.
Et par dage senere redegjorde forsvarsminister Engell på NATO’s forsvarsministermøde for dagsordenen, og hvorledes den var bindende for regeringen
og derved en del af grundlaget for dansk udenrigspolitik. Danmarks nej til raketterne blev markeret i to fodnoter til erklæringer udsendt fra NATO’s
udenrigsministermøde i begyndelsen af december, dels i slutkommunikéet,
dels i Bruxelles-erklæringen fra samme møde. Ved mødet havde den danske
udenrigsminister også en times samtale med den amerikanske udenrigsminister på dennes anmodning, hvor Ellemann-Jensen redegjorde for Folketingets
holdning.65

Afslutning
Samlet set betød de i Folketinget vedtagne dagsordener siden slutningen af
1982 og regeringens modvillige accept af at ’leve med dem’, at Danmark
havde indtaget en række standpunkter, som mange i det snævre beslutningsmiljø – herunder ikke mindst regeringspartierne – mente kunne bringe
Danmarks medlemskab af NATO i fare. Når vi ser på holdningerne blandt
vælgerne, kunne de af de i formuleringen af dansk sikkerhedspolitik direkte
involverede politikere bruges som et argument for modsatrettede konklusioner. F.eks. viste en Observa-undersøgelse i november 1983, at der var omtrent
lige så mange tilhængere som modstandere, hhv. 38% og 40%, af standpunkterne, som ud fra den opstillede, hypotetisk formulerede forudsætning
„kunne bringe Danmarks medlemskab af NATO i farezonen“. Igen var der en
klar forskel mellem Socialdemokratiets vælgere og firkløverpartiernes, der
svarede til den tidligere omtalte: fra 61 til 75% af firkløverpartiernes vælgere
var imod sådanne standpunkter, og kun mellem 11 og 18% var for dem, mens
der blandt de socialdemokratiske vælgere var 51% tilhængere og 24% modstandere af standpunkterne under den angivne forudsætning.66
Begge parter kunne altså henvise til holdningen hos egne vælgere. Som tidligere var det imidlertid karakteristisk, at det mindretal af Socialdemokratiets
64

KF, 31. november og 1. december 1983; V, 1. december 1983 kl. 9.00 og kl. 13.00.
UPN, 2. og 21. december 1983; Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983, s. 292-3.
66
Sst., s. 428.
65
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vælgere, som var imod partiledelsens kurs, var betydeligt større end det mindretal af regeringspartiernes vælgere, som var imod regeringens kurs. Derved
pegede vælgerundersøgelsen, spørgsmålets hypotetiske karakter ufortalt, på
et centralt problem for den socialdemokratiske ledelse.
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71 · Gamle og nye konflikter 1984-88
Indledning
Efter at det alternative sikkerhedspolitiske flertal fra slutningen af 1983 havde
manifesteret sig som en selvstændig og etableret faktor i udformningen af
dansk sikkerhedspolitik, fortsatte den splittede danske politik i resten af firkløverregeringens tid. Den sidste dagsorden, som regeringen valgte at ’leve
med’, blev vedtaget to måneder før firkløverregeringen udskrev valg på anløbsdagsordenen i april 1988 (se næste kapitel), mens den sidste fodnote i et
NATO-kommuniké blev sat 11⁄2 år før, nemlig i december 1986. I det første år
efter konflikternes højdepunkt i slutningen af 1983 blev der vedtaget seks sikkerhedspolitiske dagsordener i Folketinget. Ved fem af disse undlod regeringspartierne at stemme imod, selv om de tilkendegav større eller mindre
uenighed med indholdet, mens de sammen med Socialdemokratiet, de radikale og Fremskridtspartiet stemte for den sidste dagsorden, der udtrykte
støtte til Danmarks medlemskab af NATO som en defensiv forsvarsalliance.
Først i marts og i december 1985 blev der igen vedtaget dagsordener, som regeringspartierne stemte imod, og derefter gik der yderligere to år før Folketinget i december 1987 og igen i februar 1988 vedtog dagsordener imod regeringspartiernes stemmer. Alt i alt betyder det, at af de 27 sikkerhedspolitiske dagsordener, som Folketinget vedtog under trekløverregeringen før opgøret om anløbssagen i april 1988, blev de 19 vedtaget i perioden, som gennemgås i dette kapitel, og heraf blev 4, dvs. mindre end en fjerdedel, vedtaget imod regeringspartiernes stemmer, mens 3 ud af 7 dagsordener i 1983
blev vedtaget på denne måde.
At antallet af dagsordener vedtaget imod regeringspartiernes stemmer var
forholdsvis lavere i årene efter 1983, er naturligvis ikke en sikker indikator på
et lavere konfliktniveau i den politiske proces omkring sikkerhedspolitikkens
tilblivelse, bl.a. fordi regeringen kunne vige tilbage for direkte at stemme
imod, når den havde afgjort med sig selv, at en given strid ikke burde gøres til
et kabinetsspørgsmål. Som det fremgik af gennemgangen af det første år,
hvor den splittede sikkerhedspolitik voksede frem (1982-83), veg regeringen
tilbage for alt for stærkt at manifestere sin uenighed med Folketingets flertal
ved at stemme imod. På den anden side viste gennemgangen af ikke mindst
afstemningen 1. december 1983 om det alternative flertals endelige nej til opstilling af vestlige mellemdistanceraketter, at regeringen af hensyn til den demonstrative effekt udadtil kunne foretrække at stemme imod en dagsorden –
og så ikke foretage sig mere. Under alle omstændigheder er det nødvendigt
at inddrage både interne danske overvejelser og diskussioner og forholdet til
udlandet for at give et fyldigt billede af samarbejds- og konfliktmønstre i poGAMLE OG NYE KONFLIKTER 1984-88
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litikformuleringen efter, at den usædvanlige tvetydighed var blevet en etableret del af dansk sikkerhedspolitik. I det følgende gives først en oversigt over
de vigtigste dagsordener og fodnoter fra 1984 til firkløverregeringens afgang
i foråret 1988 og de nye spørgsmål, der kom i fokus. Derefter omtales nogle
hovedtræk af reaktionerne fra andre stater og det danske svar, og til sidst gennemgås overvejelser og diskussioner i det snævre politikformuleringsmiljø.

Nye emner for dagsordener og fodnoter
Mens INF-spørgsmålet havde domineret den sikkerhedspolitiske dagsorden
siden efteråret 1979, blev den fra begyndelsen af 1984 præget af en række emner som atomvåbenfri zoner, Danmark som atomvåbenfrit område i freds-,
krise- og krigstid, kernevåben i det ydre rum, førstegangsbrug af atomvåben,
SDI, atomprøvesprængninger, ABM-traktaten, osv. Ideen om Norden som
atomvåbenfri zone havde som nævnt ovenfor spillet en stigende rolle i politikformuleringen siden 1982, men ellers blev de forskellige dagsordener vedtaget af Folketingets sikkerhedspolitiske flertal i vid udstrækning præget af de
nye atompolitiske spørgsmål, som prægede debatten i Danmark og de fleste
andre vestlige lande i 1980’erne.

Frem mod omnibusdagsordenen
Den første dagsorden efter opgøret ved udgangen af 1983 blev vedtaget som
afslutning på en forespørgselsdebat 15. marts 1984, der var rejst af SF. Forespørgslen til forsvarsministeren vedrørte et spørgsmål, der blev centralt for
det alternative sikkerhedspolitiske flertal gennem de næste fire år, nemlig om
et nej til atomvåben på dansk område i freds-, krise-, og krigstid kunne forenes med Danmarks NATO-medlemskab og de forstærkningsaftaler, Danmark havde indgået med sine allierede. Som afslutning på debatten vedtog
Folketinget en ultrakort dagsorden, stillet af Lasse Budtz, der bekræftede
Folketingets positive holdning til oprettelsen af en atomvåbenfri zone i
Norden.1 Muligheden for etablering af atomvåbenfrie zoner i Europa og specielt i Norden havde været nævnt i tidligere dagsordener, men nu var spørgsmålet for alvor blevet en del af den splittede danske sikkerhedspolitik.
Seks uger senere havde Folketinget på foranledning af Socialdemokratiet
en forespørgselsdebat om mulighederne for at få genoptaget forhandlingerne om de europæiske mellemdistanceraketter, der var blevet afbrudt af
Sovjetunionen i efteråret 1983, og regeringens undersøgelse af mulighederne
1

Dagsordenen blev vedtaget med 69 stemmer (S, RV, SF og VS) mod 6 (FP), mens 56 (KF, V, CD og
KrF) stemte hverken for eller imod, se Folketingstidende. Forhandlingerne i Folketingsåret 1983-84 (Ff),
15. marts 1984, sp. 2122 og 2173.
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for at få oprettet en atomvåbenfri zone i Norden. Debatten fandt sted 2. maj,
og dagen efter vedtog Folketinget et forslag til dagsorden stillet af Lasse
Budtz, der i sin fyldighed omfattede mange af de temaer, som indgik i det alternative sikkerhedspolitiske flertals senere dagsordener. Denne såkaldte omnibusdagsorden lød:
„Folketinget pålægger regeringen i NATO og andre internationale organer at arbejde for, at Danmark forbliver atomvåbenfrit i freds-, kriseog krigstid ved at fremme planerne om at gøre Norden til en atomvåbenfri zone i en større europæisk sammenhæng.
Atomvåbenfrie zoner må garanteres af USA og Sovjetunionen.
Herudover pålægges det regeringen
– at støtte alle foranstaltninger, der kan virke tillidsskabende i forholdet
mellem Øst og Vest og at benytte enhver lejlighed til at virke for en genoptagelse af forhandlingerne om de europæiske mellemdistanceraketter med det formål at begrænse og nedtage disse våben både i Øst og
Vest,
– at støtte et opstillingsstop for mellemdistance- og kortdistanceraketter, således at der skabes et bedre grundlag for forhandlinger,
– at virke for en fastfrysning af alle kernevåbenlagre for gennem forhandling at fremkalde en efterfølgende nedskæring,
– at medvirke til et internationalt forbud mod kernevåbensprængninger,
– at deltage i forsøg på at gennemføre en international aftale om
forbud mod placering af kernevåben i det ydre rum,
– at arbejde aktivt for en international aftale, herunder mellem NATO og
Warszawapagten, om nej til førstegangsbrug af kernevåben af enhver
art,
– at støtte et internationalt forbud mod produktion, oplagring og anvendelse af kemiske og bakteriologiske våben.“2
Flere af kravene var i større eller mindre grad i strid med NATO’s politik og
militære strategier og dermed også med, hvad Danmark hidtil havde støttet.
Det gjaldt f. eks. nejet til førstegangsbrug og ønsket om, at Danmark skulle
forblive atomvåbenfrit i freds-, krise- og krigstid, som stred med den fleksible
gengældelsesdoktrin, selv om tilføjelserne „ved at fremme planerne om at
gøre Norden til en atomvåbenfri zone i en større europæisk sammenhæng“
og „atomvåbenfri zoner må garanteres af USA og Sovjet“ trak mange tænder
ud af forslaget og gjorde modsætningen mindre åbenbar. Hvad angår ønsket
om et forbud mod placering af kernevåben i det ydre rum glemte dagsordenens forfattere, at der havde eksisteret en sådan traktat siden 1967. Det cen2

Ff 1983-84, 3. maj 1984, sp. 5279. Dagsordenen blev vedtaget med 73 stemmer (S, SF, RV og VS)
mod 6 (FP), mens 67 (KF, V, CD, VS og KrF) stemte hverken for eller imod.

GAMLE OG NYE KONFLIKTER 1984-88

263

kap. 71 rettet P

09/06/05

15:39

Side 264

trale ved omnibusdagsordenen var, at den var udtryk for en dyb mistillid til
Reagan-administrationen.3 Dagsordenen blev fulgt af et forbehold i kommunikéet fra NATO-rådets møde fire uger senere, hvor Danmark tog forbehold
over for kommunikéets INF-del, mens der ved forsvarsministrenes møde i begyndelsen af december 1984 og igen ved NATO-rådets møde i midten af
samme måned blev sat en fodnote. Sidstnævnte fodnote blev ledsaget af en
udtalelse til pressen fra udenrigsminister Ellemann-Jensen, der demonstrerede problemerne i Danmarks splittede politik i NATO: udenrigsministeren
beklagede stærkt de dagsordener, der var vedtaget af et flertal i det danske folketing, men han havde fastholdt den danske fodnote for at undgå handlinger,
der hjemme kunne udlægges som provokationer. Samtidig påpegede ministeren, at de øvrige NATO-landes strategi havde båret frugt, idet Sovjetunionen
nu accepterede forhandlinger uden forhåndsbetingelser.4

SDI og prøvesprængninger
I foråret 1985 vedtog Folketinget to næsten enslydende dagsordener, der satte
fokus på overholdelse af ABM-traktaten. Den første af de to dagsordener blev
vedtaget 26. marts ved en forespørgselsdebat rejst af SF og VS om den amerikanske administrations „stjernekrigsforsvar“ (SDI) og Danmarks holdning
hertil. Den vedtagne dagsorden blev stillet af Lasse Budtz og lød:
„Idet Folketinget konstaterer,
– at Danmark er imod placering af våben i det ydre rum og deltagelse i udforskning og udvikling af dem,
– at Danmark er tilhænger af bevarelsen og overholdelsen af ABM-traktaten, og
– at Danmark støtter en ny traktat mellem Øst og Vest, der hindrer en militarisering af rummet,
pålægges det regeringen at arbejde aktivt for disse synspunkter i alle relevante internationale organisationer.“5
Denne dagsorden blev vedtaget med 74 stemmer (S, SF, RV og VS) mod 66
(KF, V, CD, FP og KrF).6 I dagene før debatten var gået nogle besværlige forhandlinger mellem Socialdemokratiet og regeringspartierne, hvor parterne
på et vist tidspunkt syntes på vej mod en fælles dagsorden, men det lykkedes
ikke at blive enige. Ifølge en redegørelse fra formanden for den konservative
3

Nikolaj Petersen, Europæisk og Globalt Engagement 1973-2003, 2004, s. 312f.
Udenrigsminister Ellemann-Jensens udtalelser til pressen i forbindelse med NATO-rådsmødet 13.14. december 1984 er gengivet i Petersen og Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1984, 1985,
s. 261.
5
Ff 1984-85, 26. marts 1985, sp. 7922.
6
Ff 1984-85, 26. marts 1985, sp. 7974.
4
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folketingsgruppe, Knud Østergaard, på et gruppemøde den følgende dag var
det da på tale, at regeringspartierne skulle stille deres egen dagsorden. Det
blev dog opgivet efter en samtale mellem statsministeren og udenrigsministeren, fordi den risikerede at blive stemt ned, og i så fald kunne regeringen ikke
blive siddende, sagde Østergaard.7
På det samtidige NPG-møde undlod forsvarsminister Engell efter aftale
med statsminister Schlüter imidlertid at tage forbehold, da mødet udtalte
støtte til det amerikanske SDI-program, og Socialdemokratiet rejste derfor en
ny forespørgselsdebat om Danmarks holdning til SDI. Debatten fandt sted i
midten af maj, og her stillede Lasse Budtz en dagsorden, der var næsten enslydende med den ovennævnte, idet marts-dagsordenens modstand mod
Danmarks „deltagelse i udforskning og udvikling“ af våben i det ydre rum
blev erstattet af, at Danmark var imod (enhver) „udforskning og udvikling“ af
disse våben. Regeringspartierne undlod imidlertid at stemme imod denne
strammere dagsorden, sandsynligvis fordi et af partierne, Kristeligt
Folkeparti, ikke ønskede, at SDI skulle have NATO-tilslutning.8 Med hensyn
til mellemdistanceraketterne blev der sat danske INF-fodnoter i marts 1985 i
kommunikéet fra det ovennævnte NPG-møde i juni og igen i december 1985.
Den anden dagsorden i 1985, der blev vedtaget imod regeringspartiernes
stemmer, blev fremsat af Lasse Budtz ved en forespørgselsdebat 5. december
rejst af SF og VS om, hvad Danmark ville gøre på FN’s Generalforsamling for
at arbejde for afspænding og nedrustning. Denne dagsorden opfordrede regeringen til at fremsætte forslag om Øst-Vest-forhandlinger med henblik på
en international aftale om forbud mod førstegangsbrug af atomvåben.9
I foråret 1986 blev spørgsmålet om prøvesprængninger af kernevåben et
nyt stridsemne i den sikkerhedspolitiske debat og politikformulering. Baggrunden var, at Sovjetunionen i august 1985 som et af de første skridt i
Gorbatjovs nye udenrigspolitik erklærede et midlertidigt stop for underjordiske prøvesprængninger, som siden blev forlænget. Derefter blev det i offent-

7
Knud Østergaards beretning på det konservative gruppemøde 27. marts 1985, Mødeprotokoller for Det
Konservative Folkeparti (KF), 27. marts 1985.
8
Hans-Henrik Holm, „Danmarks stjernekrig: Den indenrigspolitiske kamp om udenrigspolitikken“
i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985, 1986, s. 31-58.
Dagordenen blev vedtaget med 64 stemmer (S, SF, RV og VS) mod 4 (FP), mens 50 (KF, V, CD og
KrF) stemte hverken for eller imod, se Ff 1984-85, 14. maj 1985, sp. 9956 og 10010.
9
Dagsordenen blev vedtaget med 70 stemmer (S, SF, RV og VS) mod 62 (KF, V, CD, KrF og FP), jf.
Ff 1985-86, 5. december 1985, sp. 3683-84, 3687 og 3730-31. I lyset af de usædvanlige begivenheder
ved debatten om anløbssagen 14. april 1988, se næste kapitel, er det interessant at bemærke, at afstemningsrækkefølgen ved forespørgselsdebatten 5. december 1985 blev ændret som følge af vedtagelsen af et forslag stillet af 18 medlemmer af SF og VS, se forretningsordenens § 34. Som ved afstemningen 26. marts 1985 (se ovenfor) illustreres problemerne forbundet med afstemningsrækkefølgen af, at formanden for den konservative folketingsgruppe, Knud Østergaard, på et gruppemøde den følgende dag sagde, at et valg havde været meget tæt på, da en regering ikke kunne lade
sig stemme ned på en dagsorden, den selv havde fremsat, jf. KF, 6. december 1985. Se også Hans
Henrik Bruun, „En premiere, to kup og en generalprøve med dobbelt skrue“ (under udgivelse).
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ligheden et spørgsmål, om USA også ville erklære et stop for egne prøvesprængninger, og om der da kunne forhandles og indgås en fuldstændig prøvestopaftale.10 USA genoptog imidlertid de underjordiske prøvesprængninger 22. marts 1986, og den danske regering besluttede, at den ikke ville
protestere mod de amerikanske prøvesprængninger uanset krav herom fra
bl.a. Anker Jørgensen på et møde i det udenrigspolitiske nævn.11 I forvejen
havde SF og VS rejst en forespørgselsdebat, der fandt sted 24. april, og her
vedtog Folketinget en dagsorden stillet af Lasse Budtz, der fordømte prøvesprængningerne og opfordrede regeringen til at:
„fremføre denne afstandtagen til kernevåbenmagterne, inklusive USA, der
efter folketingets opfattelse genoptog prøvesprængningerne på et tidspunkt, hvor der var rimelig udsigt til indgåelse af en aftale om et internationalt stop“.12
For partierne i det sikkerhedspolitiske flertal kan det have været et nærliggende motiv for at rejse sagen og støtte dagsordenen, at de var i overensstemmelse med et overvældende flertal af vælgerne. Ifølge en Gallup undersøgelse fandt 59% af de adspurgte det forkert af USA at afvise det sovjetiske moratorieudspil, mens kun 18% fandt afvisningen rigtig. Også hos partierne til
højre for Socialdemokratiet var der et markant flertal for, at det var forkert at
afvise det sovjetiske initiativ: 48% mod 28%.13 De amerikanske genoptagelser
af underjordiske prøvesprængninger, regeringens afvisning af at protestere
og Folketingets 24. april dagsorden bidrog dermed til, at konflikterne om
dansk sikkerhedspolitik fortsatte i 1986.
Samtidig blev den splittede danske politik i 1986 markeret ved, at der af en
modvillig regering blev sat yderligere tre fodnoter i kommunikéerne fra forsvarsminister- og NPG-møder, nemlig i maj, i oktober og i december. Med fodnoten i december var den sidste danske fodnote sat. Alle tre fodnoter i 1986
tog forbehold over for kommunikéernes mere eller mindre direkte støtte til
det amerikanske SDI-projekt.14 Disse fodnoter var udtryk for, at forsvarsminister Engell efter kritikken af den ’manglende’ SDI-fodnote i marts 1985 var
blevet særdeles omhyggelig med loyalt at følge Folketingets dagsordener.
Denne karakteristik af forsvarsministerens adfærd gjaldt også statsministeren,
men ikke i samme grad udenrigsministeren.

10

Som omtalt i kapitel 28 var der i 1963 blevet indgået en traktat om stop for kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet.
11
Det udenrigspolitiske nævn (UPN), 2. april 1986; Ministermøder (Mm), Mappe 11, 1. og 15. april 1986.
12
Ff 1985-86, 24. april 1986, sp. 10219. Dagsordenen blev vedtaget med 72 stemmer (S, SF, RV og
VS) mod 4 (FP), mens 60 (KF, V, CD og KrF) stemte hverken for eller imod, se Ff 1985-86, 24. april
1986, sp. 10291.
13
Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1986, 1987, s. 458.
14
Kommunikéerne fra de tre forsvarsministermøder i 1986 er optrykt Sst., s. 208-9, 218-9 og 236.
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Uffe Ellemann-Jensen ved NATO-mødet den 11. december 1986, hvor den sidste danske fodnote
blev sat. Til venstre (med pibe) departementschef, ambassadør Benny Kimberg † og kontorchef
H.H. Bruun (P.II). Til højre ambassadør Otto R. Borch, Danmarks faste repræsentant i Det
Nordatlantiske Råd. (NATO Photo).

Forsvarsministerens fodnote på NPG-mødet i oktober 1986 fik et særligt
dansk-norsk konkurrence- og konfliktaspekt. Forsvarsminister Engell havde
forgæves forsøgt at få sin norske kollega Johan Jørgen Holst med til på forhånd at udforme et fælles norsk-dansk standpunkt, når ministrene på NPGmødet skulle diskutere, om mødekommunikéet skulle støtte den amerikanske
SDI-forskning. Engells forsøg på at kontakte Holst var imidlertid forgæves, og
den norske forsvarsminister forhandlede sig frem til en kompromistekst med
de andre forsvarsministre. Med andre ord gjorde den norske forsvarsminister
det, som den danske udenrigsminister meget præcist havde beskrevet på et regeringsmøde 11/2 år før: Norge argumenterede på NATO-møder i stedet for
at stille krav om fodnoter med særstandpunkter. Det mente Engell ikke var
muligt for Danmark, når Folketingets SDI-dagsordener skulle fortolkes loyalt,
og resultatet blev, at Danmark blev ladt alene tilbage med sin fodnote. På det
efterfølgende regeringsmøde fortalte forsvarsministeren og udenrigsministeren, hvordan Norge på NPG-mødet var gået bag ryggen af Danmark.15
Generelt var der i firkløverregeringen en del irritation over Norges optræ-

15

Mm, Mappe 11, 28. oktober 1986; Mm, Mappe 10, 7. maj 1985; Petersen, 2004, s. 333.
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den, og man følte, at nordmændene forsøgte at tage billige points hjem på
Danmarks bekostning.16

Reaktioner fra andre lande
Hos regeringer i andre lande var reaktionerne på den danske fodnotepolitik
meget forskellige. Regeringerne i NATO-landene, især de store NATO-lande,
var kritiske over for fodnotepolitikken, mens andre NATO-medlemmer var
tilbageholdende med at komme med åben kritik. Stærkest var kritikken fra
den amerikanske regering, som i midten af 1980’erne havde opsamlet en del
irritation over og utilfredshed med den danske politik. Danmark blev set som
en allieret, der gang på gang kørte på frihjul ved vedtagelsen og implementeringen af fælles beslutninger og tiltag. Kritikken kom især frem i en række
møder mellem ministre og diplomater og i diplomatiske indberetninger fra
ambassaden i Washington. Sovjetunionen var derimod betinget positiv på den
måde, at en positiv bedømmelse af de nye sider af dansk udenrigspolitik blev
ledsaget af en konstatering af, at det kunne blive meget bedre, hvis Danmark
holdt fast på fortsat at udvikle en selvstændig linje i NATO. Sovjetiske ministre og diplomater fremhævede altid, at de ikke ville blande sig i Danmarks
anliggender, og lagde samtidig ikke skjul på, hvad de mente om bestemte sider af den danske politik.

Amerikansk kritik
En af de skarpeste bedømmelser kom fra udenrigsminister Shultz i en samtale
med udenrigsminister Ellemann-Jensen ved et møde på skoleskibet Danmark
i Washington 19. april 1985.17 Samtalen fandt sted tre uger efter Folketinget i
en dagsorden havde konstateret, at Danmark var imod deltagelse i SDI-projektet. Det var et hovedpunkt hos Shultz, at han ikke forstod, at mens visse
NATO-lande tidligere havde kritiseret USA for at lægge for megen vægt på
atomvåben, så kritiserede de samme lande nu USA, fordi man for første gang
havde en strategi, der ville kunne indebære større vægt på ikke-nukleare defensive våben. Hertil kom at Sovjetunionen også længe havde foretaget
forskning i strategiske forsvarsvåben, og hvis Sovjet fortsatte hermed, uden at

16

Interview med Hans Engell, DIIS, 17. november 2004.
Washington amtel 609 af 21. april 1985, UM 5.D.32.b.. Skoleskibet lå på Potomac floden i forbindelse med et besøg i den amerikanske hovedstad. På et møde i det udenrigspolitiske nævn et par
dage senere refererede udenrigsministeren den amerikanske kritik, se UPN, 25. april 1985.
Ellemann-Jensen fortalte også om samtalen i Berlingske Tidende, 21. april 1985, gengivet i Petersen og
Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1986, s. 182. Sidstnævnte indeholdt ikke de skarpeste hjørner af den amerikanske udenrigsministers kritik.
Mødet er også behandlet i kapitel 82.
17
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USA gjorde noget, ville man fra europæisk side til sin tid sikkert kritisere
USA for ikke at have taget sine forsvarsforpligtelser alvorligt. Om det
danske afslag på at deltage i forskningen vedr. SDI, se martsdagsordenen, så gjorde USA faktisk Danmark
en tjeneste ved at tilbyde kontrakter
og teknisk viden, og hvis Danmark
ikke ville deltage i den teknologiske Præsident Reagan og hans udenrigsminister
udvikling, så måtte man håbe, at George Shultz. (Ronald Reagan Library).
Herren ville hjælpe danskerne, som
den amerikanske udenrigsminister formulerede det. Den danske regerings
standpunkt på SDI-området var efter den amerikanske udenrigsministers opfattelse helt uforståeligt, og i det hele taget var der ingen tvivl om, at Reaganadministrationen reagerede med stærk følsomhed overfor europæiske allieredes kritik af SDI-projektet, der fremstillede projektet som en gal mands fantasier om stjernekrig.18 Den amerikanske udenrigsminister kommenterede videre, at Danmark ikke blot havde en anden politik end USA, men også i forhold til de fleste europæiske lande, og hvis de europæiske lande havde taget
den danske holdning, ville der ikke eksistere en alliance. USA var uden en alliance kommet til Europas hjælp under begge verdenskrige, men man skulle
ikke tro, at USA for tredje gang ville komme til undsætning, hvis de europæiske lande førte en politik som den danske.
Som svar på den markante kritik udtalte den danske udenrigsminister, at
der kunne sættes spørgsmålstegn ved, om det var klogt af USA at gøre alle de
omtalte spørgsmål, f. eks. SDI, til problemer.19 Det ville være bedre for alliancen, hvis USA på NATO-møder førte en lidt mindre hårdhændet politik, og
man da kunne have en enig alliance, end hvis de insisterede på, at andre
NATO-lande skulle erklære deres støtte også til eksempelvis SDI. Den hårdere
tone ville efter den danske udenrigsministers opfattelse medføre en splittet alliance og gøre det lettere for Sovjetunionen at drive kiler ind mellem Europa
og USA. I forbindelse med SDI nævnte Ellemann-Jensen også den usikkerhed, der var forbundet med skiftet til et forsvarsdomineret koncept på atomvåbenområdet. Shultz erkendte, at der på det punkt kunne være visse problemer, men mente dog, at usikkerheden hos begge parter ville forøge afskrækkelsen. Ellemann-Jensen konkluderede samtalen med, at mens Shultz var uenig i de danske synspunkter, så måtte han også klart konstatere, at man fra
dansk side på de nævnte punkter var uenige i den amerikanske politik.
18

Dette blev også understreget i en indberetning fra ambassadør Eigil Jørgensen i slutningen af maj,
se Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 332-3.
19
Som note 17.
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Knap fem måneder senere havde den amerikanske udenrigsminister en
samtale med statsminister Schlüter, der var besøg i Washington. Shultz fremførte her en tilsvarende kritik, om end nogle af de skarpeste kritikpunkter var
fjernet. Den amerikanske udenrigsminister skal have givet udtryk for, at han
forstod den danske regerings problemer, men at det nu engang var regeringen, der var ansvarlig, og som derfor måtte tage kritikken. Shultz beskæftigede sig i samtalen også med tolkningen af Sovjetunionen som forhandlingspartner og modstander, og sagde, at det politiske miljø i Danmark ikke
burde tage fejl af situationen. Sovjetunionen var aggressiv og respekterede
kun styrke. Dette havde vist sig i hele våbenkontrolprocessen. De prøvede at
få noget uden at give noget til gengæld. Først når det viste sig, at dette ikke
kunne lykkes, gik de på kompromis. I samtalen var spørgsmålet om Norden
som atomfri zone et andet hovedemne, og her ønskede den danske statsminister at gøre den amerikanske udenrigsminister bekendt med to betingelser,
der skulle opfyldes: zonen måtte være led i en større zone i Europa, og den
skulle være acceptabel for både Sovjetunionen og USA og hele den vestlige alliance. Disse betingelser var helt afgørende, anførte statsministeren, og
Socialdemokratiet var enige i dem. Shultz afsluttede emnet med at indskyde,
at Danmark jo under ingen omstændigheder kunne sikre sig mod, at SS-20 raketter ramte dansk territorium.20
I indberetninger fra den amerikanske hovedstad var der også en del kritiske vurderinger af den danske politik. Det centrale i sådanne indberetninger var, at det ikke bidrog til en positiv holdning i Washington til de vesteuropæiske allierede, at stadig flere ønskede et alliancemedlemskab, hvor de
efter forgodtbefindende kunne vælge, hvad de syntes om og vrage, hvad de
ikke kunne lide, og at fodnoter, særordninger og fravigelse af indgåede aftaler fremkaldte irritation i USA og gjorde det vanskeligere for USA’s allierede
at blive hørt. For Reagan-administrationen var det en hovedindvending mod
de danske dagsordener og fodnoter, at de bidrog til at svække alliancesammenholdet og kunne åbne for sovjetisk propaganda. Administrationen håbede, at den danske regering ville gøre, hvad den kunne for at bekæmpe de
forskellige dagsordensforslag, men der blev efter alt at dømme ikke direkte
opfordret til, at regeringen gjorde et kommende forsøg fra det alternative sikkerhedspolitiske flertal på at få vedtaget flere NATO eller USA-kritiske dagsordener til et kabinetsspørgsmål. Det synes dog klart, at man fra amerikansk
side søgte at få den danske regering til at stramme op i den interne konflikt i
Danmark om dagsordener og fodnoter.
I enkelte tilfælde kunne indberetninger fra Washington også fortælle, at
der i det amerikanske udenrigsministerium og i forsvarsministeriet var en stigende fornemmelse af en neutralistisk tendens i Danmark. Socialdemo-

20

Samtale mellem statsminister Schlüter og udenrigsminister Shultz, 10. september 1985.
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kratiets kurs ville efter opfattelsen hos medlemmer af administrationen føre
til et NATO med to slags medlemmer.21

Sovjetisk kritik
Fra ambassaden i Moskva kom der i midten af 1980’erne en del indberetninger om samtaler med ledende medarbejdere i det sovjetiske udenrigsministerium, som indikerede den sovjetiske reaktion på den danske fodnotepolitik. Samtalerne havde en række fællestræk i indhold og sproglig form, som
fortalte en del om Sovjetunionens langsigtede ønsker og strategier for at virkeliggøre dem i forhold til mindre lande i Nordvesteuropa. Først og fremmest
udtrykte de sovjetiske samtalepartnere gentagne gange en anerkendelse af,
hvad de kaldte Danmarks positive rolle i NATO. En sådan anerkendelse blev
dog som regel ledsaget af advarsler mod mere eller mindre kendte og synlige
ændringer eller pres herfor i Danmarks militære rolle, der var ved at blive
iværksat af Danmarks NATO-partnere. F. eks. understregede en sovjetisk diplomat i en samtale med den danske ambassadør i Moskva i 1985, at Danmark
kunne gøre mere for at fremme selvstændige synspunkter i NATO. Alt afhang
ikke af supermagterne, og alle lande burde gøre en indsats for freden.22 Et
særligt punkt, som altid optog sovjetiske diplomater var Danmarks politik
vedr. kernevåbenstationering og fremmede baser. Denne politik var velkendt,
og det var op til Danmark selv at efterleve denne politik, sagde den sovjetiske
samtalepartner, og det var ikke Sovjetunionens hensigt at blande sig. Men
man kunne på den anden side ikke forbyde Sovjetunionen at have en mening: Sovjetunionen vurderede den hidtidige danske politik vedr. kernevåbenstationering og fremmede baser positivt, og den sovjetiske viceudenrigsminister håbede, at han tog fejl i sin opfattelse, at Danmark nu var på vej bort
fra denne politik. Det var naturligvis Danmarks sag, men i så fald måtte
Sovjetunionens vurdering blive negativ, tilføjede den sovjetiske samtalepartner (viceudenrigsminister Maltsev). Til bemærkningerne om den danske
base- og kernevåbenpolitik, som den sovjetiske repræsentant mente, at
Danmark var på vej bort fra, sagde ambassadør Thorning-Petersen, at han
ikke vidste, hvad der blev sigtet til. Så vidt den danske ambassadør kunne se,
havde Sovjetunionen ikke haft grund til at være utilfreds med de seneste danske folketingsbeslutninger. I sådanne sovjetiske tilkendegivelser om Danmarks politik og situation var der en dobbelthed: Danmark blev rost med forbehold – og kritiseret med forbehold. Det var uudtalt, men klart for den dan21

Notits af 18. juli 1986 af Henning Gottlieb om samtale med Rozanne Ridgway, se ovenfor, der
ifølge Gottlieb var chokeret efter en samtale med Svend Auken og Lasse Budtz. Ms. Ridgway havde
tilkendegivet over for de to socialdemokrater, at partiets kurs ville føre til et NATO med to slags medlemmer, UM 105K.1.a.
22
Brev fra ambassadør Thorning-Petersen 24. april 1985 og samtale med 1. viceudenrigsminister
Maltsev 12. juli 1985, begge i UM 105.Dan.9.
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ske samtalepartner, hvilke ændringer i Danmarks politik, der ville øge rosen
hhv. kritikken.
På det parlamentariske niveau antog informationsudvekslingen og påvirkningsforsøgene andre former. Det illustreres af to eksempler: ét før og ét
efter Gorbatjovs tiltræden som generalsekretær i foråret 1985. I efteråret 1984
aflagde en socialdemokratisk partidelegation bestående af Lasse Budtz, Kjeld
Olesen og Poul Nielson et besøg i Moskva. Centralkomiteen for SUKP var
vært, og især to spørgsmål var i centrum i diskussionerne: de nye mellemdistanceraketter i Europa og Norden som atomvåbenfri zone.23 På et møde med
politbureaumedlem Ponomarjov sagde denne indledningsvis, at man i Sovjetunionen havde en høj vurdering af det danske Socialdemokratis indsats i
kampen mod nye raketter i Europa og af de beslutninger, der var gennemført
i Folketinget og på Socialdemokratiets seneste kongres. Det var synspunkter,
som ifølge Ponomarjov var sammenfaldende med SUKP’s. Denne ’politiske
venlighed’ blev ikke imødekommet i den efterfølgende substantielle diskussion. Her nævnte Lasse Budtz, at Socialdemokratiet ikke så noget alternativ til
Danmarks medlemskab af NATO, men at NATO heller ikke var noget mål i
sig selv. Danmark skulle føre sin egen udenrigspolitik, hvilket var blevet demonstreret ved Folketingets dagsordener. Den danske holdning blev klarest
udtrykt, da de tre politikere pressede på for at få et svar på spørgsmålet om,
hvorvidt alle taktiske atomvåben ville blive fjernet fra Østersøen, Kola-halvøen og de øvrige tilstødende områder, hvis Norden blev etableret som atomvåbenfri zone. Ifølge Kjeld Olesens konklusion på mødet kom der ikke noget
tilfredsstillende svar.24 Alt i alt fremhævede delegationen flere gange over for
de sovjetiske samtalepartnere, at uden en yderligere klargøring af Sovjetunionens standpunkter ville det ikke være muligt at fastholde en udvikling i
sagen om oprettelse af en nordisk atomvåbenfri zone. Diskussionen om atomraketterne i Europa var til tider skarp. F. eks. påpegede Nielson, at når
Sovjetunionen fremhævede NATO’s mellemdistanceraketter som helt specielle i og med, at de kunne ramme mål i en supermagt som Sovjetunionen, så
implicerede man jo dermed, at raketter, der „kun“ kunne ramme mål i Vesteuropa var mindre problematiske. Også spørgsmål som udrejsemuligheder
og menneskerettigheder for sovjetborgerne blev berørt under møderne, og
det blev under uformelle former understreget over for de sovjetiske værter, at
det var uforståeligt, at Sovjetunionen pådrog sig de vanskeligheder og belastninger af landets image, der lå i at nægte borgere at forlade landet, hvis de
23

„Referat af den socialdemokratiske partidelegations besøg i Sovjetunionen 16.-22. oktober 1984“
af Poul Nielson, 22. oktober 1984 (23 s.), ABA 500, Socialdemokratiets arkiv, kasse 821, læg:
Udenrigspolitisk udvalg. Besøg i Sovjetunionen 16.-22. oktober 1984. Regeringen fik også tilsendt
rapporten. Senere i 1984 var de tre socialdemokrater på besøg i Washington.
24
Det utilfredsstillende udbytte på dette punkt blev på forskellige måder bekræftet i interviewene på
DIIS i slutningen af 2004, jf. interview med Kjeld Olesen 3. november, Lasse Budtz 5. november og
Poul Nielson 8. december 2004.
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hellere ville leve et andet sted. I sammenhæng hermed besøgte delegationen
en sovjetisk familie, der siden 1972 havde været nægtet udrejsetilladelse til
Israel. Den her fremførte kritik af den sovjetiske menneskerettighedspolitik
lignede for så vidt kritikken i referatet fra 1979-turen, men blev ikke ledsaget
af den samme afvæbnende bemærkning som i 1979 om, at det var vanskeligt
at forstå, at Sovjetunionen på baggrund af „den åbenbare massive tilslutning,
styret havde i befolkningen, lod spørgsmålet om menneskerettighederne udgøre en åben angrebsflade ... „.25
Ved afslutningen på besøget udsendte TASS et pressekommuniké om det
socialdemokratiske partibesøg, der var udformet på en sådan måde, at man
fik indtryk af, at det var et fælles kommuniké. Til gengæld var der ifølge
Nielsons referat af besøget ikke noget i det, der indebar problemer i forhold
til, hvad de tre socialdemokrater havde tilkendegivet.26
I foråret 1987 havde den socialdemokratiske folketingsgruppe besøg af en
delegation fra det sovjetiske kommunistiske parti under ledelse af sekretær i
Centralkomiteen A.L. Lukjanov, der var nær medarbejder til Gorbatjov. Før
mødet havde gruppens daglige ledelse haft en diskussion med delegationen
om bl.a. udviklingen internt i Sovjetunionen og sikkerhedspolitiske spørgsmål, især Norden som atomvåbenfri zone. På mødet med gruppen gav Lukjanov en længere redegørelse for den økonomiske udvikling i Sovjetunionen,
der var gået i stå i slutningen af 1970erne, og de mange sikkerhedspolitiske
udspil fra den nye sovjetiske ledelse. I slutningen af Lukjanovs tale til gruppen blev der udtrykt ønske om en styrkelse af kampen for fred og stop for våbenkapløbet samt „et forøget samarbejde med andre folk, specielt i Europa,
som er moder for kulturen“, som det blev formuleret. I Sovjetunionen satte
man ifølge Lukjanov pris på ethvert selvstændigt initiativ, som kom fra alle
lande – store som små – selv om man vidste, at kampen var svær. „Krudtlagrene må fjernes – dog ikke Danish Dynamite“, sluttede Lukjanov. Efter talen var der klapsalver fra gruppen, og der blev stillet spørgsmål om bl.a.
Tjernobyl, tilbagetrækning af de sovjetiske tropper fra Afghanistan og det
konventionelle styrkeforhold i Europa.27

25
Den sovjetiske reaktion på dette besøg var ifølge referatet (s. 6) „temmelig sur“. Delegationen besøgte også familien i forbindelse med et besøg i Moskva i februar 1979, jf. Poul Nielson „Referat af
drøftelser m.v. i forbindelse med besøget af en socialdemokratisk delegation bestående af Kjeld
Olesen, Poul Nielson og Lasse Budtz i Moskva den 4.-12. februar 1979“, ABA 500, Socialdemokratiets
arkiv, kasse 821, læg: Besøg i Sovjetunionen 1979 + 1984.
26
Både omkring rejsen, senere under den kolde krig samt de seneste år har den socialdemokratiske
delegations besøg i Moskva været genstand for en skarp diskussion i pressen; se især: Se især
Berlingske Tidende, 9. juli og 14. juli 1985; Morgenavisen Jyllands-Posten, 28. september 1984 og 6. juli
1985; Bent Jensen i Morgenavisen Jyllands-Posten, 23. februar 2000; Jesper Langballe i Morgenavisen
Jyllands-Posten, 10. marts 2003; Kjeld Olesen i Morgenavisen Jyllands-Posten, 26. februar 2003.
27
SD, 24. marts 1987. Anker Jørgensen bemærkede efter talen, at der ellers aldrig blev klappet i
gruppen.
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Skal man vurdere effekterne af de to kontakter mellem danske socialdemokrater og repræsentanter for SUKP og forskellige sovjetiske forskningsinstitutter er det på grundlag af kendskabet til de interne socialdemokratiske debatter vanskeligt at pege på konkrete virkninger.

Overvejelser og diskussioner
I firkløverregeringen var man klar over, at det alternative flertals dagsordener
og de danske fodnoter havde konsekvenser ikke kun for de andre NATO-landes almindelige syn på Danmark som allieret, men eventuelt også for forsvarsplaner og Danmarks militære integration i NATO. På regeringsmødet forud
for vedtagelsen af omnibusdagsordenen i begyndelsen af maj 1984 blev det
sagt, at det ville være et alvorligt skridt at vedtage, at der aldrig måtte findes
atomvåben på dansk område, og at det ville røre ved forudsætningen for aftalerne om enhedskommandoen og forstærkninger.28 Samtidig udtrykte medlemmer af regeringen dog gentagne gange håb om, at Socialdemokratiet var
i færd med at overveje deres linje. Det var netop tilfældet i foråret 1984.

Diskussion i den socialdemokratiske folketingsgruppe
Der var i foråret 1984 en del diskussion i den socialdemokratiske folketingsgruppe, som viser, at dele af gruppen var betænkelig ved brugen af dagsordener og konsekvenserne for Socialdemokratiets overordnede sikkerhedspolitik. I to debatter i midten af april og begyndelsen af maj var kritikere af samarbejdet med de andre partier i det alternative sikkerhedspolitiske flertal i offensiven. Det gav sig først og fremmes udslag i, at andre end den begrænsede
kreds af traditionelt stærke NATO-tilhængere nu deltog i debatten ud fra en
slags midterposition, som efter alt at dømme havde stor tilslutning i gruppen.
Blandt de mest markante indlæg i en usædvanlig langvarig debat ved et aftengruppemøde 12. april var der især et bemærkelsesværdigt udsagn fra Knud
Heinesen, som sagde, at partiet ikke på nye vigtige områder burde gennemtvinge en dansk enegang i NATO.29 Tilsvarende opfordringer til, at partiet
burde være mere tilbageholdende kom fra bl.a. Erik Holst, Knud Damgaard,
Henning Rasmussen og Erik B. Schmidt, hvoraf flere ikke tidligere havde været fremme med klare udmeldinger mod den linje, Lasse Budtz var talsmand
for. Bl.a. anførte Erik B. Schmidt, at det var pjat at tale om atomvåbenfri zoner, da også en begrænset atomkrig var altødelæggende. Andre kritikere på
mødet af Lasse Budtz’ linje som Robert Pedersen og Poul Søgaard hørte til
kredsen af traditionelle socialdemokrater på det sikkerhedspolitiske område
28
29

Mm, Mappe 10, 1. maj 1984.
SD, 12. april 1984.
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– eller kustoder som de blev betegnet fra foråret 198430 – og deres betragtninger var derfor ikke så iøjnefaldende. Også på gruppemødet 2. maj, dvs. dagen før debatten i folketingssalen og vedtagelsen af omnibusdagsordenen,
havde flere ordet med advarsler mod af køre den nye linje for langt. F. eks.
udtalte Erling Olsen, at han kunne være på nedrustningslinjen, men ikke på
noget, som kunne antyde, at Socialdemokratiet var ved at bryde ud af NATO
ad bagdøren. Specielt tog Erling Olsen afstand fra den formulering, Lasse
Budtz havde forelagt til dagsordensforslag ved den følgende dags debat i salen.31 Også andre i gruppen kritiserede Budtz’ første formulering, og efter at
kritikken havde fået støtte fra Anker Jørgensen samt Svend Auken og Jens
Risgaard Knudsen, bøjede Lasse Budtz sig og ændrede udkastet til dagsorden
ved at fjerne ordet „især“ i det første punkt om, at „Danmark forbliver atomvåbenfrit i freds-, krise- og krigstid [især] ved at fremme …“, se ovenfor.

Et socialdemokratisk udspil og Dyvig-rapporten
Få uger efter disse diskussioner og efter fortsatte overvejelser i forskellige dele
af den socialdemokratiske folketingsgruppe offentliggjorde Svend Auken i
juni en artikel i Politiken, der gav anledning til initiativer, som i nogen tid tydede på muligheder for større enighed mellem Socialdemokratiet og regeringen.32 Artiklen fandt den hidtil anvendte procedure for formuleringen af
dansk sikkerhedspolitik – vedtagelsen af dagsordener som afslutning på forespørgselsdebatter – mindre hensigtsmæssig, og Auken opfordrede på den
baggrund regeringen til at udarbejde en fyldig redegørelse til Folketinget om
principper og problemer i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Efter en første debat i Folketinget kunne redegørelsen gå til behandling i et udvalg, der
skulle udarbejde en beretning til hele Folketinget. Udenrigsminister Ellemann-Jensen kaldte initiativet „en udstrakt hånd“, og allerede i løbet af en
uge besluttede statsministeren og udenrigsministeren at nedsætte et embedsmandsudvalg under ledelse af ambassadør Peter Dyvig til at stå for udarbejdelsen af en rapport.33 Inden for Socialdemokratiet var der dog delte me30

Betegnelsen ’kustoder’ blev første gang brugt af Ritt Bjerregaard i en diskussion med Robert
Pedersen i Aktuelt 18. marts 1984.
31
SD, 2. maj 1984. Budtz’ oprindelige forslag indeholdt i den første sætning ordene „Danmark forbliver atomvåbenfrit i freds-, krise- og krigstid især ved at fremme … i en større europæisk sammenhæng“ (se ordlyden ovenfor). Ordet „især“ kunne antyde en ensidig dansk afstandtagen fra NATO’s
strategi. Erling Olsen var også på et gruppemøde et halvt år tidligere kommet med markante udtalelser om, at Socialdemokratiet ikke skulle nærme sig en udmeldelse af NATO, jf. SD, 9. november,
1983. Se også gennemgangen af dette socialdemokratiske gruppemøde hos Per Voetman,
Dobbeltbeslutsom. En analyse af Socialdemokratiets kernevåbenpolitik 1979-19841986, s. 107-8.
32
Svend Auken, ’Lad os stile mod norske tilstande’, Politiken, 8. juni 1984. Artiklen tog udgangspunkt
i den delvise enighed om sikkerhedspolitikken, der var nået i Norge mellem Arbeiderpartiet og de
borgerlige regeringspartier.
33
Ib Faurby, „Mod en ny sikkerhedspolitisk konsensus?“, Petersen og Thune (red.), Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1986, s. 59f.
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ninger om Aukens udspil, idet først
og fremmest Lasse Budtz og hans meningsfæller var skeptiske. Auken
havde heller ikke forinden drøftet
forslaget om et embedsmandsudvalg
med Budtz, der jo var partiets sikkerhedspolitiske ordfører, og for størstedelen af den socialdemokratiske folketingsgruppe var Aukens udspil en
fuldstændig overraskelse.34
Dyvigrapporten blev udarbejdet
forholdsvis hurtigt, og allerede i slutningen af november kunne den oversendes til Folketinget.35 På et tidspunkt, hvor dagsordener vedtaget af
det alternative flertal med efterfølgende fodnoter var ved at blive en
normal del af en splittet dansk sikkerhedspolitik, kunne DyvigrapporDyvig-rapporten i en version med kommenta- ten ses som en appel til Socialdemorer og debat udgivet på Det Sikkerheds- og
kratiets ledelse om at blive enige med
Nedrustningspolitiske Udvalgs forlag i 1985.
regeringen om en sikkerhedspolitik,
der lå i forlængelse af den traditionelle danske og dermed den traditionelle socialdemokratiske. Samtidig kunne
rapporten ses som en appel til de borgerlige partier om ikke at lægge unødige
hindringer i vejen for en sådan enighed ved at forkaste afspændingsmålsætningen.36 Efter offentliggørelsen af Dyvigrapporten nedsatte Folketinget med
vedtagelsen af en socialdemokratisk dagsorden 7. december 1984 et særligt
udvalg om Danmarks sikkerhedspolitik, populært kaldet Østergaard-udvalget
efter formanden, den konservative Knud Østergaard. Udvalget fik imidlertid
aldrig den rolle i (gen)skabelsen af den sikkerhedspolitiske konsensus, som
de borgerlige partier havde håbet.

Polariseringen fortsætter
Sideløbende med de ovennævnte tegn på et lavere konfliktniveau var der andre træk ved politikformuleringen i det snævre beslutningsmiljø, som tydede
på, at polariseringen og sikkerhedspolitikkens todeling ikke var i færd med at
34

Lasse Budtz, Her stod vi af. Fodnoterne, der skabte historie, 1996, s. 165f.; Faurby, „Mod en ny sikkerhedspolitisk konsensus?“, s. 64.
35
Dyvig-rapporten. Danmarks sikkerhedspolitiske situation i 1980’erne med kommentarer og debat, Det
Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1985.
36
Faurby, „Mod en ny sikkerhedspolitisk konsensus?“, s. 70.
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blive mindre. Først og fremmest fortsatte det fra 1983 velkendte mønster ved
møder i det udenrigspolitiske nævn med stærke meningsudvekslinger, når
udenrigsministeren eller forsvarsministeren havde redegjort for deres forelæggelser af Folketingets dagsordener på NATO-møder. Ministrenes indsats
blev derefter stærkt kritiseret af de socialdemokratiske medlemmer af nævnet
eller medlemmer fra andre partier i det alternative flertal for ikke at have repræsenteret Folketingets flertal på behørig vis. Kritikken gik bl.a. på, at ministrene burde have sørget for en dansk fodnote i slutkommunikéet også i tilfælde, hvor det ikke havde været direkte krævet i en af Folketingets dagsordener.37 Diskussionerne i nævnet illustrerede derved den vanskelige og uoverskuelige sammenfletning af sikkerhedspolitik og parlamentariske normer i
den splittede udenrigspolitik. Et klart eksempel var et møde i december 1984,
hvor bebrejdelserne mod udenrigsministeren for at have kritiseret Folketingets flertal på NATO-møder og i samtidige udtalelser til pressen, se ovenfor,
blev imødegået af statsministeren med, at regeringen gennem fodnoterne
havde accepteret, at dagsordenerne var et led i dansk udenrigspolitik, og at
udenrigsministerens udtalelser ikke ændrede derved. Men – tilføjede statsministeren – det var jo velkendt både i Danmark og i udlandet, at regeringen
ikke havde ønsket dagsordenerne vedtaget, og han følte derfor ingen grund
til at tage afstand fra udenrigsministerens udtalelser.38 Diskussionerne i nævnet fortsatte de næste par år om bl.a. prøvesprængninger, INF og SDI-fodnoter, ministerudtalelser, osv. Gang på gang illustreredes ikke blot de skarpe meningsforskelle, men også de stadige problemer i det snævre beslutningsmiljø
med at udvikle og administrere sikkerhedspolitikken.39 Det danske parlamentariske system var simpelthen ikke gearet til at klare sådanne problemer, og
derved blev flertydigheden i sig selv en årsag til fortsatte konflikter i politikformuleringen.
I enkelte tilfælde blev meningsudvekslingerne præget af en tone af uforsonlighed og personlig modvilje, som gjorde den politiske diskussion på dette
fortrolige niveau usædvanligt bitter. .40 I andre tilfælde kunne korte ordvekslinger i al deres enkelhed afsløre nogle dybtliggende forskelle mellem holdninger til omstridte sikkerhedspolitiske problemer og forskellige staters adfærd, f. eks. når det gjaldt vestlig sovjetpolitik og Norden som atomvåbenfri
37

Se f. eks. forsvarsminister Engells rapport fra et NPG-møde i april 1985, hvor han blev stærkt bebrejdet, at han ikke havde fået indsat en fodnote vendt imod SDI for at opfylde en dagsorden vedtaget i Folketinget to uger tidligere, UPN, 12. april 1985.
38
UPN, 20. december 1984. Eksemplet har paralleller med forsvarsminister Engells ovenfor omtalte
adfærd på NATO-mødet og i nævnet i maj-juni 1983, se ovenfor.
39
UPN, 15. februar 1985 (om SDI); UPN, 12. april 1985 (om manglende fodnote); UPN, 20. juni
1985 (om INF-fodnote); UPN, 5. november 1985 (om ændringerne i Sovjetunionens politik); UPN,
2. april 1986 (om amerikanske prøvesprængninger); UPN, 17. december 1986 (om dobbeltbeslutningen og ændringerne i Sovjets politik) og UPN, 18. december 1987 (om INF-aftalen).
40
Se især ordvekslingen mellem Anker Jørgensen, Lasse Budtz og udenrigsministeren på mødet i
juni 1984, UPN, 13. juni 1984.
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zoner.41 Da udenrigsministeren ved udgangen af 1986 erklærede, at der ikke
ville blive sat flere fodnoter fra dansk side, erklærede Anker Jørgensen sig
enig i at man burde undgå fodnoter fremover, om end den tidligere statsminister føjede til, at det afgørende var baggrunden for at undgå fodnoterne.42

Frustrationer og håb hos de konservative og Venstre: en ny konsensus?
Forinden man kom så langt, havde der imidlertid flere gange været svære
overvejelser hos de konservative og Venstre om, hvor langt man kunne og
burde acceptere det sikkerhedspolitiske flertals dagsordener uden at sætte regeringens liv på spil. Overvejelserne var hos menige medlemmer af de to partiers folketingsgrupper tydeligt præget af flere års skuffelser og frustrationer
over den socialdemokratiske politik, mens der hos både statsministeren og
udenrigsministeren lejlighedsvis var større optimisme. Ministrene lagde også
vægt på brugen af særlige åbninger i de foreslåede dagsordener og politiskparlamentariske muligheder for, at regeringen kunne fortsætte.
Hos de konservative foregik diskussionerne især på tre gruppemøder i
1985. De to første fandt sted 26. marts forud for vedtagelsen af dagsordenen
om det amerikanske „stjernekrigsforsvar“ og den følgende dag. På møderne
berettede formanden, Knud Østergaard, om mislykkede kontakter med Lasse
Budtz vedr. indholdet af forskellige dagsordener og afstemningsrækkefølgen.
Slutresultatet var blevet, at regeringen for at blive siddende måtte trække sin
egen dagsorden tilbage, og den konservative gruppeformand var dybt frustreret og skuffet over udviklingen.43 Det tredje møde fandt sted 13. november,
og her førtes en lang debat om, hvordan partiet kunne gå i offensiven og igen
få Socialdemokratiet ind på en mere forsvarspositiv linje. Konklusionen var
dog ret pessimistisk, at Socialdemokratiet stærkere og stærkere forsøgte at
manifestere sig med SF og VS. Men konsekvensen heraf var ikke entydig, idet
bl.a. Kent Kirk indvendte, at skulle der være taget et sikkerhedspolitisk valg,
skulle det være sket i 1982, og forsvarsminister Engell mente, at fremkaldte regeringen og partiet et valg på forsvars- og sikkerhedspolitik, ville man tabe
det. I gruppen var der dog enighed om, at der var en grænse for, hvor langt
man kunne gå for at undgå et valg, men hvor den lå, kunne ikke siges.44 På et
41

Mht. vestlig Sovjetpolitik blev det illustreret, da Lasse Budtz i en diskussion i 1984 om forskellige
moratorieforslag fremførte, at man måtte finde en formel, så Sovjetunionen ikke tabte ansigt, hvortil udenrigsministeren bemærkede, at man ikke burde prioritere hensynet til Sovjetunionens ansigt
højest. Mht. ideen om Norden som atomvåbenfri zone blev det illustreret, da der på et møde i nævnet i 1988 blev henvist til den finske socialdemokrat, udenrigsminister Sorsas advarsel mod unødigt
hastværk i forsøg på at virkeliggøre zoneplanerne. I sin kommentar hertil bemærkede den danske
udenrigsminister, at man ikke kunne frigøre sig fra, at finnerne ønskede at bruge zoneplanerne som
noget de kunne gå og rumle med, mens tidligere statsminister Anker Jørgensen sagde, at han ikke
forstod argumentationen bag Sorsas vurdering. Se UPN, 25. maj 1984 og UPN, 20. januar 1988.
42
UPN, 17. december 1986.
43
Mødeprotokoller for Det Konservative Folkeparti (KF), 26. og 27. marts 1985.
44
KF, 13. november 1985.
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gruppemøde et år senere gav statsminister Schlüter imidlertid et mere optimistisk billede af mulighederne for, at Socialdemokratiet var på vej mod en
mere positiv holdning. Som begrundelse henviste Schlüter dels til det norske
regeringsskifte, hvor Arbeiderpartiet netop havde overtaget regeringsmagten
fra de borgerlige, dels at talen om en nordisk atomvåbenfri zone lå stille.45
I Venstre fortsatte mønstret med, at gruppeformanden, Ivar Hansen, støttet af menige medlemmer af partiets folketingsgruppe, ofte foretrak en skarpere tilkendegivelse af partiets udenrigspolitiske holdninger og satte spørgsmålstegn ved, om regeringen fortsat kunne blive siddende. Som Ivar Hansen
gang på gang udtrykte det, så nærmede Venstre sig grænsen for, hvad man
kunne leve med, men gruppeformanden var dog efter alt at dømme ikke på
noget tidspunkt før april 1988 i realiteten i færd med at sige stop. På gruppemøderne nærmede udenrigsministeren sig problemet fra et andet udgangspunkt, idet han ofte fremhævede, at man skulle stræbe mod stilfærdige debatter i folketingssalen, når der var håb om en „afdæmpet“ dagsorden fra Socialdemokratiet, og ministeren forsikrede gruppen, at han selv ville bidrage hertil. Venstre skulle ikke dramatisere tingene, og når Socialdemokratiet var ved
at skifte „ham“ skulle man undgå at genere dem, som udenrigsministeren udtrykte det.46 Som statsministeren lagde udenrigsministeren også vægt på særlige politisk-parlamentariske muligheder for at administrere en dagsorden efter egne præferencer. Forud for debatten 5. december 1985 om dagsordensforslaget, der opfordrede regeringen til på FN’s Generalforsamling at fremsætte forslag til Øst-Vest-forhandlinger om en aftale mod førstegangsbrug af
atomvåben – som regeringspartierne stemte imod, se ovenfor – sagde udenrigsminister Ellemann-Jensen på Venstres forudgående gruppemøde, at „her
internt vil jeg gerne nævne, at denne dagsorden bliver ikke fulgt“. Det afgørende var, hvad der skete i praksis og ikke, hvilke dagsordener, der blev vedtaget.47 Som tidligere under firkløverregeringen var der også tilfælde, hvor
45
KF, 13. november 1986. Umiddelbart kan det måske forekomme overraskende, at den borgerlige
statsminister brugte en norsk borgerlig regerings udskiftning med en socialdemokratisk som begrundelse for sin optimistiske prognose. Men det norske Arbeiderparti havde siden tilslutningen til
Atlantpagten i 1949 ført en mere markant pro-Nato politik end de danske socialdemokrater og
havde ikke i 1980’erne foretaget ændringer i deres politik svarende til det danske Socialdemokratis
(med visse undtagelser som i efteråret 1982, se det foregående kapitel). Da de danske socialdemokrater ofte lod sig inspirere af deres norske partifæller, var der således gode grunde til Schlüters forhåbninger i 1986.
46
V, 2. maj 1984; V, 1. november 1984; V, 22. november 1984; V, 9. maj 1985; V, 14. maj 1985, V, 14.
november 1985; V, 11. november 1986.
47
V, 5. december 1985, kl. 9.00. På Venstres andet gruppemøde kl. 13 samme dag oplyste udenrigsministeren, at et af regeringspartierne ville stemme for det socialdemokratiske dagsordensforslag og
et andet ville undlade at stemme. Det var uden tvivl Kristeligt Folkeparti, som ville stemme for forslaget. Mht. hvilket regeringsparti, som ville undlade at stemme, kan man ved udelukkelsesmetoden
ræsonnere sig frem til, at det må have været de konservative, og det kunne potentielt set betyde, at
der havde været tilløb til en regeringskrise. Partiets mødeprotokol fortæller dog intet herom. Se i øvrigt Hans Henrik Bruun, „En premiere, to kup og en generalprøve med dobbelt skrue“ (under udgivelse).
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udenrigsministeren af sine gruppefæller blev advaret mod at fare for hårdt
frem; det skete således på et gruppemøde forud for en forespørgselsdebat 18.
februar 1988, hvor ministeren havde kritiseret brugen af dagsordener ved tilrettelæggelsen af dansk sikkerhedspolitik, og Niels Anker Kofoed advarede
imod at sige, at Folketinget „ikke skulle have indflydelse på disse ting“.48
Når det drejede sig om opfattelserne i Venstre og de konservative var der
flere skillelinjer. For det første var der en forskel mellem de to partier derved,
at de konservative var mindre opsatte på at tage en konfrontation med det sikkerhedspolitiske flertal end Venstre. For det andet var der tilsyneladende en
forskel mellem menige gruppemedlemmer og de to partiers medlemmer af
regeringen, idet de sidstnævnte ofte var mere optimistiske og fremhævede
fordelen ved som regering at kunne administrere de af Folketingets sikkerhedspolitiske dagsordener, som regeringspartierne syntes mindre om. Men
en del tyder på, at disse forskelle i virkeligheden var mindre fremtrædende
end en anden forskel, nemlig at der inden for Venstre fandtes forskellige meninger om spørgsmålet på den måde, at det traditionelle landbo-Venstre til
forskel fra Ellemann-Jensen og andre i by-Venstre ikke var voldsomt interesserede i at gøre sikkerhedspolitikken til et konfliktemne og tage et valg på
spørgsmålet. Det var tydeligvis også det, som i 1984 fik udenrigsministeren til
at søge jobbet som formand for Venstre, da han ellers ville få en reduceret position med en tilsvarende mindre indflydelse på udenrigspolitikken.49 Også
på den måde kan den politiske proces omkring formuleringen af dansk sikkerhedspolitik ikke forstås som alene et spørgsmål om forskelle mellem partier. Der var også forskelle inden for partierne, og blandt de borgerlige var
der især forskelle i Venstre.
Ser vi til sidst på konsensus-konflikt-spørgsmålet generelt, kan det konkluderes, at det i midten af 1980’erne var en illusion at tro, at en traditionel konsensus var på vej til igen at præge dansk sikkerhedspolitik. Den reelle afstand
mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier var vokset betydeligt siden
efteråret 1979 og blevet for stor til, at den kunne fjernes ved samtaler i parlamentariske institutioner: der skulle ske markante ændringer i international
politik, før en eller anden form for traditionel konsensus kunne udvikles. I
den interne socialdemokratiske proces var det givetvis af betydning, at polariseringen mellem, hvad man forenklet kan betegne ’kustoder’ og ’raketmodstandere’ blev trængt i baggrunden af, at en større midtergruppe fra foråret
1984 lod høre fra sig. I den forbindelse kan det også have haft en vis dæmpende virkning på lysten til at bruge dagsordensmetoden til at styre dansk sikkerhedspolitik, at Anker Jørgensen på et gruppemøde i oktober 1984, sagde,
at det er regeringen, der førte udenrigspolitikken.50 Men da midtergruppen
48

V, 18. februar 1988.
Interview med Uffe Ellemann-Jensen, DIIS, 26. november 1986.
50
SD, 31. oktober 1984.
49
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ikke havde motivation og styrke nok til fortsat at manifestere sig, blev resultatet, at Socialdemokratiet fortsatte med de ændringer af partiets sikkerhedspolitik, som Anker Jørgensen og Lasse Budtz – hver på deres måde – var de vigtigste fortalere for. Den socialdemokratiske dissident Robert Pedersen sagde
på et gruppemøde i oktober 1984, at Socialdemokratiet lod sig piske rundt af
partier, der havde et andet udenrigspolitisk sigte. 51 Men som Socialdemokratiets politik var ændret, var der ikke så megen grund til for de andre partier i
det alternative sikkerhedspolitiske flertal at bruge ’pisk’.
Ud fra en generel teori om, at partiernes adfærd i et parlamentarisk system
påvirkes af et ønske om at erobre regeringsmagten, er det sandsynligt, at for
nogle socialdemokrater var ændringerne i partiets sikkerhedspolitik et hensigtsmæssigt middel til at vælte firkløverregeringen og vende tilbage til regeringsmagten. Men umiddelbart spillede dette hensyn ingen åbenlys rolle i debatterne i den socialdemokratiske gruppe. For enkelte i partiet – ikke mindst
Anker Jørgensen, se neden for – var det afgørende motiv uden tvivl modviljen mod atomvåben. For mange socialdemokrater spillede en grundlæggende utilpashed ved Reagan-administrationen også en stor rolle. Endelig er
det for en sammenhængende vurdering af Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske adfærd i denne periode værd at bemærke, at som tidligere blev der ofte
af partiledelsen appelleret til gruppemedlemmerne om at lægge en dæmper
på offentlig kritik af partifæller og udvise loyalitet ved afstemninger i salen.
Robert Pedersen var uden sammenligning, den, der hyppigst og stærkest blev
sat i rette på gruppemøder. Det er dog interessant at bemærke, at Robert
Pedersens ret til at markere sit særstandpunkt offentligt til tider også blev forsvaret af gruppemedlemmer, som ellers ikke engagerede sig i den sikkerhedspolitiske meningsudveksling i gruppen.52

Sammenfatning: politikformuleringen under
firkløverregeringen
Gennemgangen kan sammenfattes ved at fremhæve nogle vigtige træk ved
formuleringen af dansk sikkerhedspolitik under de særlige parlamentariske
vilkår 1982-88 (se indledningen til det foregående kapitel).
1. Som i andre vestlige demokratier var formuleringen af dansk sikkerhedspolitik op gennem 1980’erne præget af skuffelse over afspændingens sammenbrud og domineret af konflikten mellem to modsatrettede frygtscenarier
eller trusler hentet fra hhv. sikkerhedsdilemmaet og systemkonflikten: truslen
51

SD, 30. oktober 1984.
F. eks. kritiserede Helle Degn på et gruppemøde d. 3. december 1985 en artikel af Robert
Pedersen i Aktuelt for at forære Poul Schlüter et argument og forvirre partifæller. Robert Pedersen
blev ved den lejlighed forsvaret af Bjørn Westh, Se SD, 3. december 1985. Se også: SD, 3. maj 1984;
SD, 13. november 1985.
52
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om atomkrig og truslen om sovjetisk politisk pression. Negativt ladede visioner og angstscenarier var langt mere fremtrædende end positive visioner om
systemforandring. Det var i hovedsagen kun venstrefløjen, der talte om systemforandringer, og da i form af afskaffelse af militariseringen i både Øst og
Vest. Visioner svarende til dem, der lå bag den vesttyske østpolitik i begyndelsen af 1970’erne om fredelige forandringer i Østeuropa sideløbende med
en begrænsning af militariseringen af Øst-Vest forholdet spillede derimod
ikke nogen væsentlig rolle på det parlamentariske beslutningsniveau. CSCEvisionen synes stort set at være forsvundet fra diskussionerne i den socialdemokratiske folketingsgruppe i 1980’erne og i bedste fald reduceret til rene
kurv 1-betragtninger vedr. mellemstatslig sikkerhed. Sådanne systemforandrende visioner spillede imidlertid heller ingen nævneværdig rolle for de borgerlige partier i det parlamentariske arbejde. Ingen af parterne drømte om
de vidtgående forandringer i de kommunistiske systemer, som fra slutningen
af 1980’erne skete i Sovjetunionen og Østeuropa.53 Alle var enige om, at de
østlige systemer var givne faktorer.
2. Skiftet i Socialdemokratiets politik var ikke så meget, at man i 1980’erne
lagde vægt på at bevare visse forbehold i dansk NATO-politik. Som gennemgået i kapitlerne 12 og 13 havde sådanne eksisteret siden 1950’erne. Socialdemokratiet havde også siden tilslutningen til Atlantpagten i 1949 tillagt afspændings- og nedrustningshensyn og forskellige aspekter af sikkerhedsdilemmaet større vægt end de borgerlige partier. Den afgørende forskel var derimod, at flere ledende socialdemokrater i 1980’erne nedprioriterede systemkonflikten i Europa og tillagde det nukleare sikkerhedsdilemma en helt dominerende betydning. En del socialdemokrater anså det nærmest for illegitimt at tale om Sovjetunionens militære og ideologiske herredømme i
Østeuropa som et centralt sikkerhedspolitisk problem. I stedet reducerede de
ofte sikkerhedspolitiske problemer til et spørgsmål om våbenmængder („der
er for mange atomvåben“), mens de borgerlige tit reducerede sikkerhedspolitik til et spørgsmål om våbenbalancer („Vesten må genoprette balancen“).54
Som dokumenteret af den store midtergruppe, som viste sig i 1984 (foruden
naturligvis ’kustoderne’), var mange socialdemokratiske folketingsmedlemmer samtidig utilpasse ved at distancere sig for meget fra NATO, men denne
gruppe synes at have haft begrænset gennemslagskraft. Efter alt at dømme var
den afgørende faktor Anker Jørgensens stærke engagement i atomvåbenspørgsmål. På den anden side har gennemgangen vist, at de socialdemokra-

53
Om dette, se især Tøger Seidenfaden, „Dansk sikkerhedspolitik i 1980’erne“, Henning Goetlieb,
Bertel Heurlin og Jørgen Teglers (red.), Fred og Konflikt, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske
Udvalg, 1991, s. 286-87.
54
Forholdet mellem atomtrussel og politiske mål er et aspekt af forholdet mellem det nukleare sikkerhedsdilemma og systemkonflikten; det analyseres i Erik Beukel, „Hvordan kan vi forsvare os mod
atomtruslen?“ i Henning Sørensen (red.), Sådan skal Danmark forsvares, 1987.
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tiske dagsordener indtil anløbssagen var præget af nogle grænser i forhold til
NATO, som ikke måtte overskrides.
3. Der synes ikke i firkløverregeringen eller dens sikkerhedspolitiske udvalg
på noget tidspunkt at have været en principiel, dybtgående drøftelse af fodnotepolitikken og regeringens stilling hertil.55 I det omfang det er muligt at
konstatere, var diskussionerne og overvejelserne altid domineret af de umiddelbart foreliggende problemer i forhold til Socialdemokratiet og positive
hhv. negative forventninger til det store oppositionspartis adfærd.
Sammenholdt med gængse teorier om, at kollektive politiske beslutninger
ofte præges af en slags „usammenhængende fra-gang-til-gang“ beslutningsproces, er det ikke overraskende.56 Men set i lyset af forskellige bedømmelser
af fodnotepolitikken som et vigtigt brud i dansk udenrigspolitik er det stadig
interessant at konstatere, at overvejelserne på regeringsniveau havde denne
karakter. Der var utvivlsomt en til tider ikke ubetydelig gensidig irritation
mellem konservative medlemmer af regeringen og de af Venstres medlemmer, som repræsenterede det såkaldte by-Venstre.
4. I de politiske partiers folketingsgrupper blev der i 1980’erne ført en
række diskussioner om sikkerhedspolitiske spørgsmål. Men der var iøjnefaldende forskelle mellem diskussionerne hos socialdemokraterne og de borgerlige. I den socialdemokratiske gruppe vedrørte diskussionen både substansen af de forskellige spørgsmål – om end diskussionen som regel var præget
af, at man kun i begrænset omfang gik i dybden eller havde tid til at gå i dybden med problemerne – og de politisk-taktiske og parlamentariske konsekvenser af forskellige standpunkter. Hos Venstre og Det Konservative Folkepartis grupper var diskussionen i højere grad koncentreret om politisk-taktiske og parlamentariske konsekvenser og fokuserede sjældnere på substansspørgsmål, først og fremmest fordi der altid var enighed om, at den i NATO
udstukne linje burde følges, bl.a. ud fra det synspunkt, at Danmark selv havde
deltaget i formuleringen af NATO’s politik. Diskussionen i folketingsgrupperne afspejlede, at der i Danmark så godt som ingen tradition var for en mere
indgående drøftelse af og stillingtagen til kernevåbenstrategiske problemer.57
5. Informations- og meningsudvekslingen i et organ, der som det udenrigspolitiske nævn var bundet af fortrolighedsregler, var som regel præget af en
nøgternhed, hvor der i de til tider skarpe meningsudvekslinger ikke blev lagt
skjul på uenighed i forholdet til andre lande, herunder NATO-partnerne.
Uenighed med andre NATO-lande blev naturligt især fremhævet af partierne

55
Interview med Hans Engell, DIIS, 17. november 2004, og med Uffe Ellemann-Jensen, DIIS, 26. november 2004.
56
På Engelsk bruges ofte udtrykkene „muddling through“ og „disjointed incrementalism“, se
Andrew Heywood, Politics, 2002, s. 401-2; Mogens N. Pedersen, Kjell Goldmann og Øyvind Østerud
(red.), Leksikon i Statskundskab, 1997, s. 21-2.
57
Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og Nikolaj Petersen, Kampen om Sikkerheden, 1986, s. 42-3.
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i det alternative flertal, men der var heller ikke hos de borgerlige partier nogen tendens til at pakke forholdet mellem NATO-landene ind i et harmoniserende svøb. Ej heller var der i nævnet nogen nævneværdig tendens til at indkapsle informationer og meninger i den form for retorik, der blev anvendt,
når man skulle appellere til offentligheden.
6. En af de mest fremtrædende aktører i den danske politikformulering i
perioden var tidligere statsminister Anker Jørgensen, som bl.a. skilte sig ud
ved en markant moralsk afstandtagen fra atomvåben. Efter Anker Jørgensens
opfattelse var de ’djævlens værk’ og burde afskaffes, se ovenfor. På dette
punkt syntes den tidligere danske statsminister at have haft en meningsfælle
i den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan. I en tale til det japanske parlament 11. november 1983 – netop da den værste nukleare krise efter
Cuba-krisen i 1962 var ved at drive over, Able Archer, se kapitel 59 – udtalte præsident Reagan, at mennesker overalt drømmer om den dag, hvor atomvåben
kunne fjernes fra Jordens overflade.58 Jørgensen og Reagan havde formentlig
endnu en meningsfælle i Sovjetunionens leder fra 1985, og som omtalt i kapitel 59 forsøgte Reagan og Gorbatjov at tage de første skridt på vejen til at
virkeliggøre deres vision ved topmødet i Reykjavik i efteråret 1986. Heller
ikke Anker Jørgensens følelsesmæssige afstandtagen fra atomvåben var således enestående blandt regeringsledere. Fremtrædende politikere i bl.a. Danmark, USA og Sovjetunionen mente, at risikoen ved disse våben var så stor, at
de burde afskaffes.
7. På ét punkt var den danske politikformuleringsproces i størstedelen af
den sidste periode af den kolde krig unik, nemlig eksistensen af en splittet og
blokeret beslutningsproces. Mener man, at dagsordens- og fodnotepolitikken
var uhensigtsmæssig og uigennemtænkt, er det klart, at den primære bebrejdelse må rettes mod Socialdemokratiet, og det uanset, om partiets politik kan
betegnes som en ændring eller ej. For firkløverregeringen var der imidlertid
altid et dilemma, når man kritiserede Socialdemokratiets politik, idet for megen tale om fodnotepolitikkens skader ville ramme regeringen som en boomerang: hvordan kunne regeringen leve med den gennem mere end fem år,
hvis skaderne var så alvorlige?59 Derfor foretrak statsministeren også at omtale
dagsordenerne som „ubehagelige nålestik … [der] havde underordnet betydning“ – indtil udskrivelsen af anløbsvalget i april 1988.60 Samtidig er det vig58
Reagans formulering var: „I know I speak for people everywhere when I say our dream is to see
the day when nuclear weapons will be banished from the face of the Earth“, se http://www.reagan.
utexas.edu/resource/speeches/1983/111183a.htm. George P. Shultz, Turmoil and Triumph. My Years
as Secretary of State, 1993, giver mange eksempler på det, som i Reagan-administrationen var en unormal opfattelse af atomvåben, f. eks. s. 253, 264, 360, 376, 464-66, 484, 505 og 701.
59
Billedet med en boomerang blev anvendt af Hans Engell i interviewet, DIIS, 17. november 2004.
60
Denne karakteristik af dagsordenerne indtil den kritiske dagsorden 14. april 1988 (se næste kapitel) anvendte Schlüter i valgkampen før anløbsvalget i maj 1988, jf. Morten Kelstrup, „Sikkerhedsbegrebet og dansk sikkerhedspolitik“ i Bertel Heurlin og Christian Thune (red.), Danmark og
Det Internationale System. Festskrift til Ole Karup Pedersen, 1989, s. 113-14.
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Selvom sikkerhedspolitikken splittede den politiske scene i Danmark i 1980’erne, optog indenrigspolitiske og økonomiske spørgsmål også sindene. Her får Schlüter kartoflerne i hus, mens
Reagan og Gorbatjov nedtrykt går hver deres vej. Bragt i Weekendavisen 17. oktober 1986.
Reykjavik-mødet havde fundet sted 11.-12. oktober 1986. (Roald Als).

tigt at bemærke, at der ikke i diskussionerne i de store borgerlige regeringspartier blev draget den konklusion, at på grund af Socialdemokratiets efter
deres opfattelse forkerte valg, var de borgerlige partier fritaget for ansvaret
for deres valg, nemlig accepten af at leve med dagsordener og fodnoter, de var
uenige i. Som det blev omtalt i indledningen til kapitel 70, kan ingen regering i et parlamentarisk system påtvinges en politik, som den fundamentalt er
uenig i, og der var i de borgerlige partier en klar erkendelse af, at deres accept af diverse dagsordener og fodnoter var et valg, som havde en række
udenrigspolitiske og indenrigspolitiske konsekvenser.
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72 · Anløbssagen og folketingsvalget 1988
I kapitel 66 blev det gennemgået, hvordan anløbssagen med de dramatiske
begivenheder i Folketinget 14. april og folketingsvalget 10. maj 1988 tog sig
ud i den offentlige debat. Nu vender vi blikket mod det samme forløb, som
det udspillede sig bag kulisserne, dvs. begrundelserne for de politiske valg,
diskussionerne i folketingsgrupperne og konsekvenserne af forskellige handlevalg for den interne politikformulering. I sagens natur indeholder gennemgangen heraf overlapninger i forhold til kapitel 66. Gennemgangen er delt i
tre afsnit: for det første forspillet frem til udgangen af marts 1988; for det andet højdepunktet i første halvdel af april med intense møder og meningsudvekslinger, ikke mindst i dagene 11.-14. april, og Folketingets vedtagelse af 14.
april-dagsordenen imod regeringspartiernes stemmer; for det tredje efterspillet, herunder reaktionerne fra andre lande på Folketingets dagsorden af 14.
april, der førte til, at regeringen 19. april udskrev valg til afholdelse 10. maj.
I alle faser blev dansk anløbspolitik resultatet af et usædvanlig kompliceret
samspil mellem udenrigspolitiske og indenrigspolitiske faktorer.
Da den norske anløbspolitik spillede en rolle i den danske politikformulering, bør den norske procedure straks omtales. Ved anmodning om anløb
henvendte NATO-landenes Oslo-ambassader sig til de norske militære myndigheder, som forelagde ansøgningen for Forsvarsministeriet, der i visse tilfælde hørte Udenrigsministeriet. I svaret hed det, at det tilladte skibsanløb
forudsatte, at norske regler for havneanløb respekteredes. Proceduren indebar ikke nogen direkte kommunikation med det berørte orlogsfartøj eller
dets chef. Ifølge norske regeringserklæringer mange år tilbage ønskede
Norge ikke atomvåben i fredstid og gik ud fra, at denne politik var kendt og
respekteret af Norges allierede. Samtidig opretholdt USA og andre allierede
atommagter deres traditionelle politik om hverken at bekræfte eller afkræfte
tilstedeværelsen af atomvåben ombord på deres orlogsskibe.1 På den måde
var Norges anløbspolitik baseret på en „dobbeltforudsætning“: en forudsætning fastlagt af havnestaten om, at allierede flådefartøjer ikke havde atomvåben ombord ved besøg i norske havne, og en forudsætning fastlagt af flagstaten om, at man hverken bekræftede eller afkræftede tilstedeværelsen af atomvåben.2 Da Norge tillagde regelmæssige allierede flådebesøg en selvstændig
rolle i en troværdig norsk forsvarspolitik, var den norske anløbspolitik derfor
udtryk for en balance mellem forskellige hensyn.

1

Dvs. ’neither comfirm nor deny’ (NCND)-politikken.
Se bl.a. Johan Jørgen Holst, “Norwegian Defence Policies for the 1990’s: A Conceptual Framework“
i Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1988, Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), 1989, s. 138-47; Holst
brugte udtrykket “double qualification“ (s. 143). Se også statsminister Schlüters redegørelse til det
udenrigspolitiske nævn (UPN), 26. april 1988.

2
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Forspil
Anløbsaspektet af Danmark atomvåbenforbehold havde siden 1967 været administreret efter statsminister Jens Otto Krags formulering, nemlig at
Danmark skulle undlade at „minde amerikanerne om vor atompolitik“ i forbindelse med godkendelse af amerikanske flådebesøg.3 I de første år af
1980erne havde SF flere gange søgt at få den danske politik strammet, men
hver gang havde et stort flertal i Folketinget, der også omfattede
Socialdemokratiet, afvist det. I den henseende holdt den traditionelle konsensus altså under firkløverregeringen. Spørgsmålet om kernevåben på
amerikanske orlogsskibe, der anløb havne i lande allieret med USA, blev aktualiseret af et krav fra New Zealand i foråret 1985 om garanti for, at skibene
ikke medførte atomvåben. Det var baggrunden for, at den amerikanske regering fra 1985 var meget nervøs for, at eksemplet fra sydhavsøerne skulle smitte
til Europa. Som nævnt i det foregående kapitel rejste udenrigsminister Shultz
i april 1985 problemet i en samtale med udenrigsminister Ellemann-Jensen,
og det var klart, at USA tillagde det særdeles stor vægt at få en tilfredsstillende
løsning på problemet.4 Fra Moskva blev det berettet, at Sovjetunionen meget
nøje fulgte den danske base og anløbspolitik. Få dage efter Ellemann-Jensens
samtale med Shultz kunne ambassadør Thorning-Petersen i Moskva således
fortælle, at det måtte forventes, at amerikanske kernevåbenbærende militære
enheders besøg i danske havne eller passage af dansk territorialfarvand ville
blive det næste led i propagandaoffensiven mod den danske offentlighed.5
I midten af 1980’erne blev spørgsmålet også omtalt i andre samtaler
mellem medlemmer af den danske og den amerikanske regering. Således
nævnte statsminister Schlüter anløbsspørgsmålet, da han i efteråret 1985 var
på besøg i Washington og havde en samtale med den amerikanske udenrigsminister.6 Statsministeren brugte i samtalen nogle formuleringer om den danske politik, som kunne antyde et forsøg på at retfærdiggøre det, hvis regeringen valgte en blød linje over for den interne kritik i Danmark af dansk anløbspolitik, f.eks. at det burde undgås, at det danske Folketing tvang regeringen til at skulle have en garanti for, at besøgende skibe ikke havde atomvå3

Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68, Dansk Udenrigspolitisk
Institut, 1997, s. 447 og bilagsbindet hertil, s. 436-44 (UM-notits af 10. februar 1968: „Foreløbig vurdering af bestemmelserne om fremmede krigsskibes adgang til dansk territorialfarvand i relation til
Danmarks atompolitik“). Senere dokumenter fra amerikanske arkiver tyder på, at den danske anløbspolitik før 1967 var betydeligt strammere end den, Krags formulering indebar, og at dette ikke
dengang havde belastet forholdet til USA, se Simon Andersen og Jesper Larsen „Politik i atomer“,
Morgenavisen Jyllands-Posten, 12. januar 1997; se også Nikolaj Petersen, Europæisk og Globalt Engagement,
Dansk Udenrigspolitiks Historie, 6, 2004, s. 346f.
4
Washington amtel 609, 21. april 1985, UM 5.D.32.b.
5
Indberetning til chefen for Udenrigsministeriets politiske afdeling, ambassadør Thomas Rechnagel
fra ambassadør R. Thorning-Petersen, Moskva, 24.04.1985, UM 105.Dan.6; brev fra ambassadefuldmægtig Per Carlsen til Jørgen V. Andersen, Udenrigsministeriet, 28.08.1985, UM 105.Dan.6.
6
Samtale mellem statsminister Schlüter og udenrigsminister Shultz 10. september 1985.
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ben ombord (kursivering tilføjet). Efter næsten tre år med eksempler på, at
regeringen Schlüter havde tilpasset sig krav fra Folketinget, som den var meget uenig i, kunne statsministerens ordvalg næppe udlægges på anden måde
end, at regeringen heller ikke i dette tilfælde ville betragte en sådan sag som
så vigtig, at den blev gjort til et kabinetsspørgsmål.7

Anløbsspørgsmålet på den politiske dagsorden
Spørgsmålet om fremmede orlogsfartøjers adgang til dansk havn voksede derefter frem som et direkte problem i formuleringen af dansk sikkerhedspolitik
i slutningen af 1987. Det skete som et resultat af lokale og kommunale ønsker
om atomvåbenfrihed og garanti mod, at udenlandske krigsskibe med atomvåben anløb af havne i området. Påvirkningen fra New Zealand kan også have
haft betydning, idet den socialdemokratiske folketingsgruppe i april 1987
havde besøg af Helen Clark, der var parlamentsmedlem for Arbejderpartiet i
New Zealand og holdt et oplæg for gruppen om den atomvåbenfri zone i
Stillehavet og New Zealands sikkerhedspolitik.8 I Folketinget blev sagen rejst
af SF i et forslag til folketingsbeslutning om at gøre anløb af fremmede krigsskibe betinget af, at de pågældende fartøjers chef eller dennes regering i
hvert enkelt tilfælde forsikrede, at fartøjerne ikke medførte atomvåben.
Parallelt hermed stillede partiet Fælles Kurs (FK) forslag til folketingsbeslutning om forbud mod, at fremmede krigsskibe med atomvåben opholdt sig på
dansk territorium.9 Efter 1. behandling i folketinget 27. november gik forslagene til behandling i forsvarsudvalget, hvor de forhandledes gennem den følgende vinter frem til foråret 1988. Sideløbende hermed foregik der en række
overvejelser i både regeringen og Socialdemokratiet om mulige tilpasninger
af den hidtidige anløbspolitik. Ikke mindst i denne sag er det vigtigt at bemærke, at der var en nær sammenhæng mellem snævrere og bredere aspekter af politikformuleringen, idet overvejelserne fandt sted samtidig med, at
anløbssagen for alvor begyndte at blive politiseret i den danske debat, se kapitel 66.
Regeringens overvejelser blev hurtigt påvirket af amerikanske initiativer for
at gøre Danmark opmærksom på sagens alvor. Først havde ambassadør
Terence Todman et møde med forsvarsminister Bernt Johan Collet (KF) i begyndelsen af december 1987, hvor han lagde stor vægt på at få forklaret, at
USA var stærkt oprevet over muligheden af stramninger i den danske anløbspolitik. Især var ambassadøren negativ over for rygter om, at regeringen ville
undlade at stemme ved den endelige behandling i Folketinget af forslag, som
7

Dette forudsætter naturligvis, at den amerikanske udenrigsminister kendte normerne i europæiske
parlamentariske systemer.
8
Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe. Forhandlingsprotokol, (SD), 22. april 1987.
9
Nikolaj Petersen, „Sikkerhedspolitik og indenrigspolitik. Folketingsvalget den 10. maj 1988“ i
Petersen og Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1988, s. 34f.
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lagde op til en stramning – rygter
som kan være blevet næret af statsministerens ovenfor omtalte formuleringer i mødet med udenrigsminister Shultz godt to år tidligere. Som
det blev formuleret på samme tid af
den amerikanske flådeattaché i en
samtale i Forsvarskommandoen, kunne man forklare, at regeringen ville
være tvunget til at gennemføre en
folketingsbeslutning, men det ville
være særdeles vanskeligt at forklare,
hvis regeringspartierne ikke markerede sig ved at stemme imod.10 Et
par dage senere besøgte udenrigsminister Shultz København, hvor han
havde samtaler med udenrigsminister Ellemann-Jensen og på eget initiativ også med Svend Auken, som
Valgplakat fra SF, der rejste spørgsmålet om kort forinden var blevet valgt til foranløb af fremmede krigsskibe. (ABA).
mand for Socialdemokratiet. Ved
disse samtaler blev de amerikanske
synspunkter højst sandsynligt også fremført over for de danske regerings- og
oppositionspolitikere.11 For den amerikanske regering var det yderst vigtigt at
understrege, hvor bekymret den var for en stramning af dansk anløbspolitik,
der ville udfordre den traditionelle politik om hverken at bekræfte eller afkræfte (’neither confirm nor deny’), se ovenfor, tilstedeværelsen af atomvåben.
Hverken regeringen eller Socialdemokratiet kunne være i tvivl om, at der her
blev rørt ved et kernepunkt i operativ amerikansk atomvåbenpolitik.12 Den
amerikanske regerings gentagne fremhævelser af vigtigheden af deres NCNDpolitik og deres uvillighed til at ændre på den var også udtryk for bevidste forsøg på at få Danmark til ikke at kræve ændringer i anløbspolitikken.
I den socialdemokratiske folketingsgruppe var man fra begyndelsen opmærksom på sagens udenrigs- og indenrigspolitiske ømtålelighed, idet Svend
Auken som nyvalgt politisk ordfører, men før han blev valgt som partiformand, i efteråret 1987 fremhævede, at spørgsmålet hurtigt kunne udvikle sig
10

Collets referat af samtale med ambassadør Todman 7. december 1987; Sagsreferat af CH/O,
oberst P.B. Nielsens samtale med den amerikanske flådeattaché Capt. W. Jackson 9. december, 1987.
Begge i UM 55.Dan.10. Flådeattacheens bemærkning kunne tyde på, at han opfattede det danske
politiske system som en slags magtdelings- og magtbalancesystem.
11
Svend Auken refererede kort sin samtale med Shultz for den socialdemokratiske folketingsgruppe
15. december, se SD, 15. december 1987.
12
Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 349.
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til et valg for eller imod NATO.13 I månederne før anløbssagen spidsede til i
april 1988 blev den diskuteret adskillige gange i gruppen, og der var især fem
temaer, som spillede en rolle: (1) modsætningen mellem lokalt pres og amerikanske krav, (2) illusionerne om det alternative flertal; (3) skepsis over for
udenrigsministerens person og de danske ambassadører; (4) inspirationen
fra Norge; og (5) partisammenholdet. Hvad angår det første var det lokale og
kommunale pres for en strammere anløbspolitik erkendt samtidig med bevidstheden om de modsatrettede amerikanske ønsker, hvilket gjorde sagen
yderst vanskelig for partiet. For det andet advarede især partiformanden
Svend Auken flere gange mod illusioner, når det drejede sig om det alternative sikkerhedspolitiske flertal. Baggrunden herfor var ikke blot, at når det
kom til de parlamentariske konklusioner, var det yderst begrænset, hvad de
radikale efter Aukens vurdering ville være med til, men også at der med udgangspunkt i partiformandens grundlæggende holdninger til dansk sikkerhedspolitik tydeligvis var snævre grænser for, hvad det alternative flertal burde
bruges til. For det tredje var der i gruppen ikke alene dyb skepsis over for
udenrigsministerens person og hans begrænsede vilje til at komme
Socialdemokratiet i møde, men også til danske ambassadørers vilje til at efterleve Folketingets dagsordener. Som det blev udtrykt havde ambassaderne kun
foragt til overs for dagsordenerne.14 For det fjerde: når det gjaldt kontakterne
til omverdenen og i et vist omfang som inspiration for formuleringen af egen
politik, anså partiledelsen forbindelsen til Norge og den norske socialdemokratiske regering som centrale. For det femte lagde partiledelsen afgørende
vægt på sammenholdet i partiet, når den højst besværlige sag skulle håndteres, og de lejlighedsvise dissidenter blev flere gange skarpt kritiseret på gruppemøder.15

Anløbsspørgsmålet spidser til
Fra slutningen af marts fik spørgsmålet om udenlandske orlogsfartøjers anløb
af dansk havn en fremtrædende rolle i de forskellige parlamentariske orga-

13

SD, 23. september 1987.
På et gruppemøde 18. februar 1988 havde Lasse Budtz en bemærkning om de danske ambassadørers manglende efterlevelse af Folketingets dagsordener, som han understregede var „til indvortes
brug“, se SD, 18. februar 1988. På gruppens møde fem dage senere sagde Svend Auken, at de danske ambassader kun havde „foragt for vores handling“, SD, 23. februar 1988.
15
Hvad angår lokale ønsker og krav, se Budtz på gruppemødet 23. september 1987; for advarsler
mod illusionsmageri, se Auken på gruppemøder 26. januar og 23. februar 1988; om udenrigsministeren og danske ambassadører, se Lasse Budtz og Svend Auken på møderne 18. februar og 23. februar s.å; hvad angår kontakterne til Norge, se f.eks. Aukens meddelelse 3. november 1987 om besøget i Oslo sammen med gruppeformanden, Ritt Bjerregaard; med hensyn til sammenholdet i partiet, se Auken på mødet 23. september 1987 og den skarpe kritik af Robert Pedersen på mødet 15.
marts, jf. SD, 23. september, 29. oktober og 3. november 1987 samt 26. januar, 18. februar, 23. februar og 15. marts 1988.
14
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ner. I Socialdemokratiet havde Svend Auken, Ritt Bjerregaard og Lasse Budtz
en diskussion om sagen, hvor de var enige om, at det store problem for amerikanerne så ud til at være, om de udtrykkeligt ville blive afkrævet en erklæring om, hvorvidt de havde kernevåben på orlogsfartøjerne eller ej. Derfor
mente den socialdemokratiske ledelse, at en løsning kunne være, at hver
skibskaptajn, når de i forvejen fik en anløbstilladelse, samtidig modtog en
standardiseret meddelelse om den danske atompolitik. Ifølge Auken var det i
god tid meddelt regeringen, at Socialdemokratiet ville fremsætte dette forslag
til dagsorden.16 På et gruppemøde 22. marts foregik en længere drøftelse af
sagen og et socialdemokratisk ændringsforslag til ovennævnte forslag fra SF
og FK. Ifølge ændringsforslaget skulle udenlandske skibe
„klart og tydeligt gøres opmærksom på den danske holdning, der som bekendt er, at der ikke må findes atomvåben på dansk område. En forudsætning for at modtage en anløbstilladelse er derfor, at de besøgende fartøjer
kender og respekterer denne danske holdning“.17
På mødet argumenterede Auken og ordføreren Hans Hækkerup for, at forslaget var en videreførelse af en dansk politik gennem 25 år – „Krags og
Hækkerups linje“ var betegnelsen – og ifølge de to dermed udtryk for et gammelt socialdemokratisk princip i dansk sikkerhedspolitik. Samtidig erkendte
partiledelsen, at det var et problem, at nordmændene var betænkelige ved
den foreslåede tekst, og dette spillede tydeligt en rolle i debatten i den følgende tid. På den anden side: hvis Danmark gik videre og krævede kontrol og
garantierklæringer, var det ifølge Auken ikke muligt at overskue konsekvenserne, og faktisk kunne Danmark i så fald være på vej ud af NATO. Flere i
gruppen, bl.a. tidl. statsminister Anker Jørgensen, tilsluttede sig partiledelsens forslag og nævnte at kontrol- og garantiforanstaltninger ikke kunne virkeliggøres. Forslaget blev imidlertid også kritiseret, og kritikken kom fra modsatrettede synsvinkler. På den ene side gav Sonja Mikkelsen udtryk for forståelse for, at forslaget indeholdt en vis balance, men hun tilføjede, at hvis
Danmark ikke gik videre og på længere sigt fik kontrol med orlogsfartøjer,
som anløb danske havne, ville den danske politik være utroværdig. Fra den
modsatte synsvinkel kritiserede Robert Pedersen og Poul Nielson skarpt forslaget. Robert Pedersen nævnte spørgsmålet om u-både i danske farvande,
både fra Warszawa-pagten og fra NATO, og når der blev sat ind over for orlogsfartøjer måtte der også sættes ind over for u-både; endvidere mente
Robert Pedersen, at det måtte anses for sikkert, at Norge frabad sig en sådan
udtalelse fra det danske socialdemokrati. Ifølge Nielson var der ikke behov
for en ny beslutning, når der ikke var tale om en substansændring, og han for16
17

Interview med Svend Auken, DIIS, 22. november 2004.
Citeret efter Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 349.
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beholdt sig sin stilling, især hvis nordmændene var imod det socialdemokratiske forslag.18
I slutningen af marts søgte den amerikanske regering direkte at påvirke
den socialdemokratiske ledelse til at opgive forslaget. Ambassadør Todman
kontaktede to gange Auken og gjorde opmærksom på, at forslaget gav anledning til alvorlige bekymringer i Washington. Hertil svarede Auken, at der jo
ikke var tale om en substansændring og at der internt i partiet var et betydeligt pres på ham. Den sidste af de to samtaler udviklede sig til et direkte
sammenstød, hvor Auken på et tidspunkt kommenterede den amerikanske
ambassadørs optræden med ordene: „Nu ved jeg, hvordan man føler det, når
man sidder i Budapest og får at vide af Moskva, hvilken politik man skal
føre“.19 Ambassadør Todman skal også have brugt en trussel om folketingsvalg, og mødets forløb påvirkede tydeligt holdningen hos Socialdemokratiets
formand, som anløbssagen videre udviklede sig.20 Den amerikanske ambassadør og Socialdemokratiets formand havde hidtil været på god fod, men herefter blev stemningen mellem dem iskold.21 Ambassadøren var sammen med
ambassaderåd Flack fra den amerikanske ambassade også særdeles aktiv i forhold til Udenrigsministeriet, hvor det blev præciseret, at det socialdemokratiske forslag underminerede NCND-politikken. Videre ville det føre til aflysning af amerikanske skibsbesøg i Danmark og på sigt have vidtrækkende negative konsekvenser for forsvarssamarbejdet mellem de to lande og alliancens
sikkerhed. Ambassaderåd Flack nævnte i en af samtalerne, at man på den
amerikanske ambassade havde gjort sig overvejelser over, hvorfor man fra
Socialdemokratiets side ønskede denne sag bragt til afgørelse netop nu, og
han lod forstå, at man på ambassaden ikke var utilbøjelig til at sætte fremskyndelserne i forbindelse med Aukens nylige besøg i Moskva.22
Linjerne blev således trukket skarpt op fra amerikansk side i dagene op til
anløbssagens højdepunkt i midten af april. Samtidig var det tydeligt, at toneangivende medlemmer af Socialdemokratiet også skærpede holdningen.
Således sagde gruppeformanden Ritt Bjerregaard på et møde i gruppens bestyrelse 7. april, at Socialdemokratiet måtte afvise enhver indblanding i interne danske drøftelser, og hun tilføjede, at sagen kunne afstedkomme et
valg.23

18

SD, 22. marts 1988.
Lasse Budtz, Her stod vi af. Fodnoterne, der skabte historie, 1998, s. 284. Budtz deltog i mødet.
20
Møderne mellem Svend Auken og ambassadør Todman fandt sted 25. og 28. marts. Se også referatet af mødet i gruppens bestyrelse 7. april og gruppemødet 5 dage senere, se SD, 12. april 1988.
Umtel 229 til ambassaden i Washington 29. marts 1988, UM 55.Dan.10.
21
Bettina Heltberg, Hvor der handles. Erindringsbilleder, 1996, s. 89-90.
22
Umtel 229 til ambassaden i Washington 29. marts 1988, UM 55.Dan.10; Notits „Anløb af fremmede
orlogsfartøjer“ af Per Poulsen-Hansen om samtale med den amerikanske ambassaderåd 25. marts
1988, UM 55.Dan.10.
23
SD, bestyrelsesmøde, 7. april 1988.
19
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Højdepunkt
I de første to uger af april søgte regeringen at forlige de i udgangspunktet
stærkt modstridende socialdemokratiske ønsker og amerikanske krav. Et par
gange syntes forligsbestræbelserne at være lykkedes, men i sidste ende brød
de sammen. Højdepunktet blev nået i dagene 11.-14. april.

11.-13. april
Den 11. april havde statsministeren og udenrigsministeren et møde med
Auken og Svend Jakobsen (S), Folketingets formand, der blev regnet for at
ligge nær ’kustoderne’ i den socialdemokratiske gruppe. Svend Jakobsen
havde efter anmodning fra Auken sagt ja til at deltage i mødet under den forudsætning, at sigtet var, at regeringen og Socialdemokratiet skulle nå til en
fælles løsning.24 Mødedeltagerne blev enige om, at der ikke skulle komme et
NATO-valg og lovede at gå i tænkeboks for at undersøge, hvordan der kunne
gives lidt til alle sider.25 På gruppemødet i Socialdemokratiet dagen efter, dvs.
12. april, var stemningen imidlertid ikke imødekommende over for et kompromis. Ifølge Auken havde regeringen selv bestilt den negative amerikanske
reaktion på Socialdemokratiets forslag. Ønsket om et klareringsbrev ved
fremmede magters anløb af danske havne var jo ikke udtryk for en ændret
holdning, sagde Auken, men blot om en skærpelse af proceduren ved allierede skibes anløb, og skærpelsen indebar ikke, at skibene skulle komme med
en erklæring om den mulige tilstedeværelse af atomvåben. Dette var en afgørende forudsætning for partiets forslag, idet man ellers, argumenterede
Auken, ville være på vej til at bryde med NATO. Partiformanden var som andre gruppemedlemmer ikke begejstret for et valg om atombevæbnede skibe,
men Socialdemokratiet skulle være forberedt på det. For Lasse Budtz, der
følte sig mindre bundet af NATO-alliancen end partiets formand, var et kompromis blevet umuliggjort både af statsministeren og den amerikanske ambassadør, som ved møder var kommet med regulære trusler, og det ville ifølge
Budtz være katastrofalt, hvis partiet gav efter. På gruppemødet mødte partiledelsens linje kun klar kritik fra Robert Pedersen, som på egen hånd havde
søgt oplysninger fra norske og svenske partifæller og de to landes udenrigsministerier om deres anløbspolitik. Denne adfærd gav anledning til nogle
skarpe meningsudvekslinger, både mht. substansen i den norske og svenske
politik og den socialdemokratiske dissidents enegang for at søge informatio-

24
25

Interview med Svend Jakobsen, DIIS, 12. januar 2005.
Uffe Ellemann-Jensen på Venstres gruppemøde 14. april 1988, kl. 15.45.
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ner. Mens Lasse Budtz karakteriserede Robert Pedersen som illoyal, ville
Svend Auken ikke kritisere fremgangsmåden.26
I en instruks samme dag, 12. april, fra Udenrigsministeriet til den danske
ambassadør i Washington, Eigil Jørgensen, blev vægten af regeringens to hensyn – Socialdemokratiets ønsker og USA’s krav – præciseret på en sådan
måde, at det afgørende var ønsket om at finde en for USA acceptabel løsning.
Regeringen forestillede sig at kombinere en faktuel henvisning til ’den
kendte danske politik’, som andre stater skulle orienteres om, med et klareringsbrev til de enkelte skibe, der brugte den norske formulering overført på
Danmark, dvs. det tilladte skibsanløb forudsatte, at danske regler for havneanløb respekteredes (se ovenfor). På det grundlag skulle ambassadøren hurtigst muligt kontakte State Department for at få den amerikanske reaktion27 For
de direkte implicerede diplomater og ministre i København og Washington
var det tydeligt, at den amerikanske regering betragtede sagen som af største
vigtighed. Enhver afbrydelse af amerikanske skibes anløb i danske havne ville
ifølge amerikanerne få alvorlige konsekvenser for forsvarssamarbejdet.
Risikoen var, at der i Washington bredte sig en opfattelse af, at Danmark ikke
var en troværdig alliancepartner, og man kunne risikere, at Danmark i givet
fald ikke kunne være sikker på at få amerikansk bistand.28 Der blev talt om, at
hvis Danmark vedtog den norske ordning, kunne Norge komme under pres
for at vedtage mere vidtgående foranstaltninger, hvorefter Danmark og
Norge ville konkurrere om at undergrave den traditionelle politik om hverken at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af atomvåben. En henvisning til den
norske ordning som for vidtgående for Danmark gjorde naturligvis sagen
endnu mere besværlig for danske politikere og embedsmænd.
I Washington måtte State Department konsultere både Pentagon, National
Security Council og Det Hvide Hus, før det amerikanske svar kunne formuleres, og forinden udarbejdede statsministeren og udenrigsministeren på et
møde den 13. april om formiddagen sammen med Svend Auken og Lasse
Budtz, udkastet til en dagsorden, som regeringen ville fremsætte og
Socialdemokratiet acceptere. Udkastet lød:
„Idet Folketinget bekræfter Danmarks politik om atomvåbenfrihed, der har
været gældende siden 1957, hvorefter atomvåben under de nuværende omstændigheder ikke kan accepteres på dansk territorium, herunder landom-

26

SD, 12. april 1988. Se også SD, 7. april 1988. På det forudgående møde i gruppebestyrelsen havde
Poul Nielson fastholdt sin kritik fra mødet 22. marts, se ovenfor, men havde tilkendegivet, at han ville
stemme sammen med gruppen. Forespurgt herom gav han også udtryk for, at han ikke offentligt
ville argumentere mod partiets standpunkt i en eventuel valgkamp, se SD, 12. april 1988.
27
Umtel 263 til Washington 12. april 1988, UM55 Dan.10. Om ordlyden af den norske klareringstilladelse, se Oslo Amtel af 13. oktober 1987, UM 55. Dan.10.
28
Interview med Eigil Jørgensen, DIIS, 16. december 2004.
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råder, farvande og havne, pålægges det regeringen at orientere andre
lande om denne danske holdning“.29
Der synes på mødet at have været en foreløbig enighed om at bruge den norske formulering i klareringsbrevene. Udkastet til dagsorden var næppe udtryk
for en direkte aftale mellem de fire deltagere i mødet, og det blev ikke forelagt på Socialdemokratiets efterfølgende gruppemøde. Derimod var der efter
alt at dømme en vis forståelse mellem statsministeren og Socialdemokratiets
formand om, at regeringsforslaget efter sædvanlig parlamentarisk kutyme
ville komme til afstemning før Socialdemokratiets.30 Da de radikale kunne
stemme for begge forslag, ville det betyde, at regeringens forslag ville blive
vedtaget. I den socialdemokratiske gruppe besluttede et flertal under ledelse
af Lasse Budtz og Anker Jørgensen imidlertid, at partiet af principielle
grunde skulle udarbejde sin egen dagsorden. Dette meddelte Auken samme
eftermiddag statsministeren telefonisk, og i samtalen blev det igen antaget
som uproblematisk, at regeringens forslag ville komme til afstemning først.31
Videre kom der om aftenen den 13. april melding fra Washington om, at administrationen kunne give forsigtig tilslutning til den løsningsmodel, som de
fire ledende danske politikere havde nået en forståelse om på ovennævnte
møde dagen før om formiddagen, og som var blevet udmøntet i det dagsordensforslag, regeringen ville fremsætte.32

14. april
Forståelsen mellem statsministeren og Socialdemokratiets formand af afstemningsrækkefølgen blev endnu en gang bekræftet den 14. april om morgenen.33 På det første socialdemokratiske gruppemøde denne dag viste Auken,
at han var indstillet på at løse anløbssagen efter de retningslinjer, der lå i det
omtalte udkast til dagsorden, han havde udarbejdet dagen før sammen med
statsministeren, udenrigsministeren og Lasse Budtz. Auken udtalte, at Social29

Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 351-2. Umtel 267 „Danmarks atomvåbenpolitik“ til
Washington, 13. april 1988, kl. 11.42. Teksten er identisk med det forslag om motiveret dagsorden,
som Per Stig Møller (KF) på regeringspartiernes vegne dagen efter fremlagde, se Ff, 1987-88, sp.
9770. Se også nedenfor samt Heltberg, Hvor der handles, s. 90-1. Svend Jakobsen deltog ikke i dette
møde med statsministeren og udenrigsministeren, eftersom Auken forinden havde meddelt, at
Lasse Budtz skulle deltage. Ifølge Svend Jakobsen holdt forudsætningen om at undgå politiske konfrontationer i sagen dermed ikke; interview med Svend Jakobsen, DIIS, 12. januar 2005.
30
Se statsministeren på det første konservative gruppemøde 14. april kl. 9.00 samt udenrigsministeren på Venstres første gruppemøde samme dag og tid, se KF, 14. april kl. 9.00 og V, 14. april kl. 9.00.
Se også Budtz, Her stod vi af, s. 286-7.
31
Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 352. De stadige bekræftelser af, at afstemningsrækkefølgen var uden problemer, forekommer bemærkelsesværdig i lyset af SF’s brug af forretningsordenens § 34 godt tre år tidligere, se det forudgående kapitel.
32
Amtel 538, 13. april 1988, kl. 24.00, UM 55.Dan.10.
33
Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 352.
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demokratiet ingen anstændighed havde tilbage, hvis partiet ikke kunne
stemme for regeringens dagsorden, al den stund den var udtryk for en stramning af den danske anløbspolitik. Auken gjorde samtidig opmærksom på, at
regeringsforslaget ikke overflødiggjorde det socialdemokratiske ændringsforslag, der blev behandlet i forsvarsudvalget og forudsatte underretning af besøgende orlogsfartøjer om Danmarks atomvåbenfrihed. På samme møde indstillede også Lasse Budtz, at man stemte for det forslag, regeringen forventedes at ville fremlægge.34 På mødet bemærkede Auken og Budtz imidlertid
også, at gruppen ikke kunne tage stilling til en eventuel regeringsdagsorden,
da en sådan ikke var kendt, og Auken indstillede derfor, at der blev indkaldt
til nyt gruppemøde, hvis regeringen selv stillede en dagsorden. Ved dagens
forespørgselsdebat om den udenrigspolitiske situation, der begyndte kl. 10,
ville Lasse Budtz som ordfører fremsætte følgende forslag til motiveret
dagsorden:
„Idet Folketinget konstaterer, at det igennem 30 år har været dansk politik
ikke at ville modtage atomvåben på dansk område, herunder i danske
havne, opfordres regeringen til at underrette besøgende orlogsfartøjer herom“.35
På et møde i gruppens bestyrelse ved middagstid gentog Auken og fik tilslutning til, at regeringens forslag var acceptabelt for Socialdemokratiet i betragtning af, at partiet også fastholdt beslutningsforslaget i forsvarsudvalget, der
var mere vidtgående, idet en anløbstilladelse som refereret ovenfor forudsatte, at de besøgende fartøjer kendte og respekterede den danske holdning.
Ifølge Auken ville der med regeringens dagsordensforslag ske en væsentlig tydeliggørelse af dansk atomvåbenpolitik, og da forslaget ville komme til afstemning før det socialdemokratiske dagsordensforslag, ville det med stor
sandsynlighed blive vedtaget, også med de radikales og SF’s stemmer.36
På det umiddelbart efterfølgende gruppemøde var der stor nervøsitet omkring fortolkningen af regeringspartiernes forslag til dagsorden, som nogen
mente ville rykke dansk atompolitik tilbage til 1957. Til medlemmer, der kritiserede formuleringen „under de nuværende omstændigheder“ i regeringens dagsorden, svarede Auken, at den kritik lige så godt kunne rettes mod
den socialdemokratiske dagsorden, der talte om „at det gennem 30 år har været dansk politik ikke at ville modtage atomvåben“. Socialdemokratiet skulle
ikke bede om regeringens fortolkning af dens dagsorden, men enten stemme
for eller imod den. Da Socialdemokratiets udgangspunkt var et ønske om at
præcisere Danmarks atompolitik, burde partiet anerkende, at statsministeren
34

SD, 14. april 1988, kl. 9.00; se også Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 352.
Gengivet efter Folketingstidende. Folketingets forhandlinger 1987-88 (Ff), sp. 9765.
36
SD, bestyrelsesmøde, 14. april 1988, kl. 12.00.
35
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var vendt i anløbsspørgsmålet, stemme for regeringens forslag og samtidig
fastholde sit eget beslutningsforslag i forsvarsudvalget, sagde Auken til gruppen. På et tidspunkt under diskussionen kunne Lasse Budtz imidlertid meddele fra det møde i salen, der var blevet genoptaget kl. 13.15 efter middagspausen, at de radikale ikke ville tage stilling til, om regeringens eller
Socialdemokratiets dagsordensforslag skulle til afstemning først. Da 17 medlemmer af Folketinget i henhold til forretningsordenens § 34 kunne kræve afstemning om rækkefølgen, betød det, at der var en nærliggende mulighed
for, at det socialdemokratiske forslag kunne komme til afstemning først. SF
var allerede i gang med at indsamle de nødvendige underskrifter og ville
støtte Socialdemokratiets dagsordensforslag, men på den klare betingelse, at
Socialdemokratiet fastholdt sit ændringsforslag i forsvarsudvalget, der talte
om, at de besøgende skibe skulle „respektere“ og ikke blot „kende“ den danske atompolitik. Herefter udtalte flere medlemmer, bl.a. Riisgaard Knudsen
som Auken var nært knyttet til i gruppen, at det ville være uforståeligt, hvis
Socialdemokratiet ikke benyttede muligheden for at lade sin dagsorden
komme til afstemning først.37
I denne ret afgørende situation på en usædvanlig dramatisk dag i
Folketinget udviklede sig hermed en situation, som Socialdemokratiets formand slet ikke havde taget højde for. Tilsyneladende fornemmede Auken på
gruppemødet efter Budtz’ nyhed fra folketingssalen om SF’s initiativ til at få
ændret afstemningsrækkefølgen en stærk stemning i gruppen for at forsøge
at få det socialdemokratiske dagsordensforslag vedtaget i stedet for regeringens. Auken og gruppebestyrelsen havde godt nok direkte anbefalet gruppen
at stemme for regeringens forslag, men Socialdemokratiets formand følte sig
næppe tilstrækkeligt engageret og uden den nødvendige autoritet i gruppen
til fortsat at kæmpe for anbefalingen. I den særdeles pressede situation, hvor
han ikke fik mange sekunders betænkningstid, erklærede Auken sig derfor
enig i, at muligheden for en ændret afstemningsrækkefølge skulle undersøges, og han gentog ved mødets afslutning, at gruppen ikke havde taget stilling
til regeringens dagsorden.38 Umiddelbart efter gruppemødet – hvor Auken
efter eget udsagn var dybt fortvivlet – søgte han kontakt med statsministeren
for med hans hjælp at få de radikale til at stemme for, at regeringens dagsor37

SD, 14. april 1988, kl. 12.30. Mødet blev afsluttet kl. 13.40
Sst.; Aukens penible situation fremgår også af hans anmeldelse af Uffe Ellemann-Jensen, Fodfejl,
2004, i Politiken, 11. november 2004. Om situationen på gruppemødet den 14. april kl. 12.30 skriver
Auken, at han på mødet kæmpede for, at Socialdemokratiet skulle stemme ja til regeringens forslag
til dagsorden, bl.a. mod Anker Jørgensen, der „ikke troede Ellemann over en dørtærskel“. Auken anfører, at han var sikker på, at regeringen og dens støtteparti, de radikale, ville sikre, at regeringens
forslag kom til afstemning først. Men, skriver Auken: „naiv, som jeg var, røg jeg lige i en (VKR-?)
fælde, der skulle bane vejen for valg, udsmidningen af CD og KrF af regeringen og inddragelse af
fem radikale ministre i regeringen, ved at de radikale til alles overraskelse pludselig ikke ville
stemme sammen med Schlüter-regeringen i dette procedurespørgsmål. Jeg ønskede brændende at
undgå et valg om sikkerhedspolitikken, men blev lokket i en snedig fælde“.

38
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den skulle komme til afstemning
først.39 Men det var forgæves; både
Schlüter og Helveg Petersen afviste,
at de kunne gøre mere. Socialdemokratiets formand var fanget i
en umulig situation.40
Ved afslutningen af debatten i salen oplyste formanden, at det havde
været hans hensigt at sætte det af regeringspartierne stillede forslag til
dagsorden til afstemning først, således som der var sædvane for. Imidlertid havde 17 medlemmer af Socialdemokratiet med formanden
Svend Auken og næstformanden
Torben Lund øverst på listen anmodet om, at Tinget afgjorde afstemningsrækkefølgen, se ovennævnte §
34. Folketinget vedtog derefter med
65 stemmer (S, SF og FK) mod 58 Svend Auken på en valgpjece fra anløbsvalget.
(ABA).
(KF, V, CD, FP, KrF), mens 10 (RV)
hverken stemte for eller imod, at
den af Lasse Budtz stillede dagsorden blev sat til afstemning først. Denne blev
derefter vedtaget med 75 stemmer (S, SF, RV og FK) mod 58 (KF, V, CD, FP,
KrF).41 Vurderet ud fra de radikales almindelige holdning til parlamentariske
spørgsmål må de have været alvorligt i tvivl ved den første afstemning, bl.a.
fordi de ville bringe sig i en meget sårbar situation i forhold til de andre partier i det alternative sikkerhedspolitiske flertal, hvis de havde støttet regeringen i den sag. Alternativt kan man slutte, at de radikales primære mål i situationen var at få en ende på den splittede sikkerhedspolitik og den mere og
mere uhåndterlige parlamentariske situation.42
Under den følgende pause i Folketingets møde var der både regeringsmøde og møder i partiernes folketingsgrupper. På regeringsmødet aftaltes, at
statsministeren ved genoptagelsen af mødet skulle „præcisere“ regeringens
standpunkt.43 På det socialdemokratiske gruppemøde sagde Auken, at hvis
Schlüter udskrev valg, skulle Socialdemokratiets vigtigste melding være, at
39

Interview med Svend Auken, DIIS, 22. november 2004.
Sst.; Heltberg, Hvor der handles, s. 93.
41
Ff 1987-88, sp. 9826-28.
42
Protokollen for den radikale folketingsgruppe fortæller intet om overvejelserne. Se i øvrigt interviewene med Niels Helveg Petersen, DIIS, 22. november, 2004, og med Lone Dybkjær, 29. marts
2005.
43
Ministermøder (Mm), Mappe 12, 14. april 1988, kl. 15.25.
40

A N L Ø B S S A G E N O G F O L K E T I N G S VA L G E T 1 9 8 8

299

Kap. 72 rettet V

07/06/05

9:25

Side 300

Danmark som en selvstændig nation havde ret til at føre sin egen udenrigspolitik.44 På Venstres møde redegjorde Ellemann-Jensen for de seneste dages begivenheder, bl.a. at Auken dagen i forvejen havde informeret om, at den socialdemokratiske gruppe ville komme med deres eget forslag, men Auken
gentog ifølge udenrigsministeren, at han stod inde for, at regeringens dagsorden ville blive vedtaget. Om morgenen d. 14. april havde Schlüter som nævnt
kontaktet Auken, som gentog, at Socialdemokratiet ville fremsætte deres
egen dagsorden, men at det var aftalt med Folketingets formand, at regeringens dagsorden kom til afstemning først. Der var på mødet hos Venstre tilslutning til, at statsministeren fra Folketingets talerstol skulle „afsløre“ Svend
Aukens tillidsbrud.45 På det konservative gruppemøde berettede formanden,
Knud Østergaard, først at en enig socialdemokratisk bestyrelse havde foreslået gruppen, at regeringens dagsorden skulle til afstemning først, men at
gruppen havde underkendt dette. Senere på mødet46 fortalte statsministeren
om de seneste dages kontakter med Auken, der var forløbet som Schlüter
havde ønsket og forventet, indtil Auken ved middagstid havde sagt til ham, at
han ikke havde været opmærksom på bestemmelsen i § 34, og at der var en
stor fløj i gruppen, som ikke ville følge ham. Der var på mødet forskellige meninger om det kloge i at udskrive valg efter nogle dages venten og derefter på
en tilsyneladende detalje som forskellen mellem at give en regering eller en
kaptajn besked. Et medlem, Kai Dige Bach, spurgte, hvordan de konservative
skulle forklare befolkningen, at vi i Danmark selv bestemte, hvortil statsministeren svarede, at det var rigtigt, men de allierede bestemte jo også selv deres
politik. Denne og andre ordvekslinger på gruppemødet forudskikkede et vigtigt tema i debatten den følgende måned op til anløbsvalget den 10. maj.
Da mødet i folketingssalen blev genoptaget kl. 17.00 fulgte statsministerens
dramatiske angreb på Svend Auken for at være løbet fra en aftale og Aukens
protest fra salen, se kapitel 66. Schlüter sluttede med at sig, at regeringen nu
nøje ville undersøge, hvilke konsekvenser Danmarks allierede eventuelt ville
drage af dagsordenen og overveje, hvorvidt det ville være muligt at bevare
medlemskabet af NATO usvækket. Det ville ske inden for 10 dage.47 På
Socialdemokratiets efterfølgende gruppemøde var der først en vis uro, idet
det blev sagt, at Schlüters udtalelse efterlod et problem, når partiet skulle forklare vælgerne, hvem der talte sandt: Auken eller Schlüter? Gruppens næstformand, Torben Lund, svarede hertil, at han gik ud fra, at ingen i gruppen
var i tvivl om, at Svend Auken talte sandt. Denne opfattelse fik direkte tilslutning også fra Robert Pedersen.48
44

SD, 14. april 1988, kl. 15.20.
V, 14. april 1988, kl. 15.45.
46
KF, 14. april 1988, kl. 15.45. Formanden havde afbrudt mødet, da regeringsmødet ikke var slut, og
genoptaget det kl. 16.20
47
Ff 1987-88, sp. 9828-29.
48
SD, 14. april 1988 kl. 18.30.
45
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En sammenfatning: den flerdimensionale uklarhed
Den politiske proces omkring formuleringen af dansk anløbspolitik var i dagene 11.-14. april præget af et hektisk begivenhedsforløb på og omkring
Christiansborg, hvor kontakter tværs over Atlanterhavet spillede en vigtig
rolle. Der er stadig en række specifikke uklarheder og tilsyneladende selvmodsigelser, som ikke på nuværende tidspunkt har kunnet afklares nærmere,
end ved de observationer og den foreløbige konklusion, som er fremlagt
ovenfor. Uanset svaret på disse uklarheder er det centrale for at forstå den politiske proces i dagene op til dramaet 14. april og på selve dagen, at alle ledende politikere havde visse mere eller mindre klare ideer om det ønskelige
udfald af begivenhedsforløbet, men de specifikke præferencer i konkrete
handlingssituationer var flere gange meget uklare. Denne uklarhed havde sin
baggrund i aktørernes egen begrænsede afklaring af, hvad de i en given situation ville foretrække, men også i at aktørerne kun havde – og kunne have – begrænset overblik over de videre konsekvenser af forskellige handlemuligheder. Dette var især tydeligt for den socialdemokratiske ledelse, men studiet af
gruppeprotokoller, ministermøder, diplomatisk korrespondance mv. viser, at
også regeringen og regeringspartierne var nødt til træffe deres valg i en kompliceret politisk proces, hvor der var en række uklarheder af både principiel
og konkret karakter.

Efterspil
Regeringen brugte ikke 10 dage på at nå en konklusion. Forklaringen var formentlig, at den blev klar over, at så lang venten på de allieredes reaktion
kunne udlægges, som om regeringen ikke selv var i stand til at vurdere, hvad
det fulde medlemskab af NATO indebar, og som en anmodning om at få
hjælp fra de allierede i den danske konflikt.49 Allerede 18. april besluttede de
ledende ministre med statsministeren og udenrigsministeren i spidsen, at der
skulle udskrives valg på sagen, og det blev konfirmeret på et regeringsmøde
19. april og godkendt på regeringspartiernes gruppemøder. Regeringen som
helhed og regeringspartierne blev også orienteret om de udenlandske reaktioner, hvoriblandt der især blev lagt vægt på, at den norske regering var foruroliget over meldingerne fra Danmark50 På et socialdemokratisk gruppemøde 19. april betonede Auken, at Danmark skulle bevare retten til at bestemme selv. Partiet var ubetinget tilhænger af NATO, bl.a. fordi der var tale
om en alliance, der beskyttede demokratiske lande, og derfor måtte det enkelte land også have ret til at bestemme sin egen holdning. Auken gjorde
49
50

Se Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 354-5.
Mm, Mappe 12, 19. april 1988; KF, 19. april 1988 kl. 12.15; V, 19. april 1988 kl. 11.30.
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desuden opmærksom på, at partiet siden 1953 havde taget en række forbehold i vores NATO-medlemskab, som hver gang havde indhøstede kritik fra
de borgerlige partier og NATO’s hovedkvarter, men på ingen måde havde
svækket medlemskabet.51 Senere denne dag (19. april) konstaterede statsministeren i Folketinget, at med vedtagelsen af den socialdemokratiske dagsorden var grænsen overskredet for det uantastede NATO-medlemskab, og der
blev udskrevet valg til afholdelse d. 10. maj.

Reaktioner fra de allierede
Fra regeringer i andre NATO-lande kom der hurtigt en række skarpe kommentarer til Folketingets 14. april dagsorden. Allerede dagen efter vedtagelsen af dagsordenen udtalte den amerikanske udenrigsminister Shultz, at
den amerikanske regering var meget bekymret over konsekvenserne af
Folketingets vedtagelse.52 Udtalelsen var blevet udformet efter kontakt med
den danske udenrigsminister og ambassaden i Washington.53 Ser man nærmere på indholdet, var den i flere henseender sammenfaldende med, hvad
der ovenfor er anført om de operationelle sider af amerikansk atom- og alliancepolitik og de amerikanske forhåndstilkendegivelser om reaktionen på en
sådan vedtagelse i Folketinget. Da statsminister Schlüter havde fortalt
Folketinget 14. april, at regeringen ville undersøge de allieredes holdning til
den vedtagne dagsorden, forekommer en del af den senere diskussion om,
hvorvidt den danske regering havde ’bestilt’ de allieredes reaktioner derfor
malplaceret.54 Der var imidlertid to træk ved den amerikanske udenrigsministers kommentar, som bør bemærkes i et forsøg på at vurdere Danmarks situa51

SD, 19. april 1988 kl. 11.30.
„The United States Government is deeply distressed over the implications for NATO unity and cooperation of the resolution passed April 14 by the Danish Folketing. That resolution requires the
Government of Denmark to inform visiting naval vessels specifically of Denmark’s policy of not accepting nuclear weapons on Denmark’s territory, including harbors. The US has a longstanding policy neither to confirm nor deny the presence of nuclear weapons aboard its ships. This policy is central to the US ability to fulfill its NATO commitments. We are not going to change it.
Implementation of the Folketing resolution approved April 14 in a way which is inconsistent with the
US NCND policy would undercut the nuclear deterrence policy on which NATO’s security is based.
It would have extremely serious consequences for US/Danish defense cooperation. This is not only
or principally a US/Danish issue. It goes to the very heart of the meaning and interlocking nature
of our mutual commitments within the NATO Alliance. Therefore, the US will wish to review together with the Government of Denmark and its other NATO Allies the implications of this development for the NATO Alliance and continued defense cooperation with Denmark“, Umtel 167 til DANATO, 15.4.1988, “Danmarks atomvåbenpolitik“, UM 55.Dan.10. Dele af udenrigsminister Shultz’
udtalelse er gengivet i Ellemann-Jensen, Fodfejl, s. 252.
53
Ellemann-Jensen, Fodfejl, s. 252; Petersen, Europæisk og Globalt Engagement, s. 356.
54
Se Information, 17. 18. og 19.december 1991, Berlingske Tidende, 18. og 19. december 1991, og
Politiken, 18. december 1991. Diskussionen kom efter, at miljøorganisationen Greenpeace havde offentliggjort dokumenter fra det amerikanske udenrigsministerium, der angiveligt viste, at udenrigsminister Shultz’ erklæring var udstedt „efter anmodning fra den danske regering“. Se Hans Møller
Kristensen, “Neither confront nor deny“, Bulletin of the Atomic Scientists, March 1992. 3-4.
52
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tion i NATO efter den 14. april. For det første gik centrale passager i udtalelsen på implementeringen af dagsordenen og ikke selve dagsordenen, og det
gav visse muligheder for fleksibilitet både fra dansk side og de NATO-allierede. For det andet den udtrykkelige fremhævelse af at problemet som følge
af Folketingets dagsorden ikke var et bilateralt dansk-amerikansk spørgsmål,
men et problem for hele NATO-alliancen.
Denne måde at formulere anløbsproblemet på kunne ses som et forsøg at
få de andre NATO-allierede til at deltage i bestræbelserne på at presse
Danmark til at ændre standpunkt. Placeringen af problemet i en multilateral
sammenhæng kunne imidlertid også indebære en mulighed, Danmark
kunne udnytte i et forsøg på at påvirke den amerikanske politik. Det forudsatte for det første, at danskerne i nogenlunde konsensus fandt ud af, hvad de
ville, og den forudsætning var ikke opfyldt med den yderst sammensatte karakter af alliance- og forsvarspolitiske holdninger i Folketinget. For det andet
forudsatte det, at andre lande i NATO-alliancen kunne tænkes at tilslutte sig
Folketingets dagsorden. Men det blev hurtigt åbenbart, at heller ikke den anden forudsætning var opfyldt. De følgende dage gav den britiske og den tyske
NATO-ambassadør samt NATO’s generalsekretær, Lord Carrington, udtryk
for „stor bekymring“ over dagsordenen, og den britiske ambassadør henledte
specielt opmærksomheden på konsekvenserne for fremføringen af britiske
forstærkninger til Danmark.55 Den 20. april var der ekstraordinært møde i
NATO-rådet om sagen, hvor den danske ambassadør, Otto Borch, oplæste
statsministerens indlæg i Folketinget den 19. april med beslutningen om at
udskrive valg. I den efterfølgende runde af kommentarer udtrykte repræsentanterne fra små som store NATO-lande „dyb bekymring“ for virkningen på
alliancesolidariteten: i alliancen måtte man dele risiko og byrder. Blandt kommentarerne skilte den norske ambassadør sig ud, idet han kort meddelte, at
den norske regering ikke ønskede at blande sig i danske forhold, men håbede
at der kunne findes en tilfredsstillende løsning. Norge havde siden 1975 fulgt
en velkendt praksis, sagde ambassadøren, som nød bred støtte i Stortinget, og
som man ikke havde planer om at ændre.56
En af de meget aktive i udformningen af det alternative sikkerhedspolitiske
flertals vedtagelser, Pelle Voigt (SF), har senere overvejet, om man skød sig
selv i foden med anløbsdagsordenen.57 Når man ser på de allieredes reaktion,
kan dette ikke helt afvises. En nærmere gennemgang af, hvad der skete i
dansk politik, kan give flere præmisser til en vurdering.

55

Danato reptel 317, af 15. april 1988. „Allierede orlogsskibes anløb af danske havne“ af Otto Borch,
UM 55.Dan.10.
56
Danato reptel 337, af 20. april 1988. „Allierede orlogsfartøjers anløb i danske havne“ af Kirsten
Biering, Per Carlsen og Otto Borch, UM 55.Dan.10.
57
Interview med Pelle Voigt, DIIS, 10. december 2004.
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- og den hjemlige scene
Det udenrigspolitiske nævn blev den
26. april informeret om de udenlandske reaktioner på den vedtagne
dagsorden og folketingsvalgets udskrivelse, og der udspandt sig en
længere meningsudveksling, som uddybede nogle af de centrale problemer i anløbssagen. Udlandets fortolkning af dagsordenen var et af de
dominerende stridsemner, idet medlemmerne fra Socialdemokratiet og
SF mente, at dagsordenen ikke var
blevet korrekt præsenteret for andre
NATO-lande. Især var det ikke blevet
forstået, at dagsordenen hverken indeholdt krav om inspektioner eller garantier fra besøgende skibe eller ændring af NCND-politikken. Anker
Jørgensen rejste et spørgsmål om,
Lord Carrington, NATO’s generalsekretær hvad det var, andre NATO-lande var
1984-1988. (NATO Photo).
så bange for, når den af Socialdemokratiet foreslåede ordning svarede til
den norske. I forlængelse heraf udspandt der sig en diskussion om det faktiske indhold af den norske anløbspolitik, hvor statsminister Schlüter præciserede, at den norske fremgangsmåde forud for allierede skibsanløb var en
anden end den, der lå i dagsordenen og forslaget i forsvarsudvalget. I den
norske ordning var der ikke tale om breve til skibe, men telex til ambassader
i Oslo, hvori der stod, at skibsanløbet forudsatte, at norske regler for havneanløb respekteredes. Til sidst i diskussionen erklærede Ritt Bjerregaard sig
enig i Schlüters redegørelse for den norske ordning og understregede, at de
to landes politik var ens, men i forskellig udformning.58
Et par dage før mødet i nævnet var tilhængerne af at stramme den danske
anløbspolitik formentlig blevet styrket i deres tro på det rigtige i at holde fast
på deres krav. Den 22. april offentliggjordes en af Greens Analyseinstitut gennemført undersøgelse, som viste et tydeligt flertal for at kræve garanti fra besøgende NATO skibe om, at der ikke var atomvåben om bord.59 Ifølge undersøgelsen mente 46% af de adspurgte, at det var rimeligt at kræve en sådan ga58

UPN, 26. april 1988. I debatten i nævnet henviste statsministeren til en tale, som den norske forsvarsminister Johan Jørgen Holst havde holdt i København fem uger tidligere, se ovenfor note 2.
59
Thune og Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1988, s. 478-9.
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ranti, mens 36% mente, at det ikke var rimeligt. Så man på de enkelte partiers vælgere, var der imidlertid store forskelle. Blandt de socialdemokratiske
vælgere mente 77%, at det var rimeligt og kun 10%, at det ikke var rimeligt,
mens tallene for Venstre, de konservative og ikke mindst CD var helt modsatte: hos Venstre anså 7% kravet for rimeligt og 73% det for urimeligt; hos
de konservative var der 21% som anså kravet for rimeligt, mens 68% anså det
for urimeligt; hos CD var der 10%, som mente kravet var rimeligt, mens 90%
havde svaret urimeligt. SF’s vælgere mindede om CD’s, men med modsat fortegn: 90% anså kravet for rimeligt og 7% for ikke rimeligt. Kristeligt
Folkepartis vælgere havde den højeste procentdel „ved ikke“ af alle partier,
nemlig 49%, men ellers havde deres vælgere meget en holdning, som svarede
til de konservative vælgeres. De radikale var ligeligt fordelt: 44% fandt kravet
om garanti rimeligt, 44% ikke rimeligt. Alt i alt kunne undersøgelsen virke
som en ekstra motivation for partierne til i valgkampen, der som det første
valg gennem mere end to generationer var udskrevet på et sikkerhedspolitisk
spørgsmål, at appellere til især deres vælgere. Men samtidig pegede tallene i
retning af, at regeringspartiernes problem i forhold til vælgerne var større
end Socialdemokratiets.

Folketingsvalget 10. maj
Ved valget den 10. maj tabte det alternative sikkerhedspolitiske flertals partier
syv mandater, idet de fire partier (SD, SF, RV og FK) gik tilbage fra 96 til 89
mandater, mens de fire regeringspartier (KF, V, CD og KrF) samt
Fremskridtspartiet gik tilsvarende frem fra 79 til 86 mandater. Hele fremgangen på regeringssiden gik dog til Fremskridtspartiet, mens Venstre gik tre
frem og de konservative tre tilbage. I det alternative flertal gik Socialdemokratiet 1 mandat frem, de radikale ét tilbage, og den samlede tilbagegang for det alternative flertal skyldtes venstrefløjens tab: Fælles Kurs røg ud
af Folketinget, mens SF mistede tre mandater. Regeringen og Fremskridtspartiet manglede dog stadig to mandater i et flertal. En vælgerundersøgelse
viste, at det sikkerhedspolitiske valgtema havde flyttet formentlig 3,5 procent
fra det alternative sikkerhedspolitiske flertal over på regeringspartierne.
Undersøgelsen viste også en stærk forøgelse af tilslutningen til NATO-medlemskabet, og en væsentlig svækkelse af modstanden. Regeringens forsøg på
at gøre det fulde medlemskab af NATO til valgets tema var altså lykkedes –
men ikke tilstrækkeligt til i sig selv at skabe et nyt parlamentarisk grundlag.60
Mere måtte til, og det kom, da KVR-regeringen dannedes den 3. juni efter
adskillige parlamentariske manøvrer. Den nye regering var blevet forudskikket af, at det gennem nogen tid var blevet tydeligere, at de radikale anså det
60

Nikolaj Petersen, „Sikkerhedspolitik og indenrigspolitik: Folketingsvalget den 10. maj 1988“,
Petersen og Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk årbog 1988, s, 30-54.
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alternative flertals dagsordens- og fodnotepolitik for uhensigtsmæssig. KVRregeringens sikkerhedspolitik byggede på et ’forståelsesbrev’ om alle de
udenrigspolitiske dagsordener vedtaget af Folketinget siden 1982 udarbejdet
af udenrigsministeren og de radikales udenrigspolitiske ordfører Lone
Dybkjær. 61 Hovedpunktet var, at langt de fleste af problemerne i de omstridte
dagsordener ikke længere var aktuelle, enten på grund af den internationale
udvikling eller fordi den danske politik på det pågældende område var blevet
ændret. Alene mht. kortrækkende atomvåben var parterne enige om, at de
var uenige. Det forventedes ikke, at spørgsmålet om modernisering af de kortrækkende atomvåben i Europa blev aktuelt i de kommende 3-4 år, men skete
det, ville man tage stilling, når og hvis spørgsmålet opstod. Efter nye konsultationer med Washington og London udsendte regeringen 7. juni en cirkularnote, der om den danske politik brugte den velkendte formulering, at det
var dansk politik ikke under de nuværende omstændigheder, dvs. i fredstid,
at acceptere kernevåben på dansk territorium, herunder i danske havne. I anløbstilladelserne blev der indsat en ny sætning: „Det forudsættes, at besøget af
fartøjer sker i overensstemmelse med de af den danske regering fastsatte regler“.62
Med andre ord var der dybest set ikke sket nogen ændring i dansk anløbspolitik. Principielt blev anløbsproblemet stadig løst som det hele tiden var
sket, og som det også skete i Norge – med (potentielt) krydsende erklæringer
mellem atommagten og anløbslandet. Potentielt, fordi der ikke krævedes en
erklæring fra atommagten, men det var kendt, hvordan den i medfør af ’hverken be- eller afkræfte’-politikken ville lyde i påkommende tilfælde. Det var
stadig et politisk ømt punkt i dansk atomvåbenpolitik, at den indeholdt et i
praksis meget beskedent hjørne, hvor opfyldelsen af den danske atomvåbenfrihed kunne være uklar, nemlig ved anløb af allierede atommagters flådefartøjer i danske havne. Netop politisk ømt, fordi det kunne udnyttes til at drive
symbolpolitik, selv om der i virkeligheden ikke forelå noget større praktisk
problem. Nøgternt set var det naturligvis undladelsen af oplagring og stationering af kernevåben på landjorden, som var hovedindholdet i dansk atompolitik, men her var der ikke noget at komme efter. USA og Sovjetunionen
fjernede gensidigt atomvåben fra overfladeskibe ved den kolde krigs afslutning og derved blev havneanløbsproblematikken (og transitproblematikken)
løst på en mere grundlæggende måde. Alt i alt kan man sige, at striden om
anløbspolitikken indeholdt en god portion symbolpolitik. Men også symbolpolitik kan være vigtig.

61

En kopi af brevet er overladt udrederne af Lone Dybkjær. Brevet er også genoptrykt i Ellemann,
Fodfejl, s. 259-61.
62
Som note 61; desuden: Washington amtel 866 af 6. juni 1988 „Udsendelse af cirkularnote vedrørende det danske atomvåbenforhold“ og London amtel 344 af 7. juni 1988 „Cirkularnote vedrørende
det danske atomvåbenforhold“ af Peter Dyvig, begge i UM 55.Dan.10.
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Østlige aktiviteter rettet mod Danmark
1979-1991
Strategi og kampagner
73 · Påvirkningspolitikkens mål og temaer
Fremstillingen af påvirkningsindsatsen i den sidste periode vil uvægerligt
være præget af, at der er langt flere kilder til rådighed fra det tidligere DDR
end fra det tidligere Sovjetunionen. Da målene for den overordnede østlige
udenrigspolitik blev udstukket af Sovjetunionen, er det imidlertid rimeligt at
antage, at indholdet af de østtyske kilder i hovedtræk afspejler også den sovjetiske strategi og politik. DDR havde dog inden for de udstukne rammer mulighed for – som DDR for eksempel gjorde i midten af 1980’erne – at føre en
udenrigspolitik, som på visse punkter afveg fra den sovjetiske ved bl.a. at være
mindre orienteret mod konfrontation, jf. kapitel 59.

Østlige mål
Mod slutningen af 1970’erne stod det stadig klarere, at afspændingspolitikken mellem blokkene var nået ind i et dødvande. Sovjetunionen og de øvrige
Warszawapagtstater reagerede på denne udvikling ved at styrke det, de betegnede som „de socialistiske landes fredspolitik“.1 Det betød, at Warszawapagtlandene intensiverede deres afspændings-, nedrustnings- og fredsretorik over
for Vesten, dels for at sætte de vestlige regeringer under internt politisk pres,
dels for at lede den vestlige offentligheds fokus bort fra emner, som de socialistiske lande anså for uønskede, som for eksempel menneskerettighedskrænkelser i østlandene eller de socialistiske landes egen oprustning.2
De socialistiske lande håbede at nå konkrete mål gennem denne politik.
Mobiliseringen af den vestlige offentlighed mod NATO’s moderniserings- og
rustningsprogrammer skulle resultere i selvpålagte og ensidige vestlige rust-

1

„SUKPs 26. partikongres’ fredsprogram“ blev vedtaget i februar 1981. Uddrag af programmet findes i Vnesjnjaja Politika Sovetskogo Sojusa i Mesjdunarodnyje Otnosjenija. Sbornik dokumentov 1981 [Sovjetunionens udenrigspolitik og internationale relationer. Dokumentsamling 1981] Moskva 1982, s. 1519 (se også Pravda, 24. februar 1981), samt i artikelsamlingen „Sovetskaja programma mira na 80-je
gody“ [Det sovjetiske fredsprogram for 80’erne] i Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale forhold] nr.
9, 1981, s. 3-56.
2
SAPMO/Barch: B.N. Ponomarjow: „Die Verstärkte ideologische offensive als wichtiger Faktor des
Kampfes für Frieden und Sozialismus“. 1.3.1978.
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ningsbegrænsninger.3 Warszawapagtlandenes fredspolitik kunne medvirke til
at skabe splid mellem de „imperialistiske magter“, der efter østlige analyser
befandt sig i et stigende modsætningsforhold til hinanden.4 Modsætningsforholdet mellem USA og Europa både militærpolitisk og økonomisk spillede en
vigtig rolle i østlandenes medier. Det blev fremstillet som et valg mellem amerikansk styrkepolitik, der med våbenkapløb og afskrækkelse kunne lede til katastrofen og enden på den europæiske civilisation, og sovjetisk fredspolitik,
som med afspænding og nedrustning ville føre til udvidet internationale samarbejde. Både for det man kaldte masserne og højre-klasserne i Vesteuropa
var den sovjetiske fredspolitik et konstruktivt alternativ.5
Warszawapagtlandenes kampagne mod NATO kunne også bære andre
frugter end de kortsigtede sikkerhedspolitiske gevinster. Disse bestræbelser
var for de kommunistiske ledere tillige en integreret del af den internationale
klassekamp, og tilsigtede at løfte resten af verden op på det højere civilisatoriske stade, som østlandene efter den kommunistiske opfattelse befandt sig
på.6 Kampen mod NATO kunne i denne sammenhæng anspore til en fælles
front, der på længere sigt kunne styrke kommunisterne i Vesteuropa. Ifølge
den marxistisk-leninistiske ideologi var deres chancer i forvejen forbedret,
fordi den kapitalistiske verden siden 1974 havde været ramt af økonomisk
krise, hvilket var med til at øge de indre modsætningsforhold og dermed
gøde jorden for revolutionære tanker.7
Kommunisterne blev beskrevet som „arbejderbevægelsens fremtidige revolutionære avantgarde“, der skulle stå i spidsen for den samlede arbejderbevægelse. De fik fra omkring 1980 til opgave at søge samarbejde med andre poli3
„O propagandistskikh meroprijatijakh v svjasi s dopolnitelnymi vojenno-polititjeskimi merami po
ogranitjeniju gonki voorusjenij v Jevrope“ [Om propagandatiltag i forbindelse med militærpolitiske
forholdsregler for at begrænse våbenkapløbet i Europa], udskrift af mødeprotokol, SUKP’s CK’s sekretariat, 8. oktober 1979, Soviet Archives at INFO-RUSS, link nr. 0523, http://psi.ece.jhu.edu/
Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/buk.html, benyttet 3. november 2004; herefter benævnes websiten
„Soviet Archives at INFO-RUSS“; „O dopolnitelnykh meroprijatijakh po aktivisatsii vystuplenij obsjtjestvennosti protiv resjenija NATO o proisvodstve i rasmesjtjenii novykh amerikanskikh raket v
Sapadnoj Jevrope“ [Supplerende foranstaltninger til aktivering af den offentlige mening mod
NATO’s beslutning om stationering af nye amerikanske raketter i Vesteuropa], forordning på
SUKP’s CK’s sekretariat, 15. september1980, RGANI f. 89, op.39, d.1, ll. 1-4; Michael Ploetz, Wie die
Sowjetunion den Kalten Krieg Verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall, 2000, s. 122ff.
4
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035/24: „Referat des Genossen H. Axen. Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien sozialistischer Länder, 2. und 4. November 1981 in Moskau“. 3.11.1981;
Om de kapitalistiske landes udvikling i Mesjdunarodnyj Jesjegodnik. Politika i ekonomika 1980, [Politisk
og økonomisk årbog 1980]1980, s. 113-171.
5
„Sovetskaja programma mira na 80-je gody“ [Det sovjetiske fredsprogram for 80’erne], i
Mesjdunarodnja Sjisn nr. 9, 1981, s. 34.
6
Michael Ploetz, Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg Verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall, 2000, s. 128.
7
Ponomarjovs rapport „We do not want war – the great life-givning strength of leninism“, Moscow
News, nr. 17 (2901), 27 april 1980; „Rasvitije kapitalistitjeskije strany: problemy i sobytija“ [De udviklede kapitalistiske lande: problemer og begivenheder], i Mesjdunarodnyj jesjegodnik. Politika i ekonomika 1980, Moskva 1980, s. 113; SAPMO/Barch: DY30/IV B 2/20/662: „Zur Einschätzung der gegenwärtigen Krisenprozesse des Kapitalismus und der Widersprüche zwischen den Kapitalischen
Staaten und Gruppierungen“. 5.3.1979.
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tiske kræfter, først og fremmest Vesteuropas socialdemokratiske partier. Disse
partier havde efter sovjetiske analyser gennemgået en vis ændring i deres politik og var begyndt at gå ind for sikring af verdensfreden og standsning af våbenkapløbet.8 Lederen af det østtyske kommunistpartis udlandspropaganda
Manfred Feist glædede sig således i 1987 over, at de vestlige samfund gennem
fredsarbejdet havde gennemgået en politisk modningsproces.9 Feist mente, at
fredsbevægelsen var kommet nærmere den politiske indsigt, som han mente,
at man i øst allerede var i besiddelse af. I Danmark blev den ideologiske overbygning på fredsarbejdet accentueret ved, at DDR-repræsentanter gentagne
gange pressede de danske kommunister for bedre at udnytte mulighederne
for „aktionsenhed“, dvs. samling på venstrefløjen, som anbefalet af SUKP’s
centralkomite.10

De nordiske lande
De nordiske lande og dermed Danmark indtog en ikke uvæsentlig rolle i de
socialistiske landes afspændings- og fredsoffensiv. Dette fremgår af flere overordnede retningslinjer for udenrigspolitikken i 1980’erne, der stammer fra
det tidligere DDR’s arkiver. Dette kildemateriale repræsenterer en sjælden
mulighed for at få indblik i østblokkens politik i 1980’erne, en mulighed der
som nævnt ikke er til stede i samme omfang i Rusland, hvor adgangen til
hovedparten af arkiverne for denne periode er stærkt begrænset.
I materialet findes dels retningslinjer for DDR’s relationer til Norden i henholdsvis første og anden halvdel af 1980’erne, dels henvendelser fra den sovjetiske til den østtyske ledelse, herunder en henvendelse fra 1986, hvori de
nordiske lande blev udpeget til udenrigspolitisk satsningsområde for de socialistiske lande. Sovjetunionens mål var at modvirke en udhuling af Sveriges
neutralitet og forhindre, at Danmarks og Norges forbehold over for atomvåben og fremmede baser på deres område skulle blive opgivet.11
8

V. Sagladin: „Kommunisty i borba sa mir“ [Kommunisterne og kampen for fred] i Mesjdunarodnyj
Jesjegodnik. Politika i ekonomika 1982, 1982, s. 21-22, 29.
9
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.115/28: „ Information für die Aussenpolitische Kommission beim
Politbüro des Zentralkomitees der SED. Betr: Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den
Friedensbewegungen in den kapitalistischen Ländern bei der weiteren Entfaltung ihres koordinierten Wirkens für Abrüstung und Entspannung.“. 22.6.1987
10
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756. „Aktuelle Aspekte der Entwicklung der Kommunistischen
Partei Dänemarks“. 8.2.1983. „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, i Ulunjan, Ar.A.,
Kommunistitjeskaja partija Gretsii. Istorija i politika, 1996, s. 240-244.
11
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.115/22 „Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen der DDR
und den Staaten Nordeuropas 1981-1985“. 23.9.1981. Samme kommer til udtryk i tidsskriftsartiklen
„60 let otnosjenij mesjdu SSSR i stranami Severnoj Jevropy“, [60 års forbindelser mellem USSR og
landene i Nordeuropa] Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 6, 1984, s. 30-39; DY 30/IV 2/2.155/27: Vorlage für
die Aussenpolitische Kommission beim Politbüro des ZK der SED. Betreff: „Konzeption für die
Gestaltung der Beziehungen der DDR zu den Staaten Nordeuropas 1986-1990“. 8.11.1986.
DY30/J IV 2/2.02/7. SUKP til SED, 11.12.1985.
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DDR var allerede i starten af 1980’erne opmærksom på mulighederne i
Skandinavien. Det var umiddelbart foreneligt med den udenrigspolitiske profil, som DDR tilstræbte i disse år, eksempelvis at markere sig mere aktivt i afspændingsdiplomatiet. DDR’s udenrigspolitik kom særligt i forholdet til Vesttyskland til at afvige fra Sovjetunionens hårdere konfrontationskurs.12 Dog
fremhævede østtyskerne, at deres udenrigspolitiske initiativer foregik i nøje
koordination med de øvrige Warszawapagtlande, hvilket først og fremmest
betød Sovjetunionen. For Sovjetunionen og DDR var det følgelig interessant
at notere sig, at de nordiske lande – også NATO-landene Danmark og Norge
– tilstræbte, hvad man anså som en selvstændig kurs på afspændingsområdet.
Således blev det fra sovjetiske side noteret, at danskerne efter invasionen i
Afghanistan i december 1979 på flere områder prioriterede dialog og afspænding højere end de øvrige vestlige lande, og lagde mindre vægt på at protestere mod brud på menneskerettighederne i Sovjetunionen, jf. kapitel 42 og
83. Det blev bemærket af østlandene, at de aktuelle begivenheder efter dansk
opfattelse ikke burde føre til afbrydelse af anstrengelserne i retning af afspænding.13

Temaer i østlig påvirkningspolitik
Neutronbomben
På tærsklen til 1980’erne oplevede de socialistiske stater deres vigtigste påvirkningssucceser. Fra efteråret 1977 og ind i foråret 1978 udvikledes i
Vesteuropa en kampagne mod planerne om at fremstille en neutronbombe,
som blev stærkt understøttet af østlandene. Kampagnen var medvirkende til
at lægge et pres på de vestlige politikere og i sidste ende USA, der efterfølgende valgte at skrinlægge planerne om neutronbomben.14 I forbindelse med
kampagnen fremhævede østblokkens ledere fredsinitiativerne i Holland og
de skandinaviske lande som særligt effektfulde og eksempler til efterfølgelse
for et videre arbejde med fredsbevægelsen i Vesteuropa.15 I kampagnen mod
12

Benno Eide Siebs, Die Aussenpolitik der DDR 1976-1989. Strategien und Grenzen, 1999, s. 306ff.
„Vypiska is politottjota posolstva SSSR v Danii sa 1980 god. Vnutrennee polosjenije i vnesjnjaja politika Danii.“ [Sammendrag af politisk rapport fra Sovjetunionens ambassade i Danmark for året
1980. Indenrigspolitiske forhold og dansk udenrigspolitik] Sovjetunionens udenrigsministerium
MID, 27.februar 1981, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas f. R-1019, ap. 4, b. 234, ll. 100-101, 103;
SAPMO/Barch SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.115/22 „Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen der DDR und den Staaten Nordeuropas 1981-1985“. 23.9.1981.
14
Carel Horstmeier, „Stop de Neutronenbom! The last mass-action of the CPN and the MoscowBerlin-Amsterdam triangle.“ Ilja Nieuwland, Emmanuel Waegemans (red.), Around Peter the Great.
Tree Centuries of Russian-Dutch Relations,1997, s. 65-77; Udo Baron, Kalter Krieg und Heisser Frieden. Der
Einfluss der SED und ihrer westdeutschen Verbündeten auf die Partei „die Grünen“, 2003, s. 64.
15
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 70erne til midten af 80erne)],
i Novaja i Novejsjaja Istorija, nr. 1, 1988, s. 16-32; SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/32445: Orien13
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Udkast til underskriftindsamling mod neutronbomben, formentlig organiseret af Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed. 1979. (ABA).
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neutronbomben var DKP meget aktiv, som det fremgår af partiets arkiv.16
Danmarks placering i de østlige bestræbelser for at forhindre produktion af
neutronbomben kom til udtryk ved, at man fra østtysk-sovjetisk hold i 1978
overvejede at oprette et hovedkvarter til den videre kamp mod neutronbomben i København.17
Den protestbevægelse, der opstod mod neutronbomben nærede de socialistiske landes håb om at påvirke folkestemningen i de nordiske lande. Den vesteuropæiske angst for atomvåben og en altødelæggende atomkrig havde vist sig
som en velegnet baggrund til at fremstille NATO som menneskefjendtlig og
den primære trussel mod fred og stabilitet i Europa.18 Sovjetunionen og DDR
besluttede, at propagandaen over for Vesten herefter primært skulle rette sig
mod de vestlige atomvåben.19 Den linje indskærpede de også over for Verdensfredsrådets præsident Romesh Chandra, der ellers havde planlagt propagandatiltag, der orienterede sig mod en bekæmpelse af den vestlige imperialisme.20

NATO’s dobbeltbeslutning
Propagandastrategien med udgangspunkt i atommodstanden slog fuldt igennem med NATO’s dobbeltbeslutning fra 1979 og de følgende års konflikter
herom i Vesteuropa. Allerede et par måneder før vedtagelsen af dobbeltbeslutningen gik de socialistiske lande i offensiven. På DDR’s 30-års nationaldag
7. oktober 1979 offentliggjorde Leonid Bresjnev et forslag til nedrustning.
Sovjetunionen ville ensidigt trække nogle af sine styrker i Europa tilbage –
man ville skære sine styrker ned med 20.000 mand og 1.000 kampvogne og
nedbringe antallet af mellemdistanceraketter i de europæiske sovjetrepubliktering fra Manfred Feist til Albert Norden vedrørende fælles østtysk-sovjetisk memorandum til
Romesch Chandra. 3.4.1978; BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./341: „ Einschätzende Bemerkungen zur
Führung der Weltkampagne gegen die Herstellung der Neutronenwaffe in einigen Ländern“.
5.5.1978.
16
Indbydelse til offentligt folkemøde, „Kampagnen mod Neutronbomben“, 12. september 1977,
ABA, 921, kasse 429: Kampagne mod neutronbomben 1977-1978; Cirkulære om NATO-atomplanlægningsgruppe-møde og neutronbomben, Program for demonstrationer og markeringer, samt
underskriftslister, materiale o.lign fra Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, ABA, 921, kasse
146: DKP, CK. Sekretariatet. Cirkulærer 1970-1979.
17
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/2.01: „Thesen zur Weiterführung, Vertiefung und Koordinierung
der internationalen Kampagne gegen das vom Imperialismus fordierte Wettrüsten, insbesondere gegen die Neutronenwaffe“. 14.8.1978.
18
Den forstærkede retorik om NATO som den aggressive blok, hvis politik står i et skarpt modsætningsforhold til nordiske landes og specielt befolkningernes ønsker fremgår f.eks af artikler i
Mesjdunarodnaja Sjisn 1979, nr. 8, side 14-22; 1984, nr. 6, side 30-39; 1983, nr.5, side 116-120.
19
F.eks. „Om propagandatiltag i forbindelse med militærpolitiske forholdsregler for at begrænse
våbenkapløbet i Europa“, Udskrift af mødeprotokol fra SUKP’s CK’s sekretariat, 8.oktober 1979,
Soviet Archives at INFO-RUSS, link nr 0523, benyttet 3. november 2004.
20
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/32445: Orientering, Manfred Feist til Albert Norden. 22.11.1978.
SAPMO/Barch: DY30 IV 2/21/6: „Information für das Sekretariat des ZK der SED. Betr.
Konsultation zwischen dem sowjetischen Komitee zum Schutze des Friedens und dem Friedensrat
der DDR am 9. Dezember 1980 in Moskau“. 12.12.1980.
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ker. Desuden foreslog Bresjnev skærpede krav til notifikation i forbindelse
med afholdelse af store øvelseskomplekser, således at den modsatte side ikke
behøvede at frygte, at der skulle være tale om et skalkeskjul for en invasion.
Der var i det væsentlige tale om en symbolsk gestus, der skulle styrke de socialistiske landes nedrustningsimage. Således forsikrede Bresjnev sin østtyske
generalsekretær-kollega Erich Honecker om, at nedskæring i Sovjetunionens
militære styrke ikke ville få indflydelse på Warszawapagtens forsvarsevne i
Europa:
„Vi (Sovjetunionen) har naturligvis grundigt overvejet alle omstændigheder, der er forbundet med et sådant skridt, og vi er kommet til den slutning, at tilbagetrækningen af sovjetiske tropper i det nævnte antal ikke vil
skade vores samlede styrke, men til gengæld give os stor politisk gevinst.
Det vil anskueliggøre vores bestræbelser på at styrke afspændingen i Europa gennem praktiske initiativer, og det vil være en faktor, der på lang sigt
styrker de kræfter, der kæmper for at modsætte sig en opblussen af våbenkapløbet.“21
Baggrunden for den høje prioritering af kampen mod dobbeltbeslutningen
kan ses af de henvendelser, som SUKP sendte til lederne af de østeuropæiske
kommunistpartier som reaktion på NATO-rådets møde i december 1979:
„NATO-rådets beslutning ved decembermødet er et forsøg på at forrykke
den militære balance i Europa og opnå overlegenhed over for de socialistiske stater. Denne beslutning retter sig mod en af grundpillerne for den
europæiske sikkerhed. Den står i modsætning til afspændingspolitikkens
mål og ånd. Den trækker tæppet væk under forhandlingerne om nukleare
mellemdistanceraketter – ødelægger grundlaget for dem. NATO-landene
vil forhandle med den stærkestes ret. Det er ikke acceptabelt for de socialistiske stater.“22
En sovjetisk rapport slog fast, at NATO landene forsøgte at give indtryk af, at
man samtidig med vedtagelsen af dobbeltbeslutningen var enige om at fortsætte afspændingspolitikken. Det viste ifølge rapporten, at de europæiske regeringer var nødt til at tage hensyn til de europæiske samfunds „massebevægelser“, som var imod opstillingen af raketter i Vesteuropa, og at man derfor
ikke kunne anse kampen imod opstillingen for at være tabt.23 Med disse begrundelser opfordrede det sovjetiske moderparti sine partnere til at:
21

SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/202/529. L.I. Bresjnev til E. Honecker. 27.9.1979
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/202/479: SUKP til Erich Honecker. 21.12.1979.
23
„K itogam dekabrskoj sessii Soveta NATO“ [Om resultaterne fra NATO’s decembermøde]
Sovjetunionens udenrigsministerium, 28. december 1979, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f.
R-1019, ap. 4, b. 227, l. 65.
22
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„indvirke endnu stærkere på de vesteuropæiske lande for at vanskeliggøre
gennemførelsen af NATO’s beslutning og for at rejse en bred bølge af protest mod den. Dette arbejde skal udføres med alle til rådighed stående midler, – politisk, diplomatisk, samfundsmæssigt, informatorisk og propagandistisk (...) – alle kræfter skal mobiliseres.“24
Et væsentligt element i kampen mod dobbeltbeslutningen var, at fokus skulle
fastholdes på NATO og det farlige i netop de vestlige kernevåben. Det mål
skønnede man fra sovjetisk side blev opfyldt inden for i hvert fald dele af den
vestlige fredsbevægelse.25

Ansvaret for den skærpede spænding
Fokus på NATO’s ansvar for forværringen i det internationale klima var et af
de overordnede temaer ved siden af spørgsmålet om raketterne. Som brevet
fra 1979 fra SUKP til de østlige partnere viste, håbede man ikke nødvendigvis
at stoppe, men blot at forsinke NATO’s planer. Set fra dette perspektiv kunne
fordømmelse af dobbeltbeslutningen bruges til at hvidvaske Warszawapagten
i den vestlige offentlighed. Netop tilbagevisningen af den såkaldte „trusselsløgn“ stod centralt for de socialistiske lande i propagandaopgøret med
Vesten.26 Hovedpåstanden var, at det militær-industrielle kompleks i USA
havde store økonomiske gevinster af den hysteriske propaganda om en sovjetisk trussel“.27 Danmarks Kommunistiske Parti konstaterede i 1978, at kommunisternes kamp i slutningen af 1970’erne var blevet sværere på grund af en
fornyet antikommunistisk propaganda:
„I tillæg til de traditionelle travere som Ungarn 1956 og Tjekkoslovakiet
1968 er kommet en systematisk propagandabølge bygget op efter 2 hovedlinjer: ’den militære trussel fra øst’ og ’krænkelse af menneskerettigheder
i de østlige lande’. De konkrete udslag kender vi som fede overskrifter:
Russerne går i land 35 km fra Gedser, stadig hyppigere omsejling af

24

SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/202/479: SUKP til Erich Honecker. 21.12.1979.
SAPMO/Barch: DY30 IV 2/21/6: „Information für das Sekretariat des ZK der SED. Betr.
Konsultation zu aktuellen Fragen der Friedensbewegung am 29. April in Moskau“. 2.5.1984.
26
SAPMO/Barch: DY30 IV 2/21/6: „Information für das Sekretariat des ZK der SED. Betr.
Konsultation zwischen dem sowjetischen Komitee zum Schutze des Friedens und dem Friedensrat
der DDR am 9. Dezember 1980 in Moskau“. 12.12.1980.
27
Moscow News, nr. 19 (2903), 11. maj 1980; P. Krymov,“Sovetskij Sojus i severnyje strany“
[Sovjetunionen og de nordiske lande], Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 8, 1979, s. 18; N. Neiland,
„Severnaja Jevropa: Borba sa besjardernuju sonu“ [Nordeuropa: Kampen for en atomvåbenfri zone]
i Mesjdunarodnaja Sjisn nr. 5, 1983, s. 117; V.A. Sekistov, „Kto nagnetal vojennuju opasnost „[Hvem
fremprovokerede krigsfaren], Vojenno-Istoritjeskij Sjurnal, nr. 10, 1989, s. 24; V.I. Batjuk, „Tak rosjdalsja mif o sovetskoj jadernoj ugrose“ [Sådan skabtes myten om den sovjetiske atomtrussel], VojennoIstoritjeskij Sjurnal nr. 1, 1998, s. 46-53.
25
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Sjælland med østlige orlogsfartøjer, russerne ved Rhinen på kun 48 timer,
krig i 1985 ...“28
Da det viste sig, at NATO på trods af det østlige pres og den store modstand i
opinionen i Vest gennemførte stationeringen af mellemdistanceraketterne,
frygtede man fra østlig side, at fredsbevægelsen ville miste momentum.29
Reaktionen i Warszawapagten var at arbejde hårdt på at fastholde de vesteuropæiske befolkningers fokus på atomproblematikken. Allerede i 1983 havde
pagtens ledende råd ved sit møde i Prag kundgjort, at atomkrig ikke måtte
være en militær option, fordi den kun ville have tabere.30
De socialistiske lande bestræbte sig på at holde atomvåbendebatten i kog
og demonstrere deres aktive nedrustningspolitik, i hvert fald på det retoriske
plan. Efter Mikhail Gorbatjovs tiltrædelse i 1985 søgte Sovjetunionen med en
række initiativer at opnå netop denne effekt. Det skete blandt andet gennem
forslaget om et moratorium for atomprøvesprængninger og en plan om afskaffelse af alle atomvåben inden år 2000 samt initiativer til tillidsskabende
foranstaltninger og nedrustning.31 Foruden at fremstille NATO og særlig USA
som den modstræbende part i våbenbegrænsningen indledte de socialistiske
lande et skarpt politisk angreb mod den amerikanske præsident Ronald
Reagans Strategic Defense Initiative, det såkaldte „Stjernekrigsprojekt“, der
var blevet lanceret i en tv-tale den 23. marts 1983. Fra sovjetisk side betonede
man, at disse amerikanske planer om et forsvar mod strategiske atomare
fremføringsmidler ville forrykke den militære balance i en sådan grad, at det
kunne friste amerikanerne til et angreb. Det ambitiøse rumforsvarssystem,
som Reagan fremlagde, blev også mødt med skepsis i Vesten.

Norden som atomvåbenfri zone
Et at de temaer, der op gennem firserne stod på dagsordenen såvel for de socialistiske lande som for den danske fredsbevægelse, var spørgsmålet om
Norden som atomvåbenfri zone, som havde været fast ingrediens i de socialistiske landes politik siden den finske præsident Kekkonen havde fremført

28

„Diskussionsoplæg om den internationale situation med hovedvægt på fredskampens problemer“,
CK-seminar 2. sept. 1978, ABA, 921, kasse 465: CK-kurser og seminarer.
29
SAPMO/Barch: DY30 IV 2/21/6: „Information für das Sekretariat des ZK der SED. Betr. Konsultation zu aktuellen Fragen der Friedensbewegung am 29. April in Moskau“. 2.5.1984.
30
Gregor Putensen, Wolfgang Köster, Hermann Morbach, „Zu einigen Aspekten der Auseinandersetzungen um Sicherheit und Frieden in Nordeuropa im Zusammenhang mit der Stationierung von
US-amerikanischen nuklearen Erstschlaggwaffen in Westeuropa“. Nordeuropastudien, nr. 17, 1984, s.
5; „Politische Deklaration der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages vom 4./5.1.1983.“
Probleme des Friedens und Sozialismus, nr. 12, 1983, s. 8.
31
Jorden som atomvåbenfri zone. USSR’s virke for nedrustning 15. januar 1986 – 28. februar 1987. Presseafdelingen ved USSR’s ambassade i Danmark, København 1987; SAPMO/Barch: DY30/J IV
2/2.0.2/8. SUKP til SED. 15.1.1986.
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ideen i 1963. Den finske fredsbevægelse bragte forslaget op på Verdensfredsrådets dagorden og præsenterede det som folkenes reaktion mod, at NATO
placerede nye våbensystemer i Norden.32
Trods kritik fra Moskva vedrørende forslaget fra de to nordiske NATOlande om, at Kolahalvøen skulle indgå i den atomfri zone, roste og stimulerede Moskva i de følgende år forslaget, navnlig i den principielle form, som
fredsbevægelserne fremførte det. Sovjetiske medier fremhævede blandt andet
de appeller om Norden som atomfri zone, som nordiske kvinder fremførte
under fredsmarcher i hhv. juni 1981 fra København til Paris og i august 1982
fra Stockholm til Minsk.33 Ligeledes refererede et sovjetisk tidsskrift en undersøgelse fra september 1985, som viste, at 70% af den danske befolkning var
imod raketopstillingen i Europa, og at 2/3 af befolkningen støttede ideen om
Norden som atomvåbenfri zone.34
Særligt DDR uddybede zone-tanken i overensstemmelse med den sovjetiske
statsledelses direktiver. Således fremsatte østtyskerne andre zoneforslag, der
lå tæt op ad forslaget om Norden som atomvåbenfri zone. Sammen med vesttyske socialdemokrater og Tjekkoslovakiets kommunistiske parti kom SED i
1986 med et forslag om oprettelse af en atomvåbenfri korridor i
Centraleuropa. SED fremførte ligeledes ideen om en zone fri for kemiske våben i Centraleuropa i koordination med vesttyske socialdemokrater.
Gorbatjov og den sovjetiske generalstabschef Akhromejev greb det vesttyskøsttysk-tjekkoslovakiske forslag og brugte det i debatten om atomvåben i Europa.35 DDR kunne bruge det til at styrke sin afspændingsprofil. I forhold til
de nordiske lande blev forslaget for eksempel nævnt i et fælles brev fra Erich
Honecker og Gustav Husak til den danske regering for at sætte skub i tanken
om en nordisk zone.36 Den danske udenrigsminister havde ganske vist året
forinden udtrykt sin skepsis over for konceptet i såvel nordisk sammenhæng
som over for DDR.37 Alligevel havde østtyskerne ikke opgivet at overtale den
borgerlige regering til projektet.

32

Ställingtagende för ett kärnvapenfritt, tryggt Norden, Verdensfredsrådets møde i Helsinki 12.-13.
april 1980.
33
Moscow News nr. 26 (2962), søndag 28. juni 1981; Moscow News, nr. 32 (3020), 8. august 1982. AkselVladimir Karlsen, „Danija: Etapy borby miroljubivykh sil (Konets 70-kh – seredina 80-kh godov)“
[Danmark: Faser i de fredselskende kræfters kamp (Fra slutningen af 70erne til midten af 80erne)],
i Novaja i Novejsjaja Istorija, nr. 1, 1988, s. 20.
34
Ju. Denisov, „Sovetskij Sojus – Danija: Rasvitije dobrososedskikh svjasej.“ [SovjetunionenDanmark: udviklingen af det gode naboskab] Mesjdunarodnaja Sjisn nr. 7, 1986, s. 101.
35
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035/154: „Weitere Verwirklichung des Beschlusses des Politbüros
für einen atomwaffenfreien Korridor“. 3.3.1987
36
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.115: „Aktionsplan zur Initiative SED/KPTsch/SPD „Atomwaffenfreier Korridor in Mitteleuropa“ (entsprechend Politbürobeschluss vom 4.11.1986“. 8.12.1986.
37
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40757: „Vermerk über das Gespräch des Gen. Werner Felfe mit
dem Außenminister Dänemarks, Uffe Ellemann-Jensen, am 22.1.1985 im dän. Außenministerium“.
22.1.1985.
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DDR’s engagement i zonespørgsmålet nåede i 1988 et højdepunkt
ved gennemførelse af en stor international konference for fortalere for
atomvåbenfri zoner. For at garantere
arrangementets succes var DDR’s sikkerhedstjeneste, politistyrker og
grænsepoliti sat ind. Ligeledes blev
tusinder af loyale partimedlemmer
mobiliseret for at virke som et stabiliserende element i gadebilledet.38
Norden som atomfri zone var et særskilt emne blandt konferencens 9
fora, og det samlede en række deltagere fra den danske fredsbevægelse,
DKP, de radikale og Socialdemokratiet. DDR’s myndigheder vurderede dette som en succes for landets
internationale status og mente, at
Appel fra DKP om atomvåbenfri zone. (ABA).
man havde gjort et stort indtryk på
de 1034 deltagere fra 113 lande.39
Den østtyske politiske ledelse gjorde en del ud af at studere de internationale
reaktioner på konferencen.40 Karakteristisk for vurderingerne af denne type
arrangement var fokus på, hvordan DDR og dets politik fremstod. Derimod
var de konkrete resultater på zone-området yderst begrænsede, hvilket i øvrigt var kendetegnende for hele tiårets Øst-Vest-dialog om Norden som atomvåbenfri zone. Emnet var populært, men der kunne ikke fremvises håndfaste
resultater bortset fra selve dialogen. Zone-agitationen forblev frem til et halvt
år før Berlin-murens fald et af SED’s midler til at portrættere sig selv som den
progressive fredsstat i Europas midte.41

Menneskerettigheder og miljø
Mens zone-tanken omkostningsfrit blev fremført og vandt et vist gehør blandt
de vestlige befolkninger, så var tidens debat om østblokkens overholdelse af
38

SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035: „Vorschläge zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
im Zeitraum 16. bis 22. Juni 1988 in Berlin“.
39
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035: Bericht über das Internationale Treffen für kernwaffenfreie
Zonen vom 20. Bis 22. Juni 1988 in Berlin“.
40
For eksempel: SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035/ 154: „ Weitere Information der Mitglieder und
Kandidaten der PB. Weitere Reaktionen auf das Internationale Treffen für kernwaffenfreie Zonen“.
4.7.1988.
41
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035: „Die internationale Lage und die Außenpolitik der SED und
der DDR“. 11.4.1989.
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menneskerettighederne sværere at håndtere. Her var det selvsagt vanskeligere at få vendt spydspidsen den anden vej, selvom man havde forsøgt at rette
opmærksomheden mod de såkaldte økonomiske menneskerettigheder, som
man mente de vestlige lande ikke overholdt. Menneskerettighedsspørgsmålet
havde, som beskrevet i kapitel 42, plaget østblokken siden midten af 1970’erne.
I begyndelsen af 1980’erne havde østblokken forhåbninger om at imødegå
dette ideologiske angreb med kampagner, hvis brod var rettet mod USA.
Sovjetunionen fulgte nøje de danske positioner på området og noterede sig,
at den danske regering på den ene side forsøgte at undgå skærpet konfrontation mellem Øst og Vest ved at lægge afstand til USA’s skarpe retoriske linje,
men på den anden side i praksis anvendte henvisninger til menneskerettighederne til „indblanding i de socialistiske landes indre anliggender“. Ifølge det
sovjetiske udenrigsministerium delte den danske regering imidlertid ikke,
som det nævnes i kapitel 83, den hårde amerikanske kritik af de socialistiske
lande i menneskerettighedsspørgsmålet ud fra et ønske om at vise smidighed
over for østlandene.42
I 1984 iværksatte de østeuropæiske stater på Moskvas foranledning en kampagne mod overtrædelser af menneskerettigheder i Vesten.43 Endnu i 1985
opfordrede SUKP sine østeuropæiske partnere til at forklare de socialistiske
menneskerettigheder i deres rigtige sammenhæng, da bl.a. DDR faldt igennem på spørgsmålet om respekt for rejsefrihed, og eksistensen af politiske
fanger i Øst generelt skæmmede billedet.44 DDR’s voksende isolation på dette
område kom tydeligt til udtryk i et notat kort før Berlin-murens fald fra den
østtyske udenrigsminister Oskar Fischer, indenrigsminister Dickel og statssikkerhedsminister Erich Mielke til generalsekretær Erich Honecker vedrørende sovjetiske tiltag på menneskerettighedsområdet. I notatet opregnede
de tre ministre, hvor mange af den socialistiske storebrors initiativer, DDR var
parat til at understøtte. Det drejede sig kun om halvdelen.45
Endelig forsøgte østblokken i slutningen af 1980’erne at gøre sig gældende
på et af tidens store spørgsmål, nemlig miljøet. Som et grænseoverskridende
problem, der tillige havde den fordel, at det primært havde været en mærkesag for den vestlige venstrefløj, var det et felt, hvor man kunne fremme samarbejdet mellem Øst og Vest. Østtyskerne havde så tidligt som i 1950’erne haft
succes med at bruge det fælles tema trafik som trædesten for deres politik, og
42

„Vypiska is politottjota posolstva SSSR v Danii sa 1980 god. Vnutrenneje polosjenije i vnesjnjaja politika Danii.“ [Sammendrag af politisk rapport fra USSR’s ambassade i Danmark for året 1980.
Indenrigspolitiske forhold og dansk udenrigspolitik] Sovjetunionens udenrigsministerium MID, 27.
februar 1981, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas f. R-1019, ap. 4, b. 234, l. 100.
43
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/20.1/3. SUKP til SED’s politbureau. 28.6.1984.
44
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/2.0.2/7: „Information über den VI Konfenz für europäische
nukleare Abrüstung, der vom 3. bis 6. juli 1985 in Amsterdam stattfand“
45
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/20.2/35: „Positionen der DDR zu sowjetischen Überlegungen im
Menschenrechts- und humanitären Bereich für das Abschlussdokument des Wiener Treffens“.
28.9.1989.
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nu inviterede østtyskerne danske politikere fra forskellige partier til DDR for
at debattere forureningsbekæmpelse.46 Ideen var i tilslutning til specialemnerne at diskutere brede emner som international politik og at fremme et
mere positivt billede af socialismen i Østeuropa.47
Med Tjernobyl i frisk erindring og oplysninger om truende miljøkatastrofer i Østeuropa og Sovjetunionen, som lækkede til vesten var det realistisk set
svært at vække genklang med forslagene.48 Nordiske miljøinteresser blev bemærket i det sovjetiske udenrigsministeriums landerapporter og havde fra
70’erne optrådt som fast ingrediens i kommunikeer mellem udlandet og
Sovjetunionen som et eksempel på fælles interesser.49 Sovjetunionen havde ligeledes i 1976 foreslået Danmark at afholde en fælles konference om bl.a.
miljøspørgsmål, men fik et henholdende svar.50 De haltende socialistiske økonomier havde ikke gode kort på hånden i spørgsmålet om forureningsbekæmpelse, ligesom der ikke havde været gode betingelser for at vinde slaget
om menneskerettighederne på grund af de åbenlyse overgreb i østlandene.
Det var karakteristisk for de socialistiske landes påvirkningspolitik på disse
to områder – i lighed med spørgsmålet om afspænding og nedrustning – at
de gjorde sig forhåbninger om at sætte dagsordenen og i bedste fald at monopolisere temaerne til egen fordel. De socialistiske lande kom tættest på at virkeliggøre deres målsætning på nedrustningens område. Det efterfølgende afsnit vil uddybe østblokkens arbejde med de kræfter, der engagerede sig i den
danske fredsbevægelse.

46

BA: DA1/ 15798: „Information über den Besuch einer Delegation des Umwelt- und Planungsausschusses des Folketing des Königreiches Dänemark in der DDR vom 29. bis 31. 1988“. 4.11.1988.
47
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/ 40672: „Aktuelle Fragen der Auslandsinformation der DDR“ .
Referat: Mitglied des ZK der SED und Leiter der Abteilung Auslandsinformation des AZK der SED,
gen. Manfred Feist.“. 25.4.1986.
BA: DA1/ 16081: „Vorlage für das Sekretariat des Zentralkomitees der SED. Betrifft: Teilnahme an
der Parlamentarierkonferenz über „grenzüberschreitende Luftverunreinigungen“ vom 8. bis 10.
September 1986 in Stockholm“. 28.8.1986
48
Referat af samtale med den lettiske emigrant E. Auseklis 8. september 1987, indberetning af O.D.
Pumpa, den sovjetiske ambassade i Sverige 21. september 1987, Latvijas Valsts Arhivs f.1051, apr.1, l.
154, lp. 50-51.
49
Eksempelvis sovjetisk-dansk kommunike af 5 .december 1971, trykt i Pravda 6. december 1971, i
Ministerstvo innostrannykh del SSSR, Sa mir i besopasnost narodov – Dokumenty vnesjnej politiki SSSR
1971, 1989, s. 276.
50
Fra 1974 rettes stigende opmærksomhed mod nordiske miljøinteresser i interne rapporter, særligt
tydeligt i „Vypiska is polititjeskogo ottjota posolstva SSSR v Danii sa 1976 god. Vnesjnjaja politika
Danii.“ (Sammendrag af politisk rapport fra Sovjetunionens ambassade i Danmark for året 1976.
Danmarks udenrigspolitik) MID, 28. marts 1977, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, Litauen, f. R1019, ap. 4, b. 207, l. 22. For generel behandling af miljøtemaet henvises til kapitel 44.
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74 · Målgrupper: fredsbevægelse, presse
og politikere
Arbejdet med fredsbevægelserne
Sovjetunionen havde siden 1950’erne fulgt en praksis, der gik ud på at udnytte sovjetiske „samfundsorganisationer“ til „aktivt og initiativrigt“ at gennemføre SUKP’s udenrigspolitiske mål og programmer. Centralkomiteen udformede planerne for de sovjetiske samfundsorganisationers forbindelser med
de kapitalistiske lande og landene i den tredje verden. I den sidste fase af den
kolde krig blev der taget udgangspunkt i forordninger vedtaget af Centralkomiteen i begyndelsen af 1970’erne, og i 1979 blev det besluttet at følge op
på dette arbejde. De sovjetiske samfundsorganisationer havde til opgave at
styrke propagandaen i de brede befolkningslag i udlandet og skabe bedre
grundlag og modtagelighed for socialismen og for SUKP’s og Sovjetunionens
udenrigspolitik. I den forbindelse skulle arbejdet med modtagelsen af udenlandske delegationer og udsendelsen af sovjetiske delegationer forbedres, og
de forskellige propagandatiltag skulle gøres mere effektive. Blandt andet
skulle de sovjetiske medier og ambassader i udlandet bistå organisationerne1.
Planerne blev løbende revideret.2
De sovjetiske samfundsorganisationer var organiseret af partiet og bestod af
blandt andet en Komité for Fagforeninger, en Komité for Fredens Forsvar, en
Solidaritetskomité, en Komité for Venskabsforeninger, en Komité for Sovjetiske kvinder, for Ungdomsorganisationer, for Krigsveteraner etc.3 Disse organisationer plejede kontakter med de tilsvarende internationale organisationer, der havde sæde i østeuropæiske hovedstæder, og – som beskrevet i kapitel 15 – havde nære kontakter til Moskva. SUKP havde lignende forbindelser
med Verdensfredsrådet, der siden 1967 havde haft sæde i Helsinki. Østblokkens ledere var yderst tilfredse med, at det var lykkedes at placere Verdens-

1

„O plane svjasej sovetskikh obsjtjestvennykh organisatsij s kapitalistitjeskimi i osvobodivsjimisja stranami na 1979 god“ [Om planen for sovjetiske samfundsorganisationers forbindelser til kapitalistiske
og udviklingslande for 1979] SUKP’s CK’s sekretariat, 6. februar 1979, Soviet Archives at INFORUSS, link nr. 0810, benyttet 8. marts 2005.
2
„O plane svjasej sovetskikh obsjtjestvennykh organisatsij s sotsialistitjeskimi stranami na 1980 i 1981
gody i s kapitalistitjeskimi i osvobodivsjimisja stranami na 1980 god“[Om planen for sovjetiske samfundsorganisationers forbindelser til socialistiske lande for 1980 og 1981 og til kapitalistiske og udviklingslande for året 1980], SUKP’s CK’s sekretariat 22. januar 1980, Soviet Archives at INFO-RUSS,
link nr. 0821, benyttet 8. marts 2005.
3
„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, i Ulunjan, Ar.A., Kommunistitjeskaja partija Gretsii.
Istorija i politika, 1996, s. 240-244.
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fredsrådet i en vestlig hovedstad. Det signalerede, at der var tale om en bred,
upartisk verdensorganisation.4 Af samme grund tillagde SUKP gennem
1980’erne the International Committee for European Security and Cooperation (ICESC) med sekretariat i Bruxelles værdi som forum og kanal for
fredsarbejdet.5 ICESC var oprettet i 1972, men havde ikke gennem 1970’erne
skabt frygt for undergravende virksomhed i NATO-landene, hvilket i 1950’erne
havde ført til, at de SUKP-influerede kvinde-fagforenings- og ungdomsorganisationer var blevet forvist fra London og Paris.
Bag Verdensfredsrådet stod den Sovjetiske Komité for Fredens Forsvar, som
SUKP’s Centralkomité omtaler i det ovennævnte dokument fra 1986 (se note
3). Blandt organisationerne til brug for partiets arbejde i vestlige lande rådede denne komité over et uforholdsmæssigt stort budget i perioden.6 Men
også de øvrige østlande var med til at finansiere og udstikke Verdensfredsrådets politik. Parallelt til det sovjetiske forbillede rådede de øvrige socialistiske stater over nationale fredskomiteer. En vigtig østeuropæisk aktør var
„Friedensrat der DDR“, det østtyske fredsråd. DDR’s fredsråd var styret af
kommunistpartiet SED’s afdeling „Auslandsinformation“, der havde ansvaret
for den østtyske propaganda i Vesten. PET vurderede, at DDR på grund af
den geografiske nærhed og den beskedne sproglige barriere havde en særlig
funktion i forhold til arbejdet med den danske fredsbevægelse.7 De østtyske
og sovjetiske fredsråd var i løbende kontakt og havde afgørende indflydelse
på Verdensfredsrådets strategi.8 I Danmark var der forbindelse til Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed som det sovjetiske udenrigsministerium omtaler flere gange op gennem 1980’erne.9
Endnu en af de kanaler, som østblokken søgte at sprede sine budskaber
igennem, var det formelt uafhængige netværk af tidligere højtstående vestlige
officerer „Generaler for Fred“. Netværkets medlemmer udtalte sig imod
NATO’s oprustning og fremstod som tidligere militærfolk med en autoritet,
der ikke umiddelbart kunne tillægges eksempelvis vestlige kommunister, idet
disses sympatier for de socialistiske lande allerede var offentligt kendt i samtiden. Efter den kolde krigs afslutning er det blevet kendt, at „Generaler for

4

Udo Baron, Kalter Krieg und Heisser Frieden. Der Einfluss der SED und ihrer westdeutschen Verbündeten auf
die Partei „Die Grünen“, 2003, s. 30.
5
Indberetning fra ambassaden i Moskva ved Mary Dau, 6. okt. 1982. UM5.E.95.a. DANATO’s indberetning 12. marts 1979. UM5.E.95.a.
6
Clive Rose, The Soviet Propaganda Network, 1988, s. 260-261.
7
Årsberetning 1981. Vedr. aktiviteter udøvet af herværende DDR-ambassade, PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 14; Afd. Fs. Årsberetning 1980, PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137.
8
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035. Hermann Axen til Boris Ponomarjov, Konstatin Viktorovitsch.
21.5.1980.
9
„Sovetsko-datskije otnosjenija“ [De sovjetisk-danske relationer], notat udarbejdet af MID’s skandinaviske afdeling, 21. august 1980, AVP RF f. 85, op.70, p. 93, d. 12, l. 18; “Sovetsko-datskije otnosjenija“ [De sovjetisk-danske relationer] notat udarbejdet af MID’s skandinaviske afdeling, 6. marts
1986, AVP RF f. 85, op. 76, p. 109, d. 10, l. 3.
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Fred“ ikke var uafhængige. Chefen for DDR’s udlandstjeneste HVA gennem
mange år, Markus Wolf, har i sine erindringer redegjort for den østtyske tjenestes engagement i „Generaler for Fred“. Østtyskerne finansierede generalernes virke og formåede i nogen grad at bringe gruppens holdninger i overensstemmelse de socialistiske landes gennem en klarere entydig kritik af
NATO. Wolf hævder imidlertid, at gruppen hverken var dannet på østligt
initiativ, eller var „Moskvas talerør“.10
Markus Wolf roste generalerne og særligt den vesttyske pansergeneral Gerd
Bastian for hans personlige integritet, der skulle fremstå som værn mod ekstern
styring. Det er uklart, om Wolf i sine erindringer forsøgte at skærme „Generaler for fred“ for beskyldninger om østlig fjernkontrol. Dog har Wolfs
efterfølger i 1980’erne, den tidligere generaloberst og stedfortrædende minister for statssikkerhed Werner Grossmann, i sine erindringer, der ellers
klart tager hensyn til tidligere partnere, skrevet, at „denne løse organisation
af tidligere militærfolk fra Vesttyskland, USA, Storbritannien, Holland, Italien
og Portugal er styret af os“.11 Den tyske historiker Hubertus Knabe har på baggrund af blandt andet procesdokumenter mod chefen for HVA’s desinformationsafdeling forklaret, at „Generaler for Fred“ var grundlagt på den østtyske
efterretningstjeneste initiativ. I et samspil mellem HVA’s afdelinger I, der
havde ansvaret for statsapparatet i Vesttyskland, II, vesttyske partier og organisationer, og X, der stod for desinformation samt KGB, var gruppen blevet udstyret med argumenter og baggrundsdokumentation.12
Det er godtgjort, at DDR’s Ministerium for Statssikkerhed (MfS) interesserede sig levende for og fulgte med i udviklingen i den vestlige fredsbevægelse. Det er også dokumenteret, at ministeriet for statssikkerhed understregede behovet for at understøtte fredsaktiviteter, men at der samtidig eksisterede en frygt for, at et afsløret engagement kunne give bagslag for DDR’s og
Warszawapagtens udenrigspolitiske mål.13 Fra sovjetisk side er der på dette
område, foruden de dokumenter Oleg Gordijevskij udleverede til PET og andre, stort set kun erindringer fra aktører at støtte sig til. Forskningen har
imidlertid også vist, at det østtyske efterretningsapparats interesse for den
vestlige fredsbevægelse langt fra blot var af „offensiv“ karakter. DDR’s MfS
brugte mange kræfter på at sikre sig, at fredsbevægelsen ikke „kom ud af kontrol“, og begyndte af virke ind på østtysk territorium.14 For at forebygge udvik-

10

Markus Wolf, Spionagechef im Kalten Krieg, 1998, s. 339ff.
Werner Grossman, Bonn im Blick, 2001, s. 77.
12
Hubertus Knabe Die unterwanderte Republik. Stasi im Westen, 1999, s. 254.
13
Hubertus Knabe, West-Arbeit des MfS. Das Zusammenspiel von „Aufklärung“ und „Abwehr“, 2001, s.
101ff.; Hubertus Knabe, Die unterwanderte Republik, 2001, s. 248ff.
14
Benjamin B. Fischer, „Remark prepared for the International Intelligence History Association
Conference „Interelligence and Political Enemies, Intelligence and Terrorism in the 20th Century,
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 11-13. July 2003“, s. 3. Michael Ploetz, Wie die Sowjetunion
den Kalten Krieg verlor, 2000, s. 167ff.
11
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ling af DDR-fjendtlige kræfter opbyggede MfS dossiers på fredsbevægelsens
medlemmer og forsøgte at isolere personer, som den anså for at have en negativ indflydelse.15

Østlandenes samarbejdspartnere og kontakter
DKP
Samarbejdet med de danske kommunister og de overvejende kommunistisk
dominerede organisationer udgjorde fundamentet for østtyskernes fredspropaganda over for Danmark. Fra dette udgangspunkt søgte de at udvide deres
kontakter og alliancer på freds- og afspændingsområdet til at omfatte andre
grupper i det danske samfund. DKP var som i hele den foregående periode
østlandenes nærmeste allierede. På fredsområdet rådslog SUKP og SED direkte med de danske kommunister om strategi for påvirkningen, og DKP fulgte
loyalt den angivne kurs. Ud over Anker Schjernings dobbeltfunktion i DKP og
Samarbejdskomitéens ledelse, var Ingmar Wagner både sekretær i Landsforeningen til samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen (herefter Landsforeningen) og medlem af DKP’s udlandssektion. At DKP således havde aktivister centralt placeret i både venskabsforeningen og Samarbejdskomitéen for
Fred og Sikkerhed, gav partiet mulighed for at arbejde for, at den østlige linje
blev fulgt.
Samarbejdet mellem DKP og SUKP/SED kom til udtryk i de koordinationsmøder, som ledende danske kommunister afholdt med den sovjetiske ambassade og DDR-ambassaden i København eller med ledelsen i SED. Dette var eksempelvis tilfældet med et udenrigspolitisk „topmøde“ mellem SED og DKP i
januar 1979. DKP’s Ib Nørlund, der ikke blot var en vigtig ideolog i det danske parti, men også centralt placeret bevægelsens internationale arbejde,
mødtes ved denne lejlighed med sin østtyske kollega Hermann Axen, der
havde ansvaret for udenrigspolitik i SED’s politbureau og var nær partner
med SUKP’s CK’s Boris Ponomarjov. Axen orienterede Nørlund om, hvordan
de danske kommunister skulle positionere sig i forhold til NATO’s dobbeltbeslutning. Ved samme lejlighed orienterede Nørlund om den indenrigspolitiske situation i Danmark.16
Da NATO i 1983 påbegyndte raketopstillingen i Vesteuropa, søgte Hermann Axen fra SED at holde DKP til ilden, da han under et møde med DKP’s
formand Jørgen Jensen roste såvel den danske fredsbevægelse (og dermed

15

Beatrice de Graf, „Détente from Below. The Stasi and the Dutsch Peace Movement“, The Journal of
Intelligence History, Vol. 3, No. 2, 2003, s. 14ff.
16
SAPMO/Barch: DY30/ IV B 2/20/177: „ Vermerk über ein Gespräch zwischen Hermann Axen,
Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, und Ib Nörlund, Mitglied des Politbüros des
Zk der KP Dänemarks, am 10.1.1980“. 16.1.1980.
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DKP) for dets store mobiliserende kraft og de hidtidige – ikke videre specificerede – sejre for de socialistiske stater. Kampen burde ifølge SED fortsættes
for at tvinge NATO til forhandlingsbordet og for at skabe muligheder for
Danmarks udtræden af NATO.17 Blandt de konkrete tiltag, som DDR roste
DKP for, var DKU’s aktion, der gik ud på udsendelser af falske breve til kollegier, der blev anmodet om at stille værelser til rådighed for fremmede NATOtropper på øvelse i Danmark.18 PET registrerede disse DKU-aktiviteter som aktioner for „disinformation.“19
Østtyskerne fremhævede også DKP’s indsats i andre fredspolitiske sammenhænge, først og fremmest i forbindelse med afholdelse af en fredskonference
i Ålborg i maj 1981, som formelt var blevet arrangeret efter initiativ af nordiske fagforeninger. Arbejdet med fredskonferencen i Ålborg var vigtig for
DKP og østlandene, da det involverede ikke mindst den socialdemokratiske
fagbevægelse i aktioner mod NATO, blandt andet vedr. raketspørgsmålet.20 I
Ålborg lykkedes dette takket være især LO’s officielle deltagelse og SID’s rolle
som medarrangør til konferencen. Konferencen fremførte blandt andet tanken om Norden som atomfri zone.21 Som zonen fremstod i de nordiske socialdemokraters udgave betegnede østlandene den dog som „ikke realistisk“,
men egnet som platform for dialog.
Østtyskerne så helst en fælles front på fredsområdet med Socialdemokratiet og SF, hvilket DKP imidlertid ikke kunne leve op til.22 De danske kommunister havde problemer med at omsætte deres fredsengagement til konkret
politisk arbejde. Det kom tydeligt til udtryk, da DKP i 1984 fik det dårligste
valg siden 1945. PET så valgnederlaget som udtryk for, at det ikke var lykkedes gennem “fredsagen“ at styrke partiet.23 SED mente, at DKP blot skulle intensivere arbejdet; årsagen til nederlaget var ifølge østtyskerne dårlig timing
og strategi.24 DDR-ambassaden meddelte at DKP-organisationen var stærkt
presset, hvilket blandt andet betød et truende tilbagetog på fredsområdet, hvor
socialdemokraterne var på fremmarch. Ambassaden mente, at DKP’s arbejde
nu skulle udformes som en kombination af „principfasthed og elasticitet“.25
17
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40759/2: „Vermerk über ein Gespräch des Genossen Hermann
Axen, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED mit dem Vorsitzenden der KP
Dänemark, Genossen Jørgen Jensen am 5.12.1983 im Hause des Zentralkomitees“. 7.1.1983.
18
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1637: „Information zur aktuellen Situation in der dänischen
Friedensbewegung“. 3.11.1981.
19
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137 og 141.
20
Günther Politt, „Zur Bündnispolitik im Friedenskampf in Nordeuropa.“, Nordeuropastudien, nr. 17, 1984.
21
SAPMO/Barch: DZ9/1637: „Information über die Nordische Friedenskonferenz vom 23.24.5.1981 in der dänischen Stadt Aalborg“. 29.5.1981.
22
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756. Lyn-Telegram Norbert Jaeschke til Axen, Sieberm Nier,
Trapien, Lehmann, Wetzl. 11.11.1983.
23
Årsberetning 1984, afdeling 2, PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 144.
24
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/20/72: „Zum Abschneiden der KP Dänemarks bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 1. Januar 1984“. 24.1.1984.
25
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756: Lyntelegram Norbert Jaeschke til ZK Abt. Int.Ver.
(Wetzl). 6.4.1984.
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Udviklingen gik stik imod ønsket om at udøve et pres på Socialdemokratiet
fra venstre. Hvor alarmerende det efter østtyskernes mening stod til, kom til
udtryk i ordene: „ (der breder sig) uklarhed om midler og metoder for gennemførelsen af (partiets) beslutninger i den daglige klassekamp. Partikammerater i Århus kritiserer kammerat Anker Schjernings upålidelige kompromiser med anti-sovjetiske krav inden for fredskampen.“26
Det østtyske udenrigspolitiske apparat så både fordele og ulemper i et samarbejde mellem DKP og Socialdemokratiet i fredsarbejdet. Det viste sig bl.a.
på et møde mellem DKP-funktionærer og repræsentanter fra SED’s
Centralkomités afdeling for internationale forbindelser blot et halvt år efter
ambassadens alarmerende indberetning. Ved denne lejlighed forklarede SED
indholdet og retningen i de socialistiske landes udenrigspolitik og opstillede
de emner, som østtyskerne mente, at de danske partikammerater burde fremføre i den danske offentlighed. Som taktisk råd anbefalede de DKP at søge en
tilnærmelse til det danske Socialdemokrati.27 Dilemmaet i den tilstræbte alliance var, at SED på den ene side gerne så DKP gå i kompagniskab med
Socialdemokratiet, men dybest set blot, hvis det lille kommunistparti beholdt
førertrøjen på.
At det ikke var nogen helt let opgave for DKP at være talerør for de socialistiske lande kom også til udtryk i andre sammenhænge. Da Gorbatjov på
Warszawapagtlandenes topmøde i Sofia i 1986 ændrede den udenrigspolitiske
kurs over for Vesten, var det meget svært for DKP at følge med. Partiet havde
så fuldstændigt identificeret sig med Sovjetunionens hidtidige udenrigspolitik, at der uvægerligt måtte komme problemer, når den sovjetiske politik for
alvor begyndte at blive ændret. Det samme gentog sig i 1988, hvor DKP søgte
om tilladelse til at lade et åbent brev til Gorbatjov trykke i Land og Folk, men
SUKP fandt at det ikke var i Sovjetunionens interesse.28 Men dette til trods
fulgte DKP de socialistiske landes udenrigspolitiske målsætninger til den bitre
ende. Efterhånden som Moskva løsnede sit greb om såvel de østeuropæiske
lande som de sidste loyale broderpartier i Vesteuropa, hæftede SED sig ved,
at der voksede et internt pres frem i DKP for at indtage en mere selvstændig
position på det udenrigspolitiske område.29 I denne situation gjorde SED sit
26

SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756: Lyntelegram Norbert Jaeschke til ZK Abt. Int.Ver.
(Wetzl). 6.4.1984.
27
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40757: „Empfehlungen für Gespräche mit der Führung der
Kommunistischen Partei Dänemark“. 31.10.1984.
28
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756: „Vermerk über ein Gespräch des Botschafters, Genossen
Norbert Jaeschke mit dem Vorsitzenden der KP Dänemarks. Jørgen Jensen am 2.4.1986“. 3.4.1986;
Ole Sohn til Gorbatjov, udateret, følgebrev fra G. Kornijenko, SUKP’s internationale afdeling til
SUKP’s CK, 28. september 1988, Postanovlenije „O pisme rukovodstva Kompartii Danii“
[Forordning. Om brev fra DKP’s ledelse] fra SUKP’s CK’s sekretariat af 30. september 1988, RGANI,
f. 4, op. 34, d. 696, ll. 154-163, 166-179.
29
SAPMO/Barch: DY24/ 115726: „Bericht über den Aufenthalt einer Delegation der
Kommunistischen Jugend Dänemarks (DKU) unter Leitung des Verbandssekretärs, Morten
Østergård, am 1. und 2.2. 1989 in der DDR“. 2.2.1989.
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for at fastholde de danske kammerater på et „klassemæssigt standpunkt“.
Hermann Axen orienterede i juni 1989 medlemmer fra DKP’s forretningsudvalg om de modsatrettede tendenser i den internationale situation og om,
hvordan kommunister burde forholde sig: „På den ene side fortsætter de socialistiske lande og alle fredskræfter deres verdensomspændende fredsoffensiv. På den anden side har imperialismen iværksat en modoffensiv, der er karakteriseret ved forstærket oprustning samt hetz-propaganda mod de socialistiske lande, der går ud på at udnytte de problemer og vanskeligheder, der
findes i enkelte af dem.“ Axen pegede navnlig på Forbundsrepublikken
Tyskland. „For alle fredskræfter handler det om konsekvent og upåvirket at
fortsætte kampen for fred og nedrustning.“30 Rådet til de danske kammerater
fra det fremtrædende medlem af SED’s politbureau var, at de skulle orientere
sig mod Gorbatjovs forestilling om et fælles europæisk hus, der var den sovjetiske ledelses udspil for øget europæisk samarbejde. Så sent som i oktober
1989 måtte DKU modtage kritik fra DDR-ambassaden for sin ideologiske
linje.31

Venskabsforeninger
Venskabsforeningerne Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og
Sovjetunionen og Selskabet Danmark-DDR gik efter 1979 aktivt ind i samarbejdet med de socialistiske landes fredskampagner. Ikke mindst disse organisationer blev af Warszawapagtlandene betragtet som loyale samarbejdspartnere. I 1980’erne blev de udset til at være nære allierede i arbejdet med de lokale vestlige fredsbevægelser.32 Formanden for den sovjetiske venskabskomité
(SSOD) skrev i 1983 rosende om Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen:
„The Society received acclaim for its active encouragment of the Danish
public protests against arms race, and work for peace and disarmament. It
is noteworthy that its president, Hermod Lannung, a lawyer and a wellknown public and political figure, is also the head of the international
pacifist organisation „World Association of World Federalists“, and that the
Society’s secretary general Ingmar Wagner is a member of the World Peace
Council. There are also other activists in the society who closely cooperate
with the world peace organisations“33

30
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035/90: „Vermerk über ein Gespräch des Mitglieds des Politbüros
mit dem Vorsitzenden der KP Dänemarks, Genossen Ole Sohn und weteren Mitgliedern des
Sekretariat des ZK der KPDä am 18.6.1989 im Hause der KP Dänemarks in Kopenhagen“. 19.6.1989.
31
SAPMO/Barch: DY24/115726: „Vermerk über ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des
Kommunistischen Jugendverbandes Dänemarks (DKU), Tony Selvig, und dem internationalen
Sekretär der DKU, Søren Brostrøm, am 27. September 1989 in der DKU-Zentrale“. 4.10.1989.
32
SAPMO/Barch: DY30.
33
Zinaida Kruglova, Friendship Among Nations as a Road to Peace, 1983, s. 43.
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I de følgende år fremhævede de sovjetiske medier de nordiske venskabsforeningers indsats i protesten mod NATO’s raketter og mod NATO’s oprustning i Skandinavien.34
Af Landsforeningen Danmark-Sovjetunionens arkiv fremgår det, at indsatsen blandt andet bestod i appeller til den danske regering og de politiske
partier om at give de sovjetiske nedrustningsforslag en positiv behandling
og, som forretningsudvalget skrev til SSOD’s forkvinde Sinaida Kruglova
i 1986, „at medvirke til at bringe dem frem til konkrete forhandlinger og
resultater i de internationale forsamlinger, hvor Danmark er repræsenteret.“35 Eksempelvis opfordrede Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen statsminister Poul Schlüter til at støtte tanken om en atomfri zone i
Norden.36
Venskabsforeningen Danmark-DDR fungerede i umiddelbar forlængelse af
DKP og under styring af Liga für Völkerfreundschaft i DDR også som en fast
brik i DDR’s fredspropaganda i 1980’erne.37 Ambassadens SED-organisations
dokumenter nævnte, ligesom den sovjetiske ambassade, ret konsekvent
Venskabsforeningen i samme åndedrag som fredsbevægelsen.38 Østblokkens
styrkelse af fredsretorikken gav nyt liv til arbejdet med Venskabsforeningen.
Efter et vist tomrum i årene efter DDR’s anerkendelse var der opstået et klart
defineret mål, nemlig modarbejdelsen af USA og NATO, der supplerede arbejdet for østlandenes image som tiltrækkende samfundsmodel blandt vestlige befolkninger.39 Såvel Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen som Selskabet Danmark-DDR varetog praktiske opgaver i fredspropagandaen. Eksempelvis samlede Selskabet Danmark-DDR allerede i 1978 underskrifter i
kampagnen mod neutronbomben. Desuden havde foreningerne mulighed
for at hjælpe Sovjetunionen og DDR med at knytte diverse kontakter på lavere niveau, som de to landes ambassader antagelig ikke havde umiddelbar
adgang eller ressourcer til at arbejde med.
Et af formålene med kontakterne var oprettelse af venskabsaftaler med
danske kommuner.40 Kommunale venskabskontakter kunne i 1980’erne blandt
andet bruges i kampagner, hvor byer eller kommuner udråbte sig som atomfri zoner som forløbere for den „rigtige“ zone – den atomfri zone i Norden.

34
Vedrørende resolution fra de nordiske venskabsforeningers møde i Helsinki, TASS-relegram af 26.
februar 1980, Moscow News nr. 31, (3019), 1. august 1982.
35
Brev til SSOD, udateret, antagelig fra marts 1986, Landsforeningens arkiv.
36
Brev fra Statsministeriet til Landsforeningens Forretningsudvalg, 17. december 1986,
Landsforeningens Arkiv.
37
Se kapitel 42 0g 43.
38
For eksempel: SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/27557: „Beschluss der GO der SED der Botschaft
der DDR in Dänemark zur auslandsinformatorische Arbeit“. 29.8.1983.
39
SAPMO/Barch: DY13/3036: „Plan für die Weiterentwicklung der Freundschaftsbewegung in
Dänemark 1983-1985“. 27.6.1983.
40
SAPMO/Barch: DY13/2929: „Kurzinformation über die Friedens- und Freundschaftsbewegung im
Königsreich Dänemark“. Marts 1981.
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Det fremgår ikke direkte af Landsforeningens arkiv, om den var aktiv i projektet med at koble ideen om venskabsbyer til idéen om „atomfri kommuner“,
som Samarbejdskomitéen under inspiration fra den britiske CND-bevægelse
arbejdede på fra 1981.41 Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen deltog i
venskabsbykonferencer med dette tema.42 Gennem 1980’erne gjorde Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen en indsats for at følge op på den anmodning, SSOD i 1976 var kommet med, om at øge antallet af venskabsaftaler
mellem sovjetiske og danske byer.43 I perioden formidlede Landsforeningen
Danmark-Sovjetunionen venskabsbykontakter mellem Brøndby og Gagarindistriktet i Moskva, mellem Ålborg og Pusjkin-distriktet i Leningrad og mellem Rønne og byen Volotjok nordvest for Moskva. Landsforeningen DanmarkSovjetunionen var senere med til at forberede grundlaget for forbindelser
mellem Århus og Leningrad.44
Den praktiske nytte af de kommunale kontakter viste sig i det fredsarbejde,
som venskabsforeningerne gennem 1980’erne udførte som en integreret del
af den almindelige formidling af deres partnerlands kultur- og samfundsmodel. „Fredskrydstogter“ og „fredsskibe“ lagde med Landsforeningens hjælp til
i de kommuner, som Sovjetunionen havde venskabsaftaler med.45 Andre
fredsaktiviteter var vandreudstillinger af sovjetisk „Fredskunst“ i Danmark,46
fredsseminarer, „fredscirkusforestillinger“, „fredsregatta“, „fredsfestivaler“47
og medvirken ved „freds- og miljø-festival på Bornholm.48 Selskabet DanmarkDDR havde glæde af sine kommunale kontakter i forbindelse med afholdelsen af „DDR-ugen“ i 1983 i Ålborg – DDR’s mangeårige venskabsforbindelse. Ugen bød på de typiske imageforbedrende tiltag med kunst, kultur og
fremstilling af DDR’s økonomiske potentiale krydret med accentueringen af
DDR og de socialistiske landes „fredskarakter“ og „sammenhængen mellem
fred og socialisme.“49
Venskabsforeningernes opgave var, som den havde været under hele den
kolde krig, at fungere som løftestang for østlandenes kontaktarbejde. Et ek-

41
„Opfordring fra venskabsbyer: Norden skal være fri for atomvåben“, Vestkysten, 15. august 1983;
Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 206 og 237
42
Aktivitets/begivenhedsplan 1990, bilag til brev af 16. august 1989, landsforeningens Arkiv.
43
Til Arbejdsudvalget. Referat af møder i Moskva ugen 15.-20/8 1976. I.W; Brev til Økonomiudvalget, Helsingør Kommune, 3. marts 1987; skrivelse til SSOD 1. juli 1989 angående eventuel
etablering af venskabsbyaftale mellem Århus og Leningrad, Landsforeningens Arkiv.
44
Asger Pedersen, „60 år med Sovjetunionen“, Dansk-Russisk Samvirke i 75 år, 1999, s. 5-14.
45
Brev fra Landsforeningen, 12. januar 1985 angående krydstogtskib i Ålborg, Rønne og
København.
46
Brev til Ministeriet for kulturelle anliggender angående vandreudstilling af sovjetisk „fredskunst“,
juni 1985 og brev til det sovjetiske kulturministerium 2. august 1985, Landsforeningens Arkiv.
47
Brev til SSOD 1. juli 1989 med „aktivitets- og begivenhedskalender“ som bilag, Landsforeningens
Arkiv.
48
Pressemeddelelse 26. november 1989, Landsforeningens Arkiv.
49
SAPMO/Barch: DY13/3040: „Konzeption zur Durchführung der DDR-Woche in Aalborg vom 21.27.11.1983“. 17.3.1983.
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sempel var en delegation af danske politikere, hvis rejse den socialdemokratiske politiker og DDR-kontakt Bernhard Tastesen organiserede sammen med
Venskabsforeningen, bl.a. med besøg i det nationale mindesmærke KZBuchenwald. Fra DDR’s side var højdepunktet og delegationens mål samtale
med præsidenten for Ligaen für Völkerfreundschaft, Gerald Götting, der
fremstillede DDR’s kritik af NATO’s mellemdistanceraketter. Traditionen tro
præsenterede DDR denne delegationsrejse som en succes, hvor de danske
deltagere var „dybt imponerede af DDR-befolkningens fredsvilje.“50
Selskabet Danmark-DDR var aktivt i Kristne for Nedrustning, som havde
forbindelse til SUKP. Ifølge PET’s oplysninger begyndte i 1979 et samarbejde
mellem Samarbejdskomitéen og “Christen für die Abrüstung“ (CfA) efter et
initiativ fra “Deutsche Friedensunion“ (DFU). Initiativtagerne afholdt i første
omgang møder med CfA og personer fra kristne fredskredse i Danmark. Det
førte til stiftelsen 16. august af Kristne for Nedrustning med deltagelse af repræsentanter fra den danske folkekirke, den katolske kirke, og en række mindre kirkesamfund i Danmark. Gruppens første aktivitet var en appel til udenrigsministeren mod stationeringen af NATO-raketterne i Europa, underskrevet af 101 personer, heriblandt en biskop og 35 præster. I begyndelsen af 1980
kom endnu en appel med 134 underskrifter. Den vendte sig mod forsvarsforliget, mod rustningskapløbet, mod atomkrigens rædsler, og anbefalede, at
Danmark gennem NATO arbejdede for afspænding, stillede sig i spidsen for
nedrustning og allerhelst meldte sig ud af NATO.51
PET observerede, at Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen i udpræget
grad lod formidlingen af østlandenes fredspolitik ske gennem fagforeningskontakter. Ifølge PET’s oplysninger, oprettede Landsforeningen i sommeren
1983 et “Oplysningsudvalg“ med henblik på indflydelse i fagbevægelsens
blade og tidsskrifter.52 Det var oplagt for Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen at bruge fagforeningssamarbejdet som kanal, da op mod en tredjedel, og fra midten af 1980’erne op mod halvdelen af Landsforeningens kollektive medlemmer var fagforeninger. Landsforeningens økonomi var i øvrigt
i høj grad baseret på de midler, som Sovjetunionens LO tilførte gennem rejsearrangementer i organisationen Centrotourist.53 Det fremgår af korrespondance mellem Landsforeningen og Sovjetunionens LO, at målet dels var at få
fagforeningsaktive på kurser om fredsspørgsmål i Moskva, dels at finde kontakter på danske arbejdspladser, der kunne formidle Sovjetunionens fredspo-

50

SAPMO/Barch: DY13/3030: „Bericht über den Aufenthalt einer Studiendelegation von
Persönlichkeitebn des politischen Lebens Dänemarks zum Thema: „Entwicklung und Politik der
DDR in den 80er Jahren“, 11 Personen, 23.-29.9.1984, Berlin und Gera, Deleg.-Nr. II-11D“.
51
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137.
52
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
53
Bernhard Tastesen, „15 år med opbrud og genfødsel“, Dansk-Russisk Samvirke i 75 år, 1999, s. 1520.
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litik på danske arbejdspladser.54 Besætningerne fra fredskrydstogterne aflagde også besøg i danske fagforeninger.55

Samarbejdskomitéen
Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed var ikke i samme grad som venskabsforeningerne under direkte kontrol fra DKP’s side. Den beskrev i sine
vedtægter arbejdsgrundlaget som et „fælles forum, præget af bredde, åbenhed og vilje til fælles handling på tværs af politiske og religiøse skel“. Den udbyggede sin organisation „efter græsrodsprincippet, hvor lokale komitéer udfører vedtagne kampagner“.56 Ud over prokommunistiske fagforeninger rummede Samarbejdskomitéen en række foreninger, heriblandt fredsforeningerne Aldrig mere Krig, Forsoningsforbundet og International Liga for Fred
og Frihed. Alt i alt betød det, at DKP reelt kunne sætte sig på
Samarbejdskomitéen.57 Således skrev DDR’s ambassade i 1981:
„DKP er såvel inden for som uden for Komiteen den mest konsekvente repræsentant for fredspolitikken. Dets virke er at være sekretariat for fredsarbejdet, at koordinere og orientere en aktionsenhed af alle fredskræfter, forfølgende dette mål gennem mobilisering af fredskampen med antiimperialistiske krav. Det kommunistiske partis arbejde med offentligheden foregår primært gennem Samarbejdskomitéen. Under hensyntagen til den
samlede bevægelses interesse i propaganda, der er virksom over for brede
dele af befolkningen, der er grundlæggende antikommunistisk indstillet,
er det partiets taktik ved hjælp af en fleksibel men principfast optræden at
forhindre indtrykket af dominans af komiteen“.58
Denne begejstring for organisationen går igen i andre vurderinger, eksempelvis i 1983: „DKP har afgørende indflydelse på Samarbejdskomitéen for Fred

54

Brev til Udvalget vedrørende 40-året for befrielsen, 12. januar 1985, Landsforeningens arkiv; Brev
fra Ingmar Wagner til V. A. Kalugin, LO, Moskva, 15. juli 1986, Landsforeningens Arkiv; breve til de
kollektive fagforeningsmedlemmer 18. august 1986, Landsforeningens Arkiv; information om
„Kvindernes Verdenskongres i Moskva“ 23.-27. juni 1987“, marts 1987, Landsforeningens Arkiv.
55
Breve 18. august 1986 til medlemmerne Typograferne, Sømændene, Metal afd. 14 og Byggefagene
ang. Besætningen fra „fredskrydstogtet“s besøg i fagforeningerne, Landsforeningens Arkiv.
56
Samarbejdskomitéens vedtægter, 19. april 1980.
57
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756. „Aktuelle Aspekte der Entwicklung der Kommunistischen
Partei Dänemarks“. 8.2.1983; A. Antonov, „Skandinavija. Antiraketnoje dvisjenije narastajet“ [Skandinavien: Anti-raket bevægelsen vokser] Mesjdunarodnaja Sjisn nr. 1, 1983, s. 125-126; 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 nr. 1, 1988, s. 16-32.
58
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1637: „Information zur aktuellen Situation in der dänischen
Friedensbewegung“. 3.11.1981.
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og Sikkerhed, der for nuværende er det vigtigste og mest aktive koordinationsorgan blandt de danske fredskræfter.“59
Det er påfaldende, at østtyskerne i flere kilder daterede grundlæggelsen af
Samarbejdskomitéen til 1958.60 Dette harmonerede ikke med Samarbejdskomitéens egen krønike, som kun gik tilbage til 1973, hvor 31 danske fredsaktivister under „Fredskræfternes Verdenskongres“ i Moskva lagde grundstenen
til Samarbejdskomitéen. Årsagen til dateringsforskellene er formodentlig, at
Samarbejdskomitéens DDR-partnere havde problemer med at skelne mellem
Samarbejdskomitéen og den tidligere Dansk Fredskonference, der var en ret
lille prokommunistisk fredsorganisation med forbindelse til Verdensfredsrådet, dannet i 1954. Dansk Fredskonferences plads i Verdensfredsrådet blev
overtaget af Samarbejdskomitéen i 1973. Sammen med denne forbindelse
fulgte positionen som østlandenes nærmeste samarbejdspartner i den danske
fredsbevægelse. Østtyskernes påvirkning af Samarbejdskomitéen skete foruden gennem Anker Schjerning, der havde ansvaret for DKP’s fredsarbejde,
dels gennem tilsendelse af østtysk trykt materiale, dels gennem udveksling af
mindre delegationer med DDR’s fredsråd. Denne fremgangsmåde havde det
østtyske fredsråd fundet frem til efter rådslagning med Anker Schjerning.
Målet var at dreje fokus bort fra emner som „nej til atomkraft“ og over mod
kritik af NATO.61
Den større politiske bredde i Samarbejdskomitéen sammenlignet med den
tidligere paraplyorganisation Dansk Fredskonference var i første omgang en
styrke og medvirkede til, at den i 1979 kunne bryste sig af at have en backchannel til den socialdemokratiske regering.62 På den anden side gav den
øgede bredde også anledning til trakasserier inden for komiteen. I nogle tilfælde kunne uoverensstemmelserne glattes ud til de socialistiske landes fordel. Identifikationen med de socialistiske landes udenrigspolitik havde
samme konsekvens for Samarbejdskomitéen som den tidligere havde haft for
DKP, nemlig at kriser eller skandaler med forbindelse til Warszawapagten
havde en negativt afsmittende effekt på komitéen. Østtyskerne konstaterede
bl.a., at såvel sagen om en sovjetisk ubåd, der stødte på svensk grund 27. oktober 1981 som Sovjetunionens invasion af Afghanistan havde en hæmmende
effekt på „fredsbevægelsen“.63
59

SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756. „Aktuelle Aspekte der Entwicklung der Kommunistischen
Partei Dänemarks“. 8.2.1983.
60
SAPMO/Barch: DY13/2929: „Kurzinformation über die Friedens- und Freundschaftsbewegung im
Königsreich Dänemark“. Marts 1981.
61
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./304.1638. „Aktennotiz über ein gespräch mit Anker Schjerning, dänisches Komitee für Frieden und Sicherheit, am 3.2.1979“. 3.3.1979.
62
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1638. „Bericht über ein Gespräch mit Anker Schjerning in
Kopenhagen, am 23.3.1979“. 28.3.1979.
63
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/26431: Partisekretær Arno Braunes beretning for SED-GOKopenhagen 1982. 3.4.1982.
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1637: „Information zur aktuellen Situation in der dänischen
Friedensbewegung“. 3.11.1981.

332

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 74 rettet V

10/06/05

12:52

Side 333

Annonce indrykket af pædagogmedhjælpere landet over. Land og Folk, 10. juni 1983.

Faglige fredsgrupper
Med udgangspunkt i samarbejdet med de tre faste partnere (DKP, venskabsforeninger og Samarbejdskomitéen), kunne østtyskerne udvide deres kontaktarbejde med andre grupper inden for den danske fredsbevægelse. DDRambassaden fremhævede i denne sammenhæng de forskellige fagspecifikke
fredsgrupper oprettet af læger, kunstnere, skuespillere eller fagforeninger for
fred.64 De fagspecifikke fredsgrupper var del af en overordnet strategi ikke
blot for DDR, men for de socialistiske lande generelt. I årene 1982-1984 opstod der i Danmark en lang række fagligt baserede fredsgrupper, såsom
Akademikere for Fred, Bibliotekarer for Fred, Journalister for Fred, Jurister
for Fred, Læger mod Kernevåben, Pædagoger for Fred, m.v.65 Disse faggrupper havde videre forbindelser til Verdensfredsrådet og var knyttet til SUKP’s
såkaldte „samfundsorganisationer“, der også var rettet mod specifikke faggrupper. Fra østtysk side betragtede man primært disse faggrupper som et
springbræt til landenes borgerskab på baggrund af gruppernes faglige autoritet i befolkningens øjne.66
64

SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/27557: Partisekretær Arno Braunes beretning for SED-GOKopenhagen 1983. 12.11.1983.
65
Jfr. Fredsakademiets database over ophørte fredsgrupper, ukomplet liste, http://www.fredsakademiet.dk, benyttet 28/01/2003.
66
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035: „Problemkatalog für die Arbeit der Analysegruppe der
Aussenpolitische Kommission beim Politbüro des ZK der SED“. 5.11.1984.
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I Danmark koordinerede Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen sine
fredsarrangementer med flere af de faglige fredsgrupper, hvis ledelse forretningsudvalget inviterede og fik med i præsidiet i 1983-1984.67 Fredssamarbejdet omfattede blandt andet en række foredrag om fredsspørgsmål ved sovjetiske statsborgere i Danmark på danske gymnasier og højere læreanstalter.68
Landsforeningens forretningsudvalg stod desuden for udvekslings- og seminarophold med fredspolitisk indhold i Sovjetunionen for Journalister for
Fred og for Læger for Fred.69
DDR havde længe fundet lærergruppen interessant. Lærere som formidlere havde særlige muligheder for at overbringe de socialistiske landes propaganda til kommende generationer. I Sverige var der gennem 1980’erne succes med at knytte kontakt til en stor del af de svenske tysklærere.70 Så vidt nåede østtyskerne ikke i Danmark, om end danske tysklærere også var i DDR’s
søgelys. Idéen var at koble sprogkurser sammen med politiske foredrag om
for eksempel „Reagans politik (Latinamerika, SDI) og „de socialistiske landes
freds- og nedrustningsprogram“.71 Den østtyske fagforening for lærere,
FDGB’s Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, havde siden 1960’erne søgt
kontakter til Danmarks Lærerforening.72 I 1982 fik den østtyske fagforening
kontakt til „Lærere for Fred“73 med hvem man kunne diskutere DDR’s såkaldte „fredspædagogik“ og håbe at bruge den fælles faglige platform til
videreformidling af DDR’s „fredspolitik“.74 På dansk grund undgik det ikke
PET’s opmærksomhed, at „Lærere for Fred“ trådte i forbindelse med de østeuropæiske kolleger, og i 1984 søgte grupper at bringe „fredspædagogikken“

67

Invitationer fra hovedbestyrelsen til indtræden i præsidiet, september 1983, Landsforeningens
Arkiv.
68
Til landsforeningens kollektive medlemmer, september 1982. Brev til lægerådsformanden ved
Bornholms Centralsygehus, 25. april 1985. Landsforeningens Arkiv; Brev til Søren Brogaard af 1. december 1985. Telegram til Moskva, SSOD, 26. november 1985, Landsforeningens Arkiv; Brev til rektor for Danmarks Journalisthøjskole, 13. august 1985, Landsforeningens Arkiv.
69
Brev til Journalister for Fred, 4. juni 1986, Landsforeningens Arkiv.
70
Nils Abraham, Das DDR-kulturzentrum Stockholm und die Freundschaftgesellschaft Schweden-DDR als
Instrumente der Public Diplomacy der DDR gegenüber Schweden nach der Annerkennung der DDR 1972,
Universität Greifswald 2005.
71
Eksempel fra årsoversigt for tysklærer-udveksling: SAPMO/Barch; DY13/3254: „Kurzfassung einer
Analyse der Ergebnisse der Internationale Hochschulferienkurse für Germanistik der Sprachintensivkurse Deutsch und der Internationalen Sommerkurse für Deutschlehrer 1985“. 16.1.1986.
72
SAPMO/Barch: DY34/8123: „Abschlussbericht über den Aufenthalt einer dänischen Delegation
vom 6.-13.11.1969“. 6.1.1970.
73
BA/Hoppegarten: DZ9/444.2332: „Bericht zur Konfernz “Lehrer für den Frieden“ Dänemark“.
1.12.1982.
74
BA/Hoppegarten: DZ9/444.2332: „Vorlage an das Sekretariat. Betr. Entsendung eines Vertreters
der GEwerkschaft Unterricht und Erziehung im Auftrag des Friedensrates der DDR zu einer Konferenz der Bewegung “Lehrer für den Frieden“ Dänemarks am 27. und 28.11.1982 in Kopenhagen“ .
8.11.1982.
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ind som fag i den danske folkeskole.75 Initiativet blev rost og fremhævet fra
sovjetisk side.76

Uafhængige fredsgrupper
Engagementet med den vestlige fredsbevægelse var dog ingenlunde uproblematisk for de socialistiske lande. Hertil var fredsbevægelsen en for mangehovedet og i nogen grad anarkistisk størrelse. Problemerne var dels at vestlige
fredsbevægelser stik mod de socialistiske landes ønsker tog emner op, som
stred mod de socialistiske landes interesser, dels at nogle vesteuropæiske
fredsgrupper søgte kontakter i Østeuropa uden om de statskontrollerede
fredskomiteer.77 Disse uafhængige østeuropæiske fredsgrupper var del af de
dissidentmiljøer, der trods deres umiddelbare lidenhed gav ledende kredse i
de herskende kommunistpartier grund til bekymring og foranledigede dem
til at indsætte landenes sikkerhedsorganer mod de uafhængige fredsgrupper.78
I østlandenes forbindelser til den danske fredsbevægelse trådte de generelle problemer, som de socialistiske lande havde med de politisk udisciplinerede vestlige fredsgrupper, også frem. Dette kom tydeligst til udtryk i DDR’s
fredsråds problemer med fredsmarchen i 1982. Året forinden havde den danske fredsbevægelse været medarrangører af en fredsmarch, der gik over Danmark og Vesttyskland og rettede sig mod NATO’s mellemdistanceraketter.
Det var en type fredsaktion, som DDR kun kunne være tilfreds med. Problemerne opstod, da danskerne i 1982 ønskede at vandre fra Danmark over Vesttyskland, DDR og Tjekkoslovakiet for at ende i Østrig. Denne plan kolliderede klart med østtyskernes ønske, fordi en sådan marchrute antydede, at
ikke kun NATO, men også Warszawapagten bar ansvaret for rustningskapløbet. Ifølge DDR’s fredsråd vendte marchen dermed det politiske skyts den forkerte vej.79 Sagens alvor gjorde, at DDR’s fredsråd videregav den til SED’s politbureau.80 Politbureauet valgte at sætte DKP på sagen, da det danske parti

75

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130 og 257.
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)] Novaja i Novejsjaja Istorija, nr. 1, 1984, s. 24.
77
Michael Ploetz, Wie Die Sowjetunion den Kalten Krieg Verlor, 2000, s. 170ff.
78
Beatrice de Graaf, „Détente from Below. The Stasi and the Dutch Peace Movement“, The Journal
of Intelligence History, Nr.2, 2003, s. 8-20; Peter Richter, Klaus Rösler, Wolfs Westspione. Ein Insider-Report,
1992, s. 84ff.
79
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./2332: Oversigt over argumenter mod fredsmarch 82.
80
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED: „Konsultation mit dem ZK der KP Dänemarks zur Friedensbewegung“. 9.3.1982.
DY30/Vorl. SED/ 40756: „ Information für das Politbüro. Betrifft: Tagung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Dänemarks am 17. und 18. April 1982.“ 27.4.1982.
76

MÅLGRUPPER: FREDSBEVÆGELSE, PRESSE OG POLITIKERE

335

Kap. 74 rettet V

10/06/05

12:52

Side 336

allerede tidligt havde været opmærksom på problemet.81 En simpel aflysning
eller forbud mod en fredsmarch ville få DDR til at fremstå i et dårligt lys.
Planen var derfor, at DKP, det vesttyske kommunistparti og Samarbejdskomitéen i fællesskab skulle fremkomme med forskellige modforslag, som
ville få fredsmarchen til at løbe ud i sandet, og SED’s afdeling for internationale forbindelser tilrettelagde en taktik med henblik herpå.82 På trods af
denne afledningsmanøvre sad DDR dog tilbage med problemet og måtte
sende formanden for DDR’s Fredsråd Werner Rümpel til København med det
upopulære budskab om, at DDR ikke ville tillade en fredsmarch over sit territorium. Som forventet affødte dette en negativ reaktion i den danske presse.83
Organisatorerne bag fredsmarch ’82 var aktive fra „Nej til Atomvåben“ og
„Aldrig mere krig“.84 Om end DDR oprindeligt havde søgt venskabelige kontakter til begge bevægelser, kom østtyskerne i stigende grad til at se på dem
med skepsis.85 Allerede kort efter aflysningen af fredsmarchen opstod nye bekymringer i DDR. Problemet var, at „Information“ 20. oktober 1982 indeholdt
en artikel Jørgen Dragsdahl, som blev anset for at være en hetz mod DDR’s
fredspolitik. I artiklen beretter Dragsdahl om et hemmeligt møde mellem
vestlige fredorganisationer og såkaldte alternative fredsbevægelser i DDR.
Ved at udnytte turistvisa er anonyme medlemmer af den anti-kommunistiske
fredsorganisation fra Danmark „Nej til Atomvåben“ (NTA) rejst ind i DDR.
Efter sigende deltog flere partimedlemmer og repræsentanter for DDR’s intelligentsia i mødet.“86 DDR så også forbindelsen til den internationale
fredsorganisation Bertrand Russell-Foundation som kontraproduktiv og subversiv.87 „Nej til Atomvåben“ og „Aldrig mere krig“ betegnede DDR-ambassadør Heinz Oelzner som direkte anti-kommunistiske.88
Konflikten omkring fredsmarchen ’82 indeholdt et af de store ideologiske
stridspunkter mellem de socialistiske lande og DKP på den ene side og de uafhængige fredsbevægelser på den anden. Det drejede sig om den såkaldte su-

81
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl.1637: „Notiz über Pläne zur Durchführung eines Friedensmarches
von Dänemark zu Österreich“. 29.12.1981.
82
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40759/2: „Vermerk über ein Gespräch mit dem Vorsitzenden
der Kommunistischen Partei Dänemarks, Jörgen Jensen, dem Mitglied des Politbüros Ingmar
Wagner und dem Sekretär des dänischen Zusammearbeitskomitees für Frieden und Sicherheit Carl
Roschou am 8.3.1982 in Kopenhagen“. 9.3.1982.
83
Eksempelvis Jyllandsposten, Information, Aktuelt. 14.4.1982
84
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/ 40759/2: „Betreff: Friedensmarsch 82“. 12.2.1982.
85
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl/1637: „Bericht über dem Aufenthalt einer Delegation des
Friedensrates der DDR in Dänemark/Kopenhagen vom 9.12.-12.13.1980“. 14.1.1980.
86
BA/Hoppegarten: DZ9/Vor./ 2332: „ Fredsaktiviter på hemmelig rejse i DDR.“ 20.10.1982. plus
kommentar af ambassadør Heinz Oelzner.
87
BA/Hoppegarten: DZ9/Vor./2332: „Information über die Teilnahme an einer Friedenkonferenz
dänischer Gymnasiasten und Lehrlinge am 27. Und 28. Märtz 1982 in Odense auf der Insel Funen“.
31.3.1982.
88
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40759/2: „Betreff: Friedensmarsch 82“. 12.2.1982.
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permagts-teori, der i DDR fik prædikatet „regeringsfjendtlig“.89 Denne idé,
der blandt andet var fremherskende i SF’s engagement i fredsbevægelsen, gik
ud på, at begge supermagter bar et medansvar for den kolde krig. Den forestilling stred grundlæggende mod de socialistiske landes linje, der tillagde
„det imperialistiske NATO“ eneansvaret. Supermagtteorien var falsk, og enhver moderation af forestillingen om NATO’s eneansvar blev stemplet som
forkert og som bagvaskelse.90
Det store problem, DDR og den øvrige socialistiske lejr så i de uafhængige
fredsbevægelser, var, at de ved at tildele Warszawapagten medansvar og at
kæmpe for det synspunkt ikke blot splittede fredsbevægelsen organisatorisk.
De uafhængige brød først og fremmest med de socialistiske landes ønske om
at monopolisere fredsspørgsmålet. De gav mulighed for at være mod atomvåben uden automatisk at være fortaler for Sovjetblokken, en kobling de socialistiske lande ønskede at etablere gennem begreberne fred og socialisme.

Pressen
I arbejdet med medierne var det et mål, at østlandenes synspunkter blev formidlet til et bredt udsnit af den danske befolkning. Det forsøgte man at realisere dels ved udsendelser på dansk-sovjetisk radio fra Moskva, dels ved de sovjetiske pressebureauer i Danmark. Der var i 1980’erne beskæftiget 9 danske
statsborgere ved APN, som hovedsageligt arbejdede med oversættelse af sovjetiske artikler og stod for kontakten til diverse nyhedsmedier. APN havde
tætte relationer til DKP, Land og Folk og Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen. APN udsendte månedsbladet Fakta om Sovjetunionen (omtalt i kapitel 44). Presseagenturerne arbejdede på at opnå aftaler med Danmarks Radio, tv, større dagblade, provinspressen og tidsskrifter om formidling af sovjetisk
stof. PET noterede i starten af 1980’erne, at de fleste store dagblade bragte
artikler fra de sovjetiske bureauer, ligesom radio og fjernsyn antog sovjetiske
indslag.91
Et andet mål var at anvende dansk sikkerhedspolitisk stof i østlandenes
egen presse. Referater af høringer, konferencer, demonstrationer og andre
begivenheder i Danmark, som kunne tjene som bevis for dansk opslutning
bag østlandene i sikkerhedspolitiske spørgsmål, blev godt dækket i østlande-

89

BA/Hoppegarten: DZ9/Vor./2332: „Information über die Teilnahme an einer Friedenkonferenz
dänischer Gymnasiasten und Lehrlinge am 27. Und 28. Märtz 1982 in Odense auf der Insel Funen“.
31.3.1982.
90
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40757: „Information für das Politbüro. Betrifft: Bericht über den
Aufenthalt einer Studiendelegation der SED unter Leitung von Jochen Hertwig, Mitglied des ZK
und 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Frankfurt/O, vom 7.-12.11.1984 in Dänemark“.
22.11.1984.
91
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
MÅLGRUPPER: FREDSBEVÆGELSE, PRESSE OG POLITIKERE

337

Kap. 74 rettet V

10/06/05

12:52

Side 338

nes presse.92 Dette forhold bekræftedes af indberetninger fra de danske ambassader i østlandene, der hyppigt hjemsendte telegrammer og artikler til det
danske udenrigsministerium vedrørende behandlingen af danske sikkerhedspolitiske forhold i østlandene.93
DDR’s mediekontakter var beskæmmende dårlige set fra et pr-synspunkt. I
det store hele forbigik den danske presse den østtyske stat i tavshed. Nogle
aviser som „Berlingske Tidende“ valgte ligefrem at boykotte DDR-ambassaden. Af ikke-kommunistiske medier kunne man kun glæde sig over faste forbindelser til „Aktuelt“, „Socialistisk Dagblad“ og „Information“. Når det gjaldt
kontakter på tv-området havde Erich Honecker ved en partikongres med beklagelse fastslået, at DDR’s fjernsyn var kendetegnet ved „en vis kedsommelighed“. Om end den danske kanal på daværende tidspunkt heller ikke var præget af hæsblæsende tempo, var det forståeligt, at man – ideologien uagtet –
ikke fra dansk side indkøbte østtyske tv-produktioner i nævneværdigt omfang
og ikke viste en eneste østtysk film. På radiosiden begrænsede DR sig til at lave
nogle udsendelser i DDR til brug for tyskundervisningen. De to eneste lyspunkter set fra østtysk side var dels „Land og Folk“, hvis korrespondent i
Østberlin loyalt berettede om „Arbejder- og Bondestatens politik“ og om repressionsapparatet i Vestberlin, dels „Kristeligt Dagblads“ korrespondent. Om
end sidstnævnte ikke var særligt aktiv i sin rapportering, så noterede man sig
på ambassaden, at til trods for „Kristeligt Dagsblads“ antikommunistiske redaktionelle linje blev der berettet „korrekt om forholdet mellem stat og kirke
i DDR“.94 Det ville formodentlig have været at dryppe malurt i bægeret, hvis
ambassaden havde fået at vide, at der lå en MfS-hvervning bag, som netop
havde til formål at medvirke til, at kirken i DDR blev holdt under kontrol.95

Kontakter med politikere
Østlige ambassader havde i perioden omfattende kontakter til politikere, såvel folketingets medlemmer som ungdomspolitisk aktive. Kontaktarbejdet tjente
flere formål. Foruden at påvirke samtalepartnerne var disse møder ifølge bl.a.
østtysk opfattelse en væsentlig forudsætning for, at ambassaderne kunne indhente oplysninger og sende rapporter hjem.96 Påvirkningsarbejdet i 1980erne
var en opfølgning af bestræbelserne fra midten af 1950’erne for at fremme

92

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141 og 173.
Eksempelvis indberetning fra Moskva, 1. april 1985, UM.5.E.95.a; indberetning fra Helsinki 26. februar 1980, UM 5.E.95.a. og indberetning fra Budapest, 16. september 1981, UM.5.E.95.a.
94
SAPMO/Barch: DZ9/2332: „Jahresbericht 1981 über auslandsinformatorische Tätigkeit“.
19.1.1981.
95
BStU: MfS 9567/86. IM „Bill“, „Henry“.
96
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/27557: Partisekretær Arno Braunes beretning i SED’s organisation på ambassaden. 12.11.1983.
93
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normaliseringsprocessen og den fredelige sameksistens. Det afspejles i russiske dokumenter fra perioden, at den sovjetiske ledelse over for Danmark
ønskede at fastholde, at der mellem Danmark og Sovjetunionen uanset
Danmarks medlemskab af NATO bestod et normalt og godt forhold med et
tæt økonomisk, videnskabeligt-teknisk og kulturelt samarbejde. Det fremgår
bl.a. af overvejelser i det sovjetiske udenrigsministerium om emner for samtaler med den danske ambassadør i Moskva i 1980.97 Det ses også i de sovjetiske
tidsskrifter, som blev redigeret af forskellige ministerier og som omtalte østlandenes sikkerhedspolitiske præferencer for det nordiske område.98
Alle østlige kontakter talte for øget bilateralt samkvem og tilstræbte at bibringe danske politikere en forståelse for østlandenes synspunkter. Normaliseringsbestræbelserne kom tydeligt til udtryk i forhold til DDR, der som
følge af landets mangeårige internationale isolation særligt søgte „det gode
selskab“. Erich Honeckers kontaktdiplomati med besøg af vestlige statsledere
og ledende politikere var med til at underbygge landets legitimitet såvel ude
som hjemme.99 I forholdet til Danmark kom normaliseringsbestræbelserne til
udtryk ved statsminister Poul Schlüters besøg i DDR i 1988, der i DDR blev anset som en triumf; statsministeren omtalte således i sin tv-transmitterede tale
under den officielle middag i meget positive vendinger den utrolige økonomiske, videnskabelige og tekniske udvikling i DDR. I mindre målestok mente
østtyskerne at indkassere gevinster ved besøg af danske ministre og medlemmer af folketinget.100
1980’ernes store temaer med relationer til de socialistiske landes freds- og
afspændingspropaganda rettede sig primært mod oppositionen. Selvom Danmark som helhed og dermed også den borgerlige regering, der var ved magten det meste af 1980’erne, blev taget til indtægt for, at Danmark i NATOsammenhæng førte en „blødere“ afspændingsorienteret kurs, rettede de socialistiske lande først og fremmest deres interesse mod oppositionspartierne.101
Eksempelvis opregnede DDR’s ledelse i sine planer for påvirkningsarbejdet
i Danmark i første halvdel af 1980’erne de politiske partier, der var interessante i fredsarbejdet. DKP, der som tidligere nævnt lagde et stort arbejde i
fredsbevægelsen og venskabsforeningerne, var naturligt den primære samarbejdspartner, men herudover fokuserede både Sovjetunionen og DDR på
97
„Materialy k besede s poslom Danii v SSSR P.D. Steenbergerom“ [Materialer til samtale med Danmarks ambassadør i USSR P.D. Steenberger] MID’s skandinaviske afdeling, 5. november 1980, AVP
RF f. 085, op. 70, p. 93, d. 12, ll. 24-27.
98
P. Krymov, „Sovetskij Sojus i severnyje strany“ [Sovjetunionen og de nordiske lande], Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer] nr. 8, 1979, s. 14-22; J. Denisov, „60 let otnosjenij mesjdu SSSR
i stranami Severnoj Jevropy“ [60 års forbindelser mellem Sovjetunionen og Skandinavien], Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 6, 1984, s. 30-39; J. Denisov, „Sovetskij Sojus-Danija: Rasvitije dobrososedskikh svjasej“ [ Sovjetunionen-Danmark: Udviklingen af de gode naboforbindelser], Mesjdunarodnaja Sjisn, nr.
7, 1986, s. 98-106.
99
Benno-Eide Siebs, Die Aussenpolitik der DDR 1976-1989, 1999, s. 61.
100
BA: DA1/15798: „Information über das Königreich Dänemark“. April 1989.
101
Se videre kapitel 83.
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muligheder for samarbejde med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.102

Socialdemokratiet
At Socialdemokratiet tiltrak sig interesse fra de socialistiske landes diplomater
var ikke noget isoleret dansk fænomen. I løbet af 1970’erne skete der en
udvikling i østlandenes stilling til de vestlige socialdemokratier. Således aftalte
fremtrædende repræsentanter for Sovjetunionens Kommunistiske Parti og
DDR’s SED i 1973 at styrke den ideologiske kamp mod de vestlige socialdemokratier.103 Blot tre år senere åbnede SUKP’s CK i et brev til SED’s generalsekretær Erich Honecker om den europæiske sikkerhedskonference CSCE
imidlertid for muligheden for et samarbejde med de vesteuropæiske socialdemokratier.104 På tærskelen til 1980’erne tog de socialistiske lande et væsentligt
skridt fremad i deres tilnærmelser til Vestens socialdemokratier. På et møde i
Warszawapagten i 1979 diskuteredes mulighederne for samarbejde med socialdemokraterne på afspændingsområdet. Mødets konklusion bekræftede landene i, at dette var en farbar og acceptabel vej.105
Vejen frem til accepten af forbindelser med vestlige socialdemokratier var
ikke ideologisk uproblematisk for de østlige kommunistiske partier. De fælles
rødder i det internationale socialistiske arbejde kunne virke som platform for
relationerne, men samtidig lå der konfliktstof begravet i historien. Den gamle
splittelse af arbejderbevægelsen i en revolutionær kommunistisk retning, der
satsede på proletariatets diktatur, og en socialdemokratisk, der ønskede at
reformere det eksisterende og bryde med den klassiske marxisme, lagde
ideologiske forhindringer ud for et tættere samarbejde, idet begge parter
havde store forbehold over for hinanden. De kommunistiske partiers ambivalente forhold til tilnærmelserne kom blandt andet til udtryk i en længere
rapport om mulighederne for samarbejde, som SED’s politbureau lod udarbejde i 1981. Heraf fremgik det, at socialdemokraterne nok ikke var ideologiske ønskepartnere, idet de var bærere af antikommunistiske tanker af

102
SAPMO/Barch. DY30/IV 2/2.115. „Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen zwischen der
DDR und den Staaten Nordeuropa 1981-1985“. 23.8.1981; om Socialdemokratiet eksempelvis “Ob
informatsii dlja rukovodstva Kompartii Danii“ [Om information til ledelsen i DKP], forordning fra
SUKP’s CK til ambassadøren i Danmark, 22. februar 1979, RGANI f. 4, op. 24, d. 835, l. 107.
103
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/32445: „ Vermerk über ein Gespräch mit einer Delegation des
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR in der Abteilung Auslandinformation beim
ZK der SED am 4. Oktober 1973“. 8.10.1973.
104
SAPMO/Barch:DY30/ J IV 2/20.1/3: „Information“. 18.1.1976.
105
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/20/130: „Informatiuon für das Politbüro des ZK der SED. Betrifft.
Internationale Beratung von Kommunistischen und Arbeiterparteien Europas und der KP Kubas
zum Thema: “Aktuelle Fragen der Beziehungen zu den Sozialistischen und Sozialdemokratischen
Parteien“. 20.12.1979.
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borgerligt ophav, men at de havde indflydelsesmuligheder, der ikke måtte
overses.106
Udviklingen frem mod en mere venligsindet holdning til de vestlige socialdemokratier nåede et foreløbigt højdepunkt, da den fungerende leder af
SUKP’s CK’s internationale afdeling Jurij Sjilin ved et møde for sine kolleger
i de øvrige socialistiske lande i Moskva i 1986 opfordrede til en mere nøgtern
analyse af magtforholdene i de kapitalistiske landes arbejderklasser.107 Denne
tanke var meget vidtgående, nærmest kættersk, idet den anfægtede et af den
kommunistiske bevægelse grundlæggende principper om, at de nationale
kommunistpartier – de være sig nok så små – måtte anses for at være deres
lands egentlige repræsentanter for arbejderklassen. Der eksisterede således
fra østlig side fra starten af 1980’erne interesser i at uddybe forholdet til de
vestlige socialdemokratier. På dette tidspunkt var kontakterne til det danske
socialdemokrati i sammenligning med andre af de europæiske partier dog ret
beskedne.108 Sovjetunionens Kommunistiske Parti vejrede imidlertid morgenluft, da Ronald Reagan blev amerikansk præsident. Hans hårde retorik skræmte. Ifølge Boris N. Ponomarjov fra SUKP’s CK’s internationale afdeling, var
Reagans omtale af en mulig nuklear konflikt begrænset til Europa en ren foræring for de socialistiske landes kontaktdiplomati i Vesteuropa.109
Sovjetunionen havde gennem hele den kolde krig vist interesse for de socialdemokrater, der ikke var tilhængere af Danmarks medlemskab af NATO.
Det hastigere våbenkapløb og den stigende spænding efter 1979 tilskyndede
SUKP til stærkere tilnærmelser.110 Allerede i februar 1979 aflagde, som det
bliver nærmere beskrevet i kapitel 83, en socialdemokratisk delegation besøg
i Moskva. SUKP’s CK søgte fællesnævnere med det danske parti i sikkerhedspolitiske spørgsmål, og udtrykte i den forbindelse ønske om et samarbejde

106

SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40750: „Vorlage für die Aussenpolitische Kommission beim
Politbüro des ZK der SED. Betreff: Zur Stellung der Sozialdemokratie in der internationalen
Klassenauseinandersetzung – Möglichkeiten und Grenzen ihres Engagements und der Zusammenarbeit im Weltweiten Kampf um Frieden und Demokratie, um Entspannung, Rüstungsbegrenzung
und Abrüstung“. 6.11.1981; Om Sovjetunionens interesse for og vurdering af Socialdemokratiet, se
bl.a. O.K.Timasjkova: “Skandinavskaja sotsial-demokratija na sovremennom etape.“ [De skandinaviske socialdemokratiers i dag]1978; „Sotsial-demokratitjeskaja partija Danii (kratkaja spravka)“ [Det
danske Socialdemokrati, notat]13. juli 1989, GARF f. 10026, op. 4, d. 2787, ll. 16-19.
107
SAPMO/Barch:DY30/Vorl.SED/40485: „ Einfügung für den Bericht“. 29.1.1986.
108
SAPMO/Barch: DY 30/IV B 2/20: „Informationsmaterial zum Stand und der Entwicklung der
Beziehungen zwischen der SED und sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien“. 1978/1979.
109
SAPMO/Barch: DY 30/IV B 2/20: „Informationsmaterial zum Stand und der Entwicklung der
Beziehungen zwischen der SED und sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien“. 1978/1979.
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED: „Rede des Kandidaten des Politbüros und Sekretärs des ZK der
KPdSU B. N. Ponomarjow, auf der Beratung der Sekretäre der ZK der Bruderparteien der sozialistischen Länder für internationale und ideologische Fragen“. 3.11.1981.
110
„Sotsial-demokratitjeskaja partija Danii. Kratkaja spravka“ [Det danske Socialdemokrati. Kort
notat], 13. juli 1989, GARF f. 10026, op. 4, d. 2787, s. 16-19.
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med alle „progressive og fredselskende kræfter“.111 Da socialdemokraterne
endnu dannede regering, hæftede Sovjetunionen sig ved sprækker i den
NATO-tro linje såsom „kritik af USA’s militarisme“ og „modstand mod at øge
forsvarsbudgettet“, men noterede også at „socialdemokraterne grundlæggende holder på den atlantiske solidaritet“.112
Ambassaden noterede optimistisk i 1983, at der var velvilje over for sovjetiske synspunkter blandt danske socialdemokrater og socialister. Man tilskrev
det bl.a. de „konstruktive“ sovjetiske zoneforslag. Man bemærkede, at Danmark opførte sig som „uromageren i NATO“, og vurderede at en „korrektion
af Danmarks sikkerhedspolitik“ var inden for rækkevidde, og at det sikkerhedspolitiske flertal havde mulighed for at påtvinge regeringen sine synspunkter.113 Formentlig af disse årsager fremgik det i 1986 af SUKP’s instruktioner
til sovjetiske embedsmænd, der skulle have samtaler med danske politikere,
at de skulle udvise stor tilbageholdenhed hvis talen faldt på fodnoterne; emnet var ømtåleligt, og man kunne risikere at bremse en for Sovjetunionen
gunstig udvikling (se også kapitel 83).114
Samme forsigtighed prægede imidlertid ikke periodens autoritative sovjetiske udenrigspolitiske tidsskrifter. Her stillede man spørgsmålet, om den
„atlantiske solidaritet“ var i overensstemmelse med Danmarks nationale interesser, fordi USA og NATO udgjorde en trussel for stabiliteten i Norden. Man
fremhævede Danmark som et af de lande i alliancen, der „aktivt kæmpede for
at mindske truslen om en atomkrig“ og ikke var bange for at være i mindretal. Det muliggjorde i 80’erne dannelsen af „anti-raketflertallet“ ledet af Socialdemokratiet, som gentagne gange fik ros for at være med til at præge
Danmarks sikkerhedspolitiske ståsted, ligesom det bidrog til en bedring af
Øst-Vest forholdet ved ikke at støtte USA’s konfrontatoriske linje mod

111
Ob informatsii dlja rukovodstva Kompartii Danii“ [Om information til ledelsen i DKP], forordning fra SUKP’s CK til ambassadøren i Danmark, 22. februar 1979, RGANI f.4, op. 24, d. 835, ll.103-108.
112
Aksel-Vladimir Karlsen, „V atlantitjeskikh putjakh“ [På de atlantiske veje] Anmeldelse af Sven
Dahlin og Bjarne Jensen (red.) Udenrigs- og sikkerhedspolitik i Norden, SOC, 1981, Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 12, 1982, s. 130-32; 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, nr 1, 1988, s. 18, 26; J. Denisov,
„60 let otnosjenij mesjdu SSSR i stranami Severnoj Jevropy“ [60 års relationer mellem USSR og landene i Nordeuropa], Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 6, 1984, s. 36.
113
„O positsii Danii po probleme sosdanija besjadernoj sony na severe Jevropy. Spravka.“ [Om
Danmarks holdning til dannelsen af en atomvåbenfri zone i Nordeuropa], indberetning fra den sovjetiske ambassade i Danmark til MID’s skandinaviske afdeling, 22. december 1983, AVP RF f. 85, op.
73, p. 100, d. 12, ll. 102-104, 107-112; Samme holdning kom til udtryk i J. Denisov, „60 let otnosjenij
mesjdu SSSR i stranami Severnoj Jevropy“ [60 års relationer mellem USSR og landene i Nordeuropa], Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 6, 1984, s. 30-39.
114
“K peregovoram v Moskve s delegatsijej Presidiuma Folketinga Danii“ [Vedr. forhandlinger en
med delegation fra det danske folketings præsidium] indberetning af ambassadør B. Pastukhov, 3.
juli 1986, AVP RF f. 85, op. 76, p. 107, d. 10, l. 68.
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Sovjetunionen. Særligt fodnoten af 3. maj 1984 blev rost for at støtte de sovjetiske forslag på atomvåbenområdet.115
Den opmærksomhed, der blev rettet mod USA’s skærpede kurs over for
Sovjetunionen som et trumfkort for de socialistiske lande, kom også til udtryk
i DDR’s overvejelser om forholdet til de nordiske socialdemokratier. Den østtyske ledelse fastslog i en plan for diplomatiet og propagandaarbejdet over for
Norden for første halvdel af 1980’erne, at de nordiske socialdemokraters bekymring over den hårde linje gjorde disse partier til potentielle allierede i
kampen for fortsat afspænding og afrustning.116 I Østberlin var man i denne
sammenhæng ej heller blind for, at netop den amerikanske konfrontationslinje afstedkom ubehag inden for det danske socialdemokrati. Særlig statsminister Anker Jørgensens åbenlyse distance til den hårde linje tiltrak sig østtyskernes opmærksomhed.117 1980 rettede Erich Honecker en personlig henvendelse til statsministeren. Heri informerede han om DDR og de øvrige socialistiske landes nedrustningsinitiativer og fordømte planerne om opstilling
af nye amerikanske mellemdistanceraketter i Europa.118 Henvendelsen var
kombineret med en personlig gestus over for statsministeren, idet DDR overbragte ham Martin Andersen Nexøs arkiver, som man vurderede havde Anker
Jørgensens personlige interesse.119
Østtyskerne havde gennem mange år med svingende resultater søgt
kontakter til socialdemokratiske kredse. Efter oprettelsen af en østtysk ambassade havde det været et mål for diplomaterne at formå det danske Socialdemokrati til at etablere partikontakter med SED. I løbet af 1970’erne havde
Socialdemokratiet været afvisende over for denne type af formaliserede rela115

Ju. Denisov, “Sovetskij Sojus – Danija: Rasvitije dobrososedskikh svjasej.“ [Sovjetunionen- Danmark:
udviklingen af det gode naboskab] Mesjdunarodnaja Sjisn nr. 7, 1986, s. 100-01; V. Dmitrijev, “Borba
sa besjadernuju sony na Severe Jevropy“ [Kampen for en atomvåbenfri zone i Nordeuropa]
Mesjdunarodnaja Sjisn nr. 6, 1986, s. 124, 128; Axel-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 nr. 1, 1988, s.29; jf. kapitel 83.
116
SAPMO/Barch:DY30/IV 2/2.115/22. Aussenpolitische Kommission beim Politbüro des ZK der
SED: „Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen zwischen der DDR und den Staaten
Nordeuropa 1981-1985“. 23.9.1981.
117
SAPMO/Barch: DY 30/J IV 2/20/129: „Information für das Politbüro. Betrifft: Internes Treffen
Sozialdemokratischer Parteien in Amsterdam am 10.1.1981“. 4.2.1981.
BA: DA1/15635: „Information und Gesprächempfehlung für das Mitglied des Politbüros des ZK der
SED und Präsidenten der Volkskammer der DDR, Genossen Horst Sindermann zum Antrittsbesuch
des Ausserordentlichen und Bevollmächtigten Botschafters des Königreiches Dänemark in der
DDR, Henrik Holger Haxthausen“. 5.10.1981.
118
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40758: Erich Honecker til Anker Jørgensen. 1979.
119
SAPMO/Barch: DY 30/IV B 2/20/177: „Vermerk über ein Gespräch des Mitglieds des Politbüros
und Sekretär des ZK der SED, Paul Verner, mit dem Ministerpräsidenten des Königreiches
Dänemark, Anker Jørgensen, Vorsitzneder der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks, am 8.
November 1979 im Sitz des dänischen Ministerpräsidenten“; „Presse- und auslandsinformatiorische
Massnahmen in Vorbereitung und Durchführung der Übergabe des in der DDR befindliche
Nachlasses von Martin Andersen Nexö an Dänemark“. 25.4.1980.
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tioner.120 Den socialdemokratiske ledelse af LO var vred over propaganda på
de såkaldte Arbejderkonferencer, hvor østtyskere og danske kommunistiske
fagforeningsfolk tordnede mod LO.121 I starten af 1980’erne signalerede østtyskerne atter, at de var parate til optage formaliserede kontakter til flere dele
af den socialdemokratiske bevægelse. Gennem ambassaden i København
sendte DDR følere ud til såvel partiledelsen, til DSU som til LO.122 At man fra
østtysk side var parate til at komme den socialdemokratiske fagbevægelse i
møde kom til udtryk derved, at den østtyske statslige fagbevægelse FDGB tog
initiativ til at kappe båndene til kommunisterne på skibsværftet B&W, en arbejdsplads der traditionelt havde været en kampplads for kommunister og socialdemokrater.123
Umiddelbart var reaktionen fra den socialdemokratiske bevægelse henholdende. Resultatet af tilnærmelserne var øget dialog med enkeltpersoner i partiledelsen, der dog fortsat modsatte sig partirelationer til SED. Mere lovende
viste kontakterne til den socialdemokratiske fagbevægelse sig. DDR havde siden 1960’erne haft gode kontakter til SID.124 Fra 1980’erne indledte den østtyske ambassade en række samtaler med formanden for LO, Thomas Nielsen.
Østtyskerne hæftede sig med tilfredshed ved, at det var den eneste øst-ambassade, som LO-formanden havde regelmæssige kontakter til.125 Kontakterne
udviklede sig herefter til samarbejdskontakter mellem den statskontrollerede
fagbevægelse „Freier Deutscher Gewerkschaftsbund“ (FDGB), hvor lederen,
politbureaumedlemmet Harry Tisch, mødtes på chefniveau med LO.126 De
officielle forbindelser mellem det sovjetiske LO og det danske LO var blevet
afbrudt i 1968. De blev genoptaget i 1986.127 Temaet for kontakterne til fag120
Eksempelvis SAPMO/Barch: DY 30/IV B 2/20/365: „Vermerk über ein Gespräch des Botschafter,
Gen. Heilmann, mit dem Vorsitzenden des Aussenpolitischen Ausschusses des dänischen Parlaments
Jørgen Peder Hansen, dem Sekretär des SPDä-Fraktion, Karl Johann Mortensen, sowie dem SPDäAbgeordneten und Sekretär der dänischen Metallarbeitergewerkschaft, Erik Andersen in der
Botschaft“. 14.5.1973
121
SAPMO/Barch: DY34/9208: Reinhard Sommer til Herbert Warnke. 23.10.1972; „Information
über die Entwicklung der gewerkschaftlichen Zusammenarbeit und die Aktionseinheit der Gewerkschaft in Europa“. 5.3.1973; DY34/11136:Otto Heilmann til FDGB Abt. Int. Ver. 23.1.1974.
122
SAPMO/Barch: DY24/115726: Lothar Klein til Jochen Willerding. 23.4.1979; Lothar Klein til
Jochen Willerding. 14.5.1980; DY34/12971: „Verkerk über ein Gespräch des Gen. Botschafter, Heinz
Oelzner, mit dem Vorsitzenden des dänischen Gewerkschaftsbundes (LO), Thomas Nielsen, am
12.11.1980“. 18.11.1980.
123
SAPMO/Barch: „Aktennotz. Betr. Anruf Gen. Erich Wetzl, ZK der SED“. 5.3.1980.
124
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/20/280. „Komplexer Massnahmen- und Orientierungsplan zur Verbesserung der Beziehung der DDR/Dänemark der BPO der HV/VV Dänemark“. 4.7.1961.
125
DY34/ 12971: „Vermerk über ein Gespräch des Gen. Botschafter, Heinz Oelzner, mit dem
Vorsitzenden des dänischen Gewerkschaftsbundes (LO), Thomas Nielsen, am 12.11.1980“.
18.11.1980.
126
SAPMO/Barch: DY34/13252: „Bericht über den Aufenthalt einer Delegation des Bundesvorstandes des FDGB am 29. und 30. Mai 1987 in Dänemark“. 1.6.1987.
127
„Nekotoryje predlosjenija po dalnejsjemu rasvitiju sovetsko-datskogo profsojusnogo sotrudnitjestva“ [Nogle forslag til yderligere udvikling af det sovjetisk-danske fagforeningssamarbejde], skrivelse til lederen af det sovjetiske LO fra den sovjetiske ambassade i Danmark, 21. oktober 1987, AVP
RF f. 85, op. 77, p. 110, d. 9, ll. 59-64.
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bevægelsen var afspændings- og fredsbevægelsen. Østtyskerne var i den forbindelse meget tilfredse med, at den magtfulde danske fagbevægelse engagerede sig i afspændings- og fredssagen.128 Fagforeningernes medvirken i protesterne mod raketter og for afspænding fik positive ord med på vejen.
Således roste lederen af den østtyske udlandspropaganda Manfred Feist i en
intern analyse danskernes brug af strejkevåbnet til fordel for fredssagen som
et eksempel til efterfølgelse.129
Dialogen mellem østtyskerne og socialdemokraterne blev styrket i anden
halvdel af 1980’erne, men endnu i 1988 understregede DDR-ambassaden i
København behovet for at styrke kontaktarbejdet, særlig over for Socialdemokratiet og partiet Venstre.130 Det forbedrede forhold kunne formodentlig ikke
mindst tilskrives den forbedrede internationale atmosfære. Særligt to forhold
fremmede kontakten til de danske socialdemokrater. For det første skabte
Gorbatjovs magtovertagelse en situation, hvor Sovjetunionen handlede udenrigspolitisk offensivt på nedrustningsområdet ved blandt andet at give køb på
hidtidige krav. Det var med til at skabe et klima, hvori de socialistiske landes
fremstød på afspændingsområdet fandt øget genklang i den vestlige offentlighed.131 For det andet udviklede de socialistiske lande generelt deres forhold
til den internationale socialdemokratiske bevægelse. Generalsekretæren for
Socialistisk Internationale Willy Brandt havde i 1979 været i Moskva for at føre
samtaler med Bresjnev og Ponomarjov om afspænding.132 I 1986 var forholdet
så udviklet, at officielle repræsentanter fra Østeuropas kommunistiske partier
var til stede som observatører ved den Socialistiske Internationales kongres i
Lima i 1986.133 Tilsvarende gæstede vesteuropæiske socialdemokrater flere
kommunistiske partier.
De danske socialdemokrater indgik fra midten af 1980’erne i et multilateralt afspændingsnetværk bestående af seks kommunistiske og socialdemokratiske partier fra mindre europæiske lande. Foruden Danmark, der var repræ-

128

BA/Hoppegarten: DZ9/2332: „Friedensbewegung in Dänemark“.1982
DZ9/1638: „ Aktionen Sept/Okt/Nov 1980, Pläne f. 1981“; SAPMO/Barch: DY34/13252: „Information über das Treffen der Vorsitzenden von Gewerkschaftsorganisationen Nordeuropas, der UdSSR
und der DDR am 28. Und 29. Mai 9 in Helsinki.“ 31.8.1987.
129
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED40672: “Aktuelle Fragen der Auslandsinformation der DDR“.
Referat: Mitglied des ZK der SED und Leiter der Abteilung Auslandsinformation des ZK der SED,
gen. Manfred Feist.“ 25.4.1986.
130
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40511: „Protokoll zur Berichtsversammlung am 5.11.1988“.
15.11.1988.
131
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40511: Partisekretær Bernd Petschicks beretning i SED’s GO på
ambassaden i København. 5.11.1988; Gerd-Rüdiger Stephan, „Deutsch-Deutsche Beziehungen vor dem
Hintergrund von „Glastnost“ und „Perestroika“ (1982-1990)“. Ulrich Pfeil, Die DDR und der Westen. Transnationale Beziehungen 1949-1989, 2001, s. 117-134.
132
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/20.1: „Information über einen Besuch der Arbeitsgruppe der
Sozialistischen Internationale für Fragen der Abrüstung in der Sowjetunion“. 15.10.1979.
133
SAPMO/Barch: DY30/J IV 2/20/189: „ Bericht über die Teilnahme eines Vertreters der SED am
17. Kongress der Sozialistischen Internationale vom 20. bis 22.6.1986“. 3.7.1986.
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senteret ved Lasse Budtz, deltog Holland og Belgien på den vestlige side og
DDR, Ungarn og Bulgarien på østsiden. Forestillingen var, at de mindre europæiske lande i deres respektive alliancer skulle presse på for nedrustning og
afspænding.134 Dog var der for østeuropæerne den ulempe ved projektet, at
deres vestlige partnere på dette tidspunkt ikke var ved magten. DDR-ambassaden i København så yderligere to problemer for det danske Socialdemokratis vedkommende. For det første skønnede de, at Socialdemokratiet op
gennem firserne ikke var parate til at danne regering.135 Og for det andet mistænkte de socialdemokraterne for i nogen grad at tale med to tunger, når de
kritiserede NATO. Ambassaden påpegede, at socialdemokraterne risikerede
at falde tilbage på en pro-NATO linje, hvis de genvandt magten.136
Særligt relevant for tilnærmelsen mellem SED og det danske Socialdemokrati var, at det vesttyske socialdemokrati havde fortsat en aktiv samarbejdslinje med de socialistiske lande.137 Samarbejdet om nedrustning og atomfri
zone fandt for eksempel fra 1980 sted i den internationale kommission for
sikkerhed og nedrustning, den såkaldte „Palme kommission“, hvor blandt andet Egon Bahr og Georgij Arbatov havde sæde.138 I anden halvdel af 1980’erne
formaliserede SPD og SED samarbejdet på afspændingsområdet. Det førte til
et fælles udspil om en zone fri for kemiske våben i Centraleuropa samt et fælles SPD-SED ideologipapir. Det sidstnævnte dokument optegnede de punkter,
hvor partierne var enige, hvilket primært var på afspændingsområdet, og
hvad partierne var uenige om, idet SPD slog fast, at de var en del af det vestlige demokrati med vægt på magtdeling, pluralisme og menneskerettigheder.
Dokumentet fremkaldte stor strid inden for SPD og – som noget helt usædvanligt – også en skarp strid i politbureauet i SED.139
134

SAPMO/Barch: DY 30 J IV 2/3 A/4453: „7. Zweites multilaterales Treffen kommunistischer (SED,
USAP, BKP) und sozialistische/soziademokratischer Parteien(SP Belgiens – Flämische –, SP Dänemarks, PvdA der Niederlände ) am 31. Oktober und 1. November 1986 in Budapest“. 16.9.1986.
DY30/J IV 2/20/201: „Information für das Politbüro. Betrifft: Bericht über die Gespräche mit einer
Delegation der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks“. 21.8.1986.
135
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40756: „Vermerk über ein Gespräch des Botschafter, Genossen
Norbert Jaeschke mit dem Vorsitzenden der KP Dänemarks, Genossen Jørgen Jensen am 2.4.1986“.
3.4.1986.
136
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40544: „Monatsbericht Juni 1988“. 6.7.1988.
137
„Ottjot Mesjdunarodnoj komissii po rasorusjeniju i besopasnosti (Komissija Palme) [Rapport fra
den internationale kommission for nedrustning og sikkerhed (Palme kommissionen)] Indberetning
af G. Arbatov, 25. december 1981, s. 23, link nr. 0850, Soviet Archives at INFO-RUSS. (Benyttet 29.
marts 2005)
138
„Postanovlenije. Vopros Sovjetskogo komiteta sasjtjity mira“ [Forordning. Spørgsmål fra den sovjetiske komite for fredens forsvar] SUKP’s CK’s sekretariat, 10. november 1980, link nr. 0848, Soviet
Archives at INFO-RUSS. (Benyttet 29. marts 2005); „Ottjot ob utjastii v sasedanii mesjdunarodnoj komissii po rasorusjeniju i besopasnosti („Komissija Palme“), sostojavsjejsja v Vene v perijod s 13 do15
dekabrja 1980“, [Rapport om deltagelse i møde i den internationale kommission for nedrustning og
sikkerhed i Wien 13. – 15. december 1980] 31. december 1980, s. 12, link nr. 0850, Soviet Archives
at INFO-RUSS (benyttet 29. marts 2005).
139
Rolf Reissig, Dialog durch die Mauer. Die Umstrittene Annäherung von SPD und SED, 2002, s. 37ff.;
Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent, 1993, s. 324f.
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SPD-SED-samarbejdet fik umiddelbar betydning for det danske Socialdemokratis forhold til DDR. En tydelig afsmittende effekt sås i de samtaler,
som både ledende DSU’ere og senior-socialdemokrater førte med østtyske diplomater. Diskussionen drejede sig først og fremmest om europæiske og tysktyske afspændingstemaer snarere end danske forhold.140 Samtalerne var de
primære påvirkningskanaler for østtyskerne i forhold til socialdemokraterne.141 De tysk-tyske initiativer kunne bruges til at fremme lignende nordiske
tanker. Der var således en klar parallel mellem tanken om en zone fri for kemiske våben i Centraleuropa og initiativet til et atomvåbenfrit Norden. Sidstnævnte var et af de centrale temaer, hvor østtyskerne havde sammenfaldende
interesser med de danske socialdemokrater. Det resulterede i, at Anker
Jørgensen i 1988 optrådte som en af hovedtalerne ved den store konference,
som østtyskerne afholdt i Østberlin med atomvåbenfri zoner som tema.142
Forholdet mellem Socialdemokratiet og SED udviklede sig op gennem
1980’erne til det punkt kort før DDR’s sammenbrud, hvor de to partier aftalte
faste partikontakter, men relationerne var ikke gnidningsløse. Det kom eksempelvis til udtryk i et møde mellem politbureaumedlemmet Werner Felfe,
der gæstede Danmark, og socialdemokraten Bjørn Westh. Østtyskerne stemplede Westh som ganske ukonstruktiv, hvilket normalt dækkede over, at de
blev imødegået. I modsætning hertil mente Felfe, at østtyskerne havde haft
gode og konstruktive samtaler med den borgerlige regering.143
Foruden problemer om mennesker, der blev forfulgt i DDR eller ikke
kunne rejse ud, var der temaer, som østtyskerne frygtede, at danskerne ville
trække ind i samtalerne. Grundlæggende var ideen at præsentere danskerne
for positive visioner om den fredelige sameksistens – ikke at diskutere irriterende problemer. To af de mest fremtrædende problemer af denne art var bekæmpelsen af Solidaritet i Polen og den sovjetiske krig i Afghanistan, som
man fra DDR-side betegnede med eufemismen den socialistiske broderhjælp.
De spørgsmål gruede de østtyske repræsentanter for, men kunne gentagne
gange til deres tilfredshed glæde sig over, at de danske fagforeningsfolk var
140

SAPMO/Barch: DY34/12971: „Vermerk über ein Gespräch mit dem internationalen Sekretär des
Bundesvorstandes dän. Gewerkschaften (LO), Kjeld Åkjær, am 17.10.85“. 17.10.1985.
DY24/115726: „Vermerk über ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der “Sozialdemokratischen
Jugend Dänemarks“, Jens Christiansen, am 19.2.87 in der DSU-Zentrale“. 26.2.1987.
DY30/Vorl.SED/39108: „Monatsbericht September 1987“. 14.10.1987.
141
A.P. Bondarenko, MID, til V. Sagladin, vicechef i CK’s internationale afdeling, 16. marts 1977, link
nr. 0615, Soviet Archives at INFO-RUSS. (Benyttet 29. marts 2005)
142
SAPMO/Barch: DY34/13287: „Rede von Anker Jörgensen Vertreter des Sozialistischen Partei
Dänemark, Vorsitzender des Nordischen Parlamentarierkomitees für eine kernwaffenfreie Zone
ehemaliger Ministerpräsident“. 1988.
143
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40757: „Vermerk über das Gespräch des Genossen Werner Felfe
mit dem Mitglied des Parteivorstandes der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks und
Abgeordneten des Folketing Björn Westh am 22.1.1985 in Kopenhagen“. 22.1.1985.
„Vermerk über das Gespräch des Gen. Werner Felfe mit dem Aussenminister Dänemark, Uffe
Ellemann-Jensen, anm 22.1.1985 im dän. Aussenministerium“. 22.1.1985.
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tilbageholdende i forhold til Solidaritets-problematikken. I en diskussion
mellem LO-formand Thomas Nielsen og ambassadør Heinz Oelzner i november 1980 vedrørende forholdene i Polen, udtrykte Thomas Nielsen håbet om
en snarlig løsning samt, at man fra dansk side ikke havde nogen planer om at
blande sig i indre polske forhold.144 Formlen om indblanding i indre forhold
var en yndet formulering anvendt af østlande, når talen var om vestlig kritik
af menneskerettighederne i de socialistiske lande.
Det polske spørgsmål gav anledning til stærkere meningstilkendegivelser
mellem leder af DDR ambassadens politiske afdeling Alois Hak og LO’s internationale sekretær John Svenningsen. Svenningsen fremhævede den sociale
stabilitet i DDR i modsætning til Polen. Den manglende stabilitet her havde
ifølge hans mening ført til dannelsen af „Solidaritet“. Svenningsen mente, at
den officielle polske fagbevægelse havde tabt følingen med basis, og at „Solidaritet“ udelukkende varetog arbejdernes sociale interesser og følgelig ikke
kunne affejes som kontrarevolutionære, som Erich Honecker havde gjort det
på SED’s partikongres. På baggrund af de legitime sociale krav støttede LO
sammen med den øvrige nordiske fagbevægelse „Solidaritet“ med trykkeriudstyr. Derimod holdt LO sig klart fra den politiske dissidentgruppe KOR, som
ikke blev tilskrevet nogen større rolle. Generelt støttede Svenningsen et
„Solidaritets“-synspunkt. Svenningsen stillede sig desuden forstående over for
de vestlige regeringers pres mod Warszawapagt-landene i det polske spørgsmål, ikke mindst i lyset af disse landes interventioner i Ungarn 1956 og
Tjekkoslovakiet 1968. Dog afviste han, at dansk LO ønskede at blande sig, og
at Polen skulle træde ud af Warszawapagten. Status quo skulle opretholdes,
og også Sovjetunionen skulle være tilbageholdende. Da de forskellige meninger på det punkt var ridset op, men også den sædvanlige fællesnævner for
enighed, nemlig afspændingen, fortsatte samtalen ved, at Hak præsenterede
sit syn på USA og Reagan; i den sammenhæng fremhævede den østtyske samtalepartner de sammenfaldende meninger med fremtrædende socialdemokrater som udenrigsminister Kjeld Olesen og den udenrigspolitiske ordfører
Lasse Budtz.145 En skarpere holdning præsenterede LO i en senere samtale
med Hak, hvor Solidaritet blev kaldt den eneste frie og demokratiske fagforening i de socialistiske lande. Samtidig indeholdt diskussion også en efter østtysk opfattelse konstruktiv dialog om afspænding og behovet for en udsættelse af NATO’s dobbeltbeslutning. Desuden kunne de to parter ifølge det
østtyske referat enes i deres kritik af Reagans oprustningspolitik.146
144
SAPMO/Barch: DY34/ 12971: „Vermerk über ein Gespräch des Gen. Botschafter, Heinz Oelzner,
mit dem Vorsitzenden des dänischen Gewerkschaftsbundes (LO), Thomas Nielsen, am 12.11.1980“.
18.11.1980
145
SAPMO/Barch: DY34/12971: „Vermerk über ein Gespräch mit dem Sekretär für Internationale
Fragen des dänischen Gewerkschaftsbundes (LO), John Svenningsen, am 24.4.1981“. 28.4.1981.
146
SAPMO/Barch: DY34/12971: „Vermerk über ein Gespräch mit den LO-Funktionären für internationale Arbeit John Svenningsen und Kjeld Åkjær am 1.12.1981 in der Botschaft der DDR“.
15.12.1981.
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Mere positive vibrationer med hensyn til Polen fik man på DDR-ambassaden fra SID, hvilket kom til udtryk i en samtale med formand Hardy Hansen
samt Willy Strube og Kaj Buch. Ambassaden hæftede sig særligt ved, at Willy
Strube skulle have sagt, „at hårene rejser sig på hovedet af de danske arbejdere over, at de polske arbejdere med deres krav om frie fagforeninger kræver de kapitalistiske tilstande genindført på dette område“.147
En række grundlæggende spørgsmål i forholdet mellem Øst og Vest blev
berørt under en frokost på DDR’s ambassade den 18. april 1980, hvori deltog
DSU-formand Finn Larsen, DSU-generalsekretær Claus Jensen og ambassadens 3. sekretær Thomas Georgi. Hovedårsagen til den skærpede internationale situation så de to danskere ifølge Georgis referat i, at supermagterne forsøgte at bremse de sociale omvæltninger i den tredje verden, subsidiært at
underordne dem deres egne politisk-strategiske mål. Derfor fordømte DSU
kategorisk enhver indblanding i andre landes anliggender. Om Afghanistan
sagde de, at de sammen med moderpartiet betragtede den sovjetiske indgriben i Afghanistan som en grov politisk fejl, der havde negativ indflydelse på
afspændings- og nedrustningsbestræbelserne. De mente, at Sovjetunionen
forfulgte imperialistiske mål og i lighed med USA ville dominere andre stater.
DSU afviste alle sovjetiske forsøg på at retfærdiggøre invasionen i
Afghanistan. I dansk perspektiv havde DKP gennem sin støtte til Sovjetunionen i denne sag igen isoleret sig fra den danske befolkning og yderligere
forringet mulighederne for samarbejde med andre partier. Om den skærpede
situation i Europa sagde de – stadigvæk ifølge det østtyske referat – at Europa
var politisk stabilt i den forstand, at her vovede parterne ikke at angribe hinanden. Derfor var en fortsættelse af våbenkapløbet i Europa meningsløst og
udgjorde et spild af vigtige ressourcer. DSU var tilfreds med de ensidige sovjetiske skridt til tilbagetrækning af begrænsede troppekontingenter fra DDR,
men tilføjede, at tropperne måske skulle erstatte styrker, der var indsat i
Afghanistan, og at en sådan tilbagetrækning ikke betød særlig meget i den
moderne våbenteknologis tidsalder. De to DSU’ere gav udtryk for DSU’s traditionelle holdning, at Danmark burde melde sig ud af NATO, og de kritiserede NATO’s dobbeltbeslutning og langtidsprogram. DSU delte ikke argumentet om en voksende trussel fra øst. På grund af DSU’s kritik af Sovjetunionen karakteriserede Thomas Georgi DSU’s grundholdning som „opportunistisk“ og „antisovjetisk“.148
Et stort irritationsmoment i de to partiers gryende samarbejde var Socialdemokratiets aflysning af sin deltagelse i en stor fredskongres i Bellacentret,
147
SAPMO/Barch: DY34: „Vermerk über ein Gespräch des Botschafters, Gen. Oelzner, mit dem
Vorsitzenden der Spezialarbeitergewerkschaft Dänemarks (SID), Hardy Hansen, am 25.8.80“.
29.8.1980.
148
SAPMO/Barch: DY24/ 115726: „ Vermerk über ein Gespräch am 18.4.1980 mit dem vorsitzenden
der sozialdemokratischen Jugendorganisation Dänemarks (DSU) Finn Larsen und dem Generalsekretär der DSU, Jensen“. 22.4.1980.
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som Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed afholdt i samarbejde med
Verdensfredsrådet i 1986.149 Såvel for Sovjetunionen som for DDR var det en
skuffelse, at socialdemokraten Lasse Budtz kritiserede kongressen som „et ensidigt arrangement styret af det af Moskva kontrollerede Verdensfredsråd“.150
Med socialdemokraternes frafald fremstod kongressen primært som et kommunistisk arrangement. Selvom der altså eksisterede brydningsflader, der
bundede i forskellige opfattelser mellem socialdemokraterne og deres østtyske samtalepartnere, så gjaldt det efter sovjetisk og østtysk opfattelse om at
fastholde de felter, hvor man kunne nå til enighed. Af samme grund blev kontroversielle emner sjældent bragt frem i dialogen. Fra de østtyske diplomaters
side blev det understøttet af gentagne præsentationer af DDR’s freds- og afspændingsinitiativer.
Et grundlæggende problem ved kontakterne var, at efter de østlige kommunistpartiers opfattelse skulle de vestlige socialdemokrater tilpasse sig de socialistiske landes holdninger til sikkerhedspolitikken. Chefen for SUKP’s CK’s
internationale afdeling Boris N. Ponomarjov indskærpede eksempelvis i 1978
over for sine kolleger fra de øvrige socialistiske lande, at man skulle forhindre, „at socialdemokratisk tankegods trænger ind i vore lande“.151 De østlige
kommunistpartiers tro på, at de som marxister-leninister sad inde med den videnskabelige sandhed om politiske mål og midler lå hele tiden i baggrunden
som en divergerende forståelse af centrale begreber. Således så man i østlandene den fredelige sameksistens som en integreret del af klassekampen, der
rettede sig mod samfundsformen i Vesteuropa. Den fortsatte tilspidsede klassekamp betød, at man fra kommunistisk hold mente at kunne benytte socialdemokraterne som alliancepartnere på kort sigt, mens man arbejdede for idealet om revolutionære omvæltninger på længere sigt.

Det Radikale Venstre
Som et mindre parti fik Det Radikale Venstre også megen opmærksomhed fra
østlandenes side på grund af partiets modstand mod oprustningen. For PET
så det ud til, at det var DDR-ambassaden, der havde fået opgaven med kontaktsøgning til dette parti, mens det primært var Sovjetunionens repræsentanter, der kontaktede politikere fra SF.152 En markant undtagelse fra denne regel var den aldrende radikale politiker Hermod Lannung, der i mange år
149

Referat af mødet i SUKP, indberetning fra den danske ambassade i Moskva, 2. oktober 1986,
UM.5.E95a.
150
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./2903: „Information über den Stand der Vorbereitungen zum
Weltkongress anlässlich des Internationalen Jahres des Friedens, Kopenhagen 15.-19. Oktober
1986“. 23.6.1986
151
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40466. „Rede des Kandidaten des Politbüros und Sekretärs des
ZK der KPdSU, Gen. B. N. Ponomarjow, auf der Beratung der Sekretäre der ZK der Bruderparteien
der sozialistischen Länder für internationale und ideoligsche Fragen“. 3.11.1981
152
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137 og 145.
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Hermod Lannung, medlem af Det Radikale Venstre og
Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen samt særdeles
aktiv i fredsbevægelsen. Som ung havde Lannung i 192324 været leder af Fridtjof Nansens hjælpearbejde for de intellektuelle i Rusland. (Landsforeningens arkiv).

både havde spillet en væsentlig rolle i Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen samt i fredsbevægelsen, for eksempel i International Liason Forum of
Peace Forces, som havde sæde i Genève. De danske efterretningstjenester
mente, at østblokken spændte Lannung for sin vogn, da han indgik i planlægningen af den ambitiøst anlagte verdensfredskongres, som Verdensfredsrådet
formelt stod som arrangør af, og som blev afholdt i Bellacentret 15.-19. oktober 1986. Det fremgår af korrespondance fra Hermod Lannung, at han havde
påtaget sig opgaven at afbalancere østlandenes rolle i forberedelserne og
sikre en bred deltagelse.153 Det gjorde han ved at søge deltagelse af vestligt
baserede føderale foreninger, som i hans øjne delte fredsbudskabet med østlandene.154 Lannung søgte også i USA at få prominente talere som Edward
Kennedy, William Fulbright, og Jesse Jackson til Danmark.155 I foråret 1986
søgte Lannung at inddrage så mange som muligt af de uofficielle østeuropæiske grupper som Solidaritet og Charter 77.156 Disse afbalanceringsforsøg lykkedes ikke til fulde, jf. nedenfor.
Det var PET’s indtryk, at både Sovjetunionens, DDR’s og Polens repræsentanter efter 1985 øgede deres interesse for Det Radikale Venstre på grund af
partiets forsvarspolitiske holdninger.157 DDR-ambassaden gjorde sig lignende
overvejelser.158
I tiden frem til 1973, hvor landet endnu ikke var officielt anerkendt af Danmark, havde DDR søgt støtte til en anerkendelse hos Det Radikale Venstre.
Som omtalt i kapitel 42 var disse bestræbelser blevet kronet med nogen succes, idet flere radikale politikere engagerede sig i sagen. Efter anerkendelsen
var det imidlertid ikke lykkedes at fastholde eller institutionalisere forbin153

Brev til en FN-embedsmand 16. august 1985, Hermod Lannungs privatarkiv, RA.
Brev af 4. september 1986, Hermod Lannungs Privatarkiv, RA.
155
Indberetning fra den danske mission i New York 1. august 1986, UM.5.E.95.a.
156
Brev til Dieter Heinrich vedrørende Fredskongressen i København, 8. april 1986. Hermod
Lannungs Privatarkiv, RA.
157
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 145.
158
SAPMO/Barch: GO.
154
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delserne. Ved indgangen til 1980’erne fandt den østtyske ledelse, at de gamle
kontakter burde reaktiveres.159 Foruden kontakten til DDR’s ambassade anvendte man fra østtysk side det formelt uafhængige østtyske bondeparti DBD
(„Demokratische Bauernpartei Deutschlands“). Reelt var det som alle andre
institutioner og organisationer i DDR – delvist bortset fra kirken – et redskab
for SED, og Bondepartiet var forpligtet på SED’s program. Da DBD officielt
var et ikke-socialistisk parti, kunne det bruges til at opdyrke forbindelser til
andre partier, der ligesom Socialdemokratiet ikke var marxistiske. Bondepartiets kontakter var overvejende til andre ikke-socialistiske „skyggepartier“ i
Østeuropa. Desuden havde det gennem mange år et mere udbygget samarbejde med det finske agrarparti.160 I anden halvdel af 1980’erne opbyggede
DDR’s bondeparti også kontakter til de radikale. De to partier udvekslede en
række delegationer og sendte repræsentanter til hinandens kongresser. Kontakten nåede et højdepunkt umiddelbart før Berlin-murens fald med udkastet
til formaliserede partirelationer.161
I kontakterne var det DDR’s mål at præsentere de radikale for DDR’s og
Sovjetunionens udenrigspolitik og nedrustningsforslag. Danskerne skulle forsikres om, at denne politik understøttede såvel freden som afspændingen
mellem Øst og Vest.162 Bondepartiet ville dermed bidrage til „det gode naboskab“ mellem Danmark og DDR og en yderligere understøttelse af normaliseringen.163 At forholdet blev set som en integreret del af den samlede østtyske
og sovjetiske udenrigspolitik kom til udtryk ved, at Bondepartiet over for de
radikale fremhævede såvel ånden fra Schlüters besøg i DDR som Gorbatjovs
nedrustningsinitiativer.164 Gennemslagskraften af samarbejdet er vanskelig at
vurdere, men Bondepartiet fremhævede til det sidste, ligesom de øvrige østlandes indberetninger om kontakter til grupper i Vesten, den positive betydning af, at kontakterne blev videre udbygget.165
159

SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.115. Aussenpolitische Kommission beim Politbureau des ZK der
SED. „Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen zwischen der DDR und den Staaten Nordeuropas 1981-1985“. 23.9.1981.
160
Se eksempelvis SAPMO/Barch:DY60/4661: „Information über die Auslandsarbeit der DBD im
Jahre 1979 und Aktivitäten für 1980“. 30.1.1980.
161
SAPMO/Barch: DY 60/4661: „Bericht über die Auslandstätigkeit der Demokratischen
Bauernpartei Deutschlands (DBD) im Jahre 1988 und Plan der Auslandsaktivitäten für 1989“.
DY60/4609: „Antwort zu möglichen Elementen einer Zusammenarbeitsverabredung zwischen
Demokratische Bauernpartei Deutschlands und Det Radikale Venstre, Dänemarks.“ 16.6.1989.
162
SAPMO/Barch: DY60/ 3435: „Direktive für den Besuch einer Delegation der Radikalen Venstre
Dänemarks als Gast des Parteivorstandes der DBD vom 16.-20.11.86 in der DDR“. 27.10.1986
163
SAPMO/Barch: DY60/ 3526: „Direktive für die Entsendung einer Delegation des Parteivorstandes der DBD zur Teilnahme an der Landeskonferenz 1989 der Radikalen Venstre Dänemark“. 1.8.1989.
164
SAPMO/Barch: DY60/ 3503: „Information über den Aufenthalt einer Delegation des Jugendverbandes der Radikalen Venstre Dänemarks als Gast des Parteivorstandes der DBD in der DDR“
8.11.1988.
165
SAPMO/Barch: DY60/ 4661: „Bericht über die Auslandstätigkeit der DBD im Jahre 1989 und
Plan der Auslandsaktivitäten für 1990“. 2.10.1989.
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Ligesom i forholdet mellem DDR og Socialdemokratiet var relationerne
mellem østtyskerne og de radikale ikke uden knaster. De radikale brugte
blandt andet deres samtaler med østtyske diplomater til at kritisere menneskerettighedernes dårlige vilkår i DDR. Officielle besøg, som Det Radikale
Venstre foretog i DDR, gav flere gange anledning til kritik. Det fremgår eksempelvis af en tale, som den radikale landsformand Thorkild Møller holdt
på Bondepartiets kongres. Som regel var kongresser et forum, hvor partierne
bekræftede hinanden i den rigtige kurs. Men foruden den obligatoriske tak
for indbydelsen og gode ønsker til kongressen, flettede Thorkild Møller en
kritik af såvel den østlige forvaltning af menneskerettighederne som behandlingen af den uafhængige fredsbevægelse i DDR ind i sin tale.166 Irritationen
over synspunkter, der ikke stemte overens med de østtyske, kom f. eks. til udtryk i forbindelse med et delegationsbesøg fra Radikal Ungdom i DDR i 1988.
Her konstaterede værterne efter besøget, at de radikales holdning til nedrustningsspørgsmål ofte svarede til NATO’s, som f.eks. at Sovjetunionen var overlegen inden for forskellige våbenkategorier, og at Warszawapagtlandene også
havde moderniseret deres våben.167
Da det var et af hovedtemaerne i østblokkens politik over for de vestlige
lande at nedtone „truslen fra Øst“, var sådanne holdninger ikke velsete.
Værterne kunne dog glæde sig over, at de kunne nå til enighed med de radikale, når det gjaldt nedrustning på atomvåbenområdet samt forslaget om
Norden som atomvåbenfri zone.

SF og VS
Østlandene havde også interesse i at opnå aftaler med SF’ere, som efter deres
opfattelse var oplagte til at udbrede synspunkter, der fremstillede Sovjetunionens syn på forskellige internationale spørgsmål, uden at de kunne spores tilbage til Sovjet. F.eks. citerede PET i sit materiale fra 1986 – antagelig efter informationer fra Gordijevskij – at Moskva var „meget tilfreds“ med, at det
var lykkedes et medlem af SF at overtale Socialdemokratiet til at modsætte sig
Danmarks bidrag til INF-raketterne.168 De sovjetiske repræsentanter i Danmark havde i december 1983 den opfattelse, at den aktuelle parlamentariske
situation muligvis kunne bringe de socialistiske partier til at presse Socialdemokratiet ud af dets „tvetydige holdning“ i NATO-spørgsmål.169 PET fulgte
166

Per Michaelsen, Mette Herborg, Stasi og Danmark. De østtyske arkiver afslører agenter og medløbere,
1996, s. 38-39.
167
SAPMO/Barch: DY60/3503: „Information über den Aufenthalt einer Delegation des Jugendverbandes der Radikalen Venstre Dänemarks als Gast des Parteivorstandes der DBBD in der DDR“.
8.11.1988.
168
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 150.
169
„O positsii Danii po probleme sosdanija besjardernoj sony na severe Jevropy. Spravka.“ [Om
Danmarks holdning til dannelsen af en atomvåbenfri zone i Nordeuropa. Indberetning] den sovjetiske ambassade i Danmark til MID’s skandinaviske afdeling, 22. december 1983, AVP RF f. 85, op.
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også SF’s forsøg på at bringe Socialdemokratiet længere ind i modstanden
mod opstillingen af NATO-raketterne i sommeren 1983.170 Her noterede PET
sig, at SF i denne kampagne inviterede sovjetiske repræsentanter i forbindelse
med en høring i Danmark.171 Som nævnt, var det PET’s vurdering, at SF først
og fremmest var sovjetisk arbejdsområde. Den vurdering stemmer ganske vist
ikke overens med det tilgængelige østtyske materiale som viser, at repræsentanter fra SF mødtes med folk fra DDR-ambassaden, men der var åbenbart
ikke tale om et nært forhold, hvilket blandt andet kom til udtryk i 1982 i en
samtale mellem DDR’s ambassadør Heinz Oelzner og SF’s formand Gert
Petersen. I diskussionen om den internationale situation måtte Oelzner
kæmpe imod Gert Petersens holdning om, at begge supermagter var skyld i
den kolde krig.172 Netop denne kætterske tanke var det et af hovedmålene for
det østtyske påvirkningsarbejde at bekæmpe. Oelzner var således næppe tilfreds og redegjorde – om end ikke fuldt overbevisende – i sin rapport til
Østberlin for, hvordan han trængte Gert Petersen i retræten.
DDR-ambassaden øvede generel kritik af SF’s linje efter partiets landsmøde
i Skive i maj 1982. Særlig gav østtyskerne en SF-fraktion med blandt andet
Pelle Voigt hård medfart. Fraktionen havde foreslået, at SF trådte ud af
Samarbejdskomitéen, der blev anset for at være et kommunistisk foretagende.
DDR-ambassadens ambivalente forhold til SF kom til udtryk i konklusionen:
„SF’s udenrigspolitiske konception tilbyder en række muligheder for fælles
fodslag inden for fredskampen. Dog skal man konstant holde sig SF’s uændret antikommunistiske grundposition for øje“.173 Samtidig var Pelle Voigt og
Gert Petersen nogle af de samtalepartnere, som de sovjetiske diplomater i
København satsede på.174

73, p. 100, d. 12, ll. 102-104, 107-112; Oppositionens påvirkningsevne understreges i indberetningen
„O positsii Danii po osnovnym mesjdunarodnym voprosam. Spravka.“ [Danmarks holdning til de vigtigste internationale spørgsmål] af ambassadør Pastukhov, 3. juli 1986, AVP RF f. 85, op.76, p.107, d.
10, l. 9.
170
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 173.
171
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 173.
172
SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40751: „Vermerk über ein Gespräch des Botschafters der DDR,
Gen. Heinz Oelzner mit dem Vorsitzenden der Sozialistichen Volkspartei Dänemarks (SF), Gert
Petersen, am 10.11.1982“. 11.11.1982.
173
SAPMO/Barch; DY30/Vorl. SED/40751: „Information über die Parteikonferenz der
Sozialistischen Volkspartei Dänemarks (SF) vom 8.-10.5.1982 in Skive“. 1.6.1982.
174
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 150; Boris Grigorjev, Skandinavija s tjernogo khoda. Sapiski
rasvedtjiki: S serjosnogo do kurjosnogo, [Skandinavien ad bagindgangen. En efterretningsofficers beretning: Fra seriøst til kuriøst] 2002, s. 108-09.
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75 · Vurderinger og sammenfatning
Efterretningstjenesternes vurdering af østlandenes
påvirkning
I takt med stadigt skarpere ideologiske og militære modsætninger mellem Øst
og Vest i slutningen af 1970’erne udviklede der sig i den vesteuropæiske opinion en stigende uvilje mod oprustning og atomvåben. Denne modstand nåede i årene 1979-1980 et niveau, som ikke var set siden slutningen af 1950’erne.
I begyndelsen af 1980’erne vurderede vestlige efterretningstjenester, at østlandene kunne få succes med at placere ansvaret for oprustningen i USA og
i NATO og dermed fremme en større folkelig bevægelse mod NATO. I årene
1977-1978 havde østlandene bidraget til at styrke modstanden imod USA’s
forsvarspolitik i forbindelse med den ovenfor beskrevne kampagne mod neutronbomben. Denne kampagne samlede ud over omfattende demonstrationsoptog over en million underskrifter og var ifølge vurderinger i vestlige
efterretningstjenester „nøje koordineret af kommunisterne“. Grundlæggende søgte Sovjetunionen og dets allierede efter disse opfattelser at skabe
splittelse mellem især USA og Europa og nedbryde moralen i de vestlige
lande.1
I Danmark vurderede PET, at de østlige efterretningstjenester havde fået
stigende betydning for strategien bag påvirkningsoperationerne.2 Gennem
1980’erne fremhævede forskellige analyser østlandenes forsøg på manipulation af meningsdannelsen og af den politiske beslutningsproces ved hjælp af
„indflydelsesaktioner“. De blev beskrevet som „langsigtede forsøg på at øve
indflydelse på et lands inden- og udenrigspolitik, hvor man med efterretningsmæssige midler søgte at manipulere på så mange samfundsområder, at
det indvirker på meningsdannelsen og den politiske beslutningsproces. Den
største af denne slags indflydelsesaktioner havde fra 1979 været den såkaldte
„fredskamp“, hvis umiddelbare mål var „at få tilbagekaldt NATO’s dobbeltbeslutning“. Ifølge disse analyser var de vestlige demokratiske samfund særlig
sårbare for den propaganda, som lukkede samfund kunne rette ensidigt mod
de åbne samfund. Påvirkningen foregik fra alle hjørner i østlandenes apparat:

1

Materiale i PET. Neutronbombekampagnen som sovjetisk påvirkningsucces er også beskrevet i
Clive Rose, Campaigns Against Western Defence. NATO’s Adversaries and Critics, 1985, s. 108-110; Om
Samarbejdskomiteen som styrende element i kampagnen se Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer.
Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997, s. 173-178; Carel Horstmeier, „Stop de
Neutronenbom! The last mass-action of the CPN and the Moscow-Berlin-Amsterdam triangle.“ Ilja
Nieuwland, Emmanuel Waegemans (red.), Around Peter the Great. Three Centuries of Russian-Dutch
Relations,1997, s. 65-77.
2
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
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„fra de almindelige diplomater i ambassaderne, fra KGB-residenturerne, som
repræsenterede SUKP’s CK’s internationale afdeling, fra de lokale kommunistpartier, fra prosovjetiske frontorganisationer, fra politikere og fremtrædende personer, fra missioner for handel, videnskab, kultur osv. Og fra kredsen af korrespondenter, studerende, Aeroflot- og shippingforetagender samt
sovjetdelegationer på besøg“.3
NATO havde siden 1950’erne som en del af østlandenes påvirkningsapparat indregnet det netværk af organisationer, som ikke formelt var knyttet til
de ledende kommunistpartier i østblokken, men som i NATO’s terminologi
hed „parakommunistiske organisationer“ eller „frontorganisationer“ ud fra
den begrundelse, at de under dække af alment humanistiske formål reelt arbejdede for at bevæge den brede ikke-kommunistiske befolkning til at slutte
op bag de kommunistiske landes udenrigspolitik. I 1980’ernes „fredskamp“
havde disse organisationer ifølge efterretningstjenesternes vurderinger indtaget en stadig mere aktiv rolle i deres forsøg på at inddrage vestlige fagbevægelser, ungdomsgrupper, kvindeorganisationer og erhvervsgrupper i fredssagen, som den blev defineret af Sovjetunionen og dens allierede. Det var også
de danske efterretningstjenesters indtryk, at østbloklandene havde større muligheder for at opnå indflydelse på dansk politik på det sikkerhedspolitiske
område. Det kom ifølge PET og FE af den stemning, der rådede i befolkningen som følge af den spændte internationale situation.4 Som de to institutioner så det, var faren, at det skulle lykkes at underminere den danske
befolknings tillid til NATO og troen på det danske forsvars effektivitet.5
Svækkelsen af NATO-samarbejdet i fredstid risikerede ifølge FE også at få
indvirkning på de unges forsvarsvilje i en krise/krigstidssituation. Mens det
tidligere havde været „undergravende aktiviteter“ inden for forsvaret, som
f.eks. soldaterpolitikken, der bekymrede FE, var truslen efter 1977 sådanne
aktiviteter uden for forsvaret, som, ifølge FE, kunne få modstand mod forsvaret til at brede sig blandt unge.6
Med udgangspunkt i denne analyse arbejdede FE og PET på tærsklen til
1980’erne ud fra en idé om, at der løb en for det almindelige menneske usynlig front i det danske politiske liv. Fronten adskilte på den ene side den
gruppe, der mere eller mindre bevidst arbejdede for fjendens – østblokkens
– interesser, og på den anden side de myndigheder, som kendte til de fjendtlige hensigter og måtte værne om den etablerede sikkerhedspolitik. Midt
imellem disse parter befandt den store gruppe af påvirkelige danskere sig,
der ikke kunne udskille det ideologiske islæt i østlandenes skræmmekampag-

3

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
SikNyt nr. 2, 1981, FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 185.
5
SikNyt, juli/oktober kvartal, 1980, SikNyt nr. 2, 1981, FE’s arkiver.
6
SikNyt juni/oktober kvartal 1979, SikNyt januar/april 1980, FE’s arkiver.
4
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ner og alternative sikkerhedspolitiske forslag. Disse forslag kom fra både
„fredsforkæmpere“, politikere og journalister.7
Denne risikovurdering påvirkede efterretningstjenesternes overvågningsradius. Den systematiske overvågning af DKP blev i perioden udvidet til opsyn, om end sporadisk, med kanaler, som efter FE’s opfattelse gennem bevidst
politisk manipulation kunne angribe Danmarks demokratisk etablerede politik. Fra 1980 skærpede PET opsynet med de østlige repræsentanters kontakter til danske politikere og pressefolk i almindelighed. PET delte opfattelsen
med de øvrige vestlige efterretningstjenester, at østlige diplomater havde et
påvirkningsærinde, der risikerede at berøre danske interesser.8 Så vidt ressourcerne var til det, fulgte PET kontaktarbejdet, der udgik fra østlandenes
ambassader og de tilhørende venskabsforeninger.9 Fra 1980 fastslog FE også,
at det i sikkerhedsmæssig sammenhæng var nødvendigt at følge fredsbevægelsernes aktivitetsmønster, selvom bevægelsernes arbejde var en fuldt lovlig
virksomhed, sikret af retten til frit at danne organisationer.10 PET indledte
derfor fra 1980 en større kortlægning af fredsbevægelsernes arbejde fra 1980
for at konstatere, om organisationerne domineredes af kræfter, der søgte at
fremme Sovjetunionens interesser.11

DKP’s rolle
PET var hele tiden opmærksom på DKP’s virksomhed, der blev betegnet som
i høj grad relevant for at forstå østlandenes påvirkningspolitik. Problemet i
perioden var ifølge PET ikke DKP’s rent ideologiske linje, som årtiers medlemstilbagegang i partiet viste kun havde marginal tilslutning blandt danskerne. Faren lå ifølge PET i den erfaring, som partiet havde i åben og fordækt påvirkning.12 PET havde hæftet sig ved den i Danmark spiondømte østtyske statsborger Jörg Meyer, som havde beskrevet den danske venstrefløj som
et „sammensurium af romantiske drømmere og fantaster“. De danske kommunister var derimod ifølge Meyer langt mere effektive. Selvom de kun havde
en lille stemmeandel, havde de „markante personligheder, der besidder langt
større erfaring, position, anseelse og indsigt“. DKP havde desuden god kontakt med ledende kulturpersonligheder.13
PET vidste også, jf. kapitel 43, at DKP modtog penge fra Moskva dels gennem direkte partistøtte, dels til den danske kommunistiske presse og til kam7

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 189.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137.
9
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137, 141, 130 og 145.
10
SikNyt nr 2 1981, FE’s arkiver.
11
Det fremgår af PET’s årsberetninger, landsdækkende og regionale fra perioden 1980-1985 samt af
rapporter over kontaktarbejdet udgående fra østblokkens diplomatiske repræsentationer fra perioden. Se også PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 147.
12
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr, 137.
13
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 180.
8
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pagner. Eftersom kampagnearbejdet oftest var internationalt koordineret,
kunne DKP spille på et langt større apparat end det rent nationale.14 Det var
PET’s vurdering, at der trods det modtagne støttebeløbs relativt beskedne
størrelse også var tale om Moskvas bestræbelser på at sikre DKP’s loyalitet over
for SUKP.15 PET sammenlignede på daværende tidspunkt med de store eurokommunistiske partier i Italien, Frankrig og også i Spanien, som med sikkerhed ikke modtog økonomisk støtte i perioden. Til det svenske kommunistparti havde SUKP standset hjælpen i slutningen af 60’erne. Hvorvidt den udeblevne støtte skyldtes, at disse partier ikke ønskede at modtage hjælp, eller om
det var SUKP, der på eget initiativ havde standset hjælpen, kunne PET ikke afgøre. Ifølge PET’s oplysninger havde det engelske kommunistparti i første
halvdel af 1960’erne afslået at modtage yderligere hjælp under henvisning til,
at man ønskede større uafhængighed af SUKP.16
Ifølge PET kunne SUKP i perioden regne med fuld opbakning fra DKP i
tilrettelæggelsen og udførelsen af kampagner i Danmark.17 Moskva pegede på
fredstemaet som den primære opgave for de vestlige kommunister og anså
dette tema som et middel til at „skille fårene fra bukkene“. PET byggede
blandt andet sin antagelse på italienske kommunisters analyser i forbindelse
med to internationale kommunistmøder, afholdt i Polen og Frankrig i 1980.
Formålet med disse møder skulle have været et forsøg på at genoprette en
Kreml-domineret international organisation med deraf følgende centraliseret
ledelse.18 Ifølge PET’s undersøgelser skulle fredsarbejdet for de nordiske
kommunistpartiers vedkommende dække kampen mod NATO-raketterne,
mod NATO’s forstærkningspolitik og arbejdet for oprettelsen af en atomfri
zone.19 PET fulgte DKP’s strategidiskussioner i perioden og noterede sig, at
også DKP så fordele i fredssagen, som efter partiets skøn kunne give politisk
indflydelse i Danmark, selv efter at partiet ikke længere var repræsenteret i
Folketinget efter valget i 1979.20
Ungkommunisterne i DKU og i Kommunistiske Studenter, der var oprettet
i 1974, var også genstand for de danske efterretningstjenesters opmærksomhed. PET så med bekymring på, hvorledes de unge kommunister evnede at
hægte fredskampen på andre ideologiske temaer, som var fængende for unge
i perioden, og som fremmede en kritisk afstandtagen til Danmarks deltagelse
i det vestlige samarbejde. Det var temaer som PLO’s anerkendelse, solidaritetsarbejdet i Mellemøsten og med folket i Tyrkiet, markeringen af 10-årsda-

14

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 176 og 183.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 176.
16
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 190.
17
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 185 og 190.
18
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 185.
19
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 189.
20
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 189 og 183.
15
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gen for det fascistiske kup i Chile, aktioner mod Rebildfesten, mv.21 Det
forhold, at unge kommunister modtog skolingsophold i Sovjetunionen,
bekymrede PET, som havde overvåget skolingens omfang og indhold siden 1950’erne og mente, at den udgjorde en betydelig styrke i østlandenes påvirkningsvirksomhed. Skolingen var ifølge de danske efterretningstjenester blandt andet rettet mod infiltration eller anden form for påvirkning af vestlige foreninger og bevægelser. Hensigterne var at overbevise politiske modstandere og samtidig gratis få sekretariatsfunktioner
og formidlingskanaler stillet til rådighed.22 De skolede havde til opgave at inddrage danske foreninger
Anti-militarisme var en mærkesag for DKP og
og bevægelser i de debatfora, som Sovjetunionen, som imidlertid selv var et genøstlandene stablede på benene, så- nemmilitariseret samfund og udstillede en påsom konferencer, festivals og kurser, faldende fascination af strækmarch og milihvor hensigten ikke så meget var ud- tærparader. 1975. (ABA).
veksling af synspunkter mellem Øst
og Vest, men mere at bibringe de vestlige befolkninger en forståelse for østlandenes politik.23 I 1980’erne udledte PET af debatterne i DKP, at partiets
kerne stadig prioriterede uddannelse og kurser i østlandene særdeles højt.24
Der foreligger ikke dokumentation i PET’s arkiv om omfanget og indholdet
af danskeres skoling i Sovjetunionen gennem 1980’erne, kun få oplysninger
om Den Centrale Partiskole i Moskva, om hvilken PET blot vidste, at den
modtog kommunister fra hele verden, men var hemmeligholdt og stærkt sikkerhedsbevogtet.25 Som nævnt i kapitel 43 findes sådanne oplysninger derimod i DKP’s eget arkiv.
PET havde i perioden bedre muligheder for at følge DDR’s skolingsarbejde, som i høj grad syntes at være rettet mod træning i fredsarbejdet. I 1981
skrev PET, at SED havde et „særdeles tæt samarbejde med DKP“, og at „et stort
antal DKP-medlemmer i en stadig strøm modtog skoling, der blev varetaget af

21

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 185 og 177.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
23
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 183.
24
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 183.
25
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 188.
22
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Ungdomsorganisationen Freie Deutsche Jugend (FDJ).26 PET havde mulighed for at underrette sig om indholdet på de formodede opfølgningskurser
af den østtyske skoling i Danmark. Eksempelvis omtalte PET et seminar i 1982
under ledelse af DKP, hvor deltagerne blev trænet i taleteknik og korte indlæg, hvor de ikke kunne afbrydes, samt skarp træning i debatteknik.27

Samarbejdskomitéen som det centrale organ
Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed var ifølge FE og PET DKP’s og
østbloklandenes vigtigste middel til at styre freds- og protestaktiviteterne ved
at samle ideologisk spredte anti-militaristiske grupper og bredere kredse i
Danmark.28 Ligesom venskabsforeningerne opererede den med en politisk
bredt sammensat anbefalergruppe, der stod som garant for kampagner, der
på et skiftende pacifistisk/humanistisk orienteret arbejdsgrundlag kunne afstemmes efter målgruppen og give anledning til landsdækkende kampagner.29 Kampagnen mod Berufsverbot, som Samarbejdskomitéen engagerede
sig i sammen med APN i starten af 1980’erne var et eksempel på en kritik, der
ikke direkte var rettet mod NATO, men indirekte kunne virke på den måde
ved at miskreditere Danmarks NATO-partner, Vesttyskland. Samarbejdskomitéen kunne få et budskab ud under dække af Berufsverbotkomitéen,
sammensat af danske kulturpersonligheder og under forsæde af den radikale
Bernhard Baunsgaard, hvilket APN og Samarbejdskomitéen skiltede kraftigt
med.30
Gennem hele perioden fremstillede PET den tætte koordinering mellem
Samarbejdskomitéen og DKP’s ledelse, påviste identiske kampagnestrategier,
og fulgte kontakterne mellem Samarbejdskomitéen og østlandenes ambassader og de dertil knyttede venskabsforeninger.31 Samarbejdskomitéens ledelse
var også involveret i opfølgningen i Danmark på de fredskurser, som DDR afholdt i perioden, og hvor danskere blev trænet i fredsagitation.32 Efter FE og
PET’s opfattelse var Samarbejdskomitéen ikke blot et ideologisk centrum for
kommunisterne i Danmark, men udgjorde en vigtig platform, som også det
resterende påvirkningsapparat i østlandene anvendte til deres operationer i
26

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
Opgaven kunne blandt andet lyde „a) bortforklar teorien om de to supermagter; b) Du er i vælgermøde – bred forsamling – redegør for de 572 NATO-missiler, der skal opstilles i 1983 – contra SS20 i USSR; c) du er i idéforum – Hvad gør vi dels for at komme ud af NATO, og dels hvis vi kommer
ud, hvad står så kommunisterne for. Vil vi total nedrustning, ind i Warszawapagten eller være neutrale?“ , jf. PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 175.
28
SikNyt januar-april 1980, FE’s arkiver; Uddrag, september 1981, „Sovjetunionen og Vesteuropa“, s.
13-14, FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
29
SikNyt nr. 2, 1981, FE’s arkiver.
30
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
31
SikNyt nr. 2/1981, SikNyt, nr. 3/1981, FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 187,
189, 177 og 186.
32
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 175 og 174.
27
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Danmark. PET beskrev det direkte som en indrykning af det sovjetiske hovedkvarter på dansk grund, når de såkaldte „frontorganisationer“ holdt deres
strategimøder i Danmark, eller når Verdensfredsrådet afholdt fredskongresser i Danmark som kongressen i Bellacentret, oktober 1986.33 De danske og
de øvrige vestlige tjenester så et klart billede af kommandoveje og instrukser
i påvirkningsoperationerne, som udgik fra SUKP’s CK’s internationale afdeling, og som via de østlige efterretningstjenester, ambassader og organisationer nåede ud til NATO-landenes befolkninger og regeringer.

Infiltration
Når PET søgte at holde opsyn med omfanget af, hvad man vurderede som infiltration og påvirkning af danske foreninger, partier og medier, opererede
tjenesten tilsyneladende ud fra en række kriterier. Ét var, om personer blandt
initiativtagerne til oprettelse af fredsforeninger gik igen i komitéer og foreninger.34 Tjenesterne havde fulgt disse gengangere gennem årtier, PET med
henblik på at identificere hvad man så som almindelig undergravende virksomhed, FE med henblik på at identificere undergravende virksomhed inden
for forsvaret. Det var ikke kun DKP’ere eller DKU’ere, men, som FE beskrev
dem i 1981, „venstreorienterede med varierede socialistiske og radikale (politiske) synspunkter (...) som er involveret i solidaritets- og fredsarbejde i andre
organisationer.35
PET og FE vurderede, at den udbredte modstand mod atomvåben og mod
øgede forsvarsudgifter i befolkningen ville betyde, at mange unge idealister,
ikke mindst unge kvinder, ville udvise sympati for yderligtgående aktiviteter.
Gennem en landsdækkende organisationsdannelse kaldet „basekomitéerne“
og „kontaktnet Ikke-vold“ skete der ifølge PET og FE en sådan infiltration af
blandt andet den gamle fredsforening Aldrig mere Krig, af Dannerstiftelsen
og af BZ-bevægelsen i 1980’erne.36 Kontaktnet Ikke-Vold var et netværk, som
ifølge PET’s oplysninger deltog i internationale kurser om fredsaktioner og
demonstrationer i udlandet og i Danmark.37 I Danmark udførte disse grupper i årene 1983-1985, hvad FE beskrev som en række „markante og ulovlige
aktioner direkte rettet mod Forsvaret og mod NATO’s installationer i Danmark“. Gennem sådanne aktioner fik grupperne pressedækning og eventuelt
indflydelse på den politiske dagsorden.38 De danske efterretningstjenester
fulgte også personer fra disse kredse, som gjorde deres indflydelse gældende
i borgerlige, liberale og traditionelt pacifistiske foreninger. De ledende med33

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 179, 179 og 257.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137.
35
SikNyt nr. 2, 1981. FE’s arkiver.
36
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 184, 251, 182 og 244.
37
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 251.
38
SikNyt nr. 4, 1983, SikNyt nr 1/1985; FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 144.
34
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lemmers partitilhørsforhold var afgørende for, om de var under observation.
DKP’ere på nøgleposter i ledelsen bragte for eksempel hele rækken af faggrupper for fred i PET’s søgelys i årene 1983-84.39
Også i Nej til Atomvåben optrådte folk fra venstrefløjen, for hvem det
ifølge FE’s SikNyt indimellem lykkedes at dreje og kontrollere foreningens aktiviteter i ensidig retning.40 At fredsforeninger delte kontorer, sekretariatsfunktioner eller postbokse med Samarbejdskomitéen eller DKP blev af PET
vurderet som et tegn på infiltrationsforsøg.41 Dette bragte blandt andet
Kvinder for Fred og FN-forbundet i fokus.42 PET antog, at DKP gennem sine
kadrer havde stor indflydelse på Samarbejdskomitéens nye organisationsdannelse Landskampagnen Stop Atomraketterne (LSA) fra 1982.43 PET bemærkede endvidere, at LSA først havde sit sekretariat på Samarbejdskomitéens
adresse, men kort efter flyttede det til AmK’s og Militær- og
Nægterforeningens adresse i Thorsgade. PET antog, at det var for at få LSA
til at fremstå som forankret i de gamle danske fredsforeninger.44 Nære kontakter til, hvad der blev vurderet som østblokstyrede internationale foreninger, gav risiko for, at østlandene kunne få indflydelse på den politiske
dagorden og på foreningernes kampagnestrategier. Sådanne forhold gjorde,
at ifølge PET var både Nej til Atomvåben, Den Internationale Liga for Fred
og Frihed og Kvinder for Fred stærkt påvirkelige, selvom de i begyndelsen af
1980’erne tog afstand fra Samarbejdskomitéens ensidige kritik af den vestlige
oprustning. Ligaen havde siden 1979 deltaget i kritik mod våbenkapløbet
vendt både mod Øst og Vest og været medlem af Samarbejdskomitéen, men
havde meldt sig ud i november 1981. FE og PET anså det især for muligt, at
disse blev påvirket af kontakter med organisationen Women’s International
Democratic Federation (WIDF).45
Samarbejde med World Federation of Democratic Youth (WFDY) og flere
årtiers kontakter med de officielle østtyske og sovjetiske ungdomsbevægelser,
Freie Deutsche Jugend og Komsomol havde, som beskrevet i kapitel 15, vakt
PET’s interesse for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). PET mente, at østlandene gennem 1980’erne fortsat søgte at infiltrere og påvirke DUF, som i perioden havde over 50 foreninger som kollektive medlemmer.46 Formålet syntes at være på forskellige måder at få DUF til at inddrage et stort antal danske
unge i politiske aktiviteter, som blev kontrolleret af østlandene. DUF var ek39

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr.130.
SikNyt nr. 2, 1981, FE’s arkiver.
41
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141, 181, 130 og 182.
42
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 182.
43
DKP, Sekretariatsmøde 25. marts 1983, ABA, 921, kasse 135: Sekretariatsprotokol april 1980-april
1987.
44
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
45
SikNyt nr. 2/1981, FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 144 og 245. WIDF var en
sovjetisk styret organisation, der var blevet oprettet lige efter 2. verdenskrig, jf. kap. 15.
46
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 179, 137 og 179.
40
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sempelvis drivende kraft bag organiseringen og afholdelse af „Den 2.
Østersøkonference“ i februar-marts 1981 på Bornholm, hvor WFDY også var
repræsenteret. WFDY var ifølge PET et rent kommunistisk dækforetagende,
mens DUF repræsenterede organisationer med flere politiske holdninger.
Det var dog PET’s vurdering, at venstrefløjen i DUF i ret høj grad satte dagordenen.47 PET havde opfanget, at Moskva gennem DKU fik lagt pres på DUF
for at tre ting skulle med i programmet for Østersøkonferencen: „Fred og
Sikkerhed, Kampen for Nedrustning og Hovedretningslinjer for ungdommens aktiviteter i Østersølandene.“ Disse punkter skulle fremføres af enten
DUF eller af repræsentanter fra World Federation of Democratic Youth
(WFDY) – ikke af DKP.48 DKU inddrog på samme vis DUF i forberedelserne
til den store ungdomsfestival i Moskva, der blev afholdt i sommeren 1985.
Temaerne på festivalen viste ifølge PET med al tydelighed, at arrangementet
var led i de sovjetiske kampagner mod NATO.49
Et særligt problem udgjorde efter PET’s opfattelse den såkaldte „indflydelsesagent“, som var en person, der blev fundet på grundlag af den pågældendes kritiske indstilling til eget samfundssystem og som kunne bruges som
kontrolleret informationsspreder i vestlige samfund til gavn for østlandene.
Sådanne agenter blev fundet gennem kontakter til de legale residenturer,
især presse- kultur- og handelsattachéer, såvel som gennem de som journalister slørede medarbejdere ved østlandenes tjenester“.50 Ifølge PET var det ideologiske motiver, der drev danske journalister til ukritisk at gengive østlandenes synspunkter eller pressestof. Oftest fremlagde de positiv omtale af eller
gengav „fredsargumenter“ fra et østland, hvis repræsentanter i Danmark de
havde opnået et nært forhold til.51 PET noterede sig til tider også udgivelser,
der kom fra den organiserede fredsforskning, som efter de danske efterretningstjenesters opfattelse i det store og hele rettede ensidig fokus på NATOlandenes militære opbud.52 De ifølge PET ensidige udgivelser vurderedes at
kunne få effekt på debatklimaet i Danmark, og medier i østlandene gjorde
flittigt brug af de danske akademikeres udgivelser i deres egen argumentation.53 Også journalisten Jørgen Dragsdahl var i PET’s søgelys i kraft af sine
nære kontakter til østblokkens pressefolk såvel i Danmark som i Sovjetunionen og sin rolle som meningsdanner.54 FE omtalte specielt en artikelserie redigeret af Jørgen Dragsdahl i Information gennem januar 1979 som vild-

47

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 235a og dokument nr. 185.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 185.
49
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 179.
50
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
51
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 173, 130 og 183.
52
Siknyt 2/1981, FE’s arkiver.
53
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
54
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 149 og 170. Der henvises i øvrigt til DIIS-interview med
Jørgen Dragsdahl, 29. oktober 2004.
48
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ledende, idet „den tog udgangspunkt i falske dokumenter“, og „formålet var
at mistænkeliggøre amerikanerne hos deres allierede“.55 Rimeligheden i at
skærpe opsynet med meningsdannere i 1980’erne beskrev PET således: „det
arbejde, de udfører, forekommer ikke altid at have stor opbakning, men
man skal nok passe på ikke at lukke øjnene for muligheden, da en bestemt
holdning via disse kanaler hurtigt kan ændre befolkningens indstilling.“56
Alt i alt vurderede de danske efterretningstjenester forskellige „indflydelsesaktioner“ som udtryk for „bevidst vildledning af den danske befolkning“ med den hensigt at „skabe mistillid til NATO, dansk forsvar og forsvarsviljen“.57
PET opholdt sig i en rapport fra 1981 ved Samarbejdskomitéens pjece
„Danmark nyt bombemål og krigsskueplads i en atomkrig“. Pjecens forside
viste et jamrende Danmark bundet til en NATO-raket, som var ved at blive antændt. Pjecens undertitel var „Forsvarsplan 1981-85.“ Teksten gik på, at USA
og den danske forsvarskommando forlangte øgede militærudgifter, nye
NATO-depoter i Danmark, forberedelse til spærring af Øresund, Storebælt
og Lillebælt, amerikanske tropper med atomvåben til Danmark.“ PET antog,
at pjecen var led i en skræmmekampagne igangsat af DKP i 1980 og rettet
mod NATO-aftalen om forstærkning af de allieredes forsvarsberedskab fra
1978. Partiets slogan var, at „fred“ i NATO’s sprogbrug nu var blevet til „krise“,
hvilket udvandede den danske basereservation i fredstid og øgede risikoen
for at gøre Danmark til bombemål. Samme argumentation blev anvendt af
DKP’eren Ingmar Wagner, da han ifølge PET på et åbent fredsmøde i 1981
forklarede, at Sovjetunionen måtte anse det for en „provokation, at Danmark
i tilfælde af en såkaldt krisesituation lukkede de danske bælter og stræder for
derigennem at lukke den sovjetiske flåde ude (...) I logisk følge heraf var
Sovjetunionen nødsaget til at sikre sig gennemsejlingen gennem Danmark,
hvorfor Danmark derfor på et tidligt tidspunkt i en krigssituation ville blive
udslettet“.58
PET fulgte, hvorledes kampagnen „Danmark som bombemål“ udmøntede
sig i fredsgrupper med tilknytning til Samarbejdskomitéen. Blandt andet blev
der sendt en række breve til kommuner med oplysning om, at danske kommuner ved lov var blevet pålagt at anvise areal til massegrave i tilfælde af atomkrig. PET lokaliserede et initiativ til massegravkampagnen i Odense Fredskomité, der december 1980 til samtlige kommuner på Fyn havde udsendt
breve, der rykkede for et svar på kommunernes politik på området. Brevene
gav ifølge PET anledning til megen presseomtale, og Radio Fyn havde inter-

55

SikNyt, januar kvartal 1979, FE’s arkiver.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
57
SikNyt nr. 1/1986, FE’s arkiver.
58
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 186.
56
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view med brevskriverne. DKU samt Kontaktnet Ikke-Vold havde, ifølge PET,
atter massegravene på sit aktionsprogram for 1983-84. Historien var, at Danmark i den senere tid var blevet stadigt mere inddraget i USA’s krigsplaner.
Især planerne om fire danske støttepunkter for USA’s atombombebærende
fly samt eksistensen af en vigtig „NATO-førerbunker“ i Karup skabte øget risiko for, at Danmark blev mål for atomvåben.59 Sådanne meget alarmerende
påstande om den militære tilstedeværelses farlighed for befolkningen blev bemærket af FE flere gange i midten af 1980’erne. Også påstande om farlige
vestlige atomvåbenstrategier og amerikanske ’førsteslagsstrategier, blev noteret.60
En lignende medieaktion i 1986 og et sovjetisk propagandaangreb på
dansk forsvarspolitik så ifølge FE ud til at være forbundne. En artikel fra det
sovjetiske forsvarsministeriums blad „Røde Stjerne“, 15. oktober 1985, oversat
til dansk af det sovjetiske pressebureau APN og kommenteret i dele af dansk
presse, angav, at NATO var i færd med en massiv oprustning af Sønderjylland.
DKP udgav samme dag en 32-siders pjece med titlen „FRØ AF UGRÆS –
NATO-base Sønderjylland“. Pjecen manipulerede ifølge FE med oplysninger
fra åbne kilder. Den fremstillede et billede af, at der i Sønderjylland var et
kæmpeopbud af militær, og søgte at give læseren det indtryk, at de fleste installationer ikke var nationale, men NATO-baser, og at de var et led i NATO’s
aggressive politik. Samtidig søgte man at fremkalde angst og krigsfrygt ved at
fortælle, at installationerne var atombombemål og i sig selv udgjorde en fare
for befolkningen. Pjecen søgte også ifølge FE at skabe tvivl om, hvorvidt
Danmark i fredstid kunne betegnes som a-våbenfrit, idet de besøgende allierede enheder „uden tvivl medbringer a-våben“.61
Af medieaktioner, der sigtede på at vække utryghed i befolkningen om
NATO’s politik, omtalte PET DKU’s teaterhappenings opført på gymnasier og
højere læreranstalter, som skulle vise USA som den angrebslystne og
Sovjetunionen som den fredselskende part.62 FE hæftede sig ved medieaktionen i 1979 på NATO-alliancens 30-årsdag, hvor en gruppe aktivister fremviste
videofilmen „Fem dage for Freden“, der byggede på teatergruppen Solvognens
gadeteater fra 1973 i forbindelse med NATO’s ministerrådsmøde i København. Filmen viste en fingeret militær indsættelse over for anti-NATO-demonstrationer. FE omtalte en „psykologisk gyser-effekt“ i filmen, der bestod i at
„manden med léen“ glimtvis viste sig. Filmen sluttede med, at en finger knipser til NATO-stjernen, som sættes i så voldsom rotation, at den til sidst splintres.63 Tilsvarende skulle brevaktioner skabe uro om NATO’s hensigter i be-

59

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 144.
SikNyt nr. 4, 1983, SikNyt nr. 1, FE’s arkiver.
61
SikNyt nr. 1 1986, FE’s arkiver.
62
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
63
SikNyt juni/oktober kvartal 1979, FE’s arkiver.
60
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folkningen og opnå pressedækning. Eksempelvis fabrikerede DKU i Holbæk
17. september 1981 skrivelser med Sjællandske Artilleriregiment som afsender. Skrivelsen anmodede beboerne om at stille et kollegium til rådighed for
indkvartering af de allierede styrker i perioden 26. september – 2. oktober
1981 (i forbindelse med NATO-øvelsen Amber Express). Kort efter afsendte
DKU aflysningsbreve, som ikke var underskrevet.64 FE gav lignende eksempler på falske breve angående boligbeslaglæggelse med henvisning til NATOøvelser.65
Fredspædagogikken, i Danmark fremført af både Lærere for Fred og Journalister for Fred, var ifølge PET også en indflydelsesaktion, idet målet var at
rette fokus på „oprustningsvanvidet“ fra NATO. Eksempelvis udsendte Lærere for Fred i september 1983 et 23 siders hæfte „Forslag til Fredsundervisning“ til ca. 1100 skoler over hele landet, lærerforeninger, UNESCO,
UNICEF, Mellemfolkeligt Samvirke, Skole og Samfund, LOE, Skoleelever for
Fred, SID samt til andre landsdækkende fredsorganisationer. Hæftet indeholdt anvisninger på, hvorledes der kan laves teaterstykker, tegninger om
krig, postkort og anbefalinger af visse billeder fra fredsmarcher og demonstrationer.66 Ifølge PET havde DKU i 1980 udsendt et idékatalog om fredsarbejdet til landets skoler.67 Gennem 1980 opstartede elevgrupper i folkeskolen
foreninger under navnet Børn for Fred, som organiserede underskriftsindsamlinger mod raketopstillingen. Også kædebreve for fred og nedrustning
cirkulerede i folkeskolen.68
Det var efter PET’s og FE’s vurdering et ønske om at vise befolkningens
frygt, der lå bag udformningen af underskiftsindsamlinger, annoncekampagner og spørgeundersøgelser, som fredsgrupperne i tilknytning til Samarbejdskomitéen satte i gang fra 1980.69 Om den faglige fredsgruppe Danske læger
mod Kernevåben skrev PET, at den anvendte fredsappeller på vegne af den
danske lægestand og offentliggjorde undersøgelser om krigsangst, eksempelvis i Ugeskrift for læger 148/12 17. marts 1986, om resultatet, at 82% af skoleelever i København udtrykte bekymring for krig med kernevåben.70
Formålet med kampagnerne var at give indtryk af udbredt uro i befolkningen
hvilket lagde pres på de danske beslutningstagere. Kampagnerne for atomfri
zoner skulle give indtryk af enorme folkemassers skepsis over for NATO. De
store internationale fredsmarcher først i 1981 fremførte temaet, og siden
gjorde påskemarcherne det i 1984 og 1985.71

64

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
SikNyt nr. 4/1983, SikNyt nr. 3/1985, FE’s arkiver.
66
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 257 og 130.
67
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr.130.
68
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 173.
69
SikNyt nr. 2/1981, FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 181.
70
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
71
SikNyt nr. 3, 1982, SikNyt nr. 1, 1985, FE’s arkiver; PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 173.
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Vurderingen af påvirkningens gennemslagskraft
Østblokkens egne vurderinger
I de socialistiske landes ledelser herskede der tilsyneladende stor tiltro til, at
fredsbevægelsen i Vesteuropa havde betydelig og voksende indflydelse.72 På
møder mellem ledende politikere i Warszawapagten bekræftede særligt sovjetiske og østtyske repræsentanter hinanden i fredsbevægelsens betydning,
samt at dette var forbundet med en stigende forståelse for de socialistiske
udenrigspolitiske synspunkter.73 Opfattelsen af egen og de vestlige partneres
overbevisningskraft kom blandt andet til udtryk i en samtale mellem
Hermann Axen fra SED og DKP-formand Jørgen Jensen i 1980: „Det socialistiske statsfællesskab er igen i den politisk-diplomatiske offensiv. Det viser sig
ved, at imperialismen ikke bare kan skrue den kolde krig tilbage, fordi balancen i dag er helt anderledes. Konfrontationskursen vil lide skibbrud. De faktorer, der frembragte afspændingen, eksisterer fortsat. I Vesteuropa findes en
ægte frygt for Carters politik. Folk indser nu lettere, at der udgår en fare fra
NATO’s raketbeslutning, særlig for et atomart modangreb på Vesteuropa.“74
Den generelt optimistiske vurdering af den vesteuropæiske fredsbevægelse
afspejlede sig i analyser af situationen i Danmark og Norden.75 Hvorvidt fredssagens medvind i Danmark også var udtryk for, at danskerne sympatiserede
med de socialistiske landes udenrigspolitiske mål, var efter disse opfattelser
imidlertid ikke klart. Også i øst fulgte man med i meningsmålingerne i
Vesten, selv om man tog sine ideologiske forbehold mod dem, idet de fik betegnelsen „tvivlsom imperialistisk meningsforskning“. Dette citat stammer fra
en undersøgelse af fredsbevægelsen i Danmark i 1981 fra „Nordeuropastudien“, tidsskriftet for DDR’s forskningsinstitution for nordiske studier,
72

„Vypiska is politottjota posolstva SSSR v Norvegii sa 1981 god. Vnutripolititjeskoje
polosjenije“[Sammendrag af politisk rapport fra USSR’s ambassade i Norge for året 1981.
Indenrigspolitiske forhold] MID, 22. januar 1982, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f. R-1019,
ap. 4, d. 243, l. 39-40; „O positsii Danii po probleme sosdanija besjadernoj sony na severe Jevropy.
Spravka.“ [Om Danmarks holdning til dannelsen af en atomvåbenfri zone“, indberetning fra den
sovjetiske ambassade i Danmark til MID’s skandinaviske afdeling, 22. december 1983, AVP RF f. 85,
op. 73, p. 100, d. 12, l. 102; „Ob otnosjenii saintersovannykh stran k predlosjeniju Sjvetsii o sosdanii
sony, svobodnoj ot jadernogo orusjija polja boja“ [Om forholdet til lande, som er interesserede i det
svenske forslag om oprettelsen af en zone fri for taktiske atomvåben på kamppladsen] notat fra
Sovjetunionens udenrigsministerium, MID, 17. april 1985, Rahvusarhiivi Riigiarhiivisakond, f. R1970, op.1, l.125;
73
Se for eksempel: SAPMO, Barch: DY 30/IV 2/2.035 „Referat des Genossen H. Axen . Beratung der
kommunistischen und Arbeiterparteien sozialistischer Länder, 2. und 4. November 1981 in
Moskau“. 3.11.1981;.Michael Ploetz, Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor, 2000, s. 240.
74
SAPMO/Barch: DY 30/IV B 2/20/177: „ Vermerk über ein Gespräch zwischen Hermann Axen,
Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, und Jörgen Jensen, Vorsitzender der
Kommunistischen Partei Dänemarks, am. 7.1980“. 29.7.1980.
75
SAPMO/Barch: DY 30/IV 2/2.115/22: „Information für das Politbüro des ZK. Betrifft: Als
Arbeitsmaterial wird die von der Aussenpolitischen Kommission beim Politbüro ausarbeitete und beratene „Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen zwischen der DDR und den Staaten
Nordeuropas 1981 bis 1985“ übergeben.“ 23.9.1981.
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Sektor Nordeuropa-Wissenschaften på Universitetet i Greifswald, der var
DDR-statens skandinaviske tænketank. På baggrund af Gallup-målinger kom
studiet frem til det resultat, at den voksende protest mod NATO’s oprustning
ikke var båret af en indsigt i NATO’s „aggressive imperialistiske væsen“.
Følgelig skulle fredsbevægelsens opsving ikke betragtes som folkets krav om
udtræden af NATO, men derimod som et ønske om at påvirke NATO’s politiske linje.76
Erkendelse af, at fredsbevægelsen og afspændingstankens vækst ikke nødvendigvis var kombineret med større forståelse for de socialistiske lande, endsige en fornægtelse af NATO fremgik også af et centralt policy-dokument fra
SED’s politbureau, der i 1986 fastslog, at:
„De imperialistiske hovedmagters bestræbelser stemmer overens med de
indenrigspolitiske højretendenser, der kommer til udfoldelse som en reaktion på skærpelsen af imperialismens tiltagende krise. Dette kommer til udtryk i en tiltagende antikommunisme og antisovjetisme, der har en uoverskuelig indflydelse på brede lag i befolkningen [i de nordiske lande]“.
Samtidig fremhævede SED de kommunistiske landes voksende indflydelse:
„I første halvdel af 80’erne konsolideredes forholdet mellem de skandinaviske lande og DDR på trods af den tilspidsede internationale situation. Det
socialistiske statsfællesskab har vundet voksende indflydelse i Nordeuropa“.77
At man nok mente, at det gik ganske godt i påvirkningsarbejdet, men at succesen alligevel havde visse begrænsninger, afspejledes i rapporter om den
danske fredsbevægelse fra den østtyske ambassade i starten af 1980’erne. Med
hensyn til gennemslagskraften over for fredsbevægelsen vovede DDR-ambassaden sjældent direkte vurderinger. De arrangementer og aktiviteter, som
fredsbevægelsen stod for, som demonstrationer, underskriftsindsamlinger,
fredsløb, fredsuger, fremstår som egne initiativer, ikke som østlige.78 Billedet,
ambassaden tegnede, var således en dansk bølge, som man fra ambassaden så
på med velvilje og prøvede at ride med på. Vurderingerne af gennemslagskraften tog derfor snarere udgangspunkt i, hvorvidt de proøstlige kræfter formåede at sætte dagsordenen i den danske fredsbevægelse. Med forbehold for
splittelsestendenserne i denne bevægelse var ambassadens indtryk generelt
optimistisk, idet man med tilfredshed konstaterede, at Samarbejdskomitéen
76

Mignon Schwenke, „Der Kampf der dänischen Friedensbewegung für die Fortsetzung des
Entspannungsprozesses“. Nordeuropastudien, nr. 15, s. 19-20.
77
SAPMO/Barch: DY30/IV 2.2.15/27. „Vorlage für die Aussenpolitische Kommission beim
Politbüro des ZK der SED. Betreff: Konzeption für die Gestaltung der Beziehungen der DDR zu den
Staaten Nordeuropas 1986-1990“. 8.11.1986.
78
Eksempelvis: BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1637: „Information zur aktuellen Situation in der dänischen Friedensbewegung“. 3.11.1981.
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havde en dominerende røst.79 Den positive tone stod dog ikke alene. Således
skrev DDR’s ambassadør Norbert Jaeschke i 1986 hjem efter en samtale med
DKP’s formand Jørgen Jensen vedrørende kommunisternes muligheder for
at påvirke den danske udenrigspolitiske linje: „Samlet set vurderede han
(Jørgen Jensen) dog, at det kommunistiske partis muligheder er begrænsede“.80
De danske kommunisters og østorienterede fredskredses påvirkning af Socialdemokratiet var set fra DDR et af lyspunkterne. Her anså man, at den
brede fredsbevægelse fik Socialdemokratiet til at indtage mere NATO-skeptiske holdninger.81 Fornemmelsen af et pres nedefra på de vestlige socialdemokratier var efter østtyskernes opfattelse en generel vesteuropæisk tendens.82 Bag denne tolkning anedes den klassiske kommunistiske tolkning af
højrekræfterne i de socialdemokratiske ledelser, der stod i et objektivt modsætningsforhold til deres eget folkelige og klassemæssige grundlag.
Den sovjetiske ambassade var mere villig end deres DDR-kolleger til at tilskrive sig selv noget af æren for den danske politik. Således rapporterede ambassaden i 1983 hjem til Moskva: „I 1983 har sovjetstatens udenrigspolitiske
kurs fortsat øvet indflydelse på udformningen af Danmarks stilling til de vigtigste internationale problemer (...) Samtidig med, at den danske politik har
bevaret sin tvetydighed (...) , er den begyndt i noget mindre grad at blive bestemt af landets medlemskab af NATO og EF og af landets tilhørsforhold til
gruppen af højtudviklede kapitalistiske lande i Vesteuropa. En stadig større
rolle i udformningen af politikken har synspunkterne hos det „udenrigspolitiske flertal“ i folketinget og følgelig hos det flertal af vælgerne, der står bag
dette flertal, spillet. Ud over den direkte indflydelse på regeringens holdning
har den sovjetiske udenrigspolitiske kurs øvet en overordentlig stærk indflydelse på det officielle Københavns linje i internationale spørgsmål formidlet
gennem Socialdemokratiet og de socialistiske partier, der i løbet af 1983 som
helhed har demonstreret en realistisk og ofte ganske velovervejet opfattelse
af de grundlæggende problemer med at bevare freden og styrke sikkerheden.
(...) Uden at den i det forløbne år har undergået væsentlige ændringer, har
Danmarks udenrigspolitiske kurs alligevel i betydelig grad udviklet sig på bag-

79

Eksempelvis:BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1637: „Vermerk über ein gespräch des Gen. Oelzner
mit dem Vorsitzenden des Dänischen Komitees für Frieden und Sicherheit, Villum Hansen und dem
Vorstandsmitglied des Komitees, Anker Schjerning (verantwortliches Mitglied des Sekretariats der
KPDä für Friedensarbeit am 11.3.1981.) „. 12.2.1981.
DZ9/Vorl./2332: „Zur Aktuellen Situation in der dänischen Friedensbewegung“. 18.10.1982.
80
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/40756: „Vermerk über ein Gespräch des Botschafters Norbert
Jaeschke mit dem Vorsitzenden der KP Dänemarks, Genossen Jørgen Jensen am 2.4.1986“. 3.4.1986.
81
SAPMO/Barch: DZ9/Vorl./ 2332: „Zu aktuellen Aspekten der dänischen Friedensbewegung
(Fortschreibung)“. 19.2.1982.
82
SAPMO/Barch: DY30/IV 2/2.035/3: „Problemkatalog für die Arbeit der Analysegruppe der APK“.
5.11.1984.
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grund af de danske politikeres voksende erkendelse af den nuværende situation i Europa og i verden, under påvirkning af de sovjetiske initiativer“.83
De sovjetiske repræsentanter i Danmark mente „at venstrefløjen og de radikale i langt højere grad end før 1979 deler elementer i vores udenrigspolitiske holdninger“, og at de „efterhånden som det anti-militaristiske flertal i
folketinget er blevet styrket – stadig tydeligere understreger USA’s ansvar for
den tiltagende spænding og tilskriver os betydeligt mindre negativt, ligesom
de deler mange elementer i vores udenrigspolitiske holdninger. (...) Samtidig
er de borgerlige regeringspartier, der tidligere uforbeholdent støttede den
amerikanske politik og anklagede USSR for at være skyld i alle internationale
komplikationer, nu tilfredse, hvis de kan dreje diskussionen i retning af parternes ’lige ansvarlighed’. I enkelte tilfælde begynder de endda at hælde til
vores opfattelse og at fremsætte synspunkter, der ligger ret tæt på det antimilitaristiske folketingsflertals linje“. Ambassaden tilføjede dog, at påvirkningen
ikke fik konsekvenser for dansk NATO-politik.„Højrekræfterne“ var nødt til at
regne med de vælgere der var kritisk indstillede til NATO’s planer, mens venstrekræfterne måtte regne med, at størstedelen af vælgerne fortsat ikke så noget alternativ.“84
Med hensyn til, om de socialistiske landes indflydelse rakte helt ind i regeringskredse, var østtyskerne fortsat forsigtige. DDR’s syn på denne sag var, at
de danske regeringer i 1980’erne – om socialdemokratisk eller borgerligt ledet – foretog en balancegang mellem et folkeligt pres og et hensyn til NATO.
DDR-ambassaden vurderede i 1982 ret karakteristisk:
„Efter pres fra denne bevægelse er den danske regering tvunget til at afgive
verbale indrømmelser til ideen om afsværgelse af atomvåben. I erkendelse
af, at denne ide står i modsætning til NATO-doktrinen om „atomar afskrækkelse“ forbliver den danske holdning, herunder den socialdemokratiske ledelses og regeringens, selvmodsigende og inkonsekvent“.85
De sovjetiske forhåbninger til egne argumenters tiltrækningskraft i den danske befolkning var ganske store. Eksempelvis var vurderingen, at stort set alle
83

„O reaktsii v Danii na sovetskije vnesjnepolititjeskije initsiativy. Spravka [Om reaktionerne i
Danmark på sovjetiske udenrigspolitiske inititiver. Indberetning] fra den sovjetiske ambassade til det
sovjetiske udenrigsministerium, 22. december 1983, AVP RF f. 85, op. 73, p. 100, d. 12, ll.113-14;
Samme positive vurderinger kom til udtryk i officielle sovjetiske artikler om udenrigspolitik, eksempelvis i J. Denisov, „60 let otnosjenij mesjdu SSSR i stranami Severnoj Jevropy“ [60 års forbindelser
mellem USSR og Nordeuropa], Mesjdunarodnaja Sjisn, nr. 6, 1984, s. 30-39.
84
„Nekotoryje soobrasjenija o vosmosjnom rasvitii politiko-propagandistskogo obespetjenija sovetskikh vnesjnepolititjeskikh initsiativ“ [Nogle overvejelser om en mulig udvikling af de politisk-propagandistiske aspekter af de sovjetiske udenrigspolitiske initiativer] indberetning af S. Sjisjkin og referent S. Rjabkov ved den sovjetiske ambassade i København, 19. juni 1986, AVP RF f. 85, op.76, p.107,
d. 10, ll. 140-141.
85
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl. 2332: „Zur aktuellen Situation in der dänischen Friedensbewegung
(Fortschreibung).“ 19.7.1982.
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politiske retninger i Danmark fra kommunister over socialdemokrater var interesserede i en atomfri zone. Man understregede i autoritative tidsskrifter, at
borgerne i Skandinavien havde indflydelse på deres parlamenters og regeringers beslutninger. „Nu er der ikke et eneste politisk parti eller en eneste regering,
der kan ignorere den stærke bevægelse for en atomfri zone“, hed det i 1983.86
DDR og Sovjetunionen havde sammenfaldende vurderinger af danskernes
interesse i nedrustning og afspænding.87 Som tidligere nævnt mente man dog
ikke, at der var nogen realpolitisk substans eller konsekvens i de velmenende
holdninger. En østtysk diplomat konstaterede, at der var en voksende „fornuft“ og „realisme“ – ensbetydende med sammenfald med ideer fra de socialistiske lande – i brede kredse, men det skulle ikke lede til den fejltolkning, at
det danske bourgeoisi havde „opgivet sit ønske om at bidrage til kampen mod
socialismen“.88 Over for det danske samfunds principielle modtagelighed på
afspændingsområdet stod, at hovedparten af dansk presse og politiske liv var
negativt indstillet over for Warszawapagten og kommunismen, hvilket disse
kredse brugte i den offentlige debat. Det kom blandt andet til udtryk i samtaler
mellem Samarbejdskomiteens og DKP’s Anker Schjerning og det østtyske
fredsråd, hvor danskeren gjorde opmærksom på at regeringen afskrev
Samarbejdskomitéens kritik som kommunistisk propaganda.89 I samme tone indberettede den østtyske attaché Thomas Georgi, at da den danske presse var
styret af Socialdemokratiet, havde fredsbevægelsen begrænsede muligheder.90
Det var imidlertid ikke kun deres politiske modstandere i Danmark, som de
socialistiske lande kunne takke for, at de havde vanskeligheder med at trænge
igennem med deres budskaber. Den selvretfærdige og noget fremmedartede
stil østlandene førte sig frem med, virkede i sig selv hæmmende for modtagelsen af budskaberne. Det fremgik tydeligt af et brev, en gruppe af danske
fredsaktivister i 1988 sendte til DDR’s Fredsråd. Brevet var ment som en konstruktiv kritik, der skulle hjælpe østtyskerne videre i deres arbejde med de
danske meningsfæller. De danske fredsforkæmpere erklærede, at de selvfølgelig var kede af den vestlige sensationslystne presse. Trods deres afstandta-

86

N. Nejland, „Severnaja Jevropa: Borba sa besjadernuju sonu“ [Nordeuropa: Kampen for en atomvåbenfri zone] Mesjdunarodnaja Sjisn nr. 5, 1983, s. 120; se endvidere V. Dmitrijev, „Borba sa besjadernuju sony na Severe Jevropy“ [Kampen for en atomvåbenfri zone i Nordeuropa] Mesjdunarodnaja
Sjisn nr. 6, 1986, s. 126; N.E. Bystrova, SSSR i problema sosdanija besjadernyhk son v Jevrope (Seredina 50x – konets 80-x godov) [USSR og problemet med oprettelsen af atomvåbenfri zoner i Europa (fra midten af 50’erne til slutningen af 80’erne)]1995, s. 112, 117.
87
SAPMO/Barch: DY13/3036: „Massnahmen zur Weiterentwicklung der Freundschaftsbewegung in
Dänemark 1983-1985“. 15.6.1983.
88
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/33840: „Rechenschaftsbericht der GO der SED der Botschaft
Kopenhagen auf der Berichtswahlversammlung am 7.12.1985“. 9.12.1985.
89
BA/Hoppegarten: DZ9/304.1638. „Aktennotiz über ein Gespräch mit Anker Schjerning, dänisches Komitee für Frieden und Sicherheit, am 3.2.1979“. 3.3.1979.
90
BA/Hoppegarten: DZ9/Vorl./1637: „Information zur aktuellen Situation in der dänischen
Friedensbewegung“. 3.11.1981.
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gen til den vestlige presse, rettede de imidlertid en ganske hård kritik mod de
tryksager, de modtog fra DDR:
„Man ser desværre ofte i fredsbevægelsen i Danmark, at de mange publikationer, som vi hyppigt modtager fra DDR (Panorama DDR) om fredsspørgsmål, om DDR’s udvikling osv. ligger ulæste i store bunker. Eller vi oplever,
at fredsfolk i Danmark stønner: „Åh nej, nu igen!“„
De danske fredsfolk fremførte ganske rammende, at DDR-brochurerne var
selvhævdende, idet DDR og de socialistiske lande fremstilledes som ufejlbarlige, og idet sproget var fremmedgørende, for eksempel ved gentagelse på
gentagelse af titler på statsmænd, der fremførte klicheprægede selvfølgeligheder.91 Denne stil, som „generalsekretæren for Tysklands Socialistiske Enhedspartis centralkomite og formanden for DDR’s statsråd Erich Honecker går
ind for fred, generalsekretæren for Tysklands Socialistiske Enhedspartis centralkomite og formanden for DDR’s statsråd Erich Honecker erklærer sin tilslutning til fredelig sameksistens“, var måske gangbar i den statskontrollerede
DDR-presse, men kunne virke trættende på en kritisk offentlighed. Den fornemmelse blev ifølge de danske fredsforkæmpere kun bestyrket af, at propagandaens slogans ikke blev fulgt op af analyser – eller holdbare argumenter
med andre ord.92
Også de loyale kammerater fra DKP kom med råd om, hvordan østlandene
kunne tage sig bedre ud i Danmark. Således forklarede medlem af DKP’s forretningsudvalg Ingmar Wagner i 1979, at formanden for Verdensfredsrådet
Romesh Chandra ikke gjorde noget positivt indtryk i den nordiske fredsbevægelse.93 DDR-ambassaden konstaterede også, at Chandras optræden var svært
forenelig med ønsket om at inddrage forskellige grupper i Samarbejdskomitéen. På ikke-kommunisterne virkede det fremmedgørende, når
Chandra titulerede dem med „kammerat“, der var den familiære tiltaleform
inden for den kommunistiske bevægelse.94 Verdensfredsrådets arbejde fik
flere gange knubbede ord med på vejen fra såvel DDR som fra sovjetisk hold,
der ikke fandt dets gennemslagskraft tilstrækkelig.95 At man skulle overveje
sin tilgang til danskerne, indskærpede partisekretæren på DDR-ambassaden

91

BA/Hoppegarten: DZ9/ 2924: Danske fredsaktivister til Eva Mallikh fra Friedensrat der DDR.
25.4.1988.
92
Sst.
93
BA/Hoppegarten: DZ9/304.1638: „Bericht über ein Gespräch mit Anker Schjerning in
Kopenhagen am 23.3.1979“. 28.3.1979.
94
BA/Hoppegarten: DZ9/304.1638: „Friedensbewegung in Dänemark“. November 1979.
95
SAPMO/Barch: DY30 IV 2/21/6: Information für das Sekretariat des ZK der SED. Betr.
Konsultation zwischen dem sowjetischen Komitee zum Schutze des Friedens und dem Friedensrat
der DDR am 9. Dezember 1980 in Moskau“. 12.12.1980.
SAPMO/Barch: DY30/Vorl.SED/32450: „Rede zur Konstituierung des Parteistabes am 15.12.1978“.
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Bernd Petschick sine medlemmer i en tale i partigruppen på ambassaden i
1988: „Målet for vores propagandaarbejde er en reel og offensiv fremstilling
af DDR, hvor udviklingsproblemerne ikke forties og ikke males „lyserøde“.“96
Trods den ideologiske ballast eksisterede en bevidsthed om, at en pragmatisk
tilgangsvinkel til danskerne var formålstjenlig.
En væsentlig forklaring på, at man fra østlig side generelt fastholdt et positivt syn på virkningerne af egen udenrigspolitik og propaganda, var succeskriterierne for arbejdet med Vesten. Tilpassede man målene for succes til det
praktisk opnåelige, var det lettere at påvise resultater. I et bureaukratisk plansystem var dette en god måde at underbygge sin egen berettigelse på.
Arbejdet med Vesten var forbundet med prestige som følge af den internationale klassekamps centrale ideologiske placering i det kommunistiske system.
Desuden bød arbejdet med Vesten muligheden for at rejse til det kapitalistiske udland, et privilegium der ikke kom den brede befolkning til del. Der
var derfor såvel gode politiske, institutionelle som politiske årsager til ikke at
fremstille egen indsats som fiasko. Det kom blandt andet til udtryk i fremhævelsen af praktisk overkommelige mål, der i sig selv egentlig ikke fortalte noget om den politiske gennemslagskraft. Det var tilfældet, når den skandinaviske afdeling i Sovjetunionens udenrigsministerium fastslog, at „I den sidste
tid er kontakterne med danske progressive samfundsorganisationer især med
Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed blevet aktiveret“, eller når DDR’s
bondeparti proklamerede, at man udbyggede kontakterne med Det Radikale
Venstre i Danmark.97 Disse udsagn sagde ikke i sig selv noget om, at modtagerne ville abonnere på ens forklaringer eller politiske model, men kunne
ikke desto mindre præsenteres som vigtige fremskridt for påvirkningsarbejdet.
En sovjetisk pamflet fra 1982 om de nordiske forhold blev indledt med en
beskrivelse af Norden som et roligt hjørne, opstået ved et sammentræf af forskellige gunstige omstændigheder. Nordens historisk gode forhold til nabolande mod såvel Vest som Øst blev understreget, og NATO’s og USA’s planer
om stationering af atomraketter i Europa fremstod som den faktor, som væltede balancen. De nordiske lande blev nu opfordret til at yde deres bidrag til
styrkelsen af freden og sikkerheden. Sovjetunionen fremsatte et forslag som
alternativ til dobbeltbeslutningen om opstilling af atomraketter i Vesteuropa,
som gik ud på helt at begrænse og nedskære atomvåbnene og helt at befri
Europa fra den slags våben. Det sovjetiske fredsønske og fredsvilje blev typisk
illustreret gennem maksimalforslag, således også forslaget om indstilling af

96

SAPMO/Barch: DY30/Vorl. SED/40511: „Protokoll zur Berichtsversammlung am 5.11.1988“.
„Sovetsko-datskije otnosjenija“ [De sovjetisk-danske relationer] Rapport (spravka) udarbejdet af
MID’s skandinaviske afdeling, 6. marts 1986, AVP RF f. 85, op. 76, p. 109, d. 10, ll. 1-3;
SAPMO/Barch: DY60/4661: „Bericht über die Auslandstätigkeit der DBD im Jahre 1987 und Plan
der Auslandsaktivitaten für 1988“.20.8.1987.
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ikke blot alle former for afprøvning af kernevåben, men også yderligere produktion af disse våben samt reduktion af kernevåbenlagrene helt til deres
fuldkomne afvikling.98 Ideen med maksimalforslag var at fremsætte så omfattende og urealistisk et forslag, at man vidste, at modparten ikke ville kunne
acceptere det. Modpartens afvisning af forslaget gav Sovjetunionen mulighed
for at fremstille Vesten som årsag til sammenbruddet i forhandlingerne.
Samtidig betonede man de venskabelige forbindelser til Norden, som også
gav Sovjetunionen mulighed for at korrekse de nordiske landes adfærd. Som
det blev formuleret: „En politik for udvikling af samarbejde med Sovjetunionen betragtes med rette i de nordiske lande som et vigtigt middel til opretholdelse af fred og ro i Norden“. „Dog må man sige, at det strider mod
dette udtalte ønske, når Norge og andre nordiske NATO-lande slutter op om
USA’s grove forsøg på indblanding i Polens indre anliggender og på at øve
pres på Polen og Sovjetunionen, hvilket kom til udtryk i erklæringen fra
NATO’s udenrigsministermøde 11. januar 1982. Denne erklæring viste på ny,
at NATO udnyttes som et redskab til at påtvinge vesteuropæerne USA’s
vilje.“99 Imageplejen blev i 1980’erne nedtonet i propagandaen, mens diskrediteringen af USA fik højere prioritet.

De danske efterretningstjenesters vurderinger
Ifølge PET og FE skabte det røre, som dobbeltbeslutningen fremkaldte, gode
betingelser for østblokkens kampagner i Danmark.100 I 1983 betegnede PET
det som en succes for påvirkningen af dansk politik, at et flertal i folketinget
var gået imod opstillingen af de 572 missiler, at der havde været omfattende
demonstrationer, at en kampagne med breve til folketingsmedlemmer var
endt med, at der nu var flertal i tinget for Norden som atomfri zone, og at der
blev bevilliget penge til fredsforskning.101 Særligt med emnet Norden som
atomfri zone var det også lykkedes at inddrage den danske fagbevægelse mere
direkte i fredssagen.102 I 1984 skrev PET, at med fagbevægelsen sluttede brede
kredse af socialdemokratiske vælgere op ude i landet, og at det var sket „ikke
mindst på grund af DKP’s utroligt effektive arbejde i fredsorganisationerne
og i grupper udført af enkeltpersoner.“103
98

Anatolij Antonov, Styrkelse af freden i Norden. Sovjetunionens synspunkt, Pressebureauet Novosti’s forlag,1982, side 1-7; Forslag fremsat og vedtaget på SUKP’s 26. kongres. Det internationalt forpligtende element var dog fraværende, forslaget blev således fremsat „gratis“ men havde alligevel en god
symbolværdi. I Hvorfra trues freden?, Særnummer af „Fakta om Sovjetunionen“, Militærforlaget,
USSR’s forsvarsministerium, 1982, s. 52.
99
Anatolij Antonov, Styrkelse af freden i Norden. Sovjetunionens synspunkt, Pressebureauet Novosti’s forlag, Moskva 1982, s. 91.
100
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141 og 181.
101
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
102
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
103
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
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Det var dog med i de danske efterretningstjenesters overvejelser, at den
genklang, som fredspolitikken vakte i den danske befolkning, og som kom til
udtryk i den landsdækkende organisationsdannelse og det kvantitative opbud
ved fredsarrangementer og demonstrationer igennem 1980-1981 ikke nødvendigvis var udtryk for en udbredt og dybfølt sympati for østlandenes fredsforslag blandt danskerne: „Man har i modstanden mod atomoprustningen
„dygtigt udnyttet medløbere af radikal og socialdemokratisk observans. For
sidstnævnte grupperings vedkommende synes holdningen at være mere modebetonet end egentlig ideologisk funderet.“ I en sammenligning med begivenhederne i 1980 noterede PET sig i 1981 generelt ringere fremmøde til
fredsarrangementer og -demonstrationer, hvor arrangørerne nu har tendens
til at „lokke med fredsfester musik, dans og anden underholdning.“104 Ifølge
PET fortsatte tendensen med lavere antal deltagere i demonstrationer og
fredsarrangementer efter 1983. De mere markante aktionsformer med blokader og fredslejre, f.eks. dem, som de føromtalte basekomitéer udførte, havde
svært ved at samle bredden i fredsbevægelserne. Men PET bemærkede, at effekten af disse aktioner ikke udeblev. Sagerne, som aktionerne rejste, fik indimellem god pressedækning, og initiativtagerne koordinerede pressekampagner og aktioner med forespørgsler i folketinget, der satte fokus på NATO’s oprustning i Danmark. Gennemslagskraften bestod således i, at bestemte spørgsmål satte præg på den sikkerhedspolitiske debat og skyggede for andre.105
PET så også en stor effektivitet i DKU, som trods sin medlemstilbagegang
ligesom DKP kompenserede ved en høj aktivitet og relativt stor indflydelse i
det danske foreningsliv.106 DKU’erne var nærmest allestedsnærværende i foreninger og organisationer, der arbejdede for internationalt solidaritetsarbejde og skabte derigennem fælles kampforum med ikke-kommunister.107
Dette kunne blandt andet ses på deres aktioner med masseopbud i f.eks. El
Salvador-temaet og i forbindelse med Rebildfesterne.108 Den betydning, som
PET tillagde DKU, bekræftes af forskningen. Fra midten af 1970’erne opnåede DKU at blive en dominerende politisk strømning i ungdomspolitiske foreninger og kom til at sætte sit præg på skolepolitikken, som i 1970’erne blev
et politisk kampfelt. Landsorganisationen for Elever (LOE) havde i perioden
1975-1984 en DKU-domineret ledelse.109 Senere gennem 1980’erne fik
DKU’erne stor indflydelse i organisationer inden for uddannelsessystemet.
DKU’erne var i høj grad med til at formidle Samarbejdskomitéens kampagner, ikke mindst gennem de mange lokalgrupper af „Unge for Fred.“110
104

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 182.
106
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
107
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 177.
108
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 141.
109
Knud Holt Nielsen, „Da skoleeleverne blev fagligt organiseret“, Arbejderhistorie nr. 3, 2000, ss. 22-42.
110
Søren Hein Rasmussen, Sære alliancer, s. 231.
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Men såvel PET som FE så også tegn på svækkelse af østblokkens indflydelse
i Danmark gennem Samarbejdskomitéen i samme årrække. Svækkelsen
havde flere årsager. Gennem 1980 begyndte flere af de fredsforeninger, som
var medlem af Samarbejdskomitéen, at betragte den som et kommunistisk
dækforetagende. Det kom i første omgang af den i kritikernes øjne alt for
vage kritik fra Samarbejdskomitéens side af Sovjetunionens indrykning i
Afghanistan den 28. december 1979.111 I anden omgang kritiserede brede
kredse internt i fredsbevægelsen også Samarbejdskomitéens vage holdning til
Sovjetunionens rolle i oprustningen, som kom til debat efter sagen med den
sovjetiske ubåd i den svenske skærgård i oktober 1981. Ifølge PET var disse
forhold med til at skabe en polarisering inden for den samlede fredsbevægelse. Efter interne stridigheder i de enkelte foreninger meldte Forsoningsforbundet, Dansk Ungdoms Fællesråd og Aldrig mere krig sig ud af
Samarbejdskomitéen i 1980. Den Internationale Liga for Fred og Frihed udmeldte sig i 1981.112
PET noteredes sig også, at et flertal i ledelsen for Nej til Atomvåben gradvist brød med Samarbejdskomitéen i årene 1981-1982. PET beskrev forløbet
som en integreret del af en frontdannelse inden for den internationale fredsbevægelse: Fra 1981 tog en såkaldt alliancefri del af fredsbevægelsen med tilknytning til Vesteuropa i stigende grad afstand til den del af fredsbevægelsen,
som efter disses mening „ensidigt lod sig bruge som redskab for Sovjetunionens udenrigspolitik.“ De alliancefri bebrejdede dem, at de kun samarbejdede med de af de østlige regimer oprettede og styrede nationale bevægelser og internationale organisationer. I stedet krævede de alliancefri uhindret meningsudveksling og opfordrede østlandenes folk til at tage kontakt med
de uofficielle fredsbevægelser. Sovjetunionen reagerede ifølge PET’s oplysninger hårdt på, hvad østlandene så som en dobbelt fare, nemlig splittelse af
fredsbevægelserne i Vest og støtte til „afvigende bevægelser i Øst“. Fløjene afholdt hver sit massemøde i henholdsvis Vestberlin 9.-14. maj og i Prag 21.-26.
juni. Den britiske fredsbevægelse END, som var en central organisation i den
alliancefri fløj, stod for Berlinmødet, mens Verdensfredsrådet stod for
Pragmødet. Opdelingen mellem en Berlinfløj og en Pragfløj iagttog PET også
i Danmark. Nej til Atomvåben repræsenterede Berlinfløjen, og Samarbejdskomitéen Pragfløjen.113
Ifølge internationale vurderinger opstod en splittelse i de europæiske
fredsbevægelser fra 1982. Det medvirkede til lavere tilslutning til fredsdemonstrationerne fra 1984 og i 1985 en stagnation i den kommunistiske fraktion i
fredsbevægelsen.114 Ifølge samme vurderinger havde Gorbatjov valgt at skære
ned på det store pengeforbrug til organisationsnetværket omkring Verdens111

SikNyt nr. 2/1981, FE’s arkiver.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 137; SikNyt nr. 3/1981, FE’s arkiver.
113
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 173.
114
Materiale i PET.
112

376

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 75 P

06/06/05

14:53

Side 377

fredsrådet, idet massekampagnerne ikke havde haft den ønskede effekt.115
Det var PET’s indtryk, at anklagerne om en for stor østlig ballast i den del af
fredsbevægelsen, som Samarbejdskomitéen tilhørte, tog til efter 1983. En af
de ideologiske fiaskoer, som ramte de socialistiske lande, var forløbet af den
store fredskongres, som Verdensfredsrådet formelt stod som arrangør af, og
som blev afholdt i Bellacentret 15.-19. oktober 1986. Arrangørerne havde forventet op mod 10.000 deltagere. Der kom kun 2.000. Det lykkedes ikke østlandene at give indtryk af en politisk og folkelig bredde i kongressen, trods
Lannungs bestræbelser på at afbalancere den østlige dominans. PET så den
manglende opslutning som symptomatisk for den nedgang, den østligt dominerede del af fredsbevægelsen var havnet i. Moskvas formål med at afholde
kongressen i Danmark var, som PET så det, dels at give den et demokratisk tilsnit, dels at påvise bred NATO-skepsis i Danmark, som på trods af medlemskab valgte at være værtsland. Alt dette skulle gerne have en afsmittende effekt ud over landets grænser.116 Den udbredte opfattelse i Vesten blev, at kongressen var styret fra Moskva, at Lannung var en sovjetisk maskot, og at kongressen blot havde ført til større afstandtagen til fredssagen i den danske befolkning.117
Det danske udenrigsministerium havde også anet den kontraproduktive effekt i kongressen. Det fremgår af udenrigsministeriets reaktioner på den kritik, som et konservativt medlem af Underhuset, Lord Chalfont, havde fremført om dansk eftergivenhed over for Moskva. Chalfont havde i den forbindelse opfordret til, at NATO-lande førte en fælles restriktiv politik over for østlandenes propagandafremstød, når de foregik på vestlig grund. Kritikken af
Danmarks tilladelse af kongressen i Bellacentret havde affødt en debat i
Parlamentet i London.118 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen fik optaget
et læserbrev The Times, oktober 1986, der indeholdt følgende bemærkninger:
„Det giver sig selv, at den danske regering hverken deltager i eller støtter
Verdensfredskongressen ... Som Lord Chalfont korrekt har bemærket, så
har forberedelserne til kongressen vist afsløret Verdensfredskongressens
sande ansigt... Adskillige danske politiske partier og organisationer, som
normalt vil kunne findes som deltagere i fredsaktiviteter, har lidt efter lidt
erkendt hvad der foregår, og har trukket sig ud ... Særlig forbudet mod at
uofficielle organisationer fra Østeuropa så som Charta ’77 kan deltage i
kongressen har vist mange danskere, hvad der er kongressens virkelige intentioner. Hvis de danske myndigheder havde lyttet til Lord Chalfonts råd
115

Materiale i PET.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 257.
117
Indberetninger fra Bonn, 20. og 22. oktober 1986 angående den vesttyske presses kommentarer,
UM 5.E.95.a., samt det franske dagblad Le Monde 22. oktober 1986.
118
Indberetning fra den danske ambassade i London, 15. oktober 1986, UM.5.E.95.a.
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og forsøgt, inden for lovens rammer, at kompromittere Verdensfredskongressen under forberedelserne, så ville venstrefløjen formentlig have
gjort organisatorerne til martyrer ... Myter imødegås for mig at se bedst
med fakta: Og jeg er ikke i tvivl om, at Verdensfredskongressen selv ville afsløre sit sande formål ... Jeg er overbevist om, at det åbne danske samfund
er stærkt nok til at lade sådanne begivenheder finde sted. Det er formentlig den bedste måde, hvorpå vi kan vise vores befolkning, hvad der virkelig
foregår.“
Det største problem for østlandene var ifølge PET den udeblevne tilslutning
til kongressen fra Socialdemokratiet og fra socialdemokratisk dominerede
fagforeninger i de vestlige lande, ligesom Socialistisk Internationale valgte
ikke at lade sig repræsentere. PET skrev afsluttende: „Alt dette må have fået
Moskva til at overveje Verdensfredsrådets fremtidige status. Man vil nok ikke
endnu engang prøve at afholde en kongres i et vesteuropæisk land.119
Det forekom PET, at Gorbatjovs politik for glasnost og perestrojka og fremskridtene i Øst-Vestforhandlingerne, der kulminerede med INF-aftalen i
1987, tog en masse vind ud af sejlene på de organisationer og kanaler, som
havde øvet indflydelse på opinionen i første halvdel af 1980’erne. Nu kunne
de „ikke i så høj grad som tidligere udnytte frygten for atomkrig til at mobilisere tilhængere og holde dem i ånde ved aktive arrangementer som demonstrationer og lign.“, skrev PET i 1988.120 I Danmark var deltagelsen, ifølge
PET, på fredsmøder, konferencer, demonstrationer mod bl.a. NATO-skibe,
påskemarch og menneskekæden på FN-dagen lav. Den eneste succes var,
ifølge PET, Next Stop Nevada, som DKU stod bag. Den fik stor mediedækning
og opnåede i modsætning til kongressen i oktober 1986 en bred politisk opbakning.121 Der hvor påvirkningen gennem hele perioden havde effekt var
ifølge PET i det almindelige kontaktarbejde blandt danske politikere og pressefolk. I 1983 skrev PET, at kontakterne direkte „berørte danske samfundsinteresser såvel politisk, handelsmæssigt som i militært regi“122. Modtageligheden i disse miljøer vedblev ifølge PET at være høj i sidste halvdel af
1980’erne.123

Opinionens modtagelighed for østlandenes kampagner
Der var i perioden en vis grobund for de temaer, som det var i østlandenes
interesse at fremme i Danmark. Hvis man ser på spørgsmålet om styrkelse af
det danske forsvar inden for NATO, som var del af den danske NATO-politik
119

PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 257.
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 147.
121
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 147.
122
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 130.
123
PET’s arkiv, DIIS-samling, dokument nr. 145, 129 og 147.
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i 1980’erne, mente et flertal i befolkningen (56%) i 1980 ikke, at
øgede midler til det danske forsvar
nyttede noget. Dette flertal troede
ikke på værdien af dansk forsvar i en
krigssituation. En gruppe på 37%
ønskede i stedet øgede bevillinger til
ulandshjælp, mens kun 32% var indforstået med at Danmark bevilgede
flere penge til styrkelse af det danske
bidrag til NATO-forsvaret.124 Hvorvidt østlandene kunne få danskerne
bevæget til at være fjendtligt stemt
over for USA eller alene se krigsfaren komme fra USA, gav opinionsPjece med DKP’s udlægning af Gorbatjovs poundersøgelser ikke entydige svar på. litik og det sovjetiske forslag om atomprøveI 1980 spurgte Gallup danskerne, stop. 1986. (ABA).
hvem der i deres øjne havde ansvaret
for oprustningen og krigsfaren i Vesteuropa. Her meldte 21%, at truslen kom
fra begge supermagterne i deres indbyrdes konfrontation, 5% så den komme
alene fra USA, mens hele 53% mente, den kom alene fra Sovjetunionen.125
Det var raketspørgsmålet og en frygt for øget risiko for atomkrig i Europa,
som spillede ind hos danskerne. Fra 1982 blev danskerne af denne årsag mere
negative (56%) over for amerikansk udenrigspolitik. Her overgik kun englænderne danskerne med hensyn til mistillid til USA på det udenrigspolitiske
område (63%). I 1982 vurderede 28% af danskerne, at udstationeringen af
amerikanske raketter i Vesteuropa ville forøge en risiko for angreb østfra,
mens 39% vurderede, at de ville beskytte mod angreb. Her talte danskerne
ikke blandt de mest skeptiske med hensyn til angrebsfaren efter udstationering. I England frygtede hele 45% og i Belgien 32% en forøget risiko ved udstationeringen.126
Uviljen blandt danskerne mod raketopstillingen steg til over halvdelen af
befolkningen i 1983. Dette betød dog ikke, at samme gruppe accepterede
Verdensfredsrådets argument, at østblokken var fredens blok. Kun 36% af raketmodstanderne havde denne mening, mens 31% af raketmodstanderne
vurderede, at Sovjetunionen ville „udnytte situationen politisk“. Undersøgelsen fra 1983 viste i øvrigt en klart større modstand mod raketterne

124
„Danmark opfylder ikke sine forpligtelser. Men det er vælgerne heller ikke indstillet på, at vi skal“,
„Et forstærket forsvar nytter ikke“ Ugens Gallup 1980.
125
Ugens Gallup 1980, artikel nr. 30.
126
Ugens Gallup 1987, artikel nr. 10; Ugens Gallup. „Tilslutning til NATO faldende“, artikel nr. 13.
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blandt kvinder end mænd. 54% var modstandere mod 23% tilhængere.
Sammenlignet var de mandlige tilhængere 42% og modstanderne 48%.127
Selv blandt NATO-tilhængere var 50% i 1983 imod opstillingen. Uviljen mod
opstillingen havde hovedsagelig rod i opfattelsen af, at de sovjetiske raketter,
der allerede var opstillet, ikke havde ændret afgørende på balancen i østblokkens favør og en vestlig modopstilling derfor var unødvendig.128
Det var også frygten for våbenkapløb, der påvirkede danskernes holdning
til Reagan. I 1984 var holdningen overvejende negativ. 2/3 ønskede ham udskiftet. Ikke overraskende var den kritiske indstilling størst hos venstreorienterede (81%), men den var også relativt høj blandt socialdemokrater. 73% af
dette partis vælgere ønskede præsidenten udskiftet.129 En undersøgelse fra
1985 viste, at 40% af danskerne var mod Reagans stjernekrigsprojekt, mens
38% var tilhængere.130 Danskernes kritik af USA’s raketter havde dog ingen
direkte sammenhæng med den almindelige opfattelse af USA. I 1982 var 55%
gennemgående positivt indstillede, mens 45% havde en negativ opfattelse.
Samtidig havde kun 12% et positivt billede af Sovjetunionen, mens over 80%
havde et negativt billede.131 Det lykkedes for Gorbatjov at højne Sovjetunionens prestige. I 1987 var det positive image firedoblet i forhold til
Bresjnev-perioden. USA havde – som følge af Reykjavik-mødet – dog også fået
øget prestige, men kun med 10%.132
Hvordan så danskerne på fredsbevægelserne, der voksede frem fra 1980?
Gallupundersøgelser fra perioden afspejler, at ikke kun venstrefløjen, men
også dele af den borgerlige fløj var positivt indstillet over for fredsbevægelserne. Trods det, at mange (45%) antog, at de var infiltreret af kommunister, mente kun 29%, at de af den grund arbejdede ensidigt til fordel for østlandene. Andelen af klare tilhængere af fredsbevægelser, der benægtede både
infiltration og ensidighed i fredsbevægelsens raketmodstand var på 29%,
mens 23% var skeptiske og mente, at fredsbevægelsen var både infiltreret og
ensidig. Hele 48% havde ikke en klar holdning til spørgsmålet.133 I juni 1983
vedtog et folketingsflertal i øvrigt, at civile værnepligtige, dvs. militærnægtere,
kunne aftjene deres værnepligt i fredsbevægelser.
Danskernes uvilje mod oprustningen, frygt for atomvåbnene og en almindelig accept af fredsbevægelserne som et input i den offentlige debat trak
imidlertid ikke i retning af større skepsis over for dansk NATO-medlemskab.
I den politisk anspændte periode var tilslutningen til NATO usædvanlig høj.
127

Ugens Gallup, 1983, artikel nr. 1 og artikel nr. 21.
Ugens Gallup, artikel nr. 15.
129
„Reagan ikke populær i Danmark“, Ugens Gallup, artikel nr. 4.
130
„Uvilje mod amerikanske stjernekrigsvåben“, Ugens Gallup 1985 artikel nr. 8.
131
Resultater fra den internationale Gallupkæde. Europæernes indstilling til de to supermagter.
Ugens Gallup 1982, artikel nr. 6.
132
Ugens Gallup 1987, artikel nr. 10; Ugens Gallup, „Tilslutning til NATO faldende“, artikel nr. 13.
133
Et portræt af fredsbevægelsens tilhængere – og dens modstandere. Ugens Gallup, 1983, artikel
nr. 22.
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I 1983 udviste danskerne den største opslutning bag NATO-medlemskabet
nogensinde (omkring 65%).134

Sammenfattende vurdering
Når man fra østlig side og fra de danske efterretningstjenesters side skulle
vurdere effekten af påvirkningspolitikken kunne flere hensyn indvirke på vurderingerne. Først og fremmest kunne man på begge sider have interesser i at
fastslå en markant østlig påvirkningsindsats. Isoleret set kan østlige succesmeldinger fra eksempelvis den sovjetiske ambassade sammenholdt med de danske tjenesters henvisninger om omfattende kontakter mellem danske grupper og repræsentanter fra de socialistiske lande tegne et billede af en massiv
påvirkning, uden at der er reel dækning for det.
I den forbindelse bør det erindres, at de danske tjenester og i særdeleshed
PET netop havde til opgave at opklare og advare mod østlig infiltration.
Denne grundlæggende funktion og fokus på konspirativ virksomhed fremmede et syn, hvor risiko stod i forgrunden. Når den østlige påvirkning indtog
en særlig fremtrædende plads i efterretningsarbejdet, var det derfor ikke
nødvendigvis udtryk for, at påvirkningen i det samlede politiske billede var
markant, endsige dominerende, men blot at tjenesterne var opmærksomme
på alt, hvad de tolkede som faresignaler. På lignende vis bør der i forhold til
de østlige aktører tages det forbehold, at de naturligt var motiverede til at
overdrive egen succes. Tager man højde for disse forbehold, viser de datidige
aktørers vurderinger sig ofte at være særligt interessante på de punkter, hvor
vurderingernes konklusioner ikke nødvendigvis understøttede afsendernes
interesse eller var umiddelbart produkt af deres særlige opgaver. Dette gjorde
sig eksempelvis gældende, når østtyskerne vurderede, at deres direkte indflydelse på pressen var ringe, hvorimod de vestlige eller anti-kommunistiske
synspunkter var dominerende. Hvor nødig de end ville, måtte østtyskerne erkende egne begrænsninger. Udvekslingen af østtyske radio/tv produktioner
var således af et omfang, der ikke kunne forklares som en propaganda-succes,
særligt hvis den blev sammenholdt med mængden af vestlige dokumentations- og kulturprodukter, som danske medier indkøbte.
I forbindelse med det foreliggende kildemateriale er det væsentligt – om
end banalt – at fastslå, at de østlige aktører ikke tegnede hele billedet. De var
langt fra de eneste, der ønskede at præge politikken i Danmark. Her havde
også vestlige statslige og private aktører naturligvis en finger med i spillet.
Danskerne så ikke blot viljeløst til, mens udefra kommende kræfter formede
dansk politik. Forskellige grupper forsøgte efter bedste evne at medvirke til at
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Ugens Gallup 1983, „større tilslutning til NATO end nogensinde“, artikel nr. 15.
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forme de billeder, den danske befolkning havde af national og international
politik.
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at man fra de socialistiske landes side
nærede et ønske om at påvirke den danske offentlighed og politikere i en for
disse regimer gunstig retning. Med hensyn til en række vigtige spørgsmål led
denne politik dog overordnet set skibbrud. Herom taler de angivne Galluptal
deres tydelige sprog. Den danske befolkning sluttede til trods for tidens sikkerhedspolitiske brydninger fortsat op omkring NATO, også selvom centrale
tiltag som opstillingen af mellemdistanceraketter og stjernekrigsprojektet isoleret set mødte bred modstand.
Det havde været centralt for de socialistiske lande at tilbagevise „trusselsløgnen“ om, at Sovjetunionen udgjorde en militær fare for de vesteuropæiske
lande. Trods en ihærdig indsats var frygten for Sovjetunionen og Warszawapagten stadig massivt til stede i Danmark. I den sammenhæng må det anses
for væsentligt, at det ikke var lykkedes de socialistiske lande at monopolisere
fredssagen til at være et ensidigt østligt projekt. De forsøgte i den sag at gennemføre den klassisk marxistisk-leninistiske kobling mellem socialisme og
fred. Konkret gav det sig udslag i en kamp om fredsbevægelsen – en kamp,
der også blev ført i andre europæiske lande. De socialistiske landes håb var at
forene alle grupper, der gik på barrikaderne for fred og nedrustning under
ledelse af kræfter, der delte de socialistiske landes ideologiske orientering,
altså de Moskva-loyale dele af den kommunistiske bevægelse i de vesteuropæiske lande. Denne manøvre, hvor man fra østlig side i Danmark satte sin lid
til Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed i almindelighed og kommunistiske kadrer i nøglepositioner i særdeleshed, førte i stedet for en entydig østorientering af fredsbevægelsen til en opsplitning af de danske fredskræfter.
Derved eksisterede alternativer, der muliggjorde, at man kunne gå ind for
fred og nedrustning uden samtidig at identificere sig med de socialistiske
lande. Ud over Gallupmålingerne viste folketingsvalgene i perioden også, at
den danske befolkning skelnede mellem skepsis over for NATO’s oprustning
og en aktiv stillingtagen til fordel for de socialistiske lande. Således lykkedes
det ikke DKP at omsætte sin indsats i fredsarbejdet til mandater i Folketinget.
Denne udvikling forløb parallelt i eksempelvis Forbundsrepublikken, hvor
det ikke var det østorienterede tyske kommunistparti, men de Moskvauafhængige „Grønne“, der blev fredskræfternes talerør i forbundsdagen.
De socialistiske lande kæmpede op gennem årtiet med „supermagtteorien“, fordi den udfordrede disse landes påberåbelse af, at de udgjorde fredens lejr, og at faren entydigt udgik fra NATO. Konflikten kom tydeligt til udtryk i DDR’s hårdnakkede modstand mod en fredsmarch på østtysk territorium i 1982. Udgangen på denne sag blev et pr-nederlag for den statslige østtyske fredsbevægelse.
Den manglende kontrol med fredsbevægelsen gav de socialistiske lande et
ambivalent forhold til denne heterogene størrelse i det vestlige politiske land-
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skab. På den ene side havde de kommunistiske ledere tiltro til den som ny politisk kraft, på den anden side vendte den også brodden mod øst i et sådant
omfang, at man fandt det påkrævet at inddrage sikkerheds- og efterretningstjenesterne i kampen mod såkaldt „politisk negative kræfter“. I arbejdet med
fredsbevægelsen kom således både de socialistiske landes forhåbninger og begrænsninger til udtryk. Man søgte ikke en dialog, men en monolog, der
skulle få de vestlige grupper til at acceptere østlige argumenter og helst også
styring. Denne præmis var ikke let at acceptere for de fleste vestlige modtagere. Det var samme ensrettede holdning, man fra de socialistiske lande optrådte med over for danske politiske kontakter. Også her kom de østlige repræsentanter til kort med deres regimes manglede fleksibilitet og i sidste
ende deres svigtende overbevisningskraft. Det lykkedes at komme i dialog omkring emner som fred og afspænding, men dialogen var stærkt begrænset af,
at langt de fleste ikke-kommunistiske danske politikere grundlæggende ikke
kunne acceptere det politiske system, som de østlige partnere repræsenterede.
Viljen til dialog med østlandenes repræsentanter var imidlertid til stede i
det danske politiske landskab og blandt personer, der var beskæftiget med
international politik inden for forskning og formidling. Som beskrevet i kapitel 45 herskede der også i den anden periode af den kolde krig i vide kredse
et ønske om afspænding og en forhåbning om en gensidig påvirkning. Sidstnævnte ønske blev dog på ingen måde delt i øst. For de danske politikere var
fortsat afspænding koblet med videre dialog med den herskende klasse i
Østeuropa. Dialog med dissidentgrupper i øst var derimod et randfænomen,
der fortrinsvis blev dyrket blandt Moskva-uafhængige grupper i fredsbevægelsen. Disse gruppers placering var i øvrigt prekær, da de på hjemmebane risikerede at blive mistænkt for at være subversive og østinspirerede, mens de i
øst blev anset for subversive og vestkontrollerede. De politiske partier, der var
mest kritiske over for større eller mindre dele af den vestlige politik og villige
til østdialog, var Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti. Det var påfaldende, at en østtysk analyse ikke så denne orientering
som et skridt mod udtræden af NATO, men derimod som et ønske om at ændre retningen inden for NATO-samarbejdet. Desuden eksisterede der i øst en
skepsis over for, om særligt Socialdemokratiet ville lægge kursen om, den dag
det vendte tilbage til regeringsmagten.
I debatten omkring den NATO-kritiske og dialogorienterede linje har begreber som „medløberi“ floreret. Forestillingen om medløberiet tilskriver de
socialistiske lande en ganske betydelig indflydelse, idet den antyder, at de faktisk formåede at sætte en dagsorden, som medløberne kunne løbe efter.
Denne høje vurdering af østlandenes muligheder var knap så markant i de socialistiske landes egne analyser. Der herskede her ingen dominerende overbevisning om, at disse gruppers holdninger havde østligt ophav, men derimod nok om, at de kunne bruges taktisk. Disse strømninger skulle således
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fremmes gennem dialog og med informationer, der understøttede de socialistiske landes synspunkter. Gennem et aktivt partnerskab skulle disse grupper
knyttes tættere til øst. Udgangspunktet var imidlertid tanker, der allerede var
virksomme i brede vestlige kredse for eksempel mellem de vesteuropæiske socialdemokratier og i den socialistiske internationale. Der var således langt
snarere tale om en parallel bevægelse end om „medløberi“. Paralleliteten bestod i, at parterne nok havde fælles, løst definerede mål som „fred“, „afspænding“ eller „nedrustning“, men at deres udgangspunkt og drivkraften bag dialogen var forskellige. For de socialistiske lande var det ikke nogen ukompliceret manøvre, der gav hurtige afkast. Vanskelighederne viste sig op gennem
1980’erne, ikke mindst da østlandenes egen politiske, økonomiske og moralske basis i stigende grad viste sig at være eroderet. De „nyttige“ holdninger,
der eventuelt på længere sigt kunne have sikret østlandene forhandlingsmæssige eller ligefrem militære fordele i forhold til NATO gennem selvpålagte
vestlige begrænsninger eller gennem uddybning af markante skel i NATOkredsen – primært mellem USA og Europa – gav ikke det afkast, som man i
øst i bedste tilfælde kunne håbe på. Et eksempel var forestillingen om Norden
som atomvåbenfri zone, der ofte blev diskuteret og havde nogen medvind,
men aldrig førte til noget praktisk resultat. Fra DDR-hold havde man allerede
tidligt været opmærksom på, at Norden som atomvåbenfri zone formodentlig
ikke var et mål, man kunne nå i praksis, men derimod en trædesten, der
kunne bruges, idet tanken allerede blev betragtet med sympati blandt grupper i de nordiske lande.
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Politisk og teknisk-videnskabelig
efterretningsvirksomhed 1979-1991
76 · Efterretningsaktiviteten i 1980’erne
Det sidste tiår frem til den kolde krigs ophør bød på nye udfordringer for den
vestlige verden på efterretnings- og sikkerhedsområdet. Oplysninger i PET’s
arkiv viser, at de vestlige tjenester allerede fra 1970’erne var optaget af den
voksende politiske vold og terrorisme. Flere lande som Frankrig, Italien og
Vesttyskland blev ramt af opsigtsvækkende terroranslag. Begrebet statsterrorisme blev knyttet til lande som Libyen og Iran.
Blandt de østeuropæiske efterretningstjenester tiltrak specielt de sovjetiske
og østtyske sig opmærksomhed i Vesten. Derudover bekymrede de vestlige tjenester sig i stigende omfang om de såkaldte „aktive foranstaltninger“, altså
samordnede politiske efterretnings- og påvirkningsaktioner. Det var i den
sammenhæng særligt østlige forsøg på at infiltrere freds- og nedrustningsbevægelserne, som kom i de vestlige efterretningstjenesters søgelys. Til gengæld
var interessen for de kommunistiske partier mindre fremtrædende.
Til trods for de mildere politiske vinde efter Mikhail Gorbatjovs overtagelse
af den politiske ledelse i Sovjetunionen fra 1985 var man fra vestlig side stadig opmærksom på Warszawapagtlandenes efterretningsaktiviteter. Ydermere
frygtede de vestlige tjenester, at deres modstandere ville kunne drage fordel
af den mere afslappede holdning, der opstod i forhold til øst som følge af
Gorbatjovs ændrede politiske linje.

Østlige efterretningstjenesters aktiviteter i Danmark
De østlige efterretningstjenester fortsatte deres arbejde mod Danmark, og
visse af disse aktiviteter havde man fra dansk side kun begrænsede muligheder for at imødegå. Udover overvågningssatellitter samt lytte- og radarstationer i Østeuropa havde de østlige tjenester fly i internationalt luftrum med det
formål at aflytte en række forskellige former for kommunikation og foretage
observationer. Indhentning blev ligeledes foretaget via lystbåde, handelsskibe, havforskningsskibe og andre fartøjer i dansk og internationalt farvand.1

1

FE’s arkiv, SikNyt nr. 4, 1984.
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Efterretningstjenesterne fra Sovjetunionen, Polen og DDR var fortsat de
mest aktive i Danmark og udgjorde ifølge de danske tjenester „den væsentligste efterretningsmæssige trussel mod Danmark.“2 De hidtil kendte mål og emner for den østlige indhentning og påvirkning ændrede sig heller ikke.
Efterretninger om USA, NATO, EF, forsvaret og politiske emner såsom afspænding og nedrustning var stadig af stor interesse for de østlige tjenester.3
Nye emner kom dog til. Gennem 1980’erne bemærkede PET, at blandt andet
Grønland tilsyneladende indtog en stadig større plads i den sovjetiske repræsentations politiske arbejde.4 Mens den sovjetiske interesse for Grønland tidligere havde haft at gøre med overgangen til hjemmestyre og Grønlands forhold til EF og fiskeriproblematikken, rettede den sig nu blandt andet mod
forskningsresultater vedrørende energi- og mineralforekomster.5
Alle de østeuropæiske lande havde efterretningsofficerer tilknyttet deres
repræsentationer i Danmark, og disse officerer supplerede den ad teknisk vej
indhentede viden med egne indhentninger fra åbne kilder, samtaler og agenter. Officererne blev i større eller mindre omfang fulgt af PET, og både PET
og FE mente, at alle de østeuropæiske tjenester „om end måske i forskelligt
omfang, har efterretningsmæssige opgaver i Danmark.“6 De danske efterretningstjenester konkluderede blandt andet, at de østlige efterretningstjenester repræsenterede „en alvorlig trussel mod vort samfund“, og på grund af mængden af ressourcer, som de østlige tjenester rettede mod Danmark, blev det anset for sandsynligt, „at Warszawapagtlandenes regimer og militære ledere har
et fyldestgørende grundlag for planlægning af såvel politisk-økonomiske som
militære aktiviteter i Danmark.“7
De anvendte metoder til indhentning af oplysninger og forsøg på at påvirke opinionen ændrede sig stort set ikke og var fortsat rettet mod blandt andet ministerier, folketinget, de politiske partier, forsvaret, pressen samt fredsog interesseorganisationer.8 Når de østeuropæiske diplomater og efterretningsofficerer søgte informationer fra embedsmænd, politikere, journalister
og andre, var det blandt andet for at skaffe supplerende oplysninger til den
viden, som åbne kilder kunne give eller for at be- eller afkræfte andre oplysninger.9 Størstedelen af efterretningsofficerernes kontakt til danske samtalepartnere var ifølge PET åben, mens kun enkelte af de af PET kendte forbindelser var af mere konspirativ karakter og blev forsøgt hemmeligholdt.10
2

FE’s arkiv. SikNyt juli-oktober 1979.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
4
Se blandt andet PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137, 130 og 150.
5
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127. Se også DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
6
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137. Kursiveringen er PET’s understregning. Se også
FE’s arkiv. SikNyt juli-oktober 1979.
7
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 25.
8
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
9
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 22.
10
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
3
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PET’s indsats mod de østlige tjenester
PET havde vurderet forkert, da man i 1980 mente at kunne se en ende på den
gradvise forøgelse af personalet ved den sovjetiske repræsentation, som havde
fundet sted gennem 1960’erne og 1970’erne.11 I 1970 havde den sovjetiske repræsentation haft 76 ansatte. I 1980 var dette tal vokset til 111 ansatte og fortsatte med at vokse, således at der i 1985 var 124 ansatte ved den sovjetiske repræsentation.12 Fra 1980 til 1987 bemærkede PET ikke bare en samlet stigning i antallet af ansatte ved de østlige repræsentationer, men også i antallet
af efterretningsofficerer fra Østeuropa, Kina og Nordkorea.
Antallet af ansatte var steget fra 322 til 342, mens mængden af efterretningsofficerer var vokset fra 69 til 94. Det samlede antal ansatte var steget med
cirka seks procent, mens efterretningsofficerernes antal i samme periode var
vokset med 36 procent.13
Udvikling i antallet af ansatte og tilknyttede efterretningsofficerer (i parentes) ved de
socialistiske landes repræsentationer i Danmark 1980-1987.
Land/år

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

USSR
Polen
DDR
CSSR
Kina
Ungarn
Rumænien
Bulgarien
Nordkorea

111 (32)1 121 (29)1 110 (43)1 110 (36)1 119 (36)1 124 (38)1 120 (39)1 121(38)1
54 (11)
46 (11)
45 (8)
43 (6)
44 (11)
43 (12)
46 (10)
41(13)
48 (9)
45 (9)
45 (7)
47 (8)
40 (6)
38 (6)
43 (7)
44 (7)
28 (5)
26 (6)
29 (7)
29 (7)
29 (5)
27 (5)
28 (5)
32 (11)
27 (3)
29 (5)
32 (4)
34 (2)
36 (3)
38 (3)
38 (3)
40 (4)
18 (3)
19 (6)
20 (6)
20 (6)
18 (8)
19 (7)
19 (9)
20 (10)
11 (3)
11 (3)
14 (5)
9 (4)
10 (5)
11 (4)
10 (3)
13 (4)
13 (2)
13 (2)
13 (4)
16 (6)
17 (5)
16 (3)
16 (4)
27 (4)
12 (2)
12 (2)
12 (3)
10 (2)
8 (2)
7 (2)
5 (2)
4 (3)

I alt

322 (69)1 322 (72)1 331 (78)1 318 (75)1 321 (81)1 323 (80)1 325 (82)1 342 (94)1

Som det fremgår nedenfor, bemærkede PET en fortsat stigning i de polske
efterretningsaktiviteter i begyndelsen af 1980’erne, selvom antallet af identificerede polske efterretningsofficerer i samme periode var faldende og næsten blev halveret fra 11 officerer i 1980 til seks officerer i 1983. Om PET’s
sagsbehandlere rutinemæssigt har betegnet de polske aktiviteter for stigende
og derved „genbrugt“ tidligere vurderinger eller om den næsten halverede
gruppe af polske efterretningsofficerer har arbejdet mere end dobbelt så
hårdt og været pålagt flere opgaver end tidligere, vides ikke.14 De ungarske
11

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen: Nr. 194, 129.
13
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147. Tallene inkluderer efterretningsofficerer fra Kina
og Nordkorea.
14
Endnu en mulighed er, at PET ikke har kendt til alle de tilstedeværende polske efterretningsofficerer, hvorfor PET’s tal i så fald vil have været mindre end det faktiske antal efterretningsofficerer.
12
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tjenesters rolle i Danmark har måske været større end den, som var mulig at
aflæse i PET’s periodiske rapporter, da halvdelen af repræsentationens ansatte ifølge PET’s oplysninger var efterretningsofficerer.
I midten af 1980’erne fik PET’s afdeling 3, som havde ansvar for arbejdet
mod de østlige tjenester, ny struktur. Afdeling 3 bestod da af 5 kontorfunktionærer og 25 politifolk, som havde til opgave at holde øje med ti østblokrepræsentationer med cirka 80 efterretningsofficerer. Hertil kom kontrollen med
herboende østeuropæere med forbindelse til østlige tjenester og med de ca.
4.800 grænsepassager foretaget af østeuropæiske TIR-lastvogne samt indrejsen af de ca. 50.000 østblokborgere, som havde fundet sted i 1985.15
PET kunne i løbet af 1980’erne konstatere en vis aktivitet – også fra tjenester som ellers ikke blev anset for videre aktive i Danmark – men det blev flere
gange i PET’s rapporter påpeget, at man ikke havde de fornødne ressourcer
til at efterforske sagerne lige grundigt.16 PET havde ikke tidligere bemærket
videre aktiviteter fra de øvrige Warszawapagtlandes side. Som det fremgår
nedenfor, var det blandt andet indhentningen af politiske oplysninger og oplysninger af kontraefterretningsmæssig karakter, som de mindre kendte tjenester beskæftigede sig med. PET’s satellit-sektion, som havde til opgave at
kontrollere de ungarske, bulgarske, rumænske, tjekkoslovakiske – og i perioder også de polske og østtyske – repræsentationer og efterretningstjenester i
Danmark, pegede blandt andet på det „forholdsvis store antal efterretningsfolk“
og oplysningerne om, at disse var „meget aktive i Danmark“, samt Danmarks
status som NATO- og EF-land som tegn på, at „en rimelig indsats på området“
var påkrævet.17 I visse perioder, som eksempelvis i 1979, bestod satellit-sektionen kun af 1-2 sagsbehandlere, som havde til opgave at holde styr på de mindre aktive østlandes repræsentationer og mulige efterretningsoperationer i
Danmark.18 I sektionen herskede der ingen tvivl om, at eksempelvis de bulgarske efterretningstjenester var aktive i Danmark, og at de samarbejdede med
KGB.19 Også den bulgarske efterretningsaktivitet syntes mere omfattende,
end PET var i stand til at følge. I satellit-sektionen mente man, at „vi ved indsættelse af flere ressourcer vil øge muligheden for at afdække den bulgarske
efterretningstjenestes aktiviteter i Danmark.“20
I årsrapporten for 1981 bemærkede satellit-sektionen for de rumænske tjenesters vedkommende, at man af tidsmæssige årsager kun kunne behandle
området rutinemæssigt, selv om der syntes være „et endog meget stort behov“

15

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 146. Se også DIIS-samlingen, dokument nr. 141 og
DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
17
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141. Kursiveringerne gengiver rapportens understregninger. Der er ingen antydninger af, hvad en „rimelig“ indsats kunne være.
18
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
19
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
20
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
16
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for en dybere efterforskning af området.21 De tjekkoslovakiske tjenesters arbejde blev vurderet som værende af høj kvalitet i andre vestlige lande, men
også her besværliggjorde ressourcemangel PET’s mulighed for at følge tjekkoslovakkerne tæt.22 I slutningen af 1980’erne synes de tjekkoslovakiske aktiviteter at være tiltagende. I 1987 bemærkede PET en vis interesse på det politiske område fra de tjekkiske efterretningstjenesters side.23 Om en tjekkoslovakisk diplomat bemærkede PET, at han fortsat opretholdt og dyrkede „sin
kontakt til indflydelsesrige personer inden for specielt ministerierne“.24
Over for det voksende antal efterretningsofficerer og den efterretningsmæssige udfordring, som de fremmede tjenester udgjorde, stod PET således
med et generelt ressourceproblem vedrørende det kontraefterretningsmæssige arbejde. Særligt i begyndelsen af 1980’erne gjorde disse beklagelser over
manglende midler sig gældende i rapporterne. Ressourceproblemet viste sig
også omkring de polske efterretningstjenester. Selv om man kendte til de polske tjenesters særlige rolle i Danmark og gang på gang bemærkede en øget
aktivitet fra de polske efterretningstjenesters side, blev disse tjenester kun i
begrænset omfang overvåget af PET.25
Bortset fra beklagelser over manglende ressourcer blev der i enkelte af
PET’s periodiske rapporter også udtrykt bekymring over, at man tilsyneladende vidste for lidt om de østeuropæiske diplomaters og efterretningsofficerers kontakter til danske embedsmænd og politikere. I en af disse rapporter
vedrørende de polske efterretningstjenesters arbejde i Danmark blev der udtrykt betænkelighed ved, „at kommunikationsvejen mellem samfundets beslutningstagere og os som kontraefterretningstjeneste er så kompliceret.“26
Bemærkningen var tilsyneladende affødt af den verserende sag i Norge mod
den udenrigsministerielle embedsmand Arne Treholt. Hvis PET efter polakholdets vurdering skulle gøre sig forhåbning om at opdage lignende „muldvarpe“ i Danmark, „må vi nødvendigvis have afhjulpet den tilbageholdenhed,
der ligger i kommunikationen mellem ministerierne og kontraefterretningstjenesten.“27 Bekymringen over manglende tilbagemeldinger fra de danske
samtalepartnere fortsatte tilsyneladende og blev nogle måneder senere atter
nævnt i en periodisk rapport. „Vi har sædvanen tro ikke modtaget oplysninger
fra de danske implicerede om deres polske kontakter og formålet hermed,“

21

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
23
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
24
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 128.
25
Se eksempelvis PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument Nr. 139. Mens de polske tjenester i
1960’erne og 1970’erne blev behandlet i selvstændige rapporter, indgik de nu i midten af 1980’erne
i de samlede „satellit-rapporter“ på lige fod med tjenesterne fra Tjekkoslovakiet, Bulgarien, DDR og
Ungarn.
26
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 66.
27
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 66.
22
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lød det i forbindelse med omtalen af en polsk efterretningsofficer og hans
forsøg på at etablere kontakter i udenrigsministeriet.28
Hvor stort problemet reelt har været, fremgår ikke tydeligt af PET’s rapporter. Ovenstående beklagelser over manglende tilbagemeldinger har ganske givet været et resultat af forskellige opfattelser blandt politikere og embedsmænd og PET af den efterretningsmæssige trussel, som kontakten til de
udenlandske diplomater kunne udgøre. Det kan bemærkes, at det umiddelbart kun ses at være i rapporter fra PET’s polak-hold, at sådanne bekymringer
blev fremsat, hvorfor der muligvis var tale om et isoleret „polsk problem“.
Overvågningen af blandt andre de polske efterretningstjenester var et af de
områder, som var ramt af manglende ressourcer til efterforskning. Lignende
bemærkninger omkring manglende tilbagemeldinger fra danske samtalepartnere ses ikke i rapporterne vedrørende de sovjetiske og østtyske tjenester.
Samtaler med østlige diplomater skulle i almindelighed indberettes, og der er
da også i kildematerialet gentagne eksempler på sådanne rutinemæssige
tilbagemeldinger fra embedsmænd om deres samtaler med sovjetiske diplomater.29

En styrket polsk indsats?
PET vurderede i begyndelsen af 1980’erne, at man kunne vente en forøgelse
i de polske aktiviteter vedrørende blandt andet politik og emigranter.30 Denne
vurdering viste sig at være korrekt. Da man skulle gøre status over de polske
efterretningsaktiviteter i 1980, var der sket en forøgelse. „Den udfarende virksomhed er blevet mere end fordoblet for begge residenturer, og man er blevet mere aggressiv i bestræbelserne for at nå sine mål.“31 Den ændrede politiske situation i Polen havde kun haft begrænset indvirkning på de polske aktiviteter i Danmark. PET vurderede, at de polske tjenester stadig var velfungerende. Det var blevet sværere for PET at se mønstrene i polakkernes
konspirative arbejde, blandt andet fordi polakkerne selv var meget opmærksomme på, hvordan de opererede.32 Vedrørende de polske efterretningsofficerer i Danmark bemærkede PET, at der var tale om veluddannede officerer,

28

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 68. Den pågældende efterretningsofficer havde også
kontakter i det politiske miljø.
29
Se Henning Gottlieb, I Kronens tjeneste – politiske erindringer, s. 160-161, hvor det oplyses, at Gottlieb
– som det var sædvane i administrationen – efter samtaler med eksempelvis sovjetiske diplomater udfærdigede og rundsendte samtalereferater.
30
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 46.
31
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.(vedrørende de polske residenturer). Den øgede
polske aktivitet nævnes også i månedsrapporterne. Se eksempelvis nr. 53.
32
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 50.
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hvoraf de fleste havde erfaringer fra tidligere udstationeringer.33 „Residenturerne har – nedskæringer til trods – stadig særdeles megen slagkraft, officererne har hidtil ikke åbenbaret angrebspunkter, der kan udnyttes offensivt af
herværende tjenester“, lød PET’s analyse.34 Nogle år senere – i 1983 – bemærkede PET igen, at de polske efterretningsaktiviteter i Danmark havde været
stigende.35 PET konstaterede med andre ord en stigning i de polske efterretningsaktiviteter, selv om antallet af efterretningsofficerer som vist ovenfor
havde været faldende fra 1980 til 1983.
Disse vurderinger skal ses i lyset af, at PET’s polske afdeling igennem en periode havde mistet noget af overblikket over de polske aktiviteter på grund af
faldende efterforskningsressourcer. Afdelingen var af den opfattelse, at den
polske efterretningsaktivitet mod Danmark var „meget omfattende“, og at
dette blandt andet skyldtes Polens særlige forpligtelser i Warszawapagten. En
ændring af de danske modforholdsregler blev anbefalet, så man fra dansk
side i højere grad end tidligere fokuserede på de polske tjenesters illegale apparat, hvilket blandt andet betød en mere målrettet indsats mod herboende
polakker.36

Øget østtysk interesse for Danmark
Ved indgangen til 1980’erne vurderede PET, at DDR’s interesse for Danmark
var vokset.37 Dog fastslog de danske tjenester væsentlige forskelle mellem
DDR og de øvrige socialistiske lande i måden, hvorpå de østlige efterretningstjenester virkede på ambassaderne. PET mente i modsætning til FE, at østtyskerne havde efterretningsofficerer med dækfunktioner på deres ambassade.38 Det var dog yderst sjældent, at PET i denne periode bemærkede konspirativ efterretningsvirksomhed fra den østtyske repræsentations side.39 PET
regnede med, at man formentlig ikke havde fuld indsigt i de østlige tjenesters
aktiviteter. Selv om man ikke havde konstateret, at de ved den østtyske ambassade ansatte efterretningsofficerer foretog føring af agenter, var dette ikke
nødvendigvis udtryk for, at det ikke skete. „Dette sidste kan naturligvis være et
udslag af manglende agtpågivenhed eller fejlprioritering fra vor side, således
at en agentføring rent faktisk har fundet sted – i større eller mindre omfang
33
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141. I denne årsberetning vurderede PET det for mindre sandsynligt, at enkelte polske efterretningsofficerer ville hoppe af på grund af de indenrigspolitiske forhold i Polen.
34
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137 (vedrørende de polske residenturer). Se også nr.
141.
35
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
36
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
37
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
38
FE’s arkiv. SikNyt juli-oktober 1979. PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
39
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
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– alt er jo relativt.“ Fra anden side havde PET fået oplyst, at de tilstedeværende efterretningsofficerer fra HVA ikke havde føringsopgaver i lighed med
deres østlige kolleger, men kun udførte opgaver af mere legal karakter.40 Erfaringer fra udlandet havde dog vist, at føring af agenter rent faktisk blev
foretaget af personer tilknyttet de østtyske repræsentationer andre steder i
Europa.
PET vurderede, at man fra østtysk side frygtede en afsløring af sine efterretningsaktiviteter i Danmark, hvorfor den østtyske efterretningstjeneste i
Danmark hovedsageligt beskæftigede sig med talentspejdning og udpegning
af agentemner, mens den egentlige hvervning og efterfølgende føring af sådanne agenter ville blive foretaget i DDR.41 PET regnede imidlertid med, at
efterretningsbilledet af DDR-residenturet ville ændre sig i 1980’erne, så det
legale residentur ville komme til at arbejde som de øvrige østlandes.42 Den
vurdering stemmer overens med erindringer fra flere tidligere aktører på østtysk side, der beretter om den tilbageholdenhed, der kendetegnede DDR’s
brug af ambassadernes efterretningsfolk til konspirative formål.43 HVA ønskede ikke at sætte den internationale status, som DDR havde vundet i 1973
med landets anerkendelse, over styr. Hidtil har det været kendt, at HVA’s afdeling III, der styrede tjenestens residenturer på ambassaderne, i 1988 blot
havde registreret fire agenter, der alle opererede i Vesttyskland og Vestberlin.44 I dag er det imidlertid kendt, at afdelingen også i Danmark havde registreret en agent.45
DDR’s militære efterretningstjeneste „Bereich Aufklärung“ benyttede sig
ligesom HVA af residenter på ambassaden. Også denne tjeneste havde vanskeligheder med at bruge residenterne offensivt til for eksempel føring af agenter. Det fremgik af en tale, som tjenestens leder Theo Gregori holdt internt i
1979. Han tilskrev det manglende erfaringer, men tilskyndede sine underordnede på ambassaderne til at hverve agenter med adgang til hemmeligt materiale.46 En opgørelse over Bereich Aufklärungs konspirative aktiviteter fra
1986 viste, at tjenesten i enkelte lande faktisk benyttede ambassaden til at føre
agenter. Dog drejede det sig om ambassader, der lå i lande fjernt fra DDR. Af

40

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
42
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137. Det blev anset for usandsynligt, at man fra østtysk
side ville lade efterretningsofficererne fra repræsentationen udføre konspirative opgaver, som kunne
føre til en spionagesag og et efterfølgende prestigetab.
43
Werner Grossmann. Den sidste spionchef, 2004, s. 127; Markus Wolf, Manden uden ansigt, 1998, s. 261,
348; Kurt Berliner, Der Resident. Ein Diplomat im Dienst der HVA erinnert sich, 2001, s. 201-202, 222.
44
Helmut Müller-Enbergs, Inoffzielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen
für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland, 1998, s. 209.
45
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 261.
46
BA-MA: DVW1/44072: Militärattachetagung: CA: Die Ergebnisse und weiteren Aufgaben in der operativen
Arbeit und Informationsbeschaffung im Auslandsapparat unter offizieller Deckung, 2.4.1979, s. 31.
41
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listen fremgik, at residenturet på ambassaden i København hverken rådede
over agenter eller kontaktpersoner, som det udfrittede for oplysninger på fast
basis.47

KGB’s indhentning af efterretninger
Den sovjetiske repræsentation stod ifølge PET’s oplysninger for den overvejende del af de østlige efterretningsaktiviteter vedrørende indhentning og
holdningspåvirkning i midten af 1980’erne. „Dog er det interessant at konstatere, at også DDR og Polen gennem de sidste par år har ændret deres politik
fra at være bilateral til i dag at være koordineret med SUKP’s udspil/standpunkter,“ bemærkede PET.48 Der var efter PET’s opfattelse tale om en vis koordination fra de østlige tjenesters side. I dag står det klart, at der inden for
Warszawapagten foregik en koordination mellem østlige efterretningstjenester i deres arbejde med udenrigspolitiske spørgsmål.
Af PET’s rapporter er det ikke muligt at spore store forandringer i de sovjetiske tjenesters mål og metoder, selv om PET til tider bemærkede enten stigende eller faldende aktivitet inden for særlige områder såsom i det politiske
arbejde eller i indhentningen af teknisk-videnskabelige efterretninger. Som
det fremgår nedenfor, blev de sovjetiske diplomater og efterretningsofficerer
sammen med visse af deres østeuropæiske kolleger med stigende intensitet
anvendt i det politiske arbejde. Dette blev af PET bemærket i slutningen af
1970’erne og starten af 1980’erne, og den øgede fokus på det politiske arbejde er for KGB’s vedkommende formentlig sket på bekostning af de mere
konspirative aktiviteter. PET’s beretninger viser, at KGB’s samtaler med højtstående embedsmænd ofte omhandlede en række emner uden direkte relation til den kolde krig og forholdet mellem Øst og Vest.49
KGB’s interesser på det politiske felt rettede sig især mod DKP, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, mens de østlige diplomaters konsultationer med Venstre, CD, Kristeligt Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
til tider blev betegnet som „rutinemæssige“.50 PET bemærkede løbende, at
eksempelvis de sovjetiske efterretningstjenester søgte at indsamle personlige
oplysninger om politikere.51 Sådanne oplysninger blev efter alt at dømme anvendt til at opstille profiler over politikerne med henblik på styrker og svag-

47
Thomas Wegener Friis. Den usynlige front. DDR’s militære spionage i Danmark under den Kolde Krig,
2005, s. 178.
48
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
49
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
50
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
51
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
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heder.52 „Det kan fastslås, at det er lykkedes KGB at skaffe sig indsigt i politiske partiers interne forhold, ligesom der er søgt og opnået informationer
om danske politikeres „svage sider“.“53
Socialdemokratiet og enkelte partimedlemmers kontakt til østlige diplomater og efterretningsofficerer var løbende genstand for kommentarer i PET’s
beretninger og rapporter. Siden midten af 1970’erne havde KGB-residenturet
i København været anvendt i de sovjetiske forsøg på at skabe en formel partikontakt mellem Socialdemokratiet og det sovjetiske kommunistparti.54 I årsberetningen for de sovjetiske efterretningstjenesters aktiviteter i 1979 omtaltes det socialdemokratiske delegationsbesøg i Moskva i februar 1979. Rejsen
var ifølge PET’s oplysninger blevet tilrettelagt af den socialdemokratiske partisekretær Ejnar Hougård Christiansen og den sovjetiske KGB-resident, ambassaderåd Mikhail Ljubimov. Delegationen havde bestået af Poul Nielson,
Kjeld Olesen og Lasse Budtz, og efter hjemkomsten havde den sovjetiske ambassade „gjort meget for at holde forbindelsen til både Kjeld Olesen og Lasse
Budtz“. Mens Kjeld Olesen havde været afvisende, havde Lasse Budtz afholdt
flere møder med KGB-officeren og presseattachéen Vladimir Minin på sidstnævntes initiativ.55 Når man viste interesse for Socialdemokratiet fra såvel sovjetisk som østtysk og polsk side, skulle det ifølge PET ses ud fra „muligheden
af at bruge dette parti som en realistisk platform for SUKP’s forslag omkring
„Norden som atomvåbenfri zone“.“56
Ifølge PET havde KGB-residenturet gennem flere år udvist stor interesse
for SF, og „forskellige officerer har haft mange kontakter blandt partiets folketingsmedlemmer“.57 Selv om det umiddelbart så ud som om kontakterne
havde været aftagende, var dette dog ikke tilfældet. „Der er konstateret en
tilbageholdenhed med hensyn til mere åbenlys kontakt til nogle af de etablerede politiske kontakter,“ konstaterede PET i 1980 og henviste til en KGBofficers forsøg på at hemmeligholde kontakten til en fremtrædende dansk
politiker.58 Mens møderne tidligere havde været afholdt åbenlyst, syntes KGBofficeren nu – ligesom flere af sine kolleger – at forsøge at hemmeligholde
kontakten. Også forsøget på hemmeligholdelse af en anden SF’ers forbin52
Eksempler på sådanne personanalyser findes i de fundne russiske kilder. Der blev således udarbejdet en personanalyse om den svenske statsminister Olof Palme. „Spravka na premjer-ministra Sjvetsii
Ulofa (sic!) Palme i jego rodstvennikov, ranee prosjivavsjikh na territorii Latvijskoj SSR“ [Notat om
Sveriges statsminister Olof Palme og hans slægtninge, som tidligere har boet i Sovjetrepublikken
Letland], J. Borjas, rådgiver i det lettiske SSR’s MID, 23. marts 1973, Latvijas Valsts Arhivs f. 1051, ap.
1, b. 201, ll. 1-7. Olof Palmes mor var født i 1896 i Letland. Hun rejste i 1915 til Sverige, hvor hun
blev gift med Gunnar Palme, også født i 1896 i Letland. Indtil 1939 tilbragte familien somrene i
Letland.
53
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
54
Se eksempelvis PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 102 og 104.
55
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
56
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
57
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
58
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
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delse til skiftende KGB-officerer blev nævnt i rapporten. PET gættede på, at
KGB-officererne havde fået ordrer om at hemmeligholde forbindelser med
„nyttige og betydningsfulde kontakter“. Det sovjetiske forsøg hemmeligholdelse af møderne kunne blandt andet skyldes frygten for kompromittering af
kontakterne.

Efterretningstjenesternes politiske anvendelse
De østlige efterretningstjenester blev meget aktivt anvendt i østlandenes politiske arbejde. Denne anvendelse gjorde det svært for de danske tjenester at
konstatere, hvornår de østlige efterretningsofficerer udførte efterretningsarbejde, hvornår de udførte politisk arbejde, og hvornår de gjorde begge dele.
Det var en generel opfattelse blandt vestlige efterretningstjenester, at de
østlige kommunistpartier var meget aktive i arbejdet med at realisere deres
udenrigspolitiske mål, og at en række politiske og statslige institutioner, heriblandt efterretningstjenesterne, havde fået til opgave at deltage heri. De østlige efterretningstjenesters anvendelse på den politiske scene, „østblokkens
politiske efterretningsaktiviteter“, blev behandlet i en årsrapport for 1981.59
Herom konstaterede PET følgende: „Inden for denne opgaves rammer har
de kommunistiske partier især givet deres efterretningstjenester en offensiv
rolle, der går langt ud over varetagelsen af deres traditionelle opgaver: at indhente informationer fra den vestlige verden.“60
De politiske efterretningsaktiviteter blev ifølge PET udført i et snævert samarbejde mellem KGB og forskellige afdelinger i SUKP’s centralkomite, og efter PET’s opfattelse blev beslutningerne om de politiske efterretningsaktiviteter taget på højt politisk niveau og blev af de sovjetiske ledere tillagt stor betydning.61 Den praktiske udførelse af de politiske efterretningsaktiviteter tilfaldt for de sovjetiske tiltags vedkommende KGB. Efterretningsaktiviteterne
bestod blandt andet af manipulation eller kontrol af medier, skriftlig eller
mundtlig desinformation, anvendelse af udenlandske kommunistiske partier
og frontorganisationer samt andre operationer med henblik på at opnå politisk indflydelse, skrev PET.62 Forsøgene på at påvirke andre landes inden- og
udenrigspolitik var ofte langsigtede og forsøgtes gennemført ved at indvirke
på den politiske beslutningsproces og meningsdannelsen. PET påpegede, at
det vigtigste middel var „indflydelsesagenten“, som via sin indflydelsesrige po-

59

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
61
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
62
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141. Som det fremgår af beskrivelsen, minder de politiske efterretningsaktiviteter i høj grad om østblokkens „aktive foranstaltninger“, som også havde til
opgave at påvirke meningsdannelsen i de vestlige lande.
60
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sition skulle øve indflydelse på „den politiske, økonomiske og militære menings- og beslutningsproces og udløse de tilsigtede reaktioner.“63
NATO’s dobbeltbeslutning og ideen om Norden som atomvåbenfri zone
var i første halvdel af 1980’erne centrale emner i de østlige diplomaters og
efterretningsofficerers arbejde. PET så dem som politiske efterretningsaktiviteter. De østlige anstrengelser på disse områder blev i efterretningstjenesternes rapporter betegnet som „fredskampagnen“ eller fredssagen. De østlige
indhentnings- og påvirkningsaktiviteter var rettet mod politikere, embedsmænd, journalister og officerer samt dele af fredsbevægelsen og forskningsmiljøet.

Kampen om NATO’s raketter
Ifølge FE var det særligt de sovjetiske efterretningsofficerer, der havde „til opgave at påvirke danske borgere i overensstemmelse med Warszawapagtlandenes/Sovjetunionens politiske målsætning“.64 PET så fredssagen som et dominerende efterretningsmæssigt emne med topprioritet i KGB’s politiske arbejde.65 Igennem en årrække havde neutronbomben været et tilbagevendende emne, men fra 1979 og frem prægede NATO’s dobbeltbeslutning i
særlig grad de sovjetiske tjenesters arbejde. I 1979 noterede PET, at de sovjetiske efterretningstjenester havde ført „en heftig og ihærdig kampagne mod
indførelsen af TNF-våbnene i Vesteuropa.“66 Det umiddelbare mål med fredssagen var at få tilbagekaldt NATO’s beslutning om en modernisering af
NATO’s atomraketter i Vesteuropa, vurderede PET.67 Dette ændrede sig tilsyneladende ikke de kommende år. I 1982 konstaterede PET i en årsrapport, at
i KGB’s indenrigspolitiske arbejde var „fredssagen stadig det helt dominerende spørgsmål – og her specielt Norden som atomvåbenfri zone, samt bestræbelser på at få Danmark til at vende sig imod mellemdistanceraketopstillingen i Europa“.68
Kun i enkelte tilfælde bemærkedes i PET’s rapporter en mulig forbindelse
mellem socialdemokrater og sovjetiske diplomater vedrørende dette spørgsmål.69 „Et af møderne berettiger til særlig omtale,“ hed det i PET’s årsberetning for 1979, da man gennemgik de sovjetiske kontakter og møder med politikere. Den 23. november 1979 havde en socialdemokratisk politiker haft be63

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 23.
65
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
66
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
67
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141. Denne vurdering deles af Andrew og Gordievskij,
se Christopher Andrew & Oleg Gordievsky, KGB – dets agenter og hemmelige virke, 1990, s. 607; Oleg
Gordijevsky, Next stop execution, the autobiography, 1995.
68
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
69
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
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søg af en sovjetisk diplomat forud for et møde i den socialdemokratiske folketingsgruppe. På det pågældende møde nåede den socialdemokratiske gruppe
til enighed om, at man ved det kommende NATO-møde i december skulle anbefale at udskyde beslutningen om NATO’s TNF-raketter i seks måneder.
Efter at beslutningen var taget, mødte den sovjetiske diplomat igen op hos sin
samtalepartner for at blive informeret om den socialdemokratiske beslutning.
Ifølge PET’s oplysninger kendte den sovjetiske diplomat således til beslutningen, „lang tid før den blev offentliggjort for pressen“. Det sidste er dog ikke
rigtigt, idet beslutningen blev bekendtgjort på et pressemøde, samme dag
den var taget.70 Det fremgår ikke af PET’s beretning, om den sovjetiske diplomat havde prøvet at påvirke den socialdemokratiske beslutning eller blot informere sig om den. Som bekendt endte mødet i NATO med, at Danmark tilsluttede sig dobbeltbeslutningen.
Dagen før mødet i den socialdemokratiske gruppe havde en sovjetisk presseattaché, KGB-officeren Vladimir Minin, forsøgt at få et møde med Aktuelts
chefredaktør, Bent Hansen, fordi den sovjetiske ambassadør „ikke var tilfreds
med bladets linie i TNF-problematikken“. Aktuelt bragte nogle dage senere
en artikel med de sovjetiske synspunkter om TNF-raketterne. „Det var utvivlsomt Minins håb at have fået denne artikel bragt samme dag som socialdemokratiets folketingsgruppe holdt møde om spørgsmålet,“ lød PET’s vurdering.71
Forslaget og folketingsdebatten om at søge NATO’s beslutning udsat i seks
måneder blev fulgt af den sovjetiske repræsentation.72 Efter det afgørende
NATO-møde i første halvdel af december 1979, hvor man havde vedtaget dobbeltbeslutningen, udtrykte KGB-residenten tilfredshed med den danske regerings forsøg på at få beslutningen udsat. KGB-residenten beklagede, at det
ikke havde været muligt for regeringen at trænge igennem med sit synspunkt.73
PET betegnede spørgsmålet om NATO’s atomraketter som „særdeles fremherskende“ i KGB’s arbejde.74 Moderniseringen af NATO’s raketter blev løbende drøftet mellem efterretningsofficererne og deres samtalepartnere.75
Ved et møde mellem en højtstående embedsmand og KGB-residenten i august 1980 foreslog residenten, at „det måske kunne være en opgave for
70

Avisårbogen 1979, 1980, s. 183f.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
72
Det nævnes, at folketingsdebatten den 27. november blev fulgt af tre KGB-officerer.
73
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 106.
74
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
75
Dette bekræftes af redaktør og tidligere folketingsmedlem Torben Krogh. Han fortæller, at sovjetiske diplomater ihærdigt, men på en ikke-missionerende måde forsøgte at gøre deres indflydelse
gældende på det sikkerhedspolitiske område og særligt omkring dobbeltbeslutningen. De sovjetiske
diplomater kunne f.eks. komme med skrifter, der i deres udformning var ikke-propagandistiske og
velkvalificerede. Deres håb var, at Torben Krogh ville trykke disse skrifter i sin avis, hvilket han afslog. DIIS-interview med Torben Krogh, 23. november 2004.
71
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Danmark at finde mulighed for at etablere kommunikation mellem Øst og
Vest i denne sag“.76 Ifølge PET fortsatte de sovjetiske forsøg på at få stoppet
stationeringen af mellemdistanceraketterne i Vesteuropa med stigende intensitet, og omkring stationeringen havde man fra sovjetisk side arbejdet for „en
styrkelse af dialogen med højtstående socialdemokratiske politikere“.77 Efter
den borgerlige regerings tiltrædelse i 1982 søgte KGB-residenturet at få
fastslået, om regeringsskiftet ville få konsekvenser for blandt andet Danmarks holdning til Sovjetunionen og spørgsmålet om mellemdistanceraketterne.78

SNU og Norden som atomvåbenfri zone
Norden som atomvåbenfri zone synes at have fået stor betydning for det sovjetiske arbejde i 1980’erne. Emnet dukkede løbende op i PET’s rapporter vedrørende de østlige aktiviteter. I årsberetningen for 1981 fremhævede PET
„spørgsmålet om Norden som a-våbenfri zone, hvor man roligt kan sige, at alle
ressourcer er blevet sat ind.“79 Fra sovjetisk side var man blandt andet interesseret i at få at vide, hvorvidt regeringen i 1981 ville tage initiativ til nye drøftelser om Norden som atomfri zone.80 Ifølge PET satsede de sovjetiske tjenester kraftigt på kontakten til pressen vedrørende fredssagen. PET bemærkede, at Norden som atomvåbenfri zone fyldte så meget i samtalerne med
pressekontakterne, „at der ikke synes at være tvivl om en kraftig styring hjemmefra“.81 Igennem flere år fortsatte det sovjetiske arbejde for „Norden som
atomfri zone“ med uformindsket styrke, hed det fra PET.82
Ifølge FE arbejdede KGB i stigende grad „målbevidst på aktivt at påvirke
opinionsdannere“ i form af enkeltpersoner og organisationer.83 I forlængelse
af dette kunne PET konstatere, at man fra sovjetisk side havde vist stigende
interesse for blandt andet Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg
(SNU), som i 1981-82 arbejdede på en udredning om forslagene om Norden
som atomvåbenfri zone.84
Sovjetiske diplomater forsøgte at knytte forbindelser til personer, som enten var medlemmer af SNU, eller som på den ene eller anden måde havde
tilknytning til udvalget. Interessen for SNU var dog ikke ny. „Kort efter beslut-

76

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 107.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
78
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
79
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
80
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 107.
81
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
82
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
83
FE’s arkiv. SikNyt nr. 1 1981, s. 7.
84
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
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Til reception i SNU i slutningen af 1980’erne. Fra venstre ses en af sekretariatets forskere, mag.art. Lars Poulsen-Hansen, i samtale med KGB-residenten, ambassaderåd
Nikolaj Sjatskikh. Derefter den norske sikkerhedspolitiske ekspert Arne Olav Brundtland, professor Nikolaj Petersen og lektor Jørgen Teglers. Ved vinduet to gæster fra PET.
(Privateje).
ningen om nedsættelsen af SNU viste sovjetiske diplomater stor interesse for
udvalgets arbejde,“ bemærkede PET i et notat fra 1982.85 SNU fik løbende
henvendelser fra diplomater, som ønskede at udveksle synspunkter med udvalgets medlemmer. „Henvendelserne fra sovjetisk side sker som regel med
henvisning til „frasen“ om, at det generelt er „ønskeligt at udveksle synspunkter nationerne imellem“,“ bemærkede PET i sin årsrapport.86 PET mente, at
det hovedsagelig var officerer fra KGB, som stod for kontakten til SNU’s medlemmer.87 Det må her indskydes, at medlemmerne af SNU kom fra folketingets partier, centraladministrationen, forskningen og medierne, og at medlemskabet af SNU udgjorde en yderst begrænset del af medlemmernes samlede virksomhed. Samtalerne mellem de sovjetiske diplomater og deres samtalepartnere fra SNU handlede ifølge PET blandt andet om:

85

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 133.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
87
I 1983 havde PET konstateret, at 16 sovjetiske diplomater havde taget kontakt til medlemmer af
SNU. Af disse 16 diplomater var 10 tilknyttet de sovjetiske efterretningstjenester.
86
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– afspænding mellem Øst og Vest
– Norden som atomfri zone
– forhandlinger om de regionale atomvåben i Europa, samt deres deployering
– forhandlingerne om atomvåben i Danmark
– Danmarks stilling til neutronbomben
– de danske forsvarsforhandlinger
– ratificering af SALT II
– nedrustningsforslag for Europa
– fredsfraktion i det danske socialdemokrati
– reaktionerne på den sovjetiske ubådsaffære i relation til Norden som
atomfri zone.88
Målet med kontakterne var „at få oplysninger fra SNU“, skrev PET.89 Den sovjetiske interesse for personer tilknyttet SNU lå formentlig også – fandt PET –
i at man derigennem kunne „kanalisere sine udenrigspolitiske synspunkter,
og på den måde søge at påvirke de politiske beslutningsprocesser for at
fremme sovjetiske udenrigspolitiske interesser.“90
I slutningen af 1980’erne var SNU fortsat af en vis interesse for de sovjetiske
og østtyske efterretningstjenester, men alligevel blev SNU stort set ikke nævnt
i PET’s rapporter om de østlige aktiviteter. Dette skal formentlig ses som et
tegn på, at de sovjetiske forbindelser helt opgav anvendelsen af efterretningsmæssige metoder i deres kontakter til SNU. Når SNU en enkelt gang blev
nævnt, var det når en sovjetisk diplomat havde optrådt, som det han var – en
efterretningsofficer i en dækstilling. Et sådan eksempel så man i 1987, hvor
en sovjetisk militærattaché ifølge PET’s oplysninger søgte informationer om
blandt andet „en INF-aftales eventuelle indflydelse på tanker angående et kernevåbenfrit Norden og principaftalen om mellemdistancevåben – den amerikanske flådestrategi, samt flådeoptrapningen i den persiske golf“.91 Militærattacheen havde først forsøgt at holde forbindelsen skjult, men fortsatte senere hen med åben mødeaktivitet. PET formodede, at attachéen måske var
blevet bekendt med, at møderne blev indberettet, hvilket overflødiggjorde en
hemmeligholdelse fra sovjetisk side.

Undersøgelse af KGB’s forbindelser
Indsatsen mod NATO’s raketter og for dannelsen af en atomfri zone i Norden
skulle formentlig ses i en større sammenhæng, for ifølge PET var et af de sov-
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 133.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
90
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 192.
91
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
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jetiske mål at skabe splittelse inden for NATO. I en rapport for 1984 konkluderede PET, at man fra sovjetisk side gennem indhentning og påvirkning
havde berørt danske samfundsinteresser i både politisk, handelsmæssigt og
militært regi. I overvågningen af de sovjetiske efterretningsofficerer havde
PET på det politiske område „konstateret en utrættelig indhentning/påvirkning af danske politikere, pressefolk, embedsmænd og personer i diverse organisationer. Et meget vigtigt område, hvor opnåelse af gode resultater kan få
uhyggelige konsekvenser,“ bemærkede PET.92
PET’s oplysninger pegede på, at de østlige tjenester rettede dele af deres
arbejde mod fredsbevægelserne i kampen for fredssagen. Det var ikke fredsbevægelsernes politiske synspunkter, men derimod enkelte medlemmers forbindelser til østlige efterretningstjenester, som påkaldte sig PET’s interesse.
„Tjenestens interesse i at følge de danske fredsbevægelsers aktiviteter er først
og fremmest baseret på den interesse, Sovjetunionen viser for at udnytte fredsbevægelserne i Vesten til forfølgelse af egne udenrigspolitiske mål,“ hed det.93
Også andre østlige repræsentationer var virksomme i „fredssagen“. Østtyskerne var således aktive i indhentningen af oplysninger om særligt NATOraketterne og deres opstilling i Vesteuropa.94 Det blev blandt andet bemærket
i en årsberetning for 1982, at de østtyske bestræbelser på at styrke indflydelsen omkring „fred, sikkerhed og afspænding“ var fortsat med uformindsket styrke. „Især har målet været at „oppiske“ modstanden mod opstillingen
af de nye NATO-atomraketter,“ skrev PET.95 I rapporten blev det noget kategorisk vurderet, at de østlige landes forsøg på holdningspåvirkning – blandt
andet ved brug af aktive foranstaltninger/tiltag – havde „givet anledning til
en stærk politisk splittelse omkring Danmarks fortsatte støtte til de nye NATOraketter.“96 Den østtyske anvendelse af aktive foranstaltninger/tiltag havde
haft til opgave at „oparbejde en stærkere stemning for fred og nedrustning og
en modstand mod „NATO’s oprustning“. PET bemærkede i forlængelse af
dette, at netop aktive foranstaltninger var svære at skride ind over for, fordi
det ikke var umiddelbart muligt at identificere, hvornår der var tale om „ulovlig efterretningsvirksomhed“.97
I årsberetningen for 1984 forklarede PET’s sagsbehandlere, at man trods
begrænsede ressourcer havde været i stand til at danne sig et generelt billede
af aktiviteterne i fredsbevægelserne. Det blev konstateret, at „meget sjældent
har det været muligt at skaffe et egentligt bevis for, at en iværksat aktivitet er
sket som følge af et sovjetisk/kommunistisk direktiv eller initiativ.“98 De fore92

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
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gående årsberetninger havde givet indtryk af, at de østlige efterretningstjenester gjorde ihærdige forsøg på at påvirke debat og meningsdannelse. PET
havde bemærket en livlig sovjetisk mødevirksomhed med danske organisationer, samtidig med at splittelsen i fredsbevægelsen vurderedes at give problemer for Sovjetunionen.99 PET måtte dog konstatere, at det var „vanskeligt at
fastslå, i hvor høj grad de paroler, som fredsbevægelsen følger, er et produkt
af deres egne meninger og overbevisning eller er en mere eller mindre bevidst opfølgning af direktiver eller initiativer, udgående fra Sovjetunionen og
dens frontorganisationer.“100
En direkte forbindelse mellem KGB-initiativer og aktiviteter udført af medlemmer af en fredsorganisation så PET i „Samarbejdskomiteen for Fred og
Sikkerhed“. Komiteen var i de østlige tjenesters – og særligt KGB’s – søgelys,
hvorved den også kom i PET’s søgelys. PET havde igennem flere år vidst, at
samarbejdskomiteens fredsarbejde blev fulgt af både diplomater fra det sovjetiske udenrigsministerium og efterretningsofficerer fra KGB og GRU.101
Ifølge PET’s vurderinger havde KGB forsøgt at skaffe sig så mange kontakter
som muligt inden for blandt andet „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“ for derigennem at få indflydelse på komiteens aktiviteter. PET vurderede, at komiteens arbejde ikke blot blev påvirket af flere fremtrædende kommunisters medlemskab, men også af KGB og GRU, som havde kontakt til tre
af præsidiets ikke-kommunistiske medlemmer.102 I april 1981 havde PET oplysninger om, at Jørgen Boye Nielsen, Dagmar Fagerholt, Jens Thoft, Rigmor
Risbjerg Thomsen, Bodil Graae og Erik Knudsen havde haft kontakt med
medlemmer af KGB-residenturet i København.103
KGB-officererne Stanislav Tjebotok, Vladimir Tjernyj og Vladimir Merkulov, som alle tre var kendte af PET som føringsofficerer, havde haft forbindelser til enkelte af samarbejdskomiteens medlemmer, og ifølge PET kunne
flere af KGB-officerernes besøg hos et af komiteens ledende medlemmer, den
radikale politiker Meta Ditzel, sættes i direkte forbindelse med forskellige aktiviteter, hun havde været engageret i. De tre KGB-officerers løbende forbindelse til Meta Ditzel skyldtes ifølge PET også „hendes stærke engagement i
fredsarbejdet“ og hendes rolle i „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“.104 Det faktum, at KGB havde videreført kontakten til Meta Ditzel gennem tre KGB-officerer fra den politiske afdeling vidnede for PET om, at „hun
må være en særdeles værdifuld kontakt, og der er ingen tvivl om, at det er
hendes rolle som præsidiemedlem og formand for lokalforeningen af Sam-

99

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
101
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
102
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 187.
103
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 173.
104
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
100
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arbejdskomiteen, der er grunden til KGB’s interesse“.105 Vladimir Merkulov
brød imidlertid forbindelsen, da aviserne i foråret 1980 begyndte at skrive om
hans kontakt til hende.106

Sagen mod Arne Herløv Petersen
Et andet medlem af „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“, som KGB
havde forbindelse til, var forfatteren Arne Herløv Petersen. I oktober 1981 var
KGB-officer og andensekretær ved den sovjetiske repræsentation Vladimir
Merkulov blevet udvist af Danmark. Ifølge Berlingske Tidende havde Merkulov været beskæftiget med „undergravende virksomhed over for den danske
stat“, ligesom han havde forsøgt at påvirke „opinionsdannende danske personligheder“.107 Hans forbindelse til Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed blev også omtalt. Hertil kom PET’s oplysninger om, at Vladimir Merkulov
ud over at have indhentet oplysninger af udenrigspolitisk karakter via kontakter i udenrigsministeriet også havde overtaget og videreført en forbindelse til
blandt andre to danskere med tilknytning til „Samarbejdskomiteen for Fred
og Sikkerhed“.108 Det drejede sig om Meta Ditzel og forfatteren Arne Herløv
Petersen.
Dagen efter kunne aviserne meddele, at Arne Herløv Petersen var blevet
fængslet og sigtet i forbindelse med sagen om den udviste KGB-officer Merkulov, men han blev dog sat på fri fod nogle dage senere.109 Under ransagningen af forfatterens hjem havde politiet fundet hans dagbøger, som ifølge
Berlingske Tidende blev tillagt „overordentlig stor bevisbetydning“ af politiet.110 Dagbøgerne indeholdt beskrivelser af kontakten med Vladimir Merkulov. Udvisningssagen og arrestationen af Arne Herløv Petersen medførte en
omfattende medieomtale. Den sovjetiske interesse for fredsbevægelsen blev
behandlet og Merkulovs forbindelse til Samarbejdskomiteen blev atter nævnt.
Det sovjetiske forsøg på at infiltrere komiteen fik socialdemokraten Jytte
Hilden til at opfordre „alle fredsinteresserede personer og organisationer til
at lægge „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed“ på is.“111 I Samarbejdskomiteen så man ikke overraskende anderledes på sagen. Udvisningen
af KGB-officeren og arrestationen af Arne Herløv Petersen blev af et styrelsesmedlem fra Samarbejdskomiteen set som „en vel tilrettelagt kampagne, der

105

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 187.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
107
Berlingske Tidende, 4. november 1981.
108
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
109
Også Arne Herløv Petersens daværende hustru blev sigtet i sagen.
110
Berlingske Tidende, 8. november 1981.
111
Berlingske Tidende, 5.-7. november 1981. Politiken, 5.-6. november 1981.
106
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går ud på at jævne de danske fredsbevægelser med jorden.“112 Også fra anden
side kom spørgsmålet: er sagen fabrikeret?113
PET oplyste, at man som udgangspunkt ikke havde haft interesse i Arne
Herløv Petersen. „Det er i første række mod KGB, vi har efterforsket, og ikke
mod Arne Herløv Petersen, endsige mod fredsbevægelserne,“ lød PET’s kommentar med en tilføjelse om, at Arne Herløv Petersen havde optrådt så konspirativt, at der ikke var grund til at antage, at han havde været i god tro.114
Igennem en årrække havde PET fulgt skiftende KGB-officerers kontakt til
forfatteren. Fra september 1972 til november 1981 havde Arne Herløv Petersen ifølge PET’s oplysninger afholdt lige over 100 møder med de identificerede KGB-officerer Leonid Makarov, Stanislav Tjebotok, Vadim Tjernyj, og
Vladimir Merkulov.115 Sidstnævntes forbindelse til Arne Herløv Petersen blev
forsøgt hemmeligholdt af KGB-officeren.116 PET’s overvågning af Vladimir
Merkulov havde blandt andet vist, at den sovjetiske officer forsøgte at ryste
forfølgerne fra PET af sig forud for møder med Arne Herløv Petersen.117
„KGB’s formål med forbindelsen til Arne Herløv Petersen synes at være nytten af hans villighed til gennem medierne at støtte de sovjetiske synspunkter,“
vurderede PET og henviste til diverse artikler og læserbreve, hvori forfatteren
blandt andet havde skrevet om neutronbomben, stationeringen af NATO-raketter i Vesteuropa samt den sovjetiske invasion i Afghanistan.118
PET havde angiveligt beviser for, at Vladimir Merkulov var „den egentlige
drivkraft“ bag tilblivelsen af Arne Herløv Petersens bog „True Blues“ om den
engelske premierminister Margaret Thatcher og det konservative parti i
Storbritannien, og at „udgifterne i forbindelse med udgivelse og trykning af
bogen blev betalt af den sovjetiske ambassade ved Merkulov“.119 Arne Herløv
Petersen havde endvidere opfordret en række politikere, forfattere og kunstnere til at underskrive en støtteerklæring for Norden som A-våbenfri zone.
Støtteerklæringen samt navnene på underskriverne blev senere trykt i Land
og Folk 23.-24. maj 1981 og i Information 30.-31. maj 1981. Annoncen fremstod som Arne Herløv Petersens idé, men PET’s efterforskning viste, at den
sovjetiske KGB-officer var ophavsmand til annoncen og støttede den økonomisk.120 Vladimir Merkulov og Arne Herløv Petersen var i færd med at planlægge en fremtidig kampagne, da Merkulov blev udvist og Herløv Petersen
blev anholdt.121
112

Politiken, 6. november 1981.
Information, 11. november 1981.
114
Berlingske Søndag, 8. november 1981.
115
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument 141.
116
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
117
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
118
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
119
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
120
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
121
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
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Fra den danske regerings side valgte man dog ikke at rejse tiltale mod Arne
Herløv Petersen, hvilket den 17. april 1982 blev bekendtgjort i en orientering
fra Justitsministeriet.122 Ud over at give en generel beskrivelse af de sovjetiske
efterretningsaktiviteter og forsøg på at påvirke meningsdannelsen bekræftede
orienteringen samarbejdet mellem forfatteren og den nu udviste KGB-officer.123 Ovennævnte forbindelse til skiftende efterretningsofficerer samt samarbejdet om annoncekampagnen og bogudgivelsen blev kort beskrevet, ligesom andre forhold vedrørende Arne Herløv Petersens arbejde for KGB blev
præsenteret. „Det må således lægges til grund, at de sovjetiske efterretningsofficerer i et antal tilfælde har benyttet – eller forsøgt at benytte – Arne
Herløv Petersen som mellemled til meningspåvirkning af den danske offentlighed, bl.a. som forfatter af artikler, læserbreve samt publikationer af forskellig art.“124 Arne Herløv Petersens aktiviteter faldt ind under straffelovens paragraf 108, men efter en samlet vurdering af sagen havde Justitsministeriet ikke
fundet, „at danske interesser er skadet i en sådan grad, at der er fuld tilstrækkelig anledning til at rejse tiltale“.125 KGB’s forbindelse til Arne Herløv Petersen var et led i den politiske efterretningsaktivitet, som PET så udfolde sig omkring NATO’s dobbeltbeslutning, Norden som atomvåbenfri zone og fredsbevægelserne.

Pelle Voigt og de sovjetiske tjenester
Det var særligt i begyndelsen af 1980’erne, at de østlige tjenesters indsats vedrørende NATO’s dobbeltbeslutning og Norden som atomvåbenfri zone blev
bemærket i PET’s rapporter, mens aktiviteterne på andre politiske områder
også fortsatte derefter. Den sovjetiske efterretningsaktivitet på det politiske
område blev beskrevet af en dansk samtalepartner, da SF-politikeren Pelle
Voigt indvilgede under en frokost med bl.a. Jørgen Schleimann og Tøger
Seidenfaden i Kongens Have i at skrive en artikel til Weekendavisen om sine
oplevelser med fremmede efterretningstjenester.126 Under overskriften „Mit

122

Den nævnte orientering af 17. april 1982 fra justitsministeriet, underskrevet af justitsminister Ole
Espersen, er blandt andet gengivet i Weekendavisen 23.-29. april 1982 og i Arne Herløv Petersens
bog „Spionsigtet“ fra 1983. Også i „Soviet Active Measures – Hearings before the Permanent Select
Committee on Intelligence House of Representatives“ fra 1982 findes en engelsk oversættelse af
Justitsministeriets orientering. Ved den nævnte høring i Repræsentanternes Hus i USA præsenteredes en kort beskrivelse af Arne Herløv Petersen-sagen og den sovjetiske metodik vedrørende blandt
andet meningspåvirkning.
123
Ifølge orienteringen fra Justitsministeriet havde Arne Herløv Petersens dagbøger indeholdt „en
række oplysninger af betydning for sagen“, hvorfor de blev beslaglagt under ransagningen af forfatterens hjem.
124
Orientering af 17. april 1982 fra justitsministeriet.
125
Orientering af 17. april 1982 fra justitsministeriet.
126
Weekendavisen 3.-9. oktober 1986. Se også Pelle Voigt „Sejre og Fodfejl – set i mit bakspejl“, 1999.
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liv med KGB“ fortalte Voigt, at de sovjetiske efterretningstjenester blandt andet havde tilbudt ham at betale et uddannelsesophold ved Oxford universitetet, og at han modtog penge for at skrive artikler om aktuelle politiske emner.
KGB ønskede tilsyneladende både at anvende Pelle Voigt til indhentning og
påvirkning.127
Pelle Voigt mente, at den sovjetiske interesse i hans person skulle ses som
„en art investering i fremtiden“, da han jo med tiden måske kunne stige i graderne. Nogle så Pelle Voigt som en fremtidens mand i SF. I sin artikel lagde
Pelle Voigt ikke skjul på, at det var efterretningsofficerer, som han havde haft
med at gøre. Blandt de personer, som havde søgt kontakt til Pelle Voigt, var
såvel chefen for KGB som chefen for GRU i København. Forbindelserne blev
forsøgt ført efter de kendte konspirative mønstre, hvor efterretningsofficererne gjorde, hvad de kunne for at holde deres kontakt med samtalepartneren skjult.
„En fast spion-regel, som det var yderst vanskeligt at få brudt, var, at møder
aldrig måtte aftales telefonisk. Det skulle partout ske fra gang til gang – af
frygt for aflytning.“128
Efterretningsofficererne havde angiveligt svært ved at affinde sig med, at
disse regler ikke altid blev overholdt af Pelle Voigt, men med tiden blev forbindelserne til de sovjetiske efterretningsfolk „mere almindelige og civiliserede“, som Pelle Voigt udtrykte det. „Men også mit indblik i denne side af
KGB’s – og andre tjenesters – virksomhed i Danmark har givet mig en fornemmelse af en omfattende aktivitet, der rækker ind i snart sagt alle politiske og
journalistiske kredse.“129 På baggrund af egne erfaringer vurderede Pelle
Voigt, at den fremmede efterretningsaktivitet i Danmark var omfattende og
tilsyneladende favnede bredt. Voigt fornemmede dog også, at klodsethed i
udførelsen fik den egentlige undergravende virksomhed til at virke mod hensigten.
Weekendavisen havde håbet, at Pelle Voigts artikel ville få andre til at
melde sig og fortælle om lignende episoder, så det kunne føre til „en serie om
en ofte overset, fortiet eller fortrængt del af vores politiske liv.“130
Henvendelser fra andre samtalepartnere udeblev, og i stedet førte Pelle Voigts
artikel til en henvendelse fra den sovjetiske ambassade til en højtstående embedsmand.131 En sovjetisk diplomat havde forklaret sin danske kollega, at
Pelle Voigts artikel havde skabt så stor opmærksomhed på den sovjetiske ambassade, at man havde set sig nødsaget til at indberette sagen til Moskva.
Artiklen blev fra sovjetisk side set som et forsøg på at skade det dansk-sov127
De sovjetiske tjenester var interesseret i oplysninger af forskellig karakter. Desuden havde SF’eren
to gange modtaget artikler, som efterretningsofficererne ønskede offentliggjort.
128
Weekendavisen, 3.-9. oktober 1986.
129
Weekendavisen, 3.-9. oktober 1986.
130
Weekendavisen, 3.-9. oktober 1986.
131
Weekendavisen, 31. oktober – 6. november 1986.
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llustrationen til artiklen om Pelle Voigt og KGB i Weekendavisen, 3. oktober 1986.
(Roald Als).

jetiske forhold, og man havde især været bekymret for, at Pelle Voigts artikel
blot var den første af flere artikler om samme emne. Derfor ønskede man, at
statsminister Poul Schlüter greb ind og stoppede en sådan serie af artikler.
Dette blev afvist fra dansk side.132 KGB’s forsøg på at få standset Weekendavisens planlagte artikelserie om danskeres kontakter med KGB blev betegnet
som bemærkelsesværdigt af PET, og den sovjetiske reaktion på Pelle Voigts ar-

132
Weekendavisen, 31. oktober – 6. november 1986. Weekendavisens beskrivelse stemmer overens
med PET’s oplysninger, PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 139.
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tikel betragtede man som udtryk for, „at sådanne pressehistorier af KGB opleves som ødelæggende for deres operationsbetingelser.“133

KGB’s kontakter til politikere, journalister og embedsmænd
I en række rapporter gennemgik PET nogle af KGB’s politiske forbindelser,
hvoraf flere var blevet registreret under dæknavn. „KGB’s opgave er at have
efterretningskilder inden for samtlige danske partier,“ fastslog PET i rapporten.134 Formålet med KGB’s politiske forbindelser var at indhente efterretninger og udbrede propaganda på en sådan måde, at det ikke fremgik, at de
fremsatte holdninger og synspunkter stammede fra sovjetisk side.135 KGB’s
vigtigste opgave i denne henseende var at foretage hvervninger blandt politikere, journalister og embedsmænd. „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 målpersonen, der bedst kan udnyttes,“ lød PET’s kommentar til
KGB’s hvervningsarbejde.136 KGB kategoriserede sine mål for hvervninger i
grupper afhængigt af, på hvilket stadium de – efter KGB’s opfattelse – befandt
sig i hvervningsprocessen. Der var tre grupper – agenter, fortrolige kontakter
og lovende kontakter.
Kendskabet til KGB’s kategorisering af sine politiske kontakter i Danmark
stammer fra de oplysninger, som Gordijevskij videregav til vestlige efterretningstjenester. Med udgangspunkt i Gordijevskijs oplysninger er KGB’s politiske kontakter blevet fyldigt omtalt i bøger og aviser.137 De oplysninger, som
KGB indhentede via sine politiske kontakter drejede sig efter PET’s materiale
at dømme bl.a. om det politiske liv i Danmark, om maoistiske kredse, om
Nordkorea, om SF og dets internationale kontakter, samt om Socialdemokratiet. Der blev ikke rejst tiltale mod de pågældende, og der er heller ikke i
det gennemsete materiale oplysninger om, at dette blev overvejet.138

PET’s oplysninger om agenter
De danske efterretningstjenester vurderede, at opgaver som eksempelvis rekruttering og føring af agenter samt konspirativ mødeaktivitet og kommuni133

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 139.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 150.
135
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 150.
136
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 150.
137
Christopher Andrew & Oleg Gordievsky, More Instructions from the Centre: Top Secret Files on KGB
Global Operations, 1975-1985, 1992; Jakob Andersen med Oleg Gordievsky, De røde spioner. KGB’s operationer i Danmark, 2002; Oleg Gordievsky, Next stop execution, the autobiography of Oleg Gordievsky 1995.
138
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokumenterne nr. 148, 149, 150, 173 og 192.
134
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kation udgjorde en mindre del af de østlige efterretningsofficerers arbejde.139
Måske netop derfor havde tjenesterne tilsyneladende kun få oplysninger om
danske eller udenlandske agenter i Danmark. Der kan dog have været flere
årsager til, at PET’s rapporter kun i begrænset omfang omtalte danske agenter. Mest sandsynligt er det, at PET ikke kendte til alle agenter, som opererede
i Danmark. Endelig kan efterforskningen af sådanne sager og hensynet til
egne kilder have været af en sådan karakter, at man ikke har ønsket at omtale
dem i periodiske rapporter, som blev læst af en mindre gruppe personer uden
for PET’s rækker.
Ifølge oplysninger tilgået PET skulle en rumænsk efterretningsofficer igennem en årrække have haft kontakt med „en højtstående agent“ i Danmark.140
Den rumænske officer havde formentlig tidligere gjort tjeneste i Danmark og
var nu stationeret i et andet vestligt land. PET havde fået oplyst, at officeren
plejede at rejse til Danmark for at modtage materiale fra den højtstående
agent, hvorefter officeren rejste til Tjekkoslovakiet for at overgive materialet
til det derværende rumænske residentur.141 Oplysningerne i PET’s rapport
efterlader et indtryk af, at man ikke var fuldt ud klar over, hvem den pågældende efterretningsofficer og hans danske forbindelse var. Om PET havde
kendskab til den omtalte agents identitet, fremgår ikke af rapporten. Det synes at være samarbejdspartnere, som har gjort PET opmærksom på kontakten mellem den rumænske officer og den påståede agent. Som nævnt havde
PET i sine periodiske rapporter gjort opmærksom på problemerne med at
føre en grundig kontrol med alle de herværende efterretningstjenester og deres aktiviteter.
I flere tilfælde har kontakten til danske agenter fundet sted i udlandet,
hvorfor PET havde svært ved at overvåge de eventuelle forbindelser mellem
danskerne og deres østlige føringsofficerer. Leipzig-messerne i DDR blev anvendt til sådanne møder og var også mødestedet for en østtysk føringsofficer
og dennes danske kontakter. Officeren havde givet udtryk for, at de danske
kontakter skulle være blandt hans bedste, og at de desuden var i stand til at
levere NATO-oplysninger.142 PET’s oplysninger om kontakten var dog tilsyneladende begrænsede, og sagen blev ikke omtalt videre detaljeret i PET’s periodiske rapporter.
Mens de polske tjenester ikke gjorde sig synderlig bemærket i PET’s rapporter med hensyn til føring af agenter i 1980’erne, synes østtyskerne at have
fået en anderledes opmærksomhed fra den danske tjenestes side.

139

FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 20.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
141
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
142
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
140

EFTERRETNINGSAKTIVITETEN I 1980’ERNE

409

Kap. 76 rettet V

07/06/05

9:29

Side 410

Potentielle agenter fra DDR
PET’s interesse for de østtyske tjenesters aktiviteter i Danmark synes at være
voksende i slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne. Behandlingen af
østtysk efterretningsvirksomhed fylder mere i PET’s rapporter i disse år end
tidligere.143 I 1970’erne indledte PET en omfattende aktion for blandt andet
at afdække DDR’s efterretningsaktiviteter, heriblandt anvendelsen af stipendiater og emigranter samt illegale. I den forbindelse fik man en række oplysninger om den østtyske aktivitet mod Danmark og andre vestlige lande. Da
der ikke var udrejsekontrol her, blev Danmark af østtyske agenter og efterretningsofficerer brugt som transitland til hele den vestlige verden. I sin årsberetning for 1979 omtalte PET „den massive, offensive indsats mod Danmark,
som kan spores tilbage til DDR“.144 På baggrund af egen efterforskning og oplysninger fra samarbejdende tjenester slog PET fast, at den østtyske udlandstjeneste HVA under Ministeriet for Statssikkerhed (MfS) ikke bare brugte
Danmark som mødested for sine agenter, men i sidste halvdel af 1970’erne
også „i stærk grad har infiltreret hele det danske samfundssystem“.145
Opklaringen af Jörg Meyer-sagen var et resultat af et større efterforskningsarbejde rettet mod de østtyske efterretningsaktiviteter, men selv om Jörg
Meyer ikke havde røbet det mindste om sine opgaver i Danmark, havde PET’s
efterforskning alligevel ført til afdækning af dele af de østtyske aktiviteter. „Vi
må på nuværende tidspunkt konstatere, at det formentlig kun er „toppen af
isbjerget“ vi har kendskab til,“ konkluderede PET og afsluttede beretningen
for 1979 med at konstatere, at de østtyske efterretningstjenesters interesse for
Danmark og de danske allianceforbindelser var betydelig.146
I løbet af 1980’erne fortsatte PET med at holde et vågent øje med de østeuropæiske efterretningstjenesters anvendelse af egne statsborgere, som kom
til Danmark i forbindelse med eksempelvis arbejde, uddannelse eller ægteskab. De danske efterretningstjenester var af den opfattelse, at udrejsetilladelse kun blev givet til østeuropæiske statsborgere, hvis de blev vurderet politisk pålidelige af myndighederne.147 Forskere, studerende, fagspecialister, stipendiater samt andre personer fra Østeuropa mentes at udgøre et problem,
fordi de formentlig havde fået tildelt opgaver af efterretningsmæssig karakter
af de østlige tjenester, jf. kapitel 48.148 PET havde fået oplyst, at østtyske forskere og videnskabsmænd, forud for deres rejse til Danmark, blev indkaldt til

143

Dette kan naturligvis ikke fastslås med sikkerhed, da rapporternes omfang skifter, men det umiddelbare indtryk er, at de østtyske tjenester har fået større opmærksomhed fra dansk side.
144
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
145
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
146
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
147
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 22.
148
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 21.
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møde hos MfS, hvor de angiveligt fik „en sikkerhedsbelæring“ og blev tildelt
„uofficielle arbejdsopgaver“.149
Blandede ægteskaber mellem danskere og østeuropæere blev som tidligere
nævnt vurderet som et potentielt sikkerhedsproblem.150 PET anså det for en
kendsgerning, at alle DDR-borgere, som søgte om udrejse af DDR i forbindelse med eksempelvis ægteskab, skulle underskrive en „MfS-samarbejdserklæring“, hvoraf det fremgik, at „pågældende DDR-statsborger på et hvilket
som helst tidspunkt vil støtte staten DDR, når den udtrykker „ønske“ derom“.
På baggrund af tidligere erfaringer i konkrete sager vurderede PET, at MfS
blandt de udrejsende personer plantede illegale agenter til placering i
Danmark eller tredjelande, ligesom det var blevet konstateret, at MfS-agenter
i Danmark havde fået pålagt opgaver rettet mod danske interesser.
Oplysningerne fik PET til at konkludere, „at enhver herboende DDR-statsborger må betragtes som en potentiel MfS-agent i enten aktiv eller hvilende position.“151 Ganske vist var der ikke tale om „“toptrænede“ agenter“, men de pågældende kvinder var dog stadig i stand til at indsamle nyttige oplysninger og
udføre diverse opgaver for de østlige tjenester.152
En PET-operation blev iværksat for at undersøge mistanken om, at den østtyske efterretningstjeneste udnyttede ægteskaber mellem danskere og østtyskere til at „plante“ agenter i Danmark. Dette blev bekræftet, idet PET’s undersøgelser viste, at østtyske kvinder, der ønskede at blive gift med danske
mænd, blev kontaktet af den østtyske efterretningstjeneste, og at kvinderne
blev presset til at underskrive en samarbejdserklæring. I et tilfælde af denne
art blev en østtysk kvinde anvendt i diverse efterretningsoperationer mod udlændinge, inden hun fik til opgave at finde en dansk mand, som hun skulle
gifte sig med. Dette lykkedes, hvorefter hun flyttede med sin danske mand til
Danmark. Efter en periode blev den østtyske kvinde pålagt at lade sig skille
fra sin mand og „tage ophold i Odense eller København, hvor hun skulle infiltrere de danske fredsbevægelser.“153
PET’s operationer bekræftede formodningen om, at tilrejsende østtyskere
kunne være blevet pålagt opgaver af den østtyske efterretningstjeneste.
Løbende dukkede der oplysninger op om, at de østtyske efterretningstjenester på forskellig vis anvendte Danmark som både base og mål for efterretningsmæssige operationer. Den efterforskning, PET havde foretaget forud for
Jörg Meyer sagen, blev i 1982 atter aktuel. Et vesttysk ægtepar, der havde boet
i Danmark fra 1974 til 1979, og som havde været undersøgt på lige fod med

149

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
151
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 141. Årsberetning vedrørende den østtyske repræsentation, dateret 24. februar 1982.
152
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 127.
153
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
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Jörg Meyer, blev afsløret som agenter. I den femårige periode havde ægteparret levet „et stille og roligt liv“, inden de i 1979 flyttede til Schweiz. „Det „ægte“
ægtepar Schult har siden 1974 opholdt sig i DDR, hvortil de flyttede fra BRD.
Agentægteparret Schults opgaver i Danmark er ukendte, og sagen efterforskes fortsat,“ skrev PET.154 Da Jörg Meyer-sagen blev kendt i Danmark, forsvandt parret endnu engang fra deres opholdssted.

De østtyske tjenesters agentnetværk i Danmark
Selv om HVA og den militære Bereich Aufklärung formentlig kun i meget få
tilfælde førte egne agenter fra DDR-ambassaden, blev der sendt en lang
række informationer hjem. Fra HVA’s side foreligger lister over de rapporter
og dokumenter, som residenturet sendte hjem til Østberlin. HVA opererede
i dette tiår med efterretningsofficererne „Hille“, „Hofer“, „Herbert“, „Berger“
og „Conny“.155 PET havde flere end blot disse fem mistænkt for at være MfSfolk.156 Det drejede sig eksempelvis om flere af ambassadens chauffører. Det
var ikke nødvendigvis en fejlvurdering. Residenten havde til sin rådighed en
række medhjælpere, der ikke var opført på HVA’s lister med eget dæknavn. I
andre tilfælde mistænkte PET den militære efterretningstjenestes folk for at
være udsendt af MfS.
De fem HVA-officerers indleveringer fra perioden 1980-1988 (listen rækker
ikke videre) bekræfter PET’s generelle indtryk af en mere livlig efterretningsaktivitet på DDR-ambassaden. Såvel kvantitativt som kvalitativt var der tale om
et markant løft i forhold til det foregående årti. Dette skift markeredes tydeligt med residenten „Herberts“ ankomst til ambassaden. Han virkede ved ambassaden fra 1977.157 „Herbert“ var med 63 analyser og dokumenter den bedste kilde vedrørende danske forhold i løbet af tyve år. „Herberts“ indleveringer fulgte de overordnede interesseområder for DDR’s udenrigs- og sikkerhedspolitik. Politisk rettede hans interesse sig mod Socialdemokratiet og
fredsbevægelsen og afspejlede rimeligvis det arbejde, han også udførte i sin
dækfunktion for det østtyske udenrigsministerium. Det var karakteristisk, at
den forholdsvis lille østtyske ambassade ikke havde mulighed for at betjene
sig af „rene“ efterretningsfunktioner, hvilket gjorde det vanskeligere for PET
at fastslå konspirative aktiviteter. Karakteristisk for „Herberts“ analyser var
desuden en interesse for emner, hvor DDR og østblokken indtog en defensiv
position. Således rapporterede „Herbert“ opmærksomt om stemningen i forbindelse med Danmarks stillingtagen til oprettelsen og bekæmpelsen af

154

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
BStU; SIRA. Tbk. 12.
156
Eksempelvis: PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument 266, 141, 142.
157
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 205.
155
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Solidaritet i Polen og Sovjetunionens invasion i Afghanistan. Yderligere rapporterede han om grupper inden for fredsbevægelsen, som indtog en holdning, der divergerede fra den østlige linie. Slutteligt indleverede „Herbert“ en
række analyser og dokumenter om militære spørgsmål, hvorved det er muligt
at bemærke et tematisk overlap med DDR’s militære efterretningstjeneste.158
Temaerne i „Herberts“ indleveringer svarede til tidligere indleveringer fra
ledende efterretningsofficerer.
Godt en femtedel af „Herberts“ indleveringer til hovedkvarteret i Østberlin
var dokumenter. I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at han var
i stand til at levere dokumenter fra blandt andet forsvarsudvalget.
Størstedelen af det indleverede materiale har efterfølgende vist sig at være tilgængelige oplysninger, som ifølge forsvarsministeriet var uklassificerede på
det pågældende tidspunkt.159
Da PET ikke kunne konstatere, at østtyskerne benyttede deres ambassade
til konspirative formål, mente de, at de østtyske tjenester hovedsageligt baserede deres indhentning af efterretninger på anvendelsen af de såkaldte
illegale.160 PET bemærkede en vis aktivitet fra østtysk side vedrørende anvendelsen af illegale agenter, men synes alligevel ud fra de periodiske rapporter
at dømme at have haft en begrænset indsigt i østtyske illegales arbejde.161

DDR’s efterretningsarbejde med relation til Danmark i
henhold til det såkaldte Rosenholz- eller Rosewood-materiale
DIIS har i PET’s arkiv haft adgang til et materiale om det østtyske MfS’
(Stasis) udlandsafdeling HVA’s efterretningsvirksomhed i Danmark. Materialet udgør en dansk delmængde af det meget omtalte Rosenholz-arkiv,162
også kaldet Rosewood, som for det til Danmark udleverede materiales vedkommende består af udskrifter fra Stasis kartotekskort over dels agenter, dels
personer, som er registreret i agenternes omgivelser, men som ikke er klassificeret som agenter af Stasi. Udredningens behandling af dette sagskompleks
er primært sket på grundlag af de sager, som PET har oprettet på de enkelte
personer. I forbindelse med PET’s sagsbehandling er der i de fleste tilfælde
gennemført afhøringer af de pågældende, også i det flertal af sager, hvor der
ikke er rejst sigtelse mod dem. Den kendteste sag er den såkaldte Lenz-sag,
hvori der har været rejst sigtelse. Sagen endte med, at tiltalen mod anklagede
blev frafaldet på grund af forældelse. I henhold til Stasis egne optegnelser og
158

BStU: SIRA. Tbk. 12. „Herbert“ XV/1619/75.
Oplyst af forsvarsministeriet til DIIS 2004.
160
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1982, s. 19.
161
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
162
Georg Herbstritt, Helmut Müller-Enbergs (Hg.), Das Gesicht dem Westen zu …DDR Spionage gegen
die Bundesrepublik Deutschland, Bremen: Edition Temmen, 2003.
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egne kategoriseringer på kartotekskortene havde man inden for en periode,
der strakte sig fra 1972 til 1988 ca. 26 personer i agentkategorien og 9 personer opført på agenternes kort i kategorien af registrerede personer. Disse kategorier og inddelinger er som sagt Stasis egne, hvilket indebærer, at de personer, som Stasi kalder agenter, ikke nødvendigvis er agenter i dansk straffelovs forstand. I dansk straffelov forudsættes det således, at den pågældende
skal have været klar over, eller have haft grund til at være klar over, at han samarbejdede med en fremmed efterretningstjeneste.
Bipersoner, som er optaget på kartotekskort mv. Der fandtes hos MfS registreringsvejledninger, der foreskrev, at bipersoner for at blive optaget på kortene
skulle have kendskab til hovedpersonens kontakt med MfS. Registreringsreglerne må efter det af en tysk arkivembedsmand oplyste i alt væsentligt antages
at være blevet overholdt, men der har i det for danske myndigheder foreliggende materiale kunnet peges på indikationer af, at vejledningen ikke synes
fulgt i alle tilfælde. Den tyske arkivembedsmand har da også til PET forklaret,
at bipersoner på kortene ikke nødvendigvis var bekendt med deres eventuelle
udnyttelse gennem Stasi.
Metodiske og kildekritiske problemer i henseende til Rosenholzmaterialet. De danske
myndigheder har ikke selv kunnet udvælge Rosenholz-oplysningerne. PET
har ikke haft indsigt i selve udvælgelsesprocessen, og der kan således principielt ikke være sikkerhed for, at alt relevant materiale er udleveret. Der må
dog på den anden side for den omhandlede periode formodes at være tale
om et ganske komplet sæt af oplysninger for så vidt angår antallet af involverede personer.
Et andet kildekritisk problem er, at der kan have fundet en sortering sted
af materialet i 1989 eller 1990, mens det endnu var i østtysk besiddelse. Noget
kan være blevet makuleret på samme måde som langt størstedelen af de
underliggende akter blev, andet kan være blevet overdraget til KGB eller andre tjenester eller på anden måde skaffet af vejen, eventuelt til andre formål
som for eksempel afpresning. Ifølge det nedenfor i noten nævnte leksikon
blev kartoteket erhvervet af KGB’s stationschef i Karlshorst, Aleksandr Printsipalov i december 1989. Han antages sammen med sin medarbejder Sjubenko at have solgt materialet til udlandet. Sandhedsværdien af disse oplysninger
har selvsagt ikke kunnet efterprøves. Ifølge leksikonartiklen fungerede en
som militærhistoriker poserende person ved navn Charles Atwood som kurer.
Operationen blev døbt „Rosewood“.163 Så vidt vides var materialet mikrofilmet, hvilket kan have vanskeliggjort, men ikke umuliggjort, en eventuel sor-

163
Helmut Roewer, Stefan Schäfer, Matthias Uhl, Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert, 2003,
opslaget „Prinzipalow, Alexander“, s. 358 og opslaget „Rosewood“, s.382.
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tering af materialet, således at dele af det endnu kan være i privat besiddelse.
Det kan næppe heller afvises, at der findes en kopi af materialet i Rusland.
De danskere, der er omtalt i Rosenholz-materialet med dæknavn, og som
har været under mistanke, henholdsvis undersøgt for agentvirksomhed for
MfS kan mht. hvervning (gennemført eller forsøgt) henføres til perioden ca.
1972 til ca. 1988. Den første, der er registreret som agent i Rosenholz-materialet, er Gast, som oplyses hvervet i 1972, mens den sidste, der anføres som
hvervet er Lars fra 1988. De mistænkte eller undersøgte personer forklarer
undertiden ved afhøringer, at de ikke har haft kontrakt med MfS, eller at de
har anlagt en henholdende kurs og ikke har sladret til MfS.
Aktivitetstyper: Følgende aktivitetstyper er identificeret i materialet:
– Fremskaffelse af militære oplysninger fra NATO. Indledende forsøg på
indtrængen i en signalopklaringsenhed (der foreligger ikke oplysninger om,
hvorvidt forsøget lykkedes eller overhovedet blev videreført). Målpersonen
var en underordnet medarbejder med højt klassificeret stilling ved en signalopklaringsenhed, der indgik i det samlede NATO-netværk.
– Aktivitet i universitetsmiljøet inden for fagene filosofi og historie (det
fremgår ikke af sagen, om der er videregivet oplysninger eller forsøgt påvirkning).
– Dyrkning af interesseområder som Det Radikale Venstre, maoisme, samfundspolitiske diskussioner.
– Talentspejdning i universitetsmiljøet. En dansker møder tyskeren Karl
Heinz, der betaler en rejse til Berlin, hvor mødet udvikler sig til et forhør.
Forslag fra føringsofficeren om evt. at forsøge at infiltrere udenrigsministeriet, tilbyder garderobe og bil, så agenten kan virke mere attraktiv på udenrigsministeriets damer. Den pågældende hævder, at han fortsatte en henholdende kurs og ikke sladrede til fjenden. Han angav, at kontakten blev brudt i
1976. Stasi lukker først sagen i 1984. Som talentspejder skaffer han formentlig navne på danskere, der må antages at være velvilligt indstillet over for
DDR.
– En journalist ved et pressebureau viderebringer oplysninger om venskabsforeningen Pro Polonia, om Journalister for Fred, om politik, samt leverer
luftfotos af København og kartografisk materiale. Han modtager betaling for
sine tjenester. Den pågældende rejser til Rostock til indledende møder, som
fortsætter i de følgende år. Alle rejser til DDR refunderes. Han fremskaffer
også oplysninger om, hvordan man skifter dansk statsborgerskab og skaffer
sig indrejse til Australien. Denne agent er aktiv fra 1970’erne til medio 1980.
– En anden som agent opført er studerende. Hans interesseområde er KAP.
Han diskuterer forskelle mellem Moskva- og Pekingkommunisme med føringsofficeren. Bedyrer over for PET, at han ingen kontrakt har haft.
– På det teknisk-videnskabelige område var der agentvirksomhed vedrørende embargobelagt elektronik; industriel knowhow; kommercielle oplysEFTERRETNINGSAKTIVITETEN I 1980’ERNE
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ninger og dansk erhvervsliv. Sagerne giver anledning til at antage, at der i et
ikke nærmere bestemt omfang er blevet videregivet både uklassificerede og
muligvis også klassificerede (embargobelagte) oplysninger. Leipzig-messen
har som tidligere nævnt generelt spillet en rolle både ved indledende tilnærmelser og efterfølgende hvervning.
– Støtteoperationer, som f.eks. kan bestå i at yde diskret logi, stille kontaktadresse til rådighed eller udøve kurervirksomhed. Der er i Rosenholz-materialet umiddelbart kun fundet to sådanne eksempler. Det ene er Lenz’ mor, det
andet synes at være et eksempel på en såkaldt falsk flag-operation, hvor en
måske godtroende person stiller sin gæstfrihed til rådighed for medarbejdere
ved den østtyske efterretningstjeneste. Dette forhold er hun muligvis uvidende om.
– Politisk-økonomisk efterretningsvirksomhed (levering af dokumenter fra
den danske centraladministration og i Bruxelles levering af personalefortegnelser) (Lenz).
– Et tilfælde af videregivelse af oplysninger på det militærpolitiske område.
Efterforskningen tilvejebragte ikke oplysninger, der gav grundlag for sigtelse,
også fordi hovedakten ved HVA ikke længere er til rådighed.
– Et muligt tilfælde af et MfS-forsøg på at indsamle personlige oplysninger
mhp. at opbygge en identitet, en såkaldt legende. Dette forekommer i en sag,
hvor en midaldrende person angiver i fire år i firserne efter opdrag at have
indsamlet forskelligt uklassificeret håndbogs- og lignende materiale, som han
derefter dels overdrog, dels oversatte til tysk. Rejser og udlæg betaltes. Gennemsynet af PET’s materiale giver grund til at antage, at MfS angiveligt store
interesse for personen rækker ud over, hvad tjenestens udbytte umiddelbart
synes at berettige til. Herved opstår den mistanke let, at der kan have været
tale om forsøg på at skabe en legende.164
Foruden de konkrete opgaver, som her er blevet nævnt ud fra de foreliggende
sager, kan anføres den generelle betragtning, at det rummer uforudsigelige
fremtidsperspektiver at have velplacerede agenter. Et agentnet kan bl.a. betragtes som en efterretningsmæssig beredskabsforanstaltning og en fremtidsinvestering.
Hvervningsgrundlag. På det teknisk-videnskabelige område er det gennemgående træk, at hvervningerne skete på økonomisk grundlag, hvilket normalt
hang sammen med det forhold, at den hvervede havde nære forretningsmæssige forbindelser til DDR. Herudover er der ikke identificeret tilfælde, hvor
økonomiske motiver har spillet ind. Der foreligger i ingen af sagerne oplysninger om forsøgt eller gennemført afpresning. I de øvrige sager synes ideo164
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, Nr. 151, 153-157, 159, 209, 211-212, 214-220, 230-231, 247-248, 253,
261-262.
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logiske grundindstillinger at have spillet den vigtigste rolle. Dette er i udpræget grad tilfældet i Lenz-sagen. I et af tilfældene var det ideologiske motiv
modstand mod EU. I ideologisk betingede forhold er penge ikke helt bandlyst. Der kan være tale om refusion af rejseudgifter o.l. Personlig tilknytning
til personer i DDR synes i nogle tilfælde at have haft betydning for kontaktoptagelsen. Dette motiv kan selvsagt optræde i kombination med enten ideologisk eller økonomisk motivation.165
Undersøgelser. Sagerne er blevet undersøgt af danske myndigheder, og bortset
fra en enkelt, den kendte Lenz-sag, har ingen af Rosenholz-sagerne rummet
et sådant materiale, at der blev fundet basis for tiltalerejsning, og kun i et tilfælde basis for sigtelse, nemlig Lenz’ mor. Der er foretaget politimæssig efterforskning også i samarbejde med udenlandske myndigheder, hvilket i hvert
fald har bidraget til opklaring af identitetsmæssige misforståelser. Videregående og mere dybtgående undersøgelser har været umuliggjort af, at østtyskerne ved HVA’s endelige ophør i 1990 makulerede eller på anden måde
bortskaffede de sagsakter, der var underlaget for Rosenholz-kartotekets oplysninger.
Øvrige sager. Herudover er danske myndigheder bekendt med ca. 40 dæknavne, dels fra Rosenholz, dels fra andre kilder, som man enten ikke har kunnet identificere eller af andre grunde ikke har kunnet komme videre i efterforskningen med. I nogle få af disse tilfælde kan det ses af materialet, at der
er blevet rejst tiltale og sket domfældelse i andre lande, f.eks. Norge og
Tyskland, som de vedkommende havde tilknytning til. Der var næppe tale om
danske statsborgere.
Det ses af materialet, at danske myndigheder er bekendt med to sager i
Tyskland, hvor der er sket domfældelser med relation til Danmark. Den ene
handler om en dansk forretningsmand med reserveofficersbaggrund og en
uddannelse som militær flyveleder, som i perioden 1983-1990 arbejdede for
MfS for et samlet honorar på DM 175.000, idet han i Tyskland og delvis i
Danmark indsamlede oplysninger om grænsetrafik og grænsereguleringer
mellem de nævnte lande og DDR, om flyvepladser og tv-tårne, skaffede luftfotos over dansk område, samt foretog adressekontroller og personlige observationer i København og indsamlede oplysninger fra militære flyudstillinger
og om flyvekontroltjenesten under NATO-øvelser. Han og den medvirkende
hustru blev ved tysk ret idømt bøder på hhv. 20.000 og 30.000 DM for deres
MfS-virksomhed.
Den anden sag drejer sig om en undersøgelse mod en danskfødt og siden
tysk gift kvinde, hvis ægtefælle blev idømt en bøde på 25.000 DM for spionage
165

Helmut Müller-Enbergs, Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, 2 Bde., Bd.1,
Richtlinien und Durchführungsbestimmungen, 1996.
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til fordel for MfS mod det tyske SPD. Hustruen var hos MfS registreret som
støtte for ægtefællen. De tyske myndigheder frafaldt tiltalen mod hende.
Ud fra det gennemgåede materiale kan der ikke gives nogen sikker vurdering af, hvilket udbytte Stasi samlet set har haft af sine agenter og deres eventuelle kontakter, men det har i hvert fald kunnet konstateres, at der fra østtysk side var afsat betydelige ressourcer til arbejdet.

Mod den kolde krigs afslutning
De danske tjenester havde ikke i samtiden kendskab til HVA-netværket. Man
havde derimod fået et nøje kendskab til KGB’s arbejde i Danmark. Kilden til
denne indsigt – Oleg Gordijevskij – hoppede i efteråret 1985 af til Vesten efter at være blevet ført ud af Sovjetunionen af den britiske efterretningstjeneste. Dette betød, at en kilde til opdateret viden om KGB tørrede ud, men
det betød ikke, at de danske tjenester indstillede deres overvågning af de sovjetiske tjenesters aktiviteter. I slutningen af 1985 så PET et fald i de sovjetiske
efterretningstjenesters aktivitetsniveau, og man vurderede offentliggørelsen
af Oleg Gordijevskijs afhopning som en årsag til, at KGB holdt sig tilbage.166
Ifølge FE betød dette dog ikke, at behovet for efterretninger var ændret. „Det
lave aktivitetsniveau vurderes ikke at skyldes, at man fra østmagtside har nået
et mætningsniveau med hensyn til efterretningsmæssig indhentning – tværtimod,“ skrev FE.167 I nogle måneder tegnede dette billede sig. Dog blev den
lavere sovjetiske og polske efterretningsaktivitet ifølge FE kompenseret af en
tilsvarende større aktivitet foretaget af andre østlige tjenester.168
PET’s detaljerede indsigt i KGB’s politiske arbejde og forsøg på at indhente
oplysninger om og påvirke dansk politik er formentlig blevet opnået ad flere
veje. Som beskrevet af den tidligere PET-medarbejder Ib Norgaard var anvendelsen af rum- og telefonaflytninger blot nogle af PET’s metoder til at opnå
indsigt omkring de østlige efterretningstjenester og deres aktiviteter.169 Hertil
kommer oplysninger fra udenlandske samarbejdspartnere. Endelig har oplysninger fra Oleg Gordijevskij formentlig givet PET en ganske særlig indsigt i
KGB’s politiske arbejde i Danmark. PET’s egen samtidige vurdering af det
materiale, som Oleg Gordijevskij videregav til de vestlige tjenester, var yderst
positiv: „Materialet er i særklasse og giver et fantastisk indblik i den verdensomspændende organisation KGB’s modus operandi, ligesom Gordijevskij har
været i stand til at afsløre en lang række af KGB’s samarbejdspartnere – lige
fra egentlige agenter og til officielle kontakter – i såvel England som
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 140. Se også nr. 139.
FE’s arkiv. SikNyt nr. 4 1985, s. 11.
168
FE’s arkiv. SikNyt nr. 1 1986. Se også nr. 4 1985.
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Ib S. Norgaard. Spionjæger i Danmark – en spionjægers liv og oplevelser i PET, se eksempelvis s. 89-95.
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Danmark – samt øvrige af den sovjetiske efterretningstjenestes utallige aktiviteter rettet mod disse lande.“170
Sådanne oplysninger kan være tilgået PET allerede under Gordijevskijs tid
som agent og kan ligeledes være fremkommet under debriefinger af Oleg
Gordijevskij efter hans afhopning i 1985.
I 1986/1987 konstaterede PET, at de sovjetiske tjenesters virksomhed i Danmark var „meget markant“ stigende.171 Fra 1980 til 1987 havde PET kunne
iagttage en samlet stigning på godt 36 % i antallet af østlige diplomater, der
var identificeret som efterretningsfolk.172 PET bemærkede, at kontakten til
udenrigsministeriet og de politiske partier nu overvejende blev varetaget af
„rene diplomater“, mens man tidligere havde set en større del af sådanne
kontakter varetaget af efterretningsofficerer. KGB varetog dog stadig „enkelte
men vigtige og højtstående kontakter i både Stats- og Udenrigsministeriet“
samt i de politiske partier, bemærkede PET.173 En længerevarende KGB-kontakt til „formanden for SF“ syntes nu at blive varetaget af den sovjetiske ambassadør. PET konstaterede, at kontakten til de politiske ungdomsorganisationer hovedsagelig havde været varetaget af KGB, men også „kultiveringen af en
central placeret person i det radikale venstre“ blev nævnt i årsberetningen for
1987.174 Mens PET igennem en årrække havde kunnet konstatere en løbende
østeuropæisk interesse for politikere og partifunktionærer fra SF og Socialdemokratiet, begynder PET’s rapporter i slutningen af 1980’erne også at
indeholde oplysninger om en tættere kontakt til personer i Det Radikale
Venstre. Det var et tilbagevendende mønster, at der på næsten månedlig basis blev afholdt møder med partisekretærer fra oppositionspartierne.
Man var fortsat klar over, at østtyske illegale opererede i og fra Danmark,
ligesom man havde modtaget oplysninger om, at de tjekkoslovakiske efterretningstjenester skulle være „meget aktive“ i to af Danmarks nabolande. PET
havde fået oplyst, at „København skulle være udgangspunkt for tjekkernes
efterretningsmæssige indsats i Skandinavien“, uden at den danske tjeneste
dog havde kunnet konstatere „alvorlige tjekkiske aktiviteter i Danmark“. Ud
fra det foreliggende var der imidlertid god grund til at tro, at de tjekkoslovakiske tjenester i udstrakt grad opererede i Danmark. PET’s satellit-sektion
havde i begyndelsen af 1980’erne peget på, at de tjekkoslovakiske efterretningstjenester formentlig spillede en større rolle, end PET var i stand til at få
bekræftet. I slutningen af 1980’erne syntes denne formodning i nogen grad
at have været korrekt. Ifølge PET’s oplysninger var man fra tjekkoslovakisk
side tilfreds med forholdet til Det Radikale Venstre, og denne tilfredshed
170

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
173
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
174
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 147. Rapporten antyder ikke om der er tale om en politiker eller en parti-ansat.
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skyldtes blandt andet, at man mente at have påvirket partiet „til fordel for den
tjekkisk-socialistiske nedrustningsidé.“175 Oplysningerne om den tjekkoslovakiske tilfredshed gik igen senere hen.176

Tiden efter murens fald
Det politiske tøbrud i Østeuropa i slutningen af 1980’erne blev fulgt af PET.
Her vurderede man, at de østeuropæiske efterretningstjenester før 1989
havde udgjort en stor trussel for de vestlige lande, og at de alle havde opereret med succes mod vestlige mål.177 I begyndelsen af 1990 kunne PET imidlertid se ændringer hos de østlige efterretningstjenester og søgte derfor at få
be- eller afkræftet, om de politiske omvæltninger ville få konsekvenser for østlandenes efterretningsvirksomhed mod Danmark. Mens landenes interne sikkerhedstjenester i flere tilfælde var blevet næsten opløst, fortsatte de østlige
aktiviteter mod udlandet „på samme måde som før de politiske ændringer i
de enkelte lande.“178
Angiveligt skulle den tjekkoslovakiske udlandstjeneste have „indgået en aftale med KGB om at fortsætte det nære samarbejde.“179 PET havde intet bud
på, hvilke konsekvenser dette eventuelt kunne få for de danske forhold. Ifølge
PET’s oplysninger fortsatte den polske efterretningsvirksomhed mod udlandet uden ændringer. For Danmarks vedkommende vurderedes truslen fra de
polske tjenester at forblive den samme vedrørende teknik og videnskab, mens
den var reduceret på andre områder.180 PET regnede derudover med, at de
polske tjenester i deres aktiviteter mod herboende polakker ville begrænse sig
til at søge personer til udførelse af mere traditionelle efterretningsopgaver.181
Hverken på den ungarske eller bulgarske repræsentation havde PET bemærket udskiftninger som kunne pege på ændringer i antallet af efterretningsofficerer. Den rumænske repræsentation havde derimod øget antallet af efterretningsofficerer i Danmark fra én til tre. Alle tre efterretningsofficerer var
ansat som diplomater ved repræsentationen.182
Om DDR herskede en vis usikkerhed. Situationen i landet var ved årets begyndelse endnu ganske uafklaret. I løbet af foråret og sommeren 1990 tegnede den tyske genforening sig i horisonten. Det medførte en forståelig opbrudsstemning på DDR-ambassaden i København, hvor PET bemærkede, at
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 135.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 134.
177
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 87.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 82.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 82.
180
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 87.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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medarbejdere søgte bort. Den 1. august, da genforeningen blot var to måneder borte, indstillede PET sin efterforskning af DDR’s virksomhed i Danmark.183 Fra samarbejdspartnere forlød det imidlertid advarende, at den østtyske tjeneste MfS’ efterretningsaktiver i udlandet formentlig ville bliver overtaget af KGB.184 Angiveligt skulle ca. 6.000 agenter, placeret i Vesttyskland,
være overdraget fra den østtyske udlandstjeneste HVA til KGB, som ville fortsætte føringen af agenterne og deres arbejde i blandt andet Vesttyskland.185 I
forlængelse af dette skulle den tidligere østtyske efterretningschef Markus
Wolf have overdraget „en mængde informationer og sofistikeret udstyr“ til
den sovjetiske efterretningstjeneste.186 Ifølge PET’s oplysninger ville de tidligere østtyske agenter blive overtaget af KGB på samme måde, som flere østtyske illegale angiveligt var blevet det. PET havde allerede set et eksempel på,
at en kendt illegal, som ofte havde opholdt sig i Danmark, havde skiftet sin
falske vesttyske identitet ud med en østtysk. Dette var det mønster, som PET
forventede de tidligere østtyske illegale ville arbejde efter. Om den pågældende var blevet overtaget af KGB, vidste PET ikke. PET vurderede, at en sovjetisk overtagelse af de tidligere østtyske aktiviteter i bekræftende fald ville
kunne berøre danske sikkerhedsinteresser.187
De sovjetiske efterretningstjenester KGB og GRU vurderedes internationalt
fortsat at opretholde et højt aktivitetsniveau.188 Antallet af sovjetiske efterretningsofficerer ved repræsentationen forblev stabilt på det hidtil kendte niveau, og det fik PET til at konkludere, at der ikke kunne forventes ændringer
i det sovjetiske efterretningsarbejde rettet mod Danmark.189 „Deres spionageaktivitet er fortsat uindskrænket imod hovedområderne politik, og teknik og
videnskab, og disse tjenesters modus operandi er stadig traditionelt rettet
imod agenthvervning.“190 KGB havde ifølge PET „tydeligt øget deres aktiviteter på alle områder“. Det var PET’s vurdering, at KGB i Danmark fortsat udførte politisk efterretningsvirksomhed bestående af blandt andet indhentning
af klassificerede oplysninger samt hvervning af „holdningsagenter, især i pressekredse og det politiske ungdomsmiljø.“191 At særligt den sovjetiske aktivitet
i Danmark skulle være øget, skulle formentlig ses i snæver sammenhæng med
de politiske ændringer som fandt sted ikke bare i de mindre østeuropæiske
lande, men også i Sovjetunionen.
Fra sine samarbejdspartnere modtog PET en vurdering af den sovjetiske
efterretningsvirksomhed som pegede på, at de sovjetiske efterretningsaktivi183

PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 82.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 87.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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teter rettet mod udlandet snarere var „blevet fremmet end indskrænket under Gorbatjovs politiske reformbestræbelser.“192 Ændringerne i sovjetisk politik havde ikke ændret behovet for efterretninger vedrørende Vesten. Allerede
i 1987 havde PET vurderet, at „østblokken (...) som en nødvendighed må
erhverve livsvigtig, vestlig „know how“„, og at dette ville afspejle sig i blandt
andet tjenesternes indhentning af teknisk-videnskabelige efterretninger.193
Nogle år senere havde PET fået oplyst, at begge sovjetiske tjenester i løbet af
1990 havde øget styrken og aggressiviteten, hvormed teknisk-videnskabelige
efterretninger blev indhentet. Dette så PET som et tegn på Sovjetunionens stigende behov for efterretninger til moderniseringen af den sovjetiske økonomi.194 I det hele taget vurderedes teknisk-videnskabelige efterretninger af
stor betydning for at kunne „modernisere og effektivisere det sovjetiske samfund“.195
I sommeren 1990 mente PET, at truslen fra øst som helhed var væsentlig aftaget på grund af den politiske udvikling. For de østeuropæiske landes vedkommende, Sovjetunionen og Polen undtaget, vurderedes deres civile efterretningstjenester ikke at udgøre nogen nævneværdig trussel.196 Ifølge PET var
situationen omkring de østeuropæiske efterretningstjenester imidlertid svært
gennemskuelig. PET tvivlede på, at de enkelte østeuropæiske regeringer selv
havde overblik over de respektive efterretningstjenester og deres ansatte.197
Angiveligt så de civile efterretningstjenester i Østeuropa dog ikke længere
NATO som det væsentligste mål. I takt med, at nye ikke-kommunistiske regeringer kom til magten i Østeuropa ville målene for deres respektive efterretningstjenester også ændre sig, så de flyttede deres fokus fra den vestlige alliance over på de enkelte lande. Ifølge PET var den tidligere samarbejdspartner Sovjetunionen også allerede blevet et efterretningsmål for nogle af de østeuropæiske tjenester.198
PET betragtede fortsat de sovjetiske tjenester som en efterretningsmæssig
trussel – særlig i lyset af den ustabile situation i Sovjetunionen.199 Polen vurderedes kun at udgøre en trussel mod Danmark, hvis et nyt samarbejde
mellem de polske og sovjetiske efterretningstjenester blev konstateret.200
Polen stod i en speciel situation, fordi landet på sigt atter ville befinde sig
mellem Sovjetunionen og et genforenet Tyskland. PET var derfor interesseret
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 129.
194
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 87.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83. Det drejede sig om de civile tjenester i Ungarn,
Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Rumænien.
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i at få klarlagt, om de polske tjenester ville fortsætte samarbejdet med de sovjetiske tjenester, eller om man ville søge nye selvstændige mål.201
Hos de militære efterretningstjenester havde man bemærket færre ændringer end hos de civile tjenester. De militære efterretningstjenester havde
mere eller mindre undgået en reorganisering og omstrukturering, som det
var tilfældet for de fleste civile tjenester i Østeuropa. PET vurderede, at de militære tjenester formentlig ville kunne fortsætte deres arbejde relativt uhindret og måske endda opnå en større rolle på grund af de omstrukturerede
civile tjenester.202 Selvom de militære tjenester havde gennemgået mindre
ændringer, ville de ifølge PET stadig udgøre en trussel mod vestlige interesser.203 Dog var det her kun den sovjetiske og polske tjeneste som blev vurderet som værende en stor trussel. Særligt havde GRU fortsat sit arbejde i Vesten
med uformindsket styrke.204

En væbnet trussel i Danmark?
Et tilbagevendende spørgsmål er, om de danske tjenester havde viden om
væbnede grupperinger i Danmark, som i tilfælde af krig ville kunne tænkes at
støtte Warszawapagten. Ingen af PET’s oplysninger i de periodiske rapporter
underbyggede, at partier og politiske grupperinger forberedte sig på at gribe
til våben og hjælpe en østlig besættelsesmagt i tilfælde af en konflikt.
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PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 83.
PET’s arkiv. DIIS-samlingen, dokument nr. 87.
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Den militære trussel mod Danmark
1979-1991
77 · FE’s vurderinger af østlige
kapabiliteter og intentioner
Igennem 1980’erne forsynede Forsvarets Efterretningstjeneste danske beslutningstagere, militære og civile myndigheder (ca. 200 eksterne modtagere)
med periodiske månedlige efterretningsoversigter, der gav det løbende efterretningsbillede, medens det samlede trusselsbillede ligesom i 1970’erne blev
dækket gennem den af tjenesten udarbejdede omfattende publikation
Truslen mod Danmark, der udkom uregelmæssigt (til ca. 80 eksterne modtagere). I den kolde krigs sidste fase blev de udsendt i årene 1980/81, 1984,
1985, 1986, 1988 og 1991. Udgaven fra februar 1991 havde igen ændret karakter og udelod ordet „trussel“ fra overskriften, der nu var Det efterretningsmæssige planlægningsgrundlag, en titel der blev bibeholdt i de kommende år.
Bogen dækkede i udgaven fra 1991 de militære kapabiliteter i Sovjetunionen
og Polen.
Det var samme udsendelsespraksis, som FE havde gennemført i 1970’erne,
men det udsendte efterretningsmateriale fra 1980’erne afspejlede i sagens natur nye tendenser og udviklinger inden for efterretningstjenestens interesseområder. Dækningen af de skelsættende politiske begivenheder i Polen, siden
systemskiftet i Sovjetunionen under Gorbatjov og endelig i 1980’ernes sidste
år opløsningen af de kommunistiske regimer i de forskellige østlande var højt
prioriteret og fyldte meget i efterretningsoversigterne. På det militære område blev gennemgangen af de landmilitære øvelser stort set begrænset til
lister over iagttagne aktiviteter, medens dækningen af Warszawapagtlandenes
fly- og flådeaktiviteter er omfattende og navnlig på flådesiden lejlighedsvis
meget detaljeret (således bringes ved en lejlighed antallet af træffere under
en sovjetisk flådeskydeøvelse1) og tydeligt nok opprioriteret. Denne opprioritering skyldes næppe de østlige flådeaktiviteter, der var for nedadgående i
1980’erne og skal måske sættes i forbindelse med det øgede vestlige aktivitetsniveau i Østersøen i samme tidsrum.
Efterretningsoversigterne afspejlede en i det hele rolig militær udvikling i
nærområdet præget af stort set rutinemæssige aktiviteter fra Warszawapag1

Efterretningsoversigt (forkortes i det følgende EO) 8/88, s. 58. FE’s arkiv.
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tens side med ubådsincidenterne i de svenske farvande som væsentligste undtagelse fra normalbilledet. En ny udvikling i Østersøområdet var NATO-landenes øgede militære tilstedeværelse (med fly og skibe) som et udslag af den
mere offensive amerikanske sikkerhedspolitiske strategi over for Sovjetunionen, der indførtes med Reagan-administrationen i 1981. Et symbolsk udtryk for strategien var slagskibet „Iowas“ to besøg i området. De øgede vestlige
aktiviteter, der i øvrigt ikke er særligt velbelyste, omtales i oversigterne kun
indirekte i form af omtale af de østlige efterretningsoperationer, som de vestlige øvelser og aktiviteter afstedkom.
Det fortjener at bemærkes, at Warszawapagtens opløsning i 1991 ikke betød nogen afgørende cæsur i det danske trusselsbillede. Rusland blev også i
1990’erne opfattet som Europas dominerende militærmagt, og i sit papir
„Det efterretningsmæssige planlægningsgrundlag“ fra 1990 fremhævede FE
den dybe usikkerhed om Sovjetunionens fremtid, der rådede, og de mange risici for omverdenen, som udviklingen i landet kunne medføre. I sine worst
case-scenarier for 1990’erne, der, som det blev fremhævet, alene byggede på
kapabilitetsovervejelser, udelukkede FE ikke, at Sovjetunionen kunne komme
i væbnet konflikt med NATO-landene, og at den efter en indledende strategisk defensiv kunne overgå til offensive operationer. I disse scenarier indgik
på grund af styrkeforholdet i området – dvs. fordi den militære modstand forudsås at være svagest her – muligheden af et omfattende sovjetisk angreb op
i Jylland (med 8 divisioner), ligesom også amfibieoperationer mod øerne blev
nævnt.2
Hermed gav FE forud for Warszawapagtens opløsning et signal om, at der
indtil videre ikke var et efterretningsmæssigt grundlag for at ændre afgørende på det danske forsvar.

Vurderinger af kapabiliteter
Krisetegn i Østlandene
Som nævnt i tidligere afsnit af udredningen indgik østlandenes økonomiske
situation som en vigtig strategisk størrelse i de vestlige efterretningstjenesters
analyser, idet den ikke blot blev medtaget som en faktor i prognoserne for udviklingen af de militære apparater i Øst, men også som en tungtvejende enkeltfaktor i vurderingen af forholdet mellem befolkningen og det kommunistiske magtapparat i de enkelte lande. Den grundlæggende forudsætning var
vel her, at der var grænser sat af økonomien for udviklingen af øststaternes
militærapparater, idet regimernes legitimitet og i sidste ende overlevelse vurderedes at bero på evnen til at tilfredsstille befolkningernes forventninger om

2

EO 9/90, s. 51-59. FE’s arkiv.
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ikke til et liv i frihed og luksus så dog om en rimeligt betrygget hverdag. Netop
dette spørgsmål blev brændende aktuelt for de østlige ledere i 1980’erne, idet
befolkningerne i lande som Sovjetunionen, Polen, Bulgarien og Rumænien
kom ud for en mere og mere problematisk hverdag.
Den kritiske udvikling i de forskellige østlande var et fast tema i de forskellige efterretningsoversigter. Her skal blot peges på et par enkelte forhold, der
på ingen måde afspejler kompleksiteten af det omfattende og dybtgående
indhentnings- og analysearbejde, der udførtes.
De sovjetiske forsvarsudgifter blev i midten af 1980’erne vurderet at lægge
beslag på 14-17 % af nationalproduktet. Det påpegedes i flere FE-analyser i
begyndelsen af 1980’erne, at der fra midten af 1970’erne indtrådte en vis stagnation med hensyn til forsvarsudgifternes vækst, således at disse faldt fra 5 %
til 2 eller 3 % i årlig tilvækst. Dette betragtede man som stagnation på ret højt
niveau, men man gjorde opmærksom på, at der siden 1977 var sket en direkte
nedgang eller stagnation i produktionen af kampvogne, fly, ubåde, større
overfladeenheder og ICBM’er. Man præciserede dog, at det var tilgangen af
nye våben, der ville stagnere. De eksisterende beholdninger af våben ville fortsat vokse.3 En vis stigning blev igen imødeset fra 1983-84. FE tog ikke selvstændig stilling til det blandt vestlige analytikere stærkt omdiskuterede spørgsmål
om årsagerne til den konstaterede stagnation på våbenproduktionsområdet,
men holdt sig i 1985 til, at vestlige analytikere i stigende grad vurderede at stagnationen afspejlede sovjetiske politiske beslutninger, der var påvirket af SALT
I- og SALT II-aftalerne og den faldende økonomiske vækst i Sovjetunionen.
Tidligere havde man også nævnt teknologiske problemer og flaskehalse som
årsager.4
Fejlen i dette regnestykke var efter alt at dømme, at de vestlige eksperter
troede, at den sovjetiske økonomi var større og stærkere, end den var. Nogle
troede tilsyneladende, at den var ca. halvdelen af den amerikanske. Ud fra
den forudsætning var de store forsvarsudgifter til at bære og repræsenterede
ikke et uoverkommeligt problem for Sovjetledelsen. Når det er sagt, må det
tilføjes, at FE’s vurdering af den økonomiske politik, som Gorbatjov fremlagde i form af en ny femårsplan (for 1986-90) og retningslinjer for den økonomiske vækst frem til år 2000, var særdeles nøgtern. Gorbatjov-folkenes meget optimistiske retningslinjer for årene frem til år 2000 – der regnede med
en accelererende vækst – skønnedes at have en „ikke økonomisk baggrund“
og således egentlig blot at være et signal fra en ny ledelse. Den nye femårsplan
var optimistisk, men „ikke helt urealistisk“, om end det understregedes, at
den omhyggeligt undlod at tage højde for „selve systemets funktionsmåde“ og
forsvarets kolossale forbrug.
3

EO november 1983, s. 11ff. FE’s arkiv. – Ifølge teksten blev der taget udgangspunkt i CIA’s seneste
beregning.
4
EO november 1985, s. 18ff. FE’s arkiv.
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I slutningen af 1986 hed det, at de sovjetiske forsvarsudgifter ville vokse
med 3 % pr. år i de kommende. Det oplystes, at de sovjetiske værn havde modtaget samme andel af ressourcerne som siden midten af 1970’erne, nemlig
luftvåben (og luftforsvar) 30 %, hæren 24 % og flåden 17 % af forsvarsudgifterne.5

Polen
FE’s dækning af de kaotiske kriseår i Polen igennem 1980’erne var som antydet meget detaljeret og tæt og vidner om en højtprioriteret indhentningsindsats. I perioder blev udviklingen i Polen dækket tættere end udviklingen i
Sovjetunionen.
Den afgørende begivenhed var i oversigterne indførelsen af krigsretstilstanden i Polen i december 1981, der ifølge FE gjorde Polen til et militærdiktatur
under ledelse af general Wojciech Jaruzelski og en kreds af officerer. Kredsen
kaldte sig med en dramatisk betegnelse „Det militære råd til nationens frelse“
(WRON).
Ser vi på det militære aspekt af indførelsen af krigsretstilstanden i Polen,
tegnede der sig ifølge FE billedet af en plan, der uden at være krævet af
Moskva dog var forhåndsgodkendt der. Planen blev tilsyneladende gennemført efter bogstaven. Den mest aktive indsats blev øvet af de polske sikkerhedsstyrker, der tog sig af konfrontationerne med de strejkende, medens hærens
15 divisioner, der alle var indsat, i hovedsagen foretog bevogtnings- og patruljeopgaver rundt om i landet. FE tolkede hærens rolle som at virke „afskrækkende“.
FE vurderede, at tabstallene var betydeligt højere end de 8 døde og nogle
hundrede sårede, der officielt blev opgivet.
FE konstaterede, at begivenhederne i Polen medførte øget beredskab i den
østtyske, i den ungarske og i den tjekkoslovakiske hær, samt øget aktivitet i GSST,
i styrkerne i det baltiske og det karpatiske militærdistrikt samt ved de luftbårne enheder i det vestlige Sovjetunionen. Der var ved årsskiftet intet, der tydede på, at en invasion var forestående, men det tilføjedes i samme åndedrag,
at en sådan kunne indledes med relativt kort varsel.6
Ved årsskiftet 1981/82 var det FE’s vurdering, at den polske hær var kommet gennem de forløbne uger med krigsretstilstanden, uden at moral eller
disciplin havde lidt skade.7 Efter nytår vendte hovedparten af enhederne tilbage til deres garnisoner. Der opretholdtes dog stadig et stort antal „vejkommandoer“ specielt langs de øst-vestgående hovedveje. FE formodede, at de

5

EO november 1986, s. 23ff. FE’s arkiv.
EO december 1981, s. 11ff, 24ff. FE’s arkiv.
7
Efterretningsoversigt for 1981, s. 30. FE’s arkiv.
6
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polske myndigheder havde givet Sovjetunionen en garanti med hensyn til sikringen af de militære forbindelser gennem Polen.
Krigsretstilstanden i Polen blev suspenderet den 31. december 1982 og formelt ophævet den 22. juli 1983. Ophævelsen var ledsaget af en amnestilov, der
dog ifølge FE snarere var en prøveløsladelse end en egentlig amnesti, og
ifølge FE var der stadig mere end 1000 politiske fanger i Polen. Ifølge FE skete
der ikke en tilbagevenden til situationen før december 1981, idet ophævelsen
var ledsaget af ændringer af forfatningen og af særlove, der betød, at der ville
herske undtagelsestilstand frem til 1985. I november 1983 etableredes tillige
et polsk forsvarsråd i form af Komite til Landets Forsvar (KOK). Komiteen,
der blev ledet af general Jaruzelski, fik tillagt de overordnede militære beføjelser (erklære krig, mobilisering etc.). FE så i udviklingen siden februar 1981
en gradvis militær magtovertagelse og en parallel til udviklingen i mellemkrigstiden under marskal Pi¢sudski.8
På det økonomiske område indtrådte ifølge FE en vis stabilisering fra midten af 1982. En økonomisk reform blev gennemført i 1982, der indførte en vis
decentralisering og overførelse af kompetencer til de enkelte virksomheder.
Forsyningssituationen bedredes dog ikke afgørende i årene derefter, og der
var også problemer på andre felter. En stram lønpolitik affødte således mangel
på arbejdskraft på en række områder. Alle økonomiske genopretningsforsøg
blev tillige vanskeliggjort af afbetalingen af Polens store statsgæld, der tvang
landet ind i langvarige og ydmygende genforhandlinger af statslånene.
Det generelle billede op gennem 1980’erne var en vis stabilisering af forholdene, idet et forholdsvis pragmatisk og – i sammenligning med andre
kommunistiske lande – tolerant militærstyre havde held til at balancere
mellem de større befolkningsgrupper og under den fremherskende politiske
apati formå at neutralisere oppositionen. I de sidste år af 1980’erne voksede
problemerne dog yderligere, samtidig med at det polske kommunistpartis
krise blev helt åbenbar. Regimets sympati og samarbejde med Gorbatjov-styret gav forholdsvis få konkrete resultater og var ingen redningsplanke, men
var formentlig medvirkende til at Polen som det første kommunistland indførte et reelt flerpartisystem, og dermed bidrog til afviklingen af kommunismens magtstilling i Østeuropa.

Militære forhold
Ny defensiv sovjetisk militærdoktrin?
Et uventet militært initiativ udgik fra Warszawapagtens statschefer, der under
et møde i Den politisk-konsultative komité den 29. maj 1987 offentliggjorde
en tekst, der betegnedes som Warszawapagtens militærdoktrin. Det nye lå
8

EO juli 1983, s. 12ff; EO november 1983, s. 15ff. FE’s arkiv.
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bl.a. i, at der var tale om Warszawapagtens doktrin – hvor man tidligere blot
havde hørt tale om Sovjetunionens militærdoktrin, der vel var kendt i hovedtræk, men aldrig var blevet offentliggjort i sin helhed. Doktrinen proklamerede sig som klart defensiv i sigte og indhold og udgjorde et militærpolitisk
udspil i forhold til Vesten.
Det hed i den udsendte tekst bl.a. (i direkte oversættelse);
– Militærdoktrinen er underkastet opgaven at forhindre krig, såvel kernevåben- som konventionel krig;
– Militærdoktrinen er udelukkende defensiv;
– Warszawapagtlandene vil aldrig, under nogen omstændigheder, indlede
krigshandlinger mod noget land eller alliance, med mindre de selv udsættes for militært angreb;
– De vil aldrig være de første til at anvende kernevåben;
– De væbnede styrkers beredskab og kampkraft vedligeholdes på et niveau
tilstrækkeligt til ikke at blive overrasket.
Efterfølgende antydede Sovjetunionens nye forsvarsminister Jasov i juli 1987,
at der var foretaget ændringer af de militære doktriner eller arbejdedes
herpå.9
I sin kritiske gennemgang af indholdet af den nye doktrin hæftede FE sig
ved, at vestlige analytikere havde påpeget, at den alene indeholdt den politiske del af militærdoktrinen, der i den sovjetiske version altid havde været defensiv. Der manglede den militærtekniske del af militærdoktrinen med dens
stærke betoning af offensivens fortrinsstilling frem for defensiven.
FE’s vurdering – der først forelå i september 1987 og formentlig inddrog
vurderinger fra andre NATO-lande – var, at den offentliggjorte tekst om den
nye militærdoktrin ikke indeholdt noget nyt, og at man betragtede udsendelsen af den som en propagandaaktion rettet mod den vestlige offentlighed.
Dette blev begrundet ved at henvise til divergenser mellem den fremlagte
doktrin og de østlige styrkers opgaver, sammensætning osv. Doktrinen blev
opfattet som et led i den nye udenrigspolitiske kurs over for Vest. I sommeren
1988 sagde FE direkte, at en revurdering af den sovjetiske militærdoktrin ville
afhænge af, om der blev foretaget omstruktureringer og reduktioner af de
væbnede styrker.10 En sådan udvikling aftegnede sig imidlertid efter
Gorbatjovs overraskende melding (i FN 7. dec. 1988) om ensidige sovjetiske
styrkereduktioner ud over de reduktioner, der allerede blev forhandlet om.
De ensidige reduktioner skulle omfatte 500.000 mand inden for Sovjetunionens væbnede styrker, samt tillige en reduktion i det europæiske rum af
9

EO 7/87, s. 24; EO 8/87, s. 63ff. FE’s arkiv.
EO 8/87, s. 63ff; E-orientering 87/88 af 24. juni 1988, s. 23-25. FE’s arkiv. – E-orientering blev i
1980’ernes anden halvdel betegnelsen for årsoversigterne.
10
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10.000 kampvogne, 8500 artillerisystemer og 800 kampfly. Gorbatjov nævnte
specifikt tilbagetrækningen af seks panserdivisioner fra DDR, Tjekkoslovakiet
og Ungarn.
I sin forsigtige vurdering af det uventede nedrustningsforslag forklarede
FE, at de bebudede reduktioner var udtryk for en erkendelse fra østside af, at
man besad en konventionel overvægt i forhold til NATO, men FE så dem dog
også som udtryk for en vilje til at nå videre resultater i de løbende styrkereduktionsforhandlinger. Reduktionerne ville tillige begrænse muligheden
for at foretage et angreb med kort varsel mod NATO. I øvrigt var man af den
opfattelse, at reduktionerne ikke havde større direkte betydning for
Danmark, idet de vedrørte styrkebilledet længere nede i Tyskland, men man
indrømmede dog, at reduktionerne på længere sigt kunne få betydning for
Danmark.11
I februar 1989 supplerede FE med oplysninger, der pegede på, at bebudede reduktioner i DDR og Polen kunne få betydning for Danmark. De østtyske reduktioner ville berøre 5. østtyske armé – den østtyske styrke, der i krig
ventedes indsat mod Danmark. Det var også af interesse, at Polen bl.a. ville
foretage reorganisering af 6. luftbårne brigade og 7. landgangsbrigade. Som
vi har set i det foregående, blev disse to enheder – der tidligere betegnedes
divisioner – konstant nævnt i forbindelse med en landsætningsoperation mod
Danmark.12 Uden at det direkte blev formuleret, måtte en reduktion af disse
klart offensive styrker betyde en mindskelse af truslen mod Danmark.
Vi skal imidlertid frem til sommeren 1989, førend FE fremlagde et ændret
syn på den nye militærdoktrin. FE vurderede nu, at der var alvor bag overvejelserne om en defensiv militærdoktrin, men gjorde også opmærksom på, at
der ikke forelå oplysninger om implementering af en sådan doktrin.
Implementering forventedes først fra midten af 1990’erne. Det blev dog erkendt, at der for første gang eksisterede en dialog med Vesten om spørgsmålet.13
I juli 1989 offentliggjorde FE så en omfattende gennemgang af oplysningerne om de ensidige sovjetiske styrkereduktioner inden for styrkerne i DDR
(GSST), der i øvrigt fra juni 1989 bar navnet VGS (Den Vestlige Gruppe af
Styrker). I analysen blev det vurderet, at tilbagetrækningerne skete stort set
som annonceret. Derimod godtog man ikke, at den bebudede omorganisering af de sovjetiske divisioner til en „defensiv divisionsstruktur“ skulle være
en defensiv foranstaltning, men satte den i forbindelse med tidligere sovjetiske overvejelser om indførelse af en mere afbalanceret divisionsstruktur, der
var bedre tilpasset kravene under en konventionel krig af længere varighed
og herunder tog hensyn til den stigende urbanisering i Vesteuropa. Den sov11

EO 1/89, s. 51ff. FE’s arkiv.
EO 2/89, s. 34ff. FE’s arkiv.
13
E-orientering 88/89, s. 19. FE’s arkiv.
12
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jetiske divisions kampkraft ville uagtet reduktionen af kampvogne ikke blive
væsentligt ændret, hed det, hvorfor det af Sovjetunionen introducerede begreb „den defensive divisionsstruktur“ ifølge FE måtte opfattes som et propagandabegreb. Med andre ord antydede FE, at Sovjetunionen var ved at indføre en til kampforholdene i Vesteuropa mere hensigtsmæssig divisionsstruktur end den nuværende og solgte ændringen som et nedrustningsforslag. Det
blev dog som tidligere medgivet, at de sovjetiske styrker i DDR gennem reduktionerne fik begrænset evnen til umiddelbart at kunne iværksætte et angreb.14
I november 1989 konkluderede man en fornyet gennemgang af hele doktrinspørgsmålet med, at der ikke var sket fundamentale ændringer af den militære del af militærdoktrinen. Offensiven havde stadig præferencen og kom
til syne i det krav om „tilstrækkelighed“, der nu udgjorde en vigtig del af den
militære doktrin. Konklusionen på en længere udredning var, at den sovjetiske militærdoktrin ikke var færdigudviklet og „næppe [ville] blive udmøntet
i en substantiel defensiv orientering før efter 1995“. Dette var også opfattelsen
i april 1990, hvor man antog, at forskellene mellem den politiske og den militære doktrin bundede i forskellig opfattelse af, hvilken trussel NATO-landene udgjorde. Man fremhævede også, at den nye politiske doktrin kun
havde haft mulighed for at gøre sin indflydelse gældende siden 1987, og at en
række historisk betingede forhindringer skulle overvindes, før den militærtekniske del af doktrinen kunne ændres.15
Polen fremlagde i februar 1990 en national forsvarsdoktrin og distancerede
sig således fra den i maj 1987 fremlagte Warszawapagtdoktrin. Doktrinen byggede på fortsat polsk medlemskab af Warszawapagten, men lagde hovedvægten på det nationale forsvar og det defensive aspekt. Det var FE’s vurdering,
at Warszawapagtens militære betydning var svindende, og at den fremlagte
polske doktrin havde midlertidig karakter og snart ville blive afløst af en ny.16

Ændret status for det sovjetiske militær?
Vestlige analytikere bemærkede, at Gorbatjovs magtovertagelse indebar en
svækkelse af det sovjetiske forsvars muligheder for at øve politisk indflydelse,
idet de væbnede styrker ikke fik en repræsentant i politbureauet. En yderligere svækkelse af forsvarets rolle indtrådte ifølge FE som konsekvens af den
tyske sportsflyver Matthias Rusts spektakulære flyvning til Moskva den 28. maj
1987 med påfølgende landing tæt ved Den Røde Plads. Umiddelbart efter
hændelsen pensionerede politbureauet forsvarsminister marskal Sokolov og
afskedigede chefen for luftforsvaret marskal Koldunov, der angiveligt skulle
være blevet degraderet til menig (!). Ny forsvarsminister blev den ret ukendte
14

EO 7/89, s. 36ff. FE’s arkiv.
EO 11/89, s. 55-59; E-orientering 89/90 – af april 1990 – s. 32-36. FE’s arkiv.
16
EO 11/90, s. 46-48. FE’s arkiv.
15

432

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 77 rettet P

07/06/05

8:45

Side 433

armégeneral Dimitrij Jasov, der vurderedes at være et redskab for Gorbatjov.
Den overordnede tolkning var, at „perestrojkaen“ nu skulle udvides til forsvaret, der allerede – ret sensationelt for sovjetiske forhold – inden „Rust-affæren“ var blevet genstand for kritik i Pravda, og at Gorbatjov havde benyttet flyskandalen til at foretage et generationsskifte i forsvaret. Afskedigelserne og
pressekritikken blev af FE set som „en alvorlig ydmygelse af et militært apparat, der hidtil har været fremstillet som helligt og ufejlbarligt“.17
Betød dette klare tab af status for Sovjetunionens væbnede styrker, at det
danske trusselsbillede måtte revideres? Uden tvivl, men i hvilken retning?
Dette uddybes ikke nærmere fra FE’s side, ud over at man konstaterede, at
„trusselsbilledet er ændret“. I denne som i andre situationer fra anden halvdel af 1980’erne fornemmes en vis tøven med hensyn til at ændre på trusselsbilledet. Dette var også en ganske alvorlig sag. En omvurdering af trusselsbilledet kunne få implikationer for forsvarsplanlægningen i NATO-landene, og
NATO-landene havde jo også som bekendt udfoldet mange bestræbelser for
at handle ud fra en fælles trusselsvurdering. Gorbatjovs forskellige initiativer
fører da heller ikke til en ændring af det danske trusselsbillede. I FE’s analyser fra sommeren 1988 blev den indledte militære „perestrojka“ anskuet som
en traditionel disciplineringskampagne, der havde militærets støtte og dybest
havde til sigte at indhente det teknologiske efterslæb, der var sovjetforsvarets
problem. De iagttagne ændringer af de militært-civile relationer var af overfladekarakter. Forsvaret skulle styrkes gennem en ny stil og med nye midler.18
FE pegede i den forbindelse på Gorbatjov-ledelsens „bevidste bestræbelser
på at nedtone det militære aspekt i sovjetisk politik“.19
Efter diskussionerne på den 19. partikonference (28. juni til 1. juli 1988)
blev opfattelsen af den militære perestrojkas sigte revideret en smule, idet
den nu også vurderedes at ville bevæge sig ind på overvejelser af organisatorisk og strukturel karakter. En række udtalelser fra forsvarsminister Jasov og
generalstabschef Akhromejev blev tolket som udtryk for, at det militære hierarki skulle forberedes på de krav om modernisering, som gjaldt for andre
dele af det sovjetiske samfund. Forsvarets fremtidige udvikling skulle også ske
under hensyntagen til samfundets økonomi og udviklingsmuligheder.20

Sovjetiske kernevåben
FE ajourførte i oversigterne som tidligere den sovjetiske udvikling inden for
alle områder af kernevåbensystemer. For de strategiske kernevåbensystemers
vedkommende var der primært tale om en løbende justering af størrelserne i
17

EO 5/87, s. 14; EO 6/87, s. 44f. FE’s arkiv.
E-orientering 87/88, s. 25ff. FE’s arkiv. – Orienteringen er dateret 24. juni 1988
19
E-orientering 87/88, s. 28. FE’s arkiv.
20
EO 9/88, s. 15ff. FE’s arkiv.
18
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den sovjetiske del af kernevåbenbalancen, og tallene blev ikke gjort til genstand for nærmere analyser.
I betragtning af det omfang, diskussionen omkring mellemdistancekernevåbensystemerne fik i Danmark og Vesteuropa, er det påfaldende, hvor relativt begrænset en rolle de militære aspekter ved opstillingen af de sovjetiske
SS-20’ere spillede i FE’s vurderinger. I efterretningsoversigterne begrænsede
man dækningen til en registrering af opstillede sovjetiske affyringsramper.
Det samlede antal mobile affyringsramper, som var deployeret mod mål i
Vesteuropa, vurderedes ved udgangen af 1985 at være 243 fordelt på 30 baser.
Det blev antaget, at der var oplagt mindst et ekstra missil til hver affyringsrampe. Til dette nye mellemdistancemissil skulle regnes 112 MRBM’er af typen SS-4 med en rækkevidde på ca. 2000 km. Disse forventedes også at være
rettet mod mål i Vesteuropa.21
FE’s tematisering af emnet skal formentlig ses i lyset af tjenestens generelle
vurdering, at Sovjetunionen fra slutningen af 1970’erne havde „nedtonet betydningen af kernevåben på den europæiske skueplads til fordel for en større
satsen på moderne højteknologiske, konventionelle styrker“.22 Dette indebar
dog på ingen måde, at Sovjetunionen ikke forberedte sig på en eventuel brug
af kernevåben på en række niveauer, jf. nedenfor.
FE’s oprindelig tolkning af SS-20-deployeringen var, at Sovjetunionen
havde indledt en modernisering af de forældede mellemdistancekernevåbensystemer SS-4 og SS-5, jf. tidligere afsnit. I takt med politiseringen af emnet i
1980’ernes begyndelse blev deployeringen tillige set som et splittelsesmiddel
i forhold til NATO-landene, men samtidig også som et middel til at blokere
for NATO’s nukleare optioner i tilfælde af krig, herunder specielt til at neutralisere NATO’s muligheder for eskalationsdominans, et kernepunkt i den
vestlige forsvarsstrategi. Dette anslag mod NATO blev ifølge FE forpurret gennem iværksættelsen af NATO’s dobbeltbeslutning. Som mange andre i Vesteuropa så FE den mellem supermagterne i 1987 aftalte såkaldte „nulløsning“
på mellemdistancekernevåbenområdet som en sejr for Sovjetunionen. Det
hed herom: „I det kortere perspektiv giver INF-aftalen indlysende militære
fordele for Sovjetunionen, og værdien af den konventionelle overlegenhed i
Europa vil i det længere perspektiv kunne øges ved tilførsel af yderligere moderne teknologi som resultat af den generelle perestrojka-politik“.23
Når FE talte om „indlysende militære fordele“ beroede det bl.a. på Sovjetunionens rådighed over kortrækkende kernevåben, der ifølge FE kompenserede for elimineringen af SS-20’erne. Ifølge FE havde WP en klar overvægt på
området „kortererækkende nukleare våben“, og man så præsident Gorbatjovs
forslag fra begyndelsen af 1987 om eliminering af de kortererækkende (50021

Efterretningsoversigt for 1985, s. 42. FE’s arkiv.
E-orientering 87/88, s. 28. FE’s arkiv.
23
E-orientering 87/88, s. 26. FE’s arkiv.
22

434

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 77 rettet P

07/06/05

8:45

Side 435

1000 km) og taktiske nukleare missiler som et samlet fremstød, der sigtede
mod en politisk og/eller militær svækkelse af NATO. Ud fra samme overvejelser blev den polske præsident Jaruzelskis forslag fra 8. maj 1987 om reduktion af kortererækkende kernevåben og af konventionelle styrker betegnet
som en „afledningsmanøvre“.24
Ser vi på materielsiden, blev på divisionsniveau inden for GSST det forældede taktiske missil Frog-7 (rækkevidde 75 km) gradvis erstattet af det mere
præcise missil SS-21 (rækkevidde 120 km), der på grund af sin præcision også
vurderedes at kunne bruges som konventionelt missil. Konverteringen skete
i årene 1981/82 til 1987. Meget langsommere skete konverteringen til dette
våbensystem i de mindre Warszawapagtlandes hære. I DDR og
Tjekkoslovakiet blev den indledt i 1984, men ved årsskiftet 1986/87 var kun
én division i hvert land blevet udrustet med det nye missil. I begyndelse af
1987 blev konverteringen indledt i Polen; FE spåede, at den næppe ville
foregå hurtigere end i DDR og Tjekkoslovakiet. Endelig blev der tillige på
frontniveau i 1980’ernes slutning indledt en udskiftning af det efterhånden
også forældede Scud-B-missil med det nye og mere præcise SS-23-missil
(maksimal rækkevidde ca. 500 km). Ved DDR’s sammenbrud kom det frem,
at Sovjetunionen også havde udstyret DDR, Tjekkoslovakiet og Polen med SS23 missilet. Missilet skulle i henhold til INF-aftalen have været fjernet senest
ved årsskiftet 1990, men var ikke blevet det.25

Hærstyrker
Ifølge FE var udviklingen i 1980’erne præget af generalstabschef marskal
Ogarkovs tanker om lynkrigsførelse, der også overlevede hans tilbagetræden
fra posten som generalstabschef i sensommeren 1984. Strategien gik ud på at
opnå en hurtig sejr over modstanderen gennem massiv indsats af konventionelle våben. Det skulle ske ved bl.a. hurtig indsættelse mod modpartens nukleare fremføringsmidler og kommandosystemer. Hvis strategien lykkedes, fik
NATO-landene måske ikke deres forsvar på plads i en krigssituation, herunder forberedelserne til indsættelse af kernevåben. Det var den sovjetiske
selvforståelse, at styrkerne på grund af de senere års organisatoriske og våbentekniske udvikling havde styrket evnen til at gennemføre hurtige, offensive
operationer.
Den offensive doktrin med angrebet som vigtigste kampform blev i den seneste udvikling ikke mindst præget af indførelse af helikopterstyrker på divi24

EO 5/87, s. 15. FE’s arkiv.
EO november 1982, s. 27-29; EO 5/90, s. 78. FE’s arkiv. – Som en modforanstaltning mod iværksættelsen af NATO’s dobbeltbeslutning opstillede Sovjetunionen i 1984 det mobile SS-12/22
Scaleboard-missil (rækkevidde ca. 1000 km) i et antal af formentlig 48 launchere i DDR og
Tjekkoslovakiet.

25
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sionsniveau, der tillod hurtige tyngdeforskydninger under angrebets forskellige faser. Endelig var der med oprettelsen af de helikopterbårne såkaldte
„luftlandestormenheder“ skabt muligheder for operationer i dybden. Som
vist nedenfor var det formodningen, at disse enheder bl.a. ville blive indsat i
operationer mod Kielerkanalen, dvs. i ryggen på det dansk-tyske forsvar.
Selv om Sovjetunionen satsede på at gennemføre i alle tilfælde den indledende fase af en krig med konventionelle midler, havde den ifølge FE siden
midten af 1960’erne opbygget en fleksibilitet til også at føre kernevåbenkrig
på flere niveauer. Sovjetunionen anerkendte ikke begrebet „begrænset atomkrig“, men formodedes at kunne føre en sådan. Det skønnedes, at Sovjetunionen ville bruge kernevåben, hvis landet ikke kunne nå sine strategiske
mål med konventionelle midler, eller hvis NATO besluttede at bruge kernevåben for at undgå et nederlag.
Som i tidligere perioder af den kolde krig blev det vurderet, at Sovjetunionen ville søge at gennemføre et forkøbsslag med kernevåben, hvis det
vurderede, at en kernevåbenkrig var uundgåelig.26
I begyndelsen af 1980’erne konstateredes en ændring af Warszawapagtens
kommandostruktur under krigsforhold, idet der til aflastning af den sovjetiske generalstab blev skubbet et led ind mellem denne og de enkelte fronter
i form af den såkaldte „TVD“-struktur, hvor TVD stod for „krigsteater“, der var
synonymt med „skueplads for krigshandlinger“ eller „operationsområde“. I
den militære strategi blev omtalt otte kontinentale og fire oceaniske krigsskuepladser, blandt hvilke „den vestlige krigsskueplads“ eller Centraleuropa indtog en helt afgørende rolle. Med den nye struktur blev indført et operativtstrategiskt hovedkvarter, der skulle forestå koordineringen af en række fronters operationer, herunder også den mere og mere vigtige luftoffensiv mod
hovedmål i Vesteuropa. Dette hovedkvarter befandt sig i Legnica i Polen. FE
ventede, at eventuelle operationer mod BALTAP også ville blive ledet herfra,
men der forelå endnu ikke indikationer herpå.27
En betydelig opmærksomhed blev viet en Warszawapagtstabsøvelse i 1984,
der af FE vurderedes at være en øvelse i TVD-ramme. Det var den sidste store
østlige landmilitære øvelse, der blev gjort til genstand for behandling i efterretningsoversigterne.
FE tog også stilling til spørgsmålet om de såkaldte „Operative manøvregrupper“ (forkortet OMG), der i begyndelsen af 1980’erne blev stærkt diskuteret af vestlige militæranalytikere og af nogle set som en ny farlig trussel mod
NATO-landenes forsvar. Ifølge dette koncept skulle Sovjetunionen meget tidligt i en krig med Vesten søge at erobre vigtige mål i baglandet gennem dybe
og overraskende operationer foretaget af dertil udvalgte styrker. Pointen var,
26

Truslen mod Danmark 1984, s. 41-43. FE’s arkiv. – Afsnittet om kernevåben i Truslen mod Danmark
gennemgik kun mindre ændringer i løbet af 1980’erne.
27
Efterretningsoversigt for 1985, s. 42. FE’s arkiv.
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at OMG ikke skulle svækkes ved at deltage i nedkæmpelsen af fjendens fremskudte forsvar, men skulle kunne sætte helt friske tropper ind til operationerne i baglandet.
FE udviste i 1983 betydelig skepsis i sin behandling af temaet og gjorde gældende, at der kun eksisterede få indikationer på eksistensen af operative manøvregrupper. I 1988 blev konceptet taget frem til vurdering igen. Standpunktet var nu, at det stadig blev udviklet, men endnu ikke havde fundet sin
form.28 Men FE og måske også andre vestlige efterretningstjenester var på
vildspor her. De operative manøvregrupper omtales i det østtyske øvelsesmateriale fra begyndelsen af 1980’erne, jf. kap. 79.

Flådestyrker
Sovjetunionen opretholdt også gennem 1980’erne en flådetilstedeværelse på
alle verdenshave, men generelt indtrådte en vis reduktion af aktiviteterne i
forhold til 1970’erne. Reduktionen var mest udpræget for Det Indiske Ocean,
hvor der i midten af 1980’erne nu til stadighed kun opholdt sig 1-2 større enheder. Til at overvåge den amerikanske flåde i Middelhavet var der i 1986
gennemsnitligt indsat 7-8 enheder, hvor der i 1979 i gennemsnit havde været
12 (og i 1971 17). FE formodede, at der bag den svindende flådetilstedeværelse lå stigende problemer med at skaffe ressourcer til at holde flåden sejlende.29
I september 1983 afholdt Sovjetunionen en global flådeøvelse, der som noget nyt også involverede handels- og fiskefartøjer på verdenshavene. I Atlanterhavet og Norskehavet opererede fire skibskampgrupper, medens der i
Middelhavet blev øvet antiubådskrigsførelse og missilangreb. Den hidtil største sovjetiske flådeøvelse blev i juli 1985 afholdt i Atlanterhavet, Norskehavet
og Barentshavet. I øvelsen deltog ca. 100 større overfladeenheder fra
Nordflåden, Sortehavsflåden og Østersøflåden og ca. 60 ubåde. Det var vurderingen, at øvelsen ikke bortset fra størrelsen afveg fra det normale, hverken
geografisk eller operativt.30
Det internationale flådebillede fik tilføjet et nyt element i 1980, idet Warszawapagt-enheder fra dette år begyndte at foretage en årlig sommersejlads
fra Østersøen til Norskehavet og tilbage. I FE’s oversigter blev den betegnet
som en „øvelses- og demonstrationssejlads“. Kommandoen over disse øvelser
gik på skift mellem de tre østlige flådemagter og blev i årene 1982, 1985 og
1988 bestridt af en polsk admiral.

28

Efterretningsoversigt for 1983, s. 13; Truslen mod Danmark 1988, s. 177f. FE’s arkiv.
Efterretningsoversigt for 1986, s. 54. FE’s arkiv.
30
Efterretningsoversigt for 1985, s. 55f. FE’s arkiv.
29
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FE bemærkede i forbindelse med øvelsen i 1983, at den var øget med hensyn til varighed og operationsområde, men at øvelsen først og fremmest syntes at skulle demonstrere solidarisk optræden inden for Warszawapagten.
Dette var også vurderingen de følgende år. Ved sejladsen i 1984, der blev ledet af østtyskerne og i øvrigt videreført til Kolafjorden og Severomorsk, var
hovedindtrykket også et forholdsvis elementært øvelsesniveau trods demonstration af et operativt samarbejde. Ved øvelsen i 1985 omsejledes Færøerne
for første gang. Ved retursejladsen til Østersøhavnene i 1986 gik øvelsen over
til at være en indtrængningsøvelse af den type, der havde været gængs i
1970’erne, hvor de indtrængende skibe blev mødt med torpedo- og missilangreb fra forsvarende flådestyrker samt med luftangreb.31
Billedet undergik en ændring fra juni 1987, idet Warszawapagtflåden fra nu
af ikke sejlede længere end til Skagenområdet, hvorfra den returnerede til
Østersøen. Retursejladsen havde også karakter af en indtrængningsøvelse,
hvor enhederne blev udsat for missilangreb fra forsvarende enheder og flyangreb fra bombefly og jagerbombere. FE kommenterede forløbet ved at pege
på „en videreudvikling af den i de senere år konstaterede tendens med større
vægt på operationerne i Østersøen“. Øvelsen i maj 1988, der som nævnt blev
ledet af Polen, var betydeligt kortere end i 1987 og imponerede på ingen
måde de danske efterretningsfolk, der vurderede, at der var tale om „rutineprægede, ikke særligt omfattende operationer“. Det blev konstateret, at nogen „større udvikling med hensyn til øvelsesindhold synes ikke at være opnået“. Øvelsen blev gennemført sidste gang i juni 1990, hvor fire kampskibe –
tæt overvåget i alle faser af NATO’s efterretningsskibe og – fly blev forlagt til
Skagen, hvorfra de returnerede. FE’s vurdering af såvel det viste aktivitetsniveau som den taktiske træning var igen kritisk.32
På materielområdet fortsatte Sovjetunionen i 1980’erne udbygningen af
sin ubådsflåde med såvel angrebsubåde som strategiske ubåde, heriblandt
den kæmpestore Typhoon-klasse (vurderet deplacement på 30.000 tons neddykket), og med store overfladeskibe, hvor en ny slagkrydser af „Kirov-klassen“ tilgik i 1983. Sovjetunionen syntes også på vej ind i hangarskibsfasen, idet
et hangarskib af samme størrelse som de amerikanske blev påbegyndt i begyndelsen af 1980’erne.

Flystyrker
Flyvevåbenet i Warszawapagtlandene var ifølge FE i 1980’ernes begyndelse
genstand for væsentlige forbedringer. Den generelle vurdering var, at nye flytyper og nyt udstyr m.m. havde medført „en ganske væsentlig teknisk såvel
31
32

EO juli 1986, s. 33f. FE’s arkiv.
EO 6/87, s. 58-64; EO 6/88, s. 63-70; EO 7/90, s. 65-70.
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som taktisk kapacitetsforøgelse“ for Warszawapagtens flystyrker og luftforsvar.
Kernen udgjordes af Sovjetunionens styrker, der inddeltes i luftarmeer (ca.
1000 offensive bombefly), frontflystyrker (18 enheder med ca. 4000 kampfly),
flådeflystyrker (heraf Østersøflådens flystyrke på ca. 270 fly), transportflystyrker, kamphelikopterstyrker samt luftforsvarsstyrker.33 Udviklingen førte også
til en vis ændring af den overordnede vurdering af flytruslen mod det danske
område. Selv om man opretholdt tidligere års opfattelse af, at Warszawapagtens flystyrker næppe kunne løse deres opgaver i området henset til antal
og art af mål, hed det fra 1986 tillige, at de østlige flystyrker „i stigende grad
bliver i stand til at efterleve og opfylde operative doktriner og planer på alle
niveauer“.34
En ny ændring af de organisatoriske forhold i flyvevåbnet blev indledt i
1986. Den indebar en overførsel af enheder fra militærdistrikternes flystyrker
til det sovjetiske luftforsvar og til de selvstændige luftarmeer. En tidligere inddeling af luftforsvaret i distrikter (i alt 11) blev genetableret.35 Der er ikke
analyser eller vurderinger af denne organisationsændring fra FE’s side, men
initiativerne understregede formentlig det sovjetiske luftforsvars sårbarhed –
der overhovedet udgjorde et hovedproblem for det sovjetiske forsvar – over
for vestlige fly og ikke mindst krydsermissiler.
En af svaghederne ved det sovjetiske luftforsvar blev udstillet gennem den
ovenfor nævnte affære fra maj 1987, hvor den unge vesttysker Matthias Rust
fra Finland fløj et lille Cessna fly under det sovjetiske luftforsvar og landede i
Moskvas centrum. Ifølge FE’s første kommentar tydeliggjorde tildragelsen, at
der fortsat eksisterede store luftforsvarsproblemer mod mål i lav højde. Dette
kendtes også fra Polen og DDR. I en analyse i den næste efterretningsoversigt
tog man imidlertid ordene i sig igen. Det hed nu, at vesttyskerens flyvning fra
Helsinki til Moskva ikke i sig selv gav oplysninger af værdi om „USSR’s stærke
luftforsvar“, idet en tilsvarende flyvning ville kunne gøres i de fleste lande og
derfor „luftforsvarsmæssigt [var] ret uinteressant“. Dette var tydeligt nok en
korrektion fra FE’s side for at udelukke misforståelser omkring det sovjetiske
luftforsvar, hvis voksende kapacitet jo var blevet beskrevet i efterretningsoversigt efter efterretningsoversigt. Den sluttede med en formulering om, at den
foretagne personeludskiftning inden for luftforsvaret dels var politisk betinget, dels ville medføre en forbedring af luftforsvarets effektivitet.36
På materielsiden introducerede Sovjetunionen en række avancerede jagerfly og rekognosceringsfly. De vil blive nævnt under omtalen af udviklingen
med hensyn til fly i nærområdet.
33

Truslen mod Danmark 1984, s. 75ff. FE’s arkiv.
Truslen mod Danmark 1986, s. 103f. FE’s arkiv.
35
Efterretningsoversigt for 1986, s. 62f. FE’s arkiv.
36
EO 5/87, s. 69; EO 6/87, s. 44f. FE’s arkiv. – Den overordnede vurdering af Warszawapagtens luftforsvar i anden halvdel af 1980’erne var, at det virkede „overvældende i mellemste og stor højde,
hvorimod det i de lave højder endnu er mindre effektivt“ (Truslen mod Danmark 1986, s. 103).
34

F E ’ S 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 O G I N T E N T I O N E R

439

kap. 77 rettet P

07/06/05

8:45

Side 440

Det nye sovjetiske strategiske bombefly TU-160 (Blackjack) blev nævnt fra
begyndelsen af 1980’erne, men produktionen var formentlig på grund af
tekniske problemer særdeles begrænset. FE vurderede, at 12 stykker var i operativ tjeneste fra efteråret 1988. Ved denne lejlighed blev det opgivet, at flyet
kunne medføre 12 langtrækkende krydsermissiler med kernevåben (AS-15 eller AS-16).37 Sovjetunionen besad desuden – ud over den voksende flåde af
de tidligere omtalte Backfire-fly – nyere udgaver af de langsommere strategiske bombefly Bear og Bison. Udviklingen af Blackjack må formentlig tolkes
som et i 1970’erne indledt – til dels fejlslagent – forsøg på at skabe en større
luftflåde af hurtigtgående strategiske bombefly.

Kapabiliteter i nærområdet
Hærstyrker
De sovjetiske hærstyrker i DDR (GSST) omfattede i 1980’erne uforandret 20
divisioner (heraf én artilleridivision) og udgjorde ca. 350.000 mand. Divisionerne kunne gå i kamp med kort varsel. En reorganisering af enhederne
blev indledt i begyndelsen af 1980’erne – ifølge FE den første siden 1964 – og
medførte en vis omplacering af de enkelte divisioner inden for de fem sovjetiske armeer. I årsoversigten for 1983 indrømmede man imidlertid, at man var
ude af stand til at sige noget om årsagerne til omorganiseringen og virkningerne deraf.38
Samtidig konstateredes en fortsat styrkelse af panservåbenet gennem indførelse af nye kampvogne (T-80) samt en fortsat udbygning og kvalitetsforbedring af artilleriet og af det mobile luftværn. Udviklingen indebar, at førere på
alle niveauer i højere grad kunne klare sig uden at få tildelt ildstøtte under
deres operationer. Ifølge FE betød styrkelsen af artilleriet, at dette var ved at
generobre den position, det havde haft inden reorganiseringen i årene 195761, dvs. inden Krusjtjov startede sin „nuklearisering“ af det sovjetiske forsvar.
Som tidligere opretholdtes et højt øvelsesniveau på de forskellige niveauer
ved GSST strækkende sig fra stabsøvelser på højt niveau ned til taktiske
øvelser på regimentsniveau. I 1983 konstaterede FE en mærkbar omlægning
af uddannelses- og øvelsesaktiviteten med henblik på tilpasning til nyt materiel.39 En række øvelser blev som påpeget af FE kontrolleret fra den sovjetiske
generalstab i Moskva. Omtalen af øvelsesaktiviteterne ved GSST som ved de
østtyske og polske styrker er fra midten af 1980’erne som regel lapidarisk og
rutineagtig og mangler den detaljeringsgrad, der kendetegnede beskrivelsen
af flåde- og flyaktiviteterne.
37

EO 9/88, s. 78. FE’s arkiv.
Efterretningsoversigt for 1983, s. 85ff. FE’s arkiv.
39
Efterretningsoversigt for 1983, s. 111. FE’s arkiv.
38
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Polen
Polens krise i 1980’erne var en gennemgribende politisk og økonomisk krise
og omfattede i mindre grad det polske forsvar. Forsvaret betragtede sig med
nogen ret som bærer og leder af staten og som den kraft, der havde reddet
landet fra den skæbne, Tjekkoslovakiet havde lidt i 1968. Ikke længe efter indførelsen af krigsretstilstanden var øvelsesniveauet normalt igen. Det var som i
1970’erne FE’s vurdering, at den polske hær haltede efter den sovjetiske og
den østtyske hær. Afstanden til den østtyske hær vurderedes at være seks år.
I midten af 1980’erne konstaterede FE dog, at der var gennemført „væsentlige organisatoriske og materielmæssige forbedringer“ i den polske hær.
Artilleriet var styrket, og der var kommet flere og nyere kampvogne i de polske panserdivisioner, således at disse begyndte at nærme sig det sovjetiske og
østtyske niveau. I en omtale af feltartilleriet i 1987 siges det dog, at væsentlige
elementer af artilleriet stadig var forældede. Polen var nu i færd med at rette
op på dette forhold ved at indføre en tjekkiskbygget 152 mm selvkørende kanonhaubits.40
I maj 1984 blev Polen betroet ledelsen af den store Warszawapagt-øvelse
„Lato-84“. Det blev af FE tolket som vidnesbyrd om, at de væbnede styrker i
Polen havde overvundet krisen og havde kræfter til at gennemføre en større
øvelse. Øvelsen blev vurderet at være en stabsøvelse på frontplan med deltagelse af polske og sovjetiske stabe.41
Men Polens dybe krise kunne naturligvis ikke undgå at få følger for beredskab og planlægning i Warszawapagten. Polen havde Warszawapagtens næststørste hær og dets territorium havde strategisk betydning for Sovjetunionen.
Spørgsmålet var blot: hvilke følger? Hvordan ville Polen agere i krig?
Spørgsmålet havde betydelig relevans for Danmark, der var udset som mål for
polske aktioner, hvis det kom til krig. Spørgsmålet gøres ikke til genstand for
selvstændig vurdering i disse års rapportmateriale fra FE, men som man vil se
af de nedenfor gennemgåede konfliktmodeller gik man 1980’erne ud fra, at
polske styrker ville få en vigtig rolle i et angreb på Danmark. Det vil sige, at
worst case-betragtningen har været afgørende. Der blev tilsyneladende ikke
draget egentlige trusselsmæssige konsekvenser af det polske politiske og økonomiske kaos. Mærkeligt er det også i 1990 at møde den vurdering, at det ikke
kunne udelukkes, at Sovjetunionen i tilfælde af en konflikt med Vesten kunne
få bistand af Polen. Det var ud fra denne opfattelse, at Polen i begyndelsen af
1990’erne fortsat indgik i det danske trusselsbillede. Tanken byggede formentlig på Polens grænsekonstellation og på muligheden af, at et nyt stærkt
Tyskland ville kræve en grænserevision. Vurderingen skal vel først og frem-
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Efterretningsoversigt for 1985, s. 47; EO 4/87, s. 51-53. FE’s arkiv.
EO maj 1984, s. 33f. FE’s arkiv.
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mest tages som udtryk for den usikkerhed om sikkerhedsvilkårene i Europa,
som Warszawapagtens opløsning og Tysklands genforening for en stund
skabte.

DDR
FE vurderede i den anden halvdel af 1980’erne, at den østtyske mobiliseringskapacitet var større end hidtil beregnet, og at den landmilitære trussel, der
udgik fra DDR mod Danmark, følgelig var større. Man havde specifikt opmærksomheden henvendt mod landets fire befalingsmandsskoler, der hver
kunne sammensætte en mobiliseringsdivision (ved at anvende stampersonel,
elever samt reservister), hvortil kom en femte division. Mobilisering af disse
enheder vurderedes at kunne ske på 72 timer. Alt i alt omfattede den østtyske
hær i 1988 11 divisioner fordelt på to armeer, dvs. tre divisioner mere end i
1970’erne. Den nordligste af armeerne var den 5. armé, der ventedes indsat
mod Danmark i krig. Den bestod af én panserdivision og fire motoriserede infanteridivisioner.42

Flådestyrker
Warszawapagtlandenes flådeaktiviteter i Østersøen viste gennem 1980’erne
samme mønster, som var set 1970’erne i form af uddannelsesaktiviteter, lejlighedsvise flådeøvelser på nationalt plan eller Warszawapagtplan, patruljeaktiviteter, efterretningsindhentning samt forlægninger ind og ud af de danske
stræder. I øvelsesbilledet spillede antiubådsøvelser (heraf mange omkring
Bornholm) en fremtrædende rolle i hele perioden.
De sovjetiske beredskabspatruljer med de kernevåbenbestykkede Golf-2ubåde blev også videreført i 1980’erne. Af ubådene var ifølge FE aldrig mere
end fem konstateret aktive. I perioden 1981-86 konstateredes tre årlige patruljer, i 1987 og 1988 kun to og i 1989 ingen. Gorbatjov tilkendegav i maj
1989, at de alle ville blive hugget op inden udgangen af 1990. Ifølge FE var to
enheder under klargøring til ophugning medio 1989.43
Hertil kom fra 1981 et nyt patruljesystem i Østersøen med Whiskey-klasseubåde, af hvilke en enkelt blev verdensberømt, da den strandede på et skær
uden for den svenske flådehavn Karlskrona i oktober 1981. Denne tildragelse
vil blive omtalt nedenfor i forbindelse med en gennemgang af ubådsincidenterne i den svenske skærgård.
Disse neddykkede patruljeringer blev ifølge FE gennemført 6-8 gange om
året med en gennemsnitlig varighed af 20 dage pr. patrulje i perioden 198142
43

Truslen mod Danmark 1988, s. 44. FE’s arkiv.
EO 8/89, s. 87. FE’s arkiv.
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88. De ophørte tilsyneladende i 1989. Ifølge FE havde man ikke kunnet konstatere formålet med de neddykkede patruljeringer og ej heller deres geografiske udstrækning.44
Der var også opmærksomhed omkring patruljesejladser med Whiskeyubåde i Nordsøen. Disse mentes i 1986 at være blevet overtaget af de nyere
Foxtrot-ubåde, der udvidede patruljetiden fra tre til seks uger pr. båd.45 Der
er ingen vurderinger eller analyser af, hvad disse patruljer havde af opgaver.
Vi ved nu, efter at Warszawapagt-øvelsesmaterialet fra 1970’erne er blevet tilgængeligt, at sovjetiske ubåde skulle oprette „vægge“ i Nordsøen i tilfælde af
krig, dvs. formentlig et system af angrebslinjer i dybden, der kunne sættes ind
mod store vestlige overfladeskibe og konvojer på vej til Danmark eller
Norge.46
De faste overvågningspatruljer uden for dansk territorialfarvand fortsatte
som i 1970’erne. Fra slutningen af marts 1984 overtog Sovjetunionen den af
polakkerne gennemførte patrulje på Kriegers flak ved Møn, medens polske
enheder så overtog den af sovjetiske enheder gennemførte Trelleborg-patrulje. Det var FE’s skøn, at skiftet var foranlediget af, at de mere avancerede
(med hensyn til elektronisk indhentning) sovjetiske fartøjer bedre kunne varetage opgaven på Kriegers flak, der lå tættere på hovedruten for den vestlige
militære trafik.
De stationære Warszawapagt-patruljer blev som tidligere suppleret af et varierende antal efterretningsskibe, der udførte såkaldt „særlig overvågning“
specielt i forbindelse med vestlige flådeøvelser i Østersøen og de danske farvande. Under NATO-øvelserne konstateredes „normalt“ op til fem efterretningsskibe i de danske farvande. Formentlig for at modvirke at brugerne af
efterretningsoversigten skulle føle, at de mange indsatte østlige efterretningsskibe afspejlede en ekstraordinær situation i Østersøen, hedder det i efterretningsoversigten for september 1984. „Den forøgede særlige overvågning anses som normal reaktion på vestlig flådeaktivitet“.47 Denne kommentar afspejlede, at FE alene havde som opgave at registrere østlige aktiviteter og ikke
kunne meddele, at de vestlige aktiviteter i Østersøen var på et højt niveau.
Oplysninger om den østlige elektroniske overvågning i forbindelse med
NATO’s kernevåbenøvelse „Able Archer“ – der af kredse i Sovjetunionen tilsyneladende blev set som den mulige start på en kernevåbenkrig, jf. kap. 79,
– blev bragt i Efterretningsoversigten for november 1983 under overskriften
„Øget elektronisk overvågning i forbindelse med NATO-øvelsen „Able
Archer“. Meddelelsen bestod dog alene af en opregning af de sovjetiske, polske, østtyske og tjekkoslovakiske opklaringsenheder, der var indsat mod „Able

44

EO 8/89, s. 86. FE’s arkiv.
Efterretningsoversigt for 1986, s. 52. FE’s arkiv.
46
Dette nævnes i forbindelse med øvelsen „Val-74“, jf. kap. 53, note 22.
47
EO marts 1985, s. 29; EO september 1984, s. 48. FE’s arkiv.
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Archer“, samt af en vurdering, der lød: „Omfanget af overvågningen svarede
stort set til, hvad der normalt erkendes i forbindelse med øvelser bl.a. WINTEX-serien“.48 Det er FE’s eneste omtale af den sovjetiske optræden under
denne øvelse i det periodiske materiale.
Fra december 1987 blev den permanente sovjetiske patrulje på „Kriegers
Flak“ flyttet til en position syd for Møn.49 Patruljesystemet blev stort set opretholdt til 1990, hvor det nedtrappedes i takt med Warszawapagtens opløsning.
Som i 1970’erne indgik Warszawapagtfartøjers omsejling af Sjælland (og
undertiden også af Bornholm) med eller mod uret – som det udtrykkes i
oversigterne – som et normalt element i flådebilledet. Disse sejladser – der
gennemførtes til ind i 1990 – blev naturligvis registreret, men blev kun optaget i efterretningsoversigterne i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder
gjorde sig gældende. En sådan situation opstod i marts 1984, hvor Sjælland
blev omsejlet af tre sovjetiske missilkorvetter. Det var formentlig den stærkeste styrke, der nogensinde havde foretaget turen rundt om Sjælland.
Episoden blev dog ikke gjort til genstand for en vurdering fra FE’s side, ud
over at man konstaterede, at det var „ret sjældent“, at sovjetiske enheder foretog omsejlingen. I 1981 blev Sjælland omsejlet af ét sovjetisk orlogsfartøj (et
landsætningsskib), og det samme gentog sig i 1982. Der havde ikke været nogen sovjetisk omsejling i 1983.50 I dag vil man være tilbøjelig til også at se sejladsen i 1984 som en magtdemonstration og sætte den i forbindelse med vestlige flådeaktiviteter i Østersøen og den øgede internationale spænding, der
kendetegnede årene 1983 og 1984.

Warszawapagt-flådestyrker i Østersøen
Allerede i 1970’erne var den sovjetiske Østersøflåde rykket ned som den svageste af de fire sovjetiske flåder, og udviklingen i 1980’erne ændrede ikke på
dette billede. Om end der konstateredes en vis tilgang af store missilbærende
overfladeskibe vurderedes tilgangen ikke at opveje forældelsen af mange enheder. I 1980’ernes slutning blev passager af sovjetiske flådefartøjer på vej til
ophugning i Vesten eller i den tredje verden et almindeligt syn.
Den polske flåde havde lige så store problemer med forældelse. En vis tilgang af nye stærke fartøjer kunne dog iagttages. I 1983 kom flåden i besiddelse af den nye sovjetiske missilkorvet af Tarantul-klassen, der afløste de forældede missilbåde og vurderedes at betyde en kraftig tilvækst til flåden.
Uagtet deres krise begyndte polakkerne også at bygge større flådefartøjer.
Bygningen af et „korvetlignende“ fartøj med et deplacement på ca. 1100 tons
blev i rapporten fra december 1984 betegnet som „epokegørende“.51
48

EO november 1983, s. 27f. FE’s arkiv.
EO 3/88, s. 56. FE’s arkiv.
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EO marts 1984, s. 49f. FE’s arkiv.
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I dansk farvand. En ”Tarantul” I klasse missilkorvet runder Kronborg efter en Sjællandsomsejling i 1988. (FE/Orlogsmuseet)

Polen fik i sommeren 1986 overdraget en moderne Kilo-klasse ubåd. I slutningen af 1987 blev der tillige i Østersøen registreret en Foxtrot-klasse ubåd
med polsk flag. Foxtrot-klassen var en forholdsvis avanceret ubåd, og ifølge FE
var det „overraskende“, at Polen nu besad den. Man tolkede det som en midlertidig tilgang bestemt af uddannelseshensyn.52 Da den polske flåde i januar
1988 fik et nyt flagskib i form af en stor sovjetisk missiljager af Kashin Modklassen, så FE erhvervelsen i lyset af „polske prestigebehov“, herunder fornyet
deltagelse i den fælles flådestyrke i Nordatlanten. Fartøjet ville ikke opfylde
noget reelt operationsbehov, hed det, men blot belaste de i forvejen begrænsede ressourcer.53
Den østtyske flåde blev ifølge FE ligeledes styrket igennem 1980’erne, idet
den dels blev moderniseret, dels gennemløb „en reel styrkeforøgelse inden
for næsten alle flådens komponenter“. Alt tydede ifølge FE på, at den i disse
år fik tilført betydelige økonomiske midler. Specifikt blev forøgelsen af antiubådskapaciteten samt moderniseringen af missilbådene nævnt. Hertil kom
fra december 1985 tilførsel af en jagerbombereskadrille til støtte for flådens
operationer, jf. nedenfor.54
52

EO november 1986, s. 44; EO 11/87, s. 42. FE’s arkiv.
EO 2/88, s. 58ff. FE’s arkiv.
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Efterretningsoversigt for 1985, s. 58f. FE’s arkiv.
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Landsætningsøvelser
Warszawapagtlandenes landsætningsøvelser blev i 1980’erne afholdt dels som
fællesøvelser, dels som rent nationale øvelser. Nationale øvelser gennemførtes
af Sovjetunionen og Polen frem til den kolde krigs ophør. De fælles øvelser
„Sojus-81“ og „Sojus-83“ var af mindre omfang end de nationale, sovjetiske
øvelser og gav ikke anledning til alarmistiske kommentarer fra vestlig side.
Det hed tværtimod i FE’s vurdering, at øvelserne syntes „fortsat at repræsentere et beskedent træningsniveau“.
Sovjetunionens egne nationale landsætningsøvelser i Østersøen – „Sapad81“ i 1981 og en mindre øvelse i 1983 – gjorde et større indtryk. Ved den sidste øvelse anslog FE, at løftekapaciteten omfattede den sovjetiske marineinfanteribrigade, dvs. ca. 3.000 mand. Denne øvelse var også interessant derved,
at landgangen for første gang udførtes om natten. De vestlige analytikere bemærkede dog kritisk, at væsentlige elementer i en landsætningsoperation stadig ikke indgik i de sovjetiske øvelser; de manglede således realistisk minestrygning og integreret indsættelse af alle antiubådsressourcer.55
Fra en sovjetisk landsætningsøvelse 14.-15. august 1986 ved Saltnicken
(nord for Baltijsk) var FE i stand til at præsentere en række præcise detaljer,
således at den første angrebsbølge bestod af syv Aist-luftpudelandsætningsfartøjer og fjerde bølge af det meget store landgangsskib Ivan Rogov (13.000
tons). For første gang siden 1981 var der også bekræftet deltagelse af (to)
handelsskibe. Man hæftede sig dog mest ved, at en af de i Polen stationerede
sovjetiske divisioner deltog i øvelsen. Dette fik FE til at konkludere, at denne
division (6. Garde Motoriserede Infanteridivision) havde deltagelse i landsætningsoperationer som option. Med andre ord: denne division kunne i krig
blive indsat mod Danmark i en landsætningsoperation. Ved samme øvelse
konstateredes også en betydelig og realistisk indsættelse af flystyrker, herunder en betydelig integrering af flystyrker, der ikke kom fra flådeflyvevåbenet. Omskrevet betød denne konstatering, at der også kunne ventes indsat fly
mod Danmark, som var hentet uden for Østersøflådens flyvevåben. Dette var
en relativt ny tendens for Østersøområdets vedkommende.56
I november 1986 forlod det meget store Ivan Rogov-landsætningsskib imidlertid Østersøen og indgik efterfølgende i Stillehavsflåden sammen med sit
søsterskib. Ifølge FE var skibet for stort og for dybtgående til at operere i Østersøen. Det blev vurderet, at den sovjetiske amfibiske løftekapacitet i Østersøområdet blev reduceret med 15 % ved Ivan Rogovs afgang.
Polen vendte i juni 1985 efter mange års pause tilbage til mere omfattende
landsætningsøvelser med en øvelse, der ifølge FE omfattede et forstærket
landsætningsregiment. „Det er mange år siden, at der er observeret en natio55
56
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nal polsk landsætningsøvelse i en størrelsesorden som ovenfor beskrevet“,
kommenterede FE øvelsen.57 Polen foretog også i de følgende år landsætningsøvelser, men de var af begrænset omfang og havde rutinemæssig karakter. Det polske militærs ønske om fortsat at besidde en landsætningskapacitet
førte i 1980’ernes slutning til bygning af den store Lublin-klasse, der skulle afløse de aldrende Polnocny’er. Dette affødte i forbindelse med CFE-forhandlingerne en dansk protest og en polsk-dansk meningsudveksling. Polakkerne
fremhævede ved den lejlighed, at deres landsætningsbrigade ville blive omdannet til en „transport- og minelægningsdivision“, og at deres landsætningsskibes løftekapacitet ville blive reduceret med 40 % frem til 1995, hvor det
danske standpunkt var, at der i alle tilfælde på kort sigt ikke var tale om en reduktion af den polske kapacitet.58
I 1981 blev det konstateret, at det fra de østtyske landsætningsøvelser
kendte 29. motoriserede infanteriregiment var blevet flyttet fra Prora på
Rügen til Hagenow syd for Schwerin. Dette måtte umiddelbart tolkes som en
nedtoning af landsætningstruslen mod Danmark, idet det østtyske regiment
havde været den eneste enhed, der øvede landsætningsoperationer.
Efterfølgende blev opgaverne tilsyneladende overtaget af det 28. motoriserede infanteriregiment. Men den amfibiske uddannelse i DDR ophørte gradvis, og fra 1987 blev den ikke gennemført. FE blev dog ikke beroliget af den
grund, idet den anså det for en mulighed, at den østtyske løftekapacitet ville
blive stillet til rådighed for Sovjetunionen og Polen i påkommende tilfælde.59
Som skildret i kap. 80 var forholdet det, at DDR opgav at gennemføre deres
landsætningsoperation i Danmark, idet man skønnede den uigennemførlig.
Selv om Polen og navnlig Sovjetunionen i 1980’erne til stadighed gennemførte landsætningsøvelser i Østersøområdet og også opretholdt deres kapacitet, er det tydeligt, at Warszawapagten havde nedtonet disse øvelser, der heller ikke havde den demonstrative karakter, der havde kendetegnet øvelserne
i 1960’erne og 1970’erne. Overhovedet kunne det vel diskuteres, om
Warszawapagten i det hele taget besad en egentlig offensiv landsætningskapacitet, når den styrke, der kunne løftes, kun bestod i to-tre regimenter, og når
øvelserne ikke var mere realistiske, end tilfældet var. FE citerede i 1989, men
uden egentlig kommentar, Østersøflådens chef admiral Vitalij Ivanov for at
sige om sine amfibiestyrker: „Vi betragter dem imidlertid som utilstrækkelige
til et effektivt forsvar. De kan løse opgaver med transport af tropper, materiel
og våben i nærheden af frontlinjen, især når jernbane- og landforbindelserne
er forstyrret. De kan også yde hjælp til omringede styrkegrupper og ved befrielse af eget territorium. Militære fagfolk må dog begribe, at der til en offen-
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siv landsætningsoperation ville kræves langt stærkere amfibiestyrker, end dem
som vore flåder råder over.“60
Selv om øvelsesbilledet pegede i en anden retning, holdt FE fast ved sin tidligere pointe, at handelsskibe kunne udnyttes til at erstatte den løftekapacitet,
Warszawapagtstaterne manglede, og at Sovjetunionen og Polen ikke havde
mangel på sådanne skibe. Man opretholdt således tolkningen – der var en
worst case-tolkning – at en offensiv landsætningsoperation under visse omstændigheder kunne ventes mod Danmark.
Pr. 1. januar 1985 udvidede DDR sin territorialfarvandsgrænse fra tre til 12
sømil. Dele af søterritoriet havde dog af forskellige grunde en mindre udstrækning. Det betød ifølge FE, at mulighederne for at indhente oplysninger
om Warszawapagtens aktiviteter med søværnets og flyvevåbnets enheder var
blevet reduceret i „væsentlig grad“ og varslingsmulighederne forringet.61
Den 2. oktober 1986 åbnede en sovjetisk-østtysk færgerute mellem Klaipeda i Litauen og Mukran på Rügen. Færgeforbindelsen skulle bl.a. aflaste
togtransportforbindelsen gennem Polen mellem Sovjetunionen og de sovjetiske styrker i DDR og blev i starten betjent af én jernbanefærge. Det var planlagt, at der omkring 1990 skulle være indsat seks meget store færger på ruten.62 Åbningen af ruten blev genstand for mange spekulationer om en mulig militær betydning i den internationale presse. Det synes at have været FE’s
opfattelse, at ruten havde begrænset militær betydning, idet den ikke ville
kunne opretholdes under krig.

Ubådsincidenter i de svenske farvande
Den 27. oktober 1981 grundstødte den sovjetiske ubåd U-137 af Whiskey-klassen ved indsejlingen til Gåsefjärden i Blekinge skærgård syd for den svenske
flådebase Karlskrona. Strandingen skabte en spændt situation mellem Sverige
og Sovjetunionen og blev slået stort op i den internationale presse, hvor den
strandede ubåd blev omtalt som „Whiskey on the rocks“. Sovjetiske flådefartøjer, der søgte at komme den strandede ubåd til undsætning blev afvist af
svenske marineenheder. I stedet opretholdt en række sovjetiske fartøjer en
flådetilstedeværelse – og dermed et sovjetisk pres på svenske myndigheder –
uden for den svenske tolvmilegrænse. Denne tilstedeværelse blev opretholdt,
til svenskerne frigav ubåden den 6. november. Den 4. november meddelte det
sovjetiske telegrambureau TASS, at en sovjetisk ubåd var grundstødt i Sverige
på grund af dårligt sigt og fejl ved navigationsinstrumenterne. Dagen efter

60

EO 10/89, s. 77f. FE’s arkiv. – Den sovjetiske admiral udtalte sig til det vesttyske tidsskrift
Marinerundschau (4/89).
61
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meddelte svenskerne officielt, at der ikke havde været tale om fejlnavigation,
og at der sandsynligvis befandt sig kernevåben i ubåden, formentlig i form af
en nukleart armeret torpedo.
I sin vurdering af sagen pegede FE på, at Sovjetunionen ifølge nye oplysninger fra efteråret 1981 tilsyneladende udførte et antal patruljer årligt i
Østersøen med ubåde, og at den strandede Whiskey-ubåd netop kunne have
været på en sådan patrulje. Man gjorde også opmærksom på, at den kunne
have været i færd med at udføre en efterretningsopgave i forbindelse med
igangværende svenske forsøg med anti-ubådstorpedoer. Man påpegede i den
forbindelse på, at en tidligere ubådsepisode i svenske farvande fandt sted
samtidig med afprøvning af et nyt våbensystem.
I sin omtale af sagen gengav FE efter en omtale af tidligere incidenter såvel
den sovjetiske forklaring som den officielle svenske meddelelse. Implicit blev
den svenske forklaring godtaget, idet det hed, at „Ubådsepisoden ved
Karlskrona må fjerne den hidtidige skepsis, der har været i forbindelse med
tidligere ubådsepisoder“, hvilket antagelig skal tolkes i den retning, at en mistanke om, at sovjetiske ubåde havde været impliceret ved de tidligere omtalte
incidenter, nu syntes bekræftet gennem strandingen. Det blev i den forbindelse nævnt, at der „aldrig med blot nogenlunde sikkerhed“ havde foreligget
observationer om ukendte ubåde inden for dansk territorialfarvand.
Det fremgik af teksten, at efterretningstjenestens opmærksomhed ikke specielt var rettet mod efterretningsaspektet af affæren. At Sovjetunionen udførte efterretningsoperationer med ubåde kunne næppe komme som en
overraskelse for danske myndigheder, der jo selv anvendte ubåde som et selvfølgeligt redskab i indhentningen af efterretninger. Det helt afgørende i situationen for FE var ud over konstateringen af et nyt sovjetisk ubådspatruljesystem i Østersøen (i tilgift til de tidligere omtalte patruljer med nukleart armerede Golf-ubåde) den omstændighed, at en sovjetisk ubåd gennemførte patruljetjeneste i fredstid i Østersøen armeret med kernevåben. Det skal dog
samtidig bemærkes, at der tilsyneladende forelå meget begrænsede informationer for FE om de nye patruljer. Ifølge efterretningsoversigten for 1982
forelå der ikke oplysninger om operationsområder eller opgaver for ubådene.
Det fremgik af efterretningsoversigten, at den mere end sandsynliggjorte
tilstedeværelse af kernevåben i den strandede Whiskey-klasse ubåd havde ført
til revision af den hævdvundne opfattelse i FE omkring tilstedeværelsen af
kernevåben på de sovjetiske krigsskibe. Den hidtidige opfattelse gik ud på, at
sovjetiske krigsskibe „kun i meget begrænset omfang“ ville medføre kernevåben i Østersøen i krigstid. Denne opfattelse hvilede på en tolkning, hvis enkelte præmisser var, at Østersøen var uegnet til krigsførelse med kernevåben
på grund af manglende mål, at kernevåben ville have ringe effekt som følge
af vanddybden, samt at der ville være risiko for, at den afstedkomne forurening ville bevæge sig mod Øst. FE vurderede nu, at sovjetiske enheder „på beF E ’ S 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 O G I N T E N T I O N E R
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redskabspatrulje“ i Østersøen som
standard medførte kernevåben og
konkluderede forsigtigt – meget forsigtigt må det vist siges – at det måtte
forventes, at kernevåben i en spændings- eller krigssituation ville være
mere udbredt på sovjetiske enheder i
Østersøen end tidligere antaget.63
Her sluttede FE sin behandling af
temaet, der tydeligt nok førte til en
revision af det maritime trusselsbillede for Østersøen, idet kernevåben
på sovjetiske orlogsskibe måtte tildeles en noget anden rolle end tidligere. En række vanskelige spørgsmål,
som en eftertid finder væsentlige, blev
imidlertid ikke rejst i FE’s tekst. Der
blev ikke spurgt, hvornår Sovjetunionen var begyndt at indføre kernevåben på enhederne i Østersøen.
TV-billeder fra grundstødningen i Sverige. Det
svenske vagtfartøj lægger sig op ad ubådens Var det ikke sandsynligt, at sovjetiske
bagende for at spore eventuelle kernevåben.
ubåde havde medført kernevåben i
mange år? FE var også gået ud fra
den forudsætning, at der ikke ville være egnede kernevåbenmål i Østersøen.
Men hvis nu ubåden havde opgaver i danske farvande eller i Nordsøen?
Måske ville man fra sovjetisk side ikke udelukke, at der kunne fremkomme
lønnende mål i form af store vestlige overfladefartøjer i Østersøen, i de danske farvande eller i Nordsøen.
Der blev heller ikke spurgt, om der kunne tænkes en kobling mellem de
nyligt erkendte nye ubådspatruljer og den mere synlige NATO-flådetilstedeværelse i Østersøen, som kendetegnede 1980’erne. I begyndelsen af oktober
1981 havde ifølge FE alle tre WP-flåder etableret en særlig overvågning af den
amerikanske flådes nationale øvelse i Østersøen „Baltic Operations 81“.64
Disse nationale amerikanske øvelser (normalt forkortet „Baltops“) blev gennemført 1980’erne igennem og også med deltagelse af andre NATO-landes
flådefartøjer.
Man kunne også have ønsket en kommentar til det forhold, at planlæggere
i den sovjetiske Østersøflåde (eller i den sovjetiske generalstab?) tilsynela-

63

EO november 1981, s. 28-30. FE’s arkiv. – Hele afsnittet blev trykt uændret i
Efterretningsoversigten for 1981 (s. 39-41), idet man dog udelod et ganske kort afsnit om nukleart
armerede torpedoer.
64
EO oktober 1981, s. 42. FE’s arkiv.
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dende havde besluttet at gennemføre en efterretningsoperation med en ret
stor nukleart armeret ubåd i et svensk skærgårdsområde, der på søkortet var
anført som „kontrolleret minefelt“, og hvor ubåden på grund af vanddybden
kun kunne passere i uddykket tilstand. Denne beslutning er stadig svær at forstå ikke mindst på baggrund af, at man i Vesten forudsatte, at Sovjetunionen
disponerede over miniubåde, der måtte skønnes mere egnede til at udføre en
sådan operation..
FE udelod således en række spørgsmål omkring den strandede ubåds opgave, som i dag forekommer naturlige. Det betyder næppe, at man ikke havde
stillet sig disse spørgsmål, men beroede formentlig på en vis uvilje mod at
blotlægge sin egen usikkerhed og manglende viden i en efterretningsoversigt,
der gik ud til et stort antal modtagere. Der er i disse oversigter en klar tendens
til at prioritere fakta og ny viden på bekostning af diskussioner af muligheder.
Efter „U-137“-episoden forsvandt kommenteringen af ubådsincidenterne i
de svenske farvande imidlertid fra de periodiske rapporter. De alvorlige episoder i Horsfjärden i oktober 1982, hvor den svenske flåde brugte miner mod
fremmede ubåde, og ubådsjagten i Karlskrona skærgård februar til marts
1984 blev ikke omtalt i de periodiske rapporter. Den manglende behandling
af et tema af stor betydning for trusselsbilledet i Østersøen giver anledning til
undren og antyder måske en vis usikkerhed hos de danske analytikere. Incidenterne i 1982 blev dog nævnt i årsrapporten men på en forsigtig måde, idet
der taltes om usædvanligt mange observationer langs den svenske kyst af „mulige fremmede ubåde“, ligesom tilstedeværelse af „små ubåde“ også havde været nævnt.65 Om disse miniubåde hed det kort, at Sovjetunionen havde viden
til at bygge dem. Det hed også, at der var tilgået oplysninger om, at den sovjetiske flådes specialstyrker rådede over miniubåde på ca. 100 t. Vurderingen
på dette punkt var, at det var muligt, at der var miniubåde ved Østersøflåden,
og at de havde opgaver mod NATO-enheder. Dette ændrede vurderingen af
ubådstruslen i Østersøen, hed det til sidst.
Hvor spinkel den vestlige viden om de sovjetiske miniubåde i realiteten var,
fremgik af Efterretningsoversigten for november 1986, hvor der blev berettet
om søsætningen af en sovjetisk miniubåd på Sudomek-værftet den 20. august
1986. Det hed fra FE: „Der kan ikke siges noget om ubådens opgaver eller
operationsområder, ligesom det heller ikke vides om der tidligere er bygget
tilsvarende enheder, der i størrelse synes at kunne svare til nogle af de ubåde,
der hævdes observeret bl.a. i svenske farvande“.66
Spørgsmålet om baggrunden for ubådsincidenterne i de svenske farvande
vil blive taget op i kap. 78 med udgangspunkt i oplysninger, der er fremkommet efter afslutningen af den kolde krig.
65

Efterretningsoversigt for 1982, s. 72-74. FE’s arkiv.
EO november 1986, s. 47f. FE’s arkiv. – Det blev skønnet, at miniubådens længde var 20-25 meter
og dens diameter 5-6 meter.
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Det blev betragtet som overvejende sandsynligt, at der i de grønlandske farvande både i 1985 og 1986 opererede ubåde fra lande, der ikke var medlemmer af NATO.67 Eller med andre ord: der forelå efterretninger, der tillod ret
sikre slutninger om foretagne sovjetiske ubådsoperationer i de grønlandske
farvande.
I en sammenfattende vurdering af Warsazawapagtens flåder i Østersøen påpegede FE, at Øst besad en kvantitativ overvægt inden for næsten alle typer, men
noterede også, at forældelse var et problem. Derudover påpegedes en lang
række mangler bl.a. på det taktiske område, i form af et forældet ubådsvåben,
utilstrækkelig kapacitet til bekæmpelse af ubåde og miner.
Som i 1970’erne var det opfattelsen, at Warszawapagtflåderne kunne klare
fredstidsopgaverne, men næppe opgaverne i en krigssituation. Det blev dog
formuleret på en anden måde end tidligere, idet man nu betvivlede, at
Warszawapagten kunne klare at overvåge det „kompakte aktivitetsbillede, som
Østersøens geografisk begrænsede udstrækning medfører… Det må anses for
tvivlsomt, om Warszawapagtflåderne besidder tekniske og operative evner til
at leve op til disse krav [om detektering og identifikation].“
Her blev også talt for de indviede. Hvad der blev ment var, at de østlige flåder stod i en tabsgivende situation, fordi de ikke havde mulighed for at overskue og imødegå de komplekse vestlige offensive operationer ind i
Østersøområdet i tilfælde af krig, operationer der formentlig i høj grad ville
blive gennemført ved hjælp af elektronisk krigsførelse. Det skal bemærkes, at
ovennævnte formulering først optræder i „Truslen mod Danmark“ fra 1985.68
I 1988 blev det som noget nyt vurderet, at Sovjetunionen var på vej bort fra
offensive maritime operationer i Østersøen på taktisk plan. Årsagen antydedes at være usikkerhed med hensyn til, om Sverige og Finland i praksis kunne
forhindres i at støtte NATO i en krigssituation.69 I betragtning af at det danske trusselsbillede havde været domineret af offensive østlige operationer
mod de danske farvande siden 1950’erne, var det en ret overraskende vurdering. Tanken blev imidlertid fremført uden yderligere bevisførelse, og der
kunne fremføres andre grunde til, at Sovjetunionen opgav de offensive flådeoperationer, f. eks. øget flådekapabilitet i NATO-landene og implementeringen af den nye østlige militærdoktrin.

Flystyrker
I 1980’erne fulgte FE aktiviteterne ved Warszawapagtens flystyrker med
mindst samme interesse som i 1970’erne, idet man dog efterhånden opgav at
67

Efterretningsoversigt for 1986, s. 55. FE’s arkiv.
Truslen mod Danmark 1985, s. 61f; Truslen mod Danmark 1988, s. 75. FE’s arkiv.
69
Truslen mod Danmark 1988, s. 76. FE’s arkiv.
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redegøre for de procentvise forskydninger med hensyn til aktivitetsniveau fra
år til år. Interessen knyttede sig til de efterretningsmæssige aspekter af de talrige øvelser, som flystyrkerne løbende gennemførte.
En væsentlig flyveaktivitet var Warszawapagtens efterretningsflyvninger rettet mod kommunikations- og radarsystemerne i Danmark, Vesttyskland og –
formodede FE -mod Sydsverige. Antallet af disse flyvninger, der udførtes i
Østersøen og langs zonegrænsen i Tyskland, varierede betydeligt afhængigt af
det vestlige aktivitetsniveau. I juni 1984 var der således 112 sorties (mod 80 i
1983 og 83 i 1985).70 For antallet af vestlige efterretningsflyvninger ind i
Østersøområdet, der voksede stærkt i årene 1981-86, se kap. 78.
Herudover udførtes flyvninger, der indøvede elektronisk krigsførelse
(ECM). Disse flyvninger gennemførtes på ca. 10 dage pr. måned. På disse flyvninger øvedes forskellige midler, der sigtede mod at forstyrre NATO-landenes
kommunikations- og indhentningsaktiviteter. Det drejede sig bl.a. om jamming og udlægning af de tidligere omtalte chaffs. Ifølge oversigten for august
1985 udlagde et sovjetisk Badger-fly den 29. august 1985 en korridor af chaffs
på mellem 700 og 800 km i længden og med en bredde på tre til fem km.71
Også ved andre lejligheder blev der udlagt chaffs i betydeligt omfang for at
forstyrre vestlig indhentning af oplysninger.
Derudover blev der til stadighed øvet elektronisk krigsførelse i forbindelse
med flådeøvelser og jordstøtteøvelser.
På materielsiden betød indførelse af nye avancerede sovjetiske flytyper en
vis justering af trusselsbilledet. Den nye avancerede jager Mig-29 Fulcrum
kunne ifølge FE under dække af en paraply af egne jordbaserede missiler (SA5 med en rækkevidde på ca. 250 km) engagere fjendtlige fly over det sydlige
Danmark i alle flyvehøjder og udgjorde derved en forøget trussel mod danske offensive fly i lav højde. Vurderingen lød: „Danske flyoperationer vil derved vanskeliggøres i væsentlig grad“.72 Omsat til et mere konkret sprog betød
det, at danske fly, der blev indsat mod mål i Østersøen eller Polen/Nordtyskland under krig, var mere truede end tidligere. I 1980’ernes anden halvdel indførtes den avancerede lidt større jager Su-27 Flanker ved de sovjetiske
flystyrker i Polen. Flyet vurderedes at skulle eskortere de sovjetiske luftarmeers jagerbombere på deres operationer mod Vesteuropa og mod farvandene
i det danske nærområde. Dette indebar ifølge FE, at overlevelseschancerne
for de eskorterede fly var forøget betydeligt.73
I 1985 indsatte Sovjetunionen i Polen det avancerede rekognosceringsfly
Su-24 Fencer E. Flyet deltog fra januar 1987 også i flyvningerne langs den in-
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EO juni 1985, s. 67. FE’s arkiv.
EO august 1985, s. 56 (med kort over udlægningsruten). FE’s arkiv.
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Efterretningsoversigt for 1986, s. 64f. FE’s arkiv.
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EO 7/87, s. 48f. FE’s arkiv.
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dre tyske grænse. Flyet var et altvejrsog dag-og nat-fly, der kunne udføre en
række komplicerede efterretningsopgaver.74
Også på et andet punkt var trusselsbilledet blevet ændret. Ifølge FE
betød opstillingen af jagerbomberen
Foxbat-F ved de sovjetiske flystyrker i
Polen og DDR, at dette fly med dets
Sovjetisk ”Fulcrum”-fly. (Flyvevåbnets Histolangtrækkende missiler (rækkevidde
riske Samling).
på 250 km) kunne nå danske radarstationer fra Warszawapagtlandenes territorium. Dette havde indtil nu kun
indfløjne sovjetiske bombefly kunnet præstere.75
Polen rådede i 1986 over 70-80 jagerbombere af typen Su-17 Fitter-K. Det
endelige antal ventedes at blive 200-250 stk.76 Det var en væsentlig styrkelse af
det polske flyvevåben. Det var formodningen, at disse fly ville blive indsat offensivt mod Danmark.

DDR
I november 1985 pegede FE på, at der var ved at ske ændring af status for den
østtyske flyveplads ved Laage sydøst for Rostock. Det var en af de militære
Warszawapagt-flyvepladser, der lå tættest på dansk område. FE formodede, at
pladsen var under konvertering til at være hjemsted for jagerbombere til den
østtyske flåde. En sådan udvikling ville indebære „en væsentlig forøgelse af den
østtyske flådes offensive potentiel“ i forbindelse med angreb på vestlige flådestyrker i den vestlige Østersø. Det ville også indebære øget mulighed for flystøtte til amfibieoperationer i BALTAP’s område.77 Inden årets udgang blev det
bekræftet, at Laage var hjemsted for en eskadrille jagerbombere af typen Fitter-K.
Det var en ændring af trusselsbilledet af betydning for Danmark, idet de nævnte
opgaver hidtil havde skullet varetages af sovjetiske og polske jagerbombere.
I oktober 1986 foretog fly fra Laage en større demonstration ved Peenemünde – i nærværelse af fremtrædende militærpersoner heriblandt muligvis
chefen for TVD-Vest marskal Ogarkov. Ifølge FE havde flyvestationen muligvis ved den lejlighed fået fuld operativ status. I november konstateredes det,
at der var flere fly på Laage end forventet, idet der nu befandt sig et jagerbomberregiment med tre eskadriller samt flådens jagerbombeenhed (én eskadrille på 12 fly) på pladsen, i alt omfattende ca. 65 fly.78
74

EO 1/87, s. 62. FE’s arkiv.
Efterretningsoversigt for 1986, s. 64. FE’s arkiv.
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EO juli 1986, s. 46. FE’s arkiv.
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EO november 1985, s. 51f. FE’s arkiv.
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Jagerbomberne fra Laage blev i 1987 også anvendt – formentlig i en sekundær rolle – som indhentningsfly langs den indre tyske grænse og i Østersøen.
Fra juli 1989 etableredes et system af flyvninger fra Laage til syd for Bornholm
og tilbage. Disse flyvninger blev af FE set som primært indhentningsflyvninger, idet flyene kunne foretage elektronisk indhentning over næsten 400
km, dvs. fra det meste af Danmark og det sydvestlige Sverige.79
De sidste år af 1980’erne var kendetegnet ved en yderligere styrkelse af
Warszawapagtens luftforsvar omkring den vestlige Østersø gennem introduktion af jord-til-luft-missilet SA 10b GRUMBLE. Dette system supplerede det
eksisterende luftforsvarssystem – der bestod af hele tre missilsystemer – med
et nyt missil med en rækkevidde på fra 5 til 130 km, hvorved systemet rakte til
den sydlige del af København. Ifølge FE vurderedes selv en begrænset indførelse af systemet at medføre „ en meget betydelig styrkelse af WP områdeluftforsvar i nærområdet og dermed af truslen mod NATO flyoperationer“. Det
var også vurderingen, at systemet betød en betydelig styrkelse af den luftforsvarsmæssige flankesikring af Warsazawapagtstyrkerne over for Centralfronten.80

Vurderinger af intentioner
Konfliktmuligheder
I maj 1980 udsendte FE en ny udgave af Truslen mod Danmark og vurderede
her, at de grundlæggende internationale forudsætninger for dansk sikkerhedspolitik ikke havde ændret sig afgørende i de senere år. Man forventede i øvrigt heller ikke væsentlige ændringer i det kommende årti. Denne måske lidt
skråsikre prognose byggede, som teksten gjorde det klart, på den tilnærmelsesvise paritet mellem supermagterne på kernevåbenområdet. Det var FE’s opfattelse, at der var „et stærkt interessefællesskab“ mellem USA og Sovjetunionen
om at undgå en kernevåbenkrig. FE anskuede forholdet mellem de to stater
som en „blanding af konfrontation og samarbejde“, hvor staternes „faste beslutning“ om ikke at blive trukket ind i en direkte militær konfrontation dannede
grundlaget for afspændingspolitikken, der fortsat blev set som nøglebegrebet til
forståelse af deres optræden over for hinanden. Det erkendtes dog, at afspændingspolitikken for tiden „var svækket i sin fremdrift“, som det udtryktes.81
En gennemgang af trusselsvurderingerne fra 1980’erne viser, at det var sidste gang, at FE inddrog afspændingspolitikken til forklaring af supermagternes overordnede relationer. Derimod opretholdt FE 1980’erne igennem pariteten på kernevåbenområdet og begge supermagters ønske om at undgå en
79
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direkte militær konfrontation som de vigtigste variable i forståelsen af deres
politik over for hinanden.
Selv om der 1980/81 måtte konstateres en række usikkerhedsmomenter i
den internationale situation – nævnt blev usikkerheden om Sovjetunionens
militære hensigter i Europa foruden en række generelle tendenser, der ikke
var direkte knyttet til forholdet mellem supermagterne – så betragtede FE
ikke på dette tidspunkt den internationale situation som spændt sikkerhedspolitisk og vurderede, „at risikoen for en storkonflikt [forekommer] i dag væsentligt mindre end i de første årtier efter anden verdenskrig“.82 Vurderingen
forekommer umiddelbart lidt påfaldende, når man tager i betragtning USA’s
ganske stærke reaktioner på Afghanistan-invasionen i december 1979 samt de
øvrige NATO-landes mere afdæmpede reaktioner. Men FE’s opfattelse var
som tidligere, at mulige konflikter mellem Øst og Vest ville udspilles uden for
Europa og Nordamerika.
I den nærmere begrundelse hed det, at et „tilsigtet“ angreb fra Warszawapagten mod hele NATO-området vurderedes at indebære „sådanne uoverskuelige risici, at en sådan aggression ikke i dag kan siges at forekomme som en
nærliggende risiko“. Et begrænset angreb mod hele Danmark alene – et sådant havde FE i slutningen af 1970’erne faktisk udelukket, som vi har set tidligere – eller mod dele af Danmark (Bornholm, øerne syd for Sjælland) forekom ligeledes mindre sandsynligt. Derimod vurderedes politisk pression „at
have den største grad af formodning for sig“, som det formuleredes.83 Med
andre ord: hverken den store planlagte krig mod Vesten, der jo havde spillet
så stor en rolle i NATO-landenes trusselsbillede i starten af den kolde krig, eller et overfald på Danmark alene forekom særligt sandsynlige. Det var stort
set samme vurdering af krigssandsynligheden som i 1970’ernes trusselsbillede
og en vurdering, der holdt den kolde krig ud.
I den næste udgave af Truslen mod Danmark fra 1984 blev fremlagt et ændret
og mere broget trusselsbillede. FE pegede på den ene side på, at den sovjetiske handlefrihed nu var blevet svækket, og at Sovjetunionens konkrete
udenrigspolitiske indsats var aftagende, på den anden side skildredes et mere
usikkert og risikofyldt internationalt miljø end tidligere, karakteriseret ved et
voksende konfliktpotentiel i Mellemøsten, i Mellemamerika og i Sydøstasien
og andre steder, der havde affødt spændinger, der kunne trække supermagterne ind i det lokale spil „selv mod deres vilje“. Set tilbageskuende fra 2004
kan det siges, at en række udviklingstendenser, der ikke i sig selv var skabt af
supermagtsmodsætningen, nu rykkede i forgrunden som internationale problemer og begyndte at overskygge den kolde krig.
Det var også i 1984 vurderingen, at mulige konflikter mellem Øst og Vest
ville blive udspillet i den tredje verden. Det blev nævnt som en mulighed, at
82
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en direkte konflikt mellem Kina og Sovjetunionen kunne inddrage USA og
dermed NATO. Den grundlæggende overvejelse var nu, at tidligere tiders dynamiske sovjetiske udenrigspolitik var blevet afløst af en mere forsigtig linje,
og at Sovjetunionen bl.a. på grund af sin økonomiske svækkelse havde meget
få politiske optioner tilbage.84
Det, man i dag savner i 1984-vurderingen, er en omtale af de efterretningsmæssige implikationer af de spændingsfyldte relationer mellem Sovjetunionen og USA under det, der er blevet kaldt den „2. kolde krig“, i særdeleshed årene 1981-84. Dette emne behandles næsten ikke. Den stærkt øgede
spænding mellem supermagterne blev konstateret, men ikke gjort til genstand for en egentlig vurdering hverken i de periodiske rapporter eller i
Truslen mod Danmark. Det blev kort nævnt i 1984-udgaven af denne (s.14), at
„afspændingen i løbet af 1982 blev nedkølet til niveau, der bringer mindelser
om den kolde krigs dage“(!). Denne udvikling blev set i sammenhæng med
skærpelsen af den amerikanske udenrigspolitik over for Sovjetunionen under
præsident Reagan. Men det var så også alt. Der blev ikke redegjort for, hvori
denne skærpelse bestod. Reagan-administrationens opgivelse af den traditionelle amerikanske containment-strategi og forsøg på at anvende en tvangsstrategi over for Sovjetunionen blev ikke omtalt. De konkrete implikationer af
strategien, der til en vis grad implicerede Danmark som NATO-land, blev heller ikke beskrevet eller analyseret af FE.
Hele spørgsmålet om den ændrede amerikanske strategi over for Sovjetunionen vil blive behandlet i næste kapitel ud fra vor viden i 2005.
Vurderingen af stagnationen i den sovjetiske udenrigspolitik ændredes
imidlertid efter Gorbatjovs tiltræden, hvor FE så bestræbelser på en mere fleksibel og udogmatisk sovjetisk udenrigspolitik end tidligere. De forskellige signaler om fred og afspænding, der fra 1985 udgik fra den nye sovjetiske leder
og kredsen omkring ham, og partichefens efterfølgende krav om ændringer
i det militære system i Sovjetunionen, kastede vestlige analytikere ud i en vanskelig afvejning af, hvad der var nyt og gammelt i sovjetisk sikkerhedspolitik,
efter at Bresjnev-perioden var afsluttet. Nye prioriteringer blev meddelt, men
var de andet end retorik? Det fremgik af en række indikatorer, at en offensiv
i form af et angreb mod Vesteuropa fortsat eksisterede som en hovedoption,
hvis det skulle komme til krig med NATO-landene, men var selve krigsmuligheden med den nye leder ikke blevet yderligere teoretisk og usandsynlig?
Dette udtalte FE sig ikke om, men flere tekstændringer i den overordnede
trusselsvurdering tydede på, at den hvilede på et ændret billede af magtforholdene i Sovjetunionen. I Truslen mod Danmark blev der i beskrivelsen af den
sovjetiske strategiske kommandostruktur frem til og med udgaven af 1985
lagt vægt på militærets og specielt den sovjetiske generalstabs rolle under
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krig, idet det hed, at „Den Højeste Overkommando“ (VGK) med Generalstaben som udførende kraft ledede de strategiske operationer under krig.
Under dette niveau blev nævnt kommandoerne over de egentlige TVD’er,
samtidig med at det blev sagt, at det var usikkert, hvor selvstændige disse
TVD’er egentlig var. I 1986-udgaven var teksten ændret, og der blev tegnet en
anden beslutningsstruktur. Nu blev det i stedet pointeret, at en krigsbeslutning var politbureauets sag, og at den øverste militære kommandomyndighed
ville blive ledet af generalsekretæren som øverstkommanderende for
Sovjetunionens styrker. Tekstrevisionen afspejlede, at partiet vurderedes at
have genindtaget sin plads som leder af de militære forhold i Sovjetunionen.
I det afgørende spørgsmål om Sovjetunionens strategiske målsætninger
kan der fra midten af 1980’erne ligeledes spores en forskydning i FE’s vurdering. Skillelinjen i forhold til tidligere vurderinger findes i Truslen mod
Danmark fra (november) 1985, hvor den tidligere suveræne hovedopgave,
nemlig at nedkæmpe NATO’s styrker og ødelægge deres vilje til kamp, til en
vis grad reduceres i betydning, idet den nu sidestilles med opgaven at forhindre angreb på Sovjetunionens territorium samt at bevare Warszawapagtens
styrker. De to sidstnævnte opgaver var på ingen måde nye og havde i mange
år været opregnet som sovjetiske sikkerhedspolitiske mål. De havde imidlertid en mere defensiv karakter end angrebet på NATO, og ved at sammenstille
de tre målsætninger fremstod det, som om Sovjetunionen opererede med
både offensive og defensive mål. Men hermed fremstod det for en læser af
trusselsvurderingen som relativt uklart, hvad Sovjetunionens overordnede intentioner gik ud på. Var det offensive eller det defensive element stærkest?
Efter at Gorbatjov havde styret i mere end to år, var det FE’s vurdering, at
han grundlæggende forfulgte samme mål som forgængerne. De ideologiske
modstandere, dvs. NATO-landene, skulle svækkes gennem en bredere og
mere sofistikeret påvirkning. Det overordnede mål var at opretholde
Sovjetunionens status som supermagt gennem en omfattende moderniseringsproces. Én af forudsætningerne herfor var at få standset den amerikanske forsvarsindsats og hidføre en ændring af det militære styrkeforhold, der
kunne muliggøre omstilling til et økonomisk effektivt samfund og tjene som
en model for omverdenen. Gennem våbenkontrolaftaler søgte man at forhindre moderniseringen af NATO’s styrker.85
Sovjetunionens overordnede udenrigspolitiske målsætning var som anført af
FE med uændret tekst gennem 1980’erne, nemlig
- at svække sammenholdet i NATO
- at underminere NATO’s nukleare forsvarspolitik
- at bevare Tysklands deling
- at forhindre yderligere vesteuropæisk integration (politisk, økonomisk og
militært).
85
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Det fremgår også klart af oversigterne, at den trussel, det af Gorbatjov reformerede Sovjetunionen udgjorde, i første række var en politisk trussel mod
det politiske og militære samarbejde i Vesten.
I de sidste trusselsvurderinger fra den kolde krig (1986 og 1988) pegedes
også på muligheden af forstyrrelser eller kriseagtige situationer i forholdet
mellem Sovjetunionen og Østeuropa. Gorbatjov syntes at have givet landene
i Østeuropa et større råderum, men havde ikke trukket grænserne skarpt op,
og Bresjnev–doktrinen syntes fortsat at eksistere. Der peges også på flere sideløbende konflikter i Mellemøsten og på muligheden af, at supermagterne
kunne blive fanget af disse.86 Det kan undre, at FE så sent som i 1988 uden
nærmere argumentation opererede med forestillingen om mulige sovjetiske
militære interventioner i nabolandene i betragtning af, at Gorbatjov og Jaruzelski var meningsfæller, og Gorbatjov tydeligt havde nedprioriteret brugen af
militær magt som middel.
Den mulighed at en udveksling af kernevåben kunne ske ved en misforståelse nævnes ikke i modsætning til trusselsanalyserne fra 1970’erne. I dag ved
vi, at der i alle tilfælde i Sovjetunionen opstod én potentielt farlig situation på
grund af fejlmeldinger fra varslingssystemerne, jf. kap. 79.

Ubådskrænkelserne af de svenske farvande
FE behandlede i Truslen mod Danmark også konfliktmulighederne i Norden,
der dog tilsyneladende ikke blev vurderet at være af samme størrelsesorden
som de øvrige nævnte. FE tog udgangspunkt i, at Norden havde været og fortsat var et lavspændingsområde, og at Sovjetunionen også havde set en interesse i at bevare det som et sådant. Når FE imidlertid ikke kunne få det sikkerhedspolitiske regnskab for nærområdet til at gå helt op, skyldtes det de formodede sovjetiske ubådskrænkelser af de svenske farvande, som man havde
problemer med at forklare. Problemet lå i, at krænkelserne blev antaget at
være sanktioneret af den højeste politiske instans i Sovjetunionen, hvilket
man havde svært ved at bringe i samklang med Sovjetunionens øvrige optræden i nærområdet, der blev betragtet som korrekt.
Da den svenske regerings ubådsundersøgelseskommission udsendte sin
rapport i begyndelsen af 1983, hed det i FE’s kommentar til rapporten, at
denne utvetydigt pegede på, at der var tale om bevidste krænkelser af svensk
område, som var godkendt af den sovjetiske militære ledelse. Man satte krænkelserne ind i et billede, ifølge hvilket Sovjetunionen siden 1950’erne havde
baseret sin politik over for Norden på trusler og løfter. Sovjetunionen havde
anvendt „flere og forskelligartede midler“ til at nå samme formål. Når
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Sovjetunionen særlig havde interesseret sig for Sverige og Norge beroede det
på militærgeografiske faktorer.87
FE synes på dette tidspunkt i det store og hele at have accepteret den svenske ubådsundersøgelseskommissions resultater, der entydigt lagde ansvaret
for krænkelserne på Sovjetunionen. Men tjenestens vurderinger i årsoversigterne for 1983 og 1984 var dog så forsigtige i sprogbrugen, at man kan sige,
at FE markerede en vis tvivl. I rapporten for 1983 hed det således, at der var
intet i det normale (sovjetiske) ubådsaktivitetsbillede fra 1983, der har kunnet relateres til „de mulige svenske ubådshændelser“. Rapporten fra 1984
konstaterede ligeledes forsigtigt: „Der har tilsyneladende ikke været nogen
væsentlig ændring i den påståede sovjetiske ubådsaktivitet i svenske farvande,
men heller ikke 1984 har bragt noget egentligt bevis for sådanne operationer.“88
I 1985 vejede man for og imod uden at nå til en egentlig konklusion, idet
det hed: „På den ene side kunne de senere års krænkelser af de nordiske landes territorialfarvande tyde på, at situationen set med sovjetiske øjne ikke er
helt så stabil som tidligere antaget. På den anden side bestræber Warszawapagten sig i sin øvrige militære aktivitet tilsyneladende på at overholde gældende regler og at undgå episoder, som kan føre til øget militær spænding i
Norden.“89
FE lagde på ingen måde skjul på vanskelighederne ved at forklare ubådstildragelserne og gav udtryk for, at der var en række muligheder for forklaring
af den sovjetiske optræden. Igennem årene blev tyngdepunktet i tolkningen
også ændret. I 1985 blev det luftet som en mulighed, at den forringede svenske ubådsbekæmpelsesevne kunne have givet anledning til sovjetisk bekymring for, at andre magter skulle udnytte den militære svaghed imod Sovjetunionens interesser. I 1988 tog man emnet op igen med udgangspunkt i sovjetledelsens formodede godkendelse af operationerne herunder også med
miniubåde og endte næsten helt forstående – efter til dels at have forkastet
den mulighed, at krænkelserne demonstrerede supermagtens magt og vilje –
med at anskue krænkelserne som værende udtryk for politisk godkendelse af
„problematiske, men samtidig væsentlige militære behov sandsynligvis begrundet i operative forhold“, som det hed.90
Det var sibyllinsk udtrykt og skal ikke her gøres til genstand for fortolkninger, ud over at man kan hæfte sig ved vurderingen, at Sovjetunionen handlede ud fra „væsentlige militære behov“.
Meget tyder på, at FE næsten fra starten var på vildspor i sin behandling af
ubådsincidenterne i de svenske farvande. Den mulighed at nogle af ubådsindtrængningerne kunne være begået af andre stater end Sovjetunionen berøres
87
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ikke i FE’s forskellige analyser – og
kunne måske i sagens natur heller
ikke ventes omtalt i en tekst om den
sovjetiske trussel – og herved kom
formentlig fra starten en vis skævhed
ind i behandlingen af ubådskrænkelserne. Som senere undersøgelser
har godtgjort, opererede der i
1980’erne også ubåde fra NATOlande i de svenske farvande. Dette
var FE formentlig ikke uvidende om,
men har i alle tilfælde ikke inddraget
det i sine vurderinger. Forsvarsministeren i Reagan-administrationen Caspar Weinberger sagde i et interview
med en svensk forsker i år 2000, at
NATO-ubåde opererede i svenske farvande i 1980’erne med henblik på at
teste dem for muligheden af et sovje- Den svenske forsvarsstabs oversigt over incitisk angreb. Disse tests byggede denter i 1982 angiver 52 sikre, sandsynlige og
mulige ubådskrænkelser. Kortet er hentet fra ”Inifølge Weinberger på konsultationer cidenter 1982”, udgivet af den svenske formed den svenske regering. Den bri- svarsstabs informationsafdeling i 1983.
tiske marineminister (i årene197981) Sir Keith Speed bekræftede, at britiske ubåde også testede det svenske forsvar i henhold til en bilateral aftale.91 Hermed stiller sagen om ubådskrænkelserne sig i et andet lys. Emnet vil blive behandlet mere udførligt i næste kapitel under omtalen af Reagan-administrationens politik over for Sverige.
Som andre områder, der vurderedes at kunne skabe problemer i Østersøområdet, blev nævnt – dog uden nogen betoning – havretsproblematikken
samt i 1980’ernes anden halvdel muligheden af militære sammenstød som
følge af afhopningsforsøg – her tænkes måske især på hele flådefartøjer – eller større flygtningestrømme, f.eks. affødt af en sovjetisk militær intervention
i Polen.

Konfliktmodeller
Den strategiske målsætning for Warszawapagten i tilfælde af en væbnet konflikt vurderedes i 1980’ernes begyndelse som tidligere at være at nedkæmpe
NATO’s styrker ved et omfattende angreb på og gennembrud af Central91
Ola Tunander, The Secret War against Sweden. US and British submarine deception in the 1980s, 2004, s.
244f, 257f, 325-29 (interview med Caspar Weinberger).
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fronten. Andre vigtige mål skulle være at forhindre NATO’s anvendelse af
kernevåben, at forhindre NATO-landenes mobilisering samt at forhindre forstærkninger i at nå frem til Europa.
Angrebet mod Vest forventedes også som tidligere at ske i to strategiske retninger, nemlig en retning mod Atlanten og en retning mod Nordsøen. Målet
for retningen mod Nordsøen, der jo omfattede Danmark, vurderedes at være
at søge luftoverlegenhed over Danmark, Nordtyskland og Holland, at erobre
disse områder samt tilvejebringe søherredømme i hele området fra Østersøen
til den østlige Nordsø. Angrebet mod Nordtyskland og Holland forventedes
at have prioriteten i forhold til angrebet mod Slesvig-Holsten og Jylland, men
samtidig ventedes dette dog ført med så stor kraft, at en midlertidig sikring
blev etableret.92
Det vurderedes i 1980’erne, at der ville kunne indsættes mellem 19 og 25
østlige divisioner i Kystfrontens område efter endt mobilisering. Divisionerne
udgjorde fire armeer: 5. østtyske armé, 1. og 3. polske armé, 11. sovjetiske
Gardearmé (fra det baltiske militærdistrikt). Armeerne forventedes indsat i
to „operative grupper“ en mod Nordtyskland og Holland og en anden mod
Danmark. Hertil kom store flystyrker, der skulle foretage den indledende luftoffensiv og efterfølgende yde støtte til operationerne på landjorden og i søen.
Den samlede østlige flystyrke blev anslået til at omfatte ca. 1100 fly og ca. 500
helikoptere.93
FE skrev i 1981, at det måtte formodes, at der inden for NATO kun var sporadisk kendskab til de østlige planer i tilfælde af krig. Vel som konsekvens
heraf opererede man igennem 1980’erne med en række mulige styrkekombinationer for Kystfrontens angreb op i Jylland. Man lagde ikke skjul på, at andre varianter kunne være mulige, og at det ikke var muligt at vurdere, hvad
der var den mest sandsynlige styrkesammensætning. Dette var også betinget
af, at man som tidligere måtte operere med forskellige tidsscenarier for et østligt angreb. Det var tillige opfattelsen, at Sovjetunionen kunne vælge mellem
forskellige indsatsmuligheder på grund af den i de senere år tilvejebragte
fleksibilitet, hvorved blev forstået de senere års taktiske, operationelle, organisatoriske og kommandomæssige ændringer.94
I de valgte eksempler gik man ud fra et hurtigt østligt angreb efter ca. en
uges forberedelse og muligheden af et lidt senere angreb efter 11-14 dages
forberedelse. Et nyt træk i 1980’ernes billede var en meget mere fremtrædende rolle for de østtyske styrker end i 1970’erne. Specielt ved et angreb
med kort forberedelsestid ventede FE, at den østtyske 5. armé ville spille en
hovedrolle, idet den formodedes at skulle angribe ind i Slesvig-Holsten og at
skulle føre angrebet frem til Kielerkanalen. Af forskellige grunde – der dog
92
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ikke anføres, men kan antages at have været specifikke efterretningsoplysninger om polske styrkers opgaver – anså FE det for „nærliggende“, at 1. polske armé blev indsat mod Slesvig-Holsten og Jylland, enten i det indledende
angreb eller til videreførelse af et angreb foretaget af 5. østtyske armé.95
I scenariet fra 1984 blev det indledende angreb frem til Kielerkanalen gennemført af 5. østtyske armé forstærket af to polske divisioner. Desuden forventedes indsat 1-2 luftbårne sovjetiske regimenter til sikring af overgangene
over Kielerkanalen. Det videre angreb op i Jylland blev foretaget af 2-3 friske
polske divisioner. I en anden variant af et hurtigt angreb på Vesten havde 5.
østtyske armé kun en rolle at spille i de indledende kampe ved grænsen, medens angrebet frem til Kielerkanalen ville blive gennemført af 1. polske armé
(fire divisioner). Ved denne variant ventedes ligeledes indsat 1-2 sovjetiske
luftbårne regimenter til sikring af overgange over Kielerkanalen. Angrebets
videreførelse ville ske med 2-3 østtyske divisioner.96
Fra 1985 vurderes det som mest sandsynligt, at Warszawapagten vil foretrække 11-12 dages forberedelsestid for at opnå optimal balance mellem overlegenhed og overraskelse. Det præciseres ikke, hvad den ændrede vurdering
bygger på.97
Ved et lidt senere angreb (med 14 dages forberedelse) blev der også arbejdet med den mulighed, at hovedangrebet mod Kielerkanalen og senere
Jylland blev udført af styrker fra den 11. sovjetiske Gardearmé, der skulle flyttes fra det baltiske militærdistrikt til Slesvig-Holsten. Problemet ved denne variant var – hvad FE ikke dog ikke gjorde opmærksom på – at de fleste af divisionerne i Baltikum var af kategori C, hvilket indebar, at de først skulle samles og trænes op.98
Man udelukkede (i 1988) dog ikke helt muligheden af et rent polsk angreb
på Danmark. I denne variant ville det indledende angreb frem til Kielerkanalen ske med 1. polske armé, og det videre angreb ville på et senere tidspunkt blive gennemført af 3. polske armé. Ved denne konstellation ventedes
5. østtyske armé at blive sendt mod Nordtyskland og Holland.99
Kun i et enkelt af disse scenarier regnes med den mulighed, at den østtyske
5. armé ville fortsætte op i Jylland.
Det skal nævnes, at et ændret og mere dystert trusselsbillede i forhold til
det ovenfor skildrede blev tegnet af FE i et papir fra 26. maj 1987 til forsvarsministeriet. Her betonede man, at Warszawapagtens evne til at gennemføre
sin strategi var forøget meget betydeligt i det seneste tiår, og at de styrker, der
ville angribe Slesvig-Holsten og Jylland, måtte forudses at have større offensivt
potentiale end tidligere. Mest interessant er, at man antydede, at Warszawa95
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pagten havde ændret den overordnede strategi og nu lagde mere vægt på det
nordtyske frontafsnit – og dermed Danmark – end tidligere. Det hed i papiret: „I tilfælde af militær konflikt mellem Øst og Vest vil det være operativ logik at lægge tyngden i de frontafsnit, hvor forsvaret ventes at være svagt eller
hvor afstanden til det strategiske mål er mindst. En følge heraf er, at det nordtyske frontafsnit vil være udsat. Såfremt WAPA gennemtvinger et brud i forsvaret og kan nå frem til den tyske Nordsøkyst, vil væsentlige fordele være
nået. Den nord-sydlige sammenhæng i NATO’s forsvar vil være brudt. Der vil
være startet en korridor, gennem hvilken især flyoperationer kan gennemføres i NATO’s bagland“.100
Den nye dystre vurdering – der kom samme måned som Warszawapagten
(jf. ovenfor) fremlagde sin nye defensive forsvarsdoktrin – afspejlede formentlig tanker fra det amerikanske efterretningsmiljø og byggede antagelig
på analyser af østlig øvelsesadfærd fra de seneste år. Tankegangen blev senere
på året videregivet til en bredere offentlighed af den amerikanske analytiker
Philipp Petersen. Den har givetvis fundet vej ind i NATO’s officielle trusselsvurdering (MC-131), men i hvilken form kan ikke siges, da denne ikke har været tilgængelig. Vi kan kun konstatere, at den fandt genklang i Danmark. I det
tidligere nævnte papir „Det efterretningsmæssige planlægningsgrundlag“ fra
1990 (jf. note 2) omtales muligheden af et sovjetisk angreb op i Jylland i
1990’erne baseret på overvejelser om, at her ville modstanden være mindst.
Her er tale om den worst case-situation, der styrede den danske forsvarsplanlægning i begyndelsen af 1990’erne.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at Warszawapagtdivisionerne under et angreb på Slesvig-Holsten i første omgang ville møde modstand fra Jyske
Division og 6. Tyske Division. Jyske Divisions opgave i krig var at foretage en
hurtig forlægning til den indre tyske grænse ved Lübeck og i overensstemmelse med NATO’s fremskudte strategi gennemføre et stærkt stedbundent
forsvar – der kunne minde om skyttegravskrig – i og vest for Lübeck. Et system af forsvarslinjer var her nøje forberedt. Umiddelbart syd for det danske
forsvarsområde ville den stærke 6. Tyske Division gennemføre sin forsvarskamp. Fra dansk side forventede man ikke, at der ville blive rettet et hovedangreb mod den danske sektor, og man forudså som følge heraf heller ikke
at skulle kæmpe med en stærkt talmæssigt overlegen fjende.101

Sjællandsoperationen
Som tidligere påpeget var det den danske vurdering i begyndelsen af
1970’erne, at en landsætningsoperation mod Sjælland havde høj prioritet
100

FE’s arkiv. K1p DK. Nr. 526/87 af 26. maj 1987. Papirets overskrift: Sammenfatning vedrørende
„Truslen mod Danmark“. Papiret er ikke klassificeret. FE’s arkiv.
101
Samtale med Fg. Chef for Danske Division oberst Vagn Holm Nielsen april 2004.
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inden for det samlede østlige krigsbillede, og at Øst ville sætte ressourcer af
til operationens gennemførelse. I 1980’erne var man forsigtigere på dette
punkt, og i Truslen mod Danmark fra 1984 udtaltes (s. 140), at tidspunktet for
angrebet ikke kunne vurderes med sikkerhed. Mange forhold ville være af betydning for valg af tidspunkt for så „kompliceret og sårbar“ en operation, hed
det. Man mente, at den taktiske situation ville bestemme beslutningen om at
søge at gennemføre landsætningen. Vigtige faktorer ville være sø- og luftoverlegenhed samt karakteren af de danske forsvarsforanstaltninger. Man forventede derfor ikke, at en amfibieoperation mod Sjælland ville ske samtidig med
angrebet på Slesvig–Holsten. I dag er det ret åbenbart, at Warszawapagtlandene af en række grunde nedprioriterede landsætningsoperationen i
1980’erne, hvad enten det hang sammen med udviklingen omkring Polen eller var betinget af for begrænset en kapacitet til at sikre operationens gennemførelse.
Angrebet forventedes som tidligere at blive gennemført nationsvis med
indsættelse af de sovjetiske styrker på tre afsnit med en bataljon hvert sted og
de polske styrker indsat på to afsnit med et forstærket landsætningsregiment
på hvert afsnit. Der ventedes ikke indsættelse af østtyske styrker, hvilket må ses
i sammenhæng med, at østtyskerne som nævnt trods en ikke ubetydelig skibskapacitet tilsyneladende ophørte med at øve amfibisk landsætning i
1980’erne. Inden angrebet ville der blive nedkastet luftbårne styrker (1-2 luftbårne regimenter og 1-2 luftlandestormbataljoner. Transporten af disse enheder ville kræve en betydelig luftstyrke, der blev anslået til mellem 100 og 200
transportfly pr. regimentskampgruppe.102
I 1984 var det opfattelsen, at det sovjetiske marineinfanteriregiment og
halvdelen af den polske landsætningsstyrke kunne bringes til Danmark med
den eksisterende kapacitet af landgangsskibe. Hvis de østtyske landsætningsskibe også blev udnyttet til denne operation, kunne resten af den polske
landsætningsbrigade også løftes. Det var ikke nogen større styrke (væsentlig
under 10.000 mand), der ville blive indsat til at skabe brohovedet, og meget
ville afhænge af tilførslen af nye friske tropper til befæstelse og udvidelse af
brohovedet. I 1988 anslås opfølgningsstyrken til at omfatte 1-2 sovjetiske divisioner.103
Fra 1986-udgaven understregede FE den store betydning, som etablering af
farvands- og antiinvasionsminefelterne havde for det danske forsvar. Warszawapagtens risikovillighed var en ukendt størrelse, men det ville være nødvendigt for Warszawapagtstyrkerne at reducere antiinvasionsfelterne for at sikre,
at landgangsstyrken kom i land med tilstrækkelig kampkraft. FE vurderede, at
minerydning ville vare flere døgn efter, at de operative forudsætninger i form
102

Truslen mod Danmark 1988, s. 168.
Truslen mod Danmark 1984, s. 140f; Truslen mod Danmark 1988, s. 168. FE’s arkiv.
104
Truslen mod Danmark 1986, s. 157. FE’s arkiv.
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af luft- og søherredømme var etableret.104 Men det måtte jo også betyde, at
hvis de operative forudsætninger ikke blev skabt, ville en landsætning være
selvmord. Dette blev dog ikke formuleret.

Begrænset krig mod Danmark
Det danske trusselsbillede opererede i begyndelsen af 1980’erne som i tidligere perioder af den kolde krig med muligheden af Warszawapagtoperationer, der var rettet alene mod Danmark. I den forbindelse blev også
nævnt muligheden af politisk pression. Forudsætningen for dette scenarie
om begrænset krig var som tidligere en eventuel alvorlig svækkelse af NATO,
men som udløsende faktor blev nu også nævnt „større interesseproblemer i
Warszawapagten“. Denne tolkning er som tidligere vanskelig at forstå på
grund af de implicitte forudsætninger. Det er svært at forestille sig, hvorledes
et kup mod Bornholm eller Falster skulle bringe nogen løsning på
Warszawapagtlandenes meningsforskelle.
Mere interessant er det måske, at man i 1981 – og uden tvivl i sammenhæng
med mobiliseringen af modstandere mod NATO’s dobbeltbeslutning i
Vesteuropa – forudså en forstærket subversiv indsats fra Sovjetunionens side.
Man udelukkede ikke, at der kunne blive skabt spænding mellem befolkningsgrupperne i det danske samfund gennem de subversive aktiviteter,
som kunne resultere i egentlig terroristaktivitet.105 Teksten om muligheden af
subversive aktiviteter er desværre holdt i så generelle udtryk, at det er svært at
få et indtryk af den faremulighed, der beskrives.
I 1984 – efter Reagan-administrationens militære oprustning og iværksættelsen af NATO’s dobbeltbeslutning – sporedes øget fortrøstningsfuldhed hos
FE og nu afskaffede man muligheden af en isoleret militær operation mod
Danmark, idet det hed, „at sandsynligheden for et isoleret angreb på et enkelt NATO-land er meget ringe“.106

Konklusion
FE’s vurdering gennem 1980’erne var, at supermagterne ikke ville lade det
komme til militære sammenstød i Europa på grund af faren for eskalation til
kernevåbenkrig. Det indebar, at sandsynligheden for en militær konflikt i
Europa – som i 1970’erne – blev anset for ringe. Fra 1984 betragtede man
også et begrænset angreb mod Danmark alene fra Warszawapagtlande som
udelukket. Man turde dog ikke totalt udelukke muligheden af en storkrig
105
106

Truslen mod Danmark, Del II, 1981, s. 37. FE’s arkiv.
Truslen mod Danmark 1984, s. 123. FE’s arkiv.
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iværksat af Warszawapagten og bibeholdt den som en teoretisk størrelse.
Derfor videreførtes også – uagtet mere og mere umiskendelige krisetegn i
samtlige Østlande – det worst case-scenarie, der havde været en vigtig forudsætning for samarbejdet og styrkeplanlægningen inden for NATO.
Dette scenarie byggede som 1970’ernes scenarie på storstilede offensive operationer ind i Vesteuropa, herunder også operationen op i Jylland samt – afhængigt af forløbet af de indledende operationer – en landsætning på
Sjælland. Det var vurderingen, at Warszawapagten i kraft af øget fleksibilitet
havde styrke til at gennemføre en sådan operation og var interesseret i at fastholde den som en konventionel operation. Man hæftede sig herunder også
ved en formodet øget kapacitet til at gennemføre de indledende store luftoffensiver og ved voksende problemer for vestlige fly med at gennemtrænge
luftforsvaret over den vestlige del af Østersøen og DDR
Omvendt fastholdt Vesten ifølge FE sin taktiske og teknologiske overlegenhed på flådeområdet, en overlegenhed, der i 1980’erne tilsyneladende forudsås anvendt til at rette dybe stød ind i Østersøen i tilfælde af krig.
Uagtet de voldsomme diskussioner om NATO’s dobbeltbeslutning, der truede med at dele NATO, står det klart, at for NATO-landene var tyngden allerede fra begyndelsen af 1980’erne forlagt fra den militære til den politiske
trussel. Vurderingen af Gorbatjov var, at han søgte at redde Sovjetunionens
magtposition gennem et omfattende moderniseringsprogram. I forhold til
forgængerne var midlerne men ikke målene forskellige. Mellem linjerne blev
skrevet, at Gorbatjov repræsenterede en betydelig politisk trussel, idet den
pragmatisme og effektivitet, som han indførte i den traditionelt stive sovjetiske udenrigspolitik, indebar større muligheder end tidligere for at nå langsigtede sovjetiske politiske mål i form af bl.a. NATO’s opløsning.
FE’s vurdering af Sovjetunionens optræden i Østersøområdet var, at
Sovjetunionen ønskede at opretholde området som et lavspændingsområde
og stort set overholdt de militære spilleregler. Denne tolkning vanskeliggjordes af ubådsincidenterne i de svenske farvande, som man havde svært ved at
få til at passe ind i det generelle billede, og hvor en række tentative tolkninger
blev afprøvet igennem 1980’erne. Det står i dag klart, at en række ubådsoperationer i de svenske farvande blev udført af NATO-lande og formentlig var
udslag af Reagan-administrationens sikkerhedspolitiske strategi over for
Sovjetunionen. I denne indgik hemmelige operationer i betydeligt omfang.
Ved ikke at reflektere disse forhold synes FE fra starten at have været på usikker grund i sine forsøg på at finde det sovjetiske rationale bag ubådsincidenterne.
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78 · Vurderingen i dag: skærpelsen af den
vestlige militærpolitik under Carter
og Reagan
Indledning
Den kolde krigs sidste fase fra slutningen af 1970’erne og frem til 1991 er på
det militære område – især på grund af fortsat hemmeligholdelse af mange
forhold også i NATO-landene – stadig vanskelig at overskue, og rent
forskningsmæssigt må den siges at være såvel svagt dækket som uafklaret i en
række henseender. Det fremherskende træk i periodens første halvdel var detentens ophør og den voksende spænding mellem Sovjetunionen og USA.
Dette hang tæt sammen med en anden af periodens hovedtendenser, nemlig
en amerikansk offensiv og en vilje til opgør med sovjetkommunismen, som
man skal tilbage til 1950’ernes begyndelse for at finde paralleller til.
Det særegne ved perioden er, at Sovjetunionen uagtet sin i 1970’erne erhvervede stilling som supermagt kun i begrænset omfang tog den militære
udfordring fra USA op. Den amerikanske retorik blev i perioden op til 1985
vel besvaret verbalt, men de amerikanske initiativer blev ikke gengældt med
samme mønt. Sovjetunionens politik over for USA i årene 1980-85 er i overensstemmelse hermed af amerikanske forskere blevet betegnet som en „ventog-se-politik“ (temporization), der under præsident Gorbatjov gik over i en
„forsoningspolitik“ (conciliation) karakteriseret ved en række ensidige sovjetiske indrømmelser på det militære område, medens den amerikanske politik karakteriseres som en konfrontationspolitik, der dog i præsident Reagans
sidste periode mildnedes gennem et større forhandlingsberedskab på udvalgte områder.1
Den sovjetiske forsigtighed i forhold til USA og andre magter – der ikke
udelukkede elementer af konfrontation og konkurrence – beroede på et bevidst valg fra den sovjetiske ledelses side og byggede uden tvivl på et komplekst sæt af præmisser, hvori ikke mindst indgik landets økonomiske og
teknologiske problemer. Allerede i juni 1980 var den sovjetiske ledelse så
trængt af de forskellige internationale reaktioner på invasionen i Afghanistan, at den udelukkede enhver tanke om militær indgriben i den polske
krise, selv hvis den polske ledelse anmodede om den.2 Med andre ord: Sovjetunionens manøvrerum var indskrænket og Bresjnev-doktrinen var på vej ud.
1

George W. Breslauer and Richard Ned Lebow, Leadership and the End of the Cold War: A Counterfactual
Thought Experiment, CIAO working papers, January 2000 (http://www.ciaonet.org/wps/brg01), s. 7f.
2
Matthew J. Ouimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy, 2003, s. 201f.
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Når man bevidst undgik en direkte konfrontationspolitik, hang det formentlig også sammen med, at man kendte den splittelse mellem amerikanere og
europæere om strategien over for Sovjetunionen, der opstod under præsident Carter og udvidedes under præsident Reagan. Ved at føre en forsigtig
politik drev man ikke europæerne i armene på USA, og man kunne arbejde
videre på det langsigtede mål om at svække NATO. På dette sted skal det blot
nævnes, at det er ikke vanskeligt at påpege vægtige grunde til, at Sovjetunionen søgte en nedtoning af supermagtskonfrontationen, mens den amerikanske administration omvendt så en chance til at tilføje Sovjetunionen et historisk nederlag og tog midler i brug (retorik, psykologisk krigsførelse, skjulte
operationer/covert actions), der ikke havde været anvendt i dette omfang i
mange år.
Teksten vil især fokusere på, hvorledes Sovjetunionen opfattede den vestlige militære modernisering, der satte ind i 1970’erne, og hvorledes Vestens
øgede militære kapabilitet påvirkede det østlige trusselsbillede. Som det vil
fremgå af dette og følgende kapitler, blev det østlige trusselsbillede ikke
mindst præget af de øgede vestlige militære aktiviteter i form af psykologisk
krigsførelse og militærøvelser. Disse aktiviteter antog i 1980’erne hidtil ukendt
omfang og intensitet. Alt tyder på, at den sovjetiske ledelse allerede i slutningen af 1970’erne var opskræmt over intentionerne bag den amerikanske
militærpolitik og ikke udelukkede et amerikansk angreb på Sovjetunionen.
Den sovjetiske ledelses frygt for et amerikansk overfald, der manifesterede sig
gennem den i 1981 indledte store efterretningsoperation „Rjan“, kan følges i
alle tilfælde til 1987 og må betegnes som et af dette tiårs konstituerende træk.
Specielt i kriseåret 1983 kan der i forbindelse med NATO-øvelsen „Able
Archer“ konstateres en mærkbar sovjetisk krigsfrygt, der medførte ekstraordinære militære beredskabsforanstaltninger. Året 1983 er på den baggrund i
nogle af de nyeste fremstillinger blevet sidestillet med Cuba-krisen med hensyn til farlighed og krigsfare.3 Endelig vil der blive set på, hvorledes justeringen af det militære styrkeforhold i en for Vesten mere gunstig retning samt
nye holdninger i den sovjetiske ledelse førte til en ændring af den sovjetiske
militærdoktrin, af den militære strategi og krigsplanerne.
Udfordringen af Sovjetunionen udgik fra to amerikanske administrationer,
der begge ønskede at rette op på, hvad de betragtede som detenteårenes politiske og militære forsømmelser fra USA’s side i forhold til Sovjetunionen.
Den internationale dagsorden blev i vidt omfang sat af USA, der henviste
Sovjetunionen til en overvejende reaktiv rolle. Det vil derfor være hensigtsmæssigt i det første kapitel at behandle karakteristiske træk af den amerikanske militærpolitik over for Sovjetunionen specielt i den første del af perioden.

3

Ben B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, CIA Center for the Study of
Intelligence, 1997; Stephen J. Cimbala, Russia and Armed Persuasion, 2001, s. 57ff.

470

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 78 rettet V

09/06/05

14:28

Side 471

Reagan-administrationens grand strategy over for
Sovjetunionen
Carter-administrationens menneskerettighedspolitik og moderniseringspolitik på det militære område blev af Sovjetunionen betragtet som skridt bort fra
détenten, og man anlagde allerede i 1970’ernes anden halvdel en dyster vurdering af intentionerne bag denne administrations militærpolitik, specielt
kernevåbenpolitikken, jf. nedenfor.
Præsidenterne Carter og Reagan var meget forskellige temperamenter, men
forskernes vurderinger af forskellen mellem Carters politik i dens sidste fase
efter 1979 og Reagans politik er blevet indsnævret betydeligt i de seneste historiske undersøgelser. Det står dog klart, at Reagan-administrationen udviste
en kompromisløshed og risikovillighed over for Sovjetunionen, som den tidligere administration ikke besad. Kort fortalt videreførte og udbyggede Reaganadministrationen på centrale politikområder den tidligere administrations
politik over for Sovjetunionen, men gav den en øget konfrontatorisk drejning.
Flere forskere har peget på, at Reagan ikke blev præsident med et egentligt
udenrigspolitisk program, men at han var bærer af et sæt holdninger og ideer,
som i høj grad kom til at præge politikken navnlig i hans første periode frem
til 1985. De bærende tanker bag den nye politik, der snart stiliseredes som et
korstog mod kommunismen, lignede på flere punkter dem, der havde præget
de amerikanske administrationer i 1950’erne, og det er i dag ikke vanskeligt
at finde paralleller i Reagan-administrationens tænkning til den ånd, der kom
til orde i det berømte strategipapir NSC-68 fra 1950, der tidligere har været
behandlet, og som Reagan studerede.4
Reagans’ forslag til en grand strategy over for Sovjetunionen havde i årtier
bygget på tanken om, at det sovjetiske system skulle besejres i en kamp, og at
det amerikanske hovedmiddel skulle være en oprustning, som Sovjetunionen
ikke kunne stille noget op over for. Sejrsstrategien – som en yngre Reagan
havde foreslået anvendt under Vietnam-krigen5 – blev kastet ind i valgkampen
i 1980 gennem republikanernes valgprogram, der forpligtede en kommende
republikansk præsident „til at opnå total militær og teknologisk overlegenhed
over Sovjetunionen“ og med „ikke-militære midler rulle tilbage kommunismens landvindinger“. For første gang siden 1950’erne stod altså militær overlegenhed og roll-back på førstepladsen på USA’s udenrigspolitiske program –
hvis republikanerne kom til magten.6
4

Da NSC-68 blev afklassificeret studerede Reagan – på et tidspunkt i anden halvdel af 1970’erne –
dokumentet og gennemgik det i to radioudsendelser, jf. Peter Schweizer, Reagan’s War. The Epic Story
of His Forty-Year Struggle and Final Triumph Over Communism, 2003, s. 105.
5
Sst., s. 48ff.
6
Citaterne lyder: “to achieve overall military and technological superiority over the Soviet Union“
og med “ nonmilitary means to roll back the growth of communism“, jf. Seyom Brown, The Faces of
Power. United States Foreign Policy from Truman to Clinton, 2. ed., 1994, s. 389ff.
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Det var Reagan-administrationens opfattelse, at Sovjetunionen havde udnyttet den amerikanske administrations „svaghed“ i détenteårene til at rykke
sine positioner frem i den tredje verden. En erkendelse præsident Carter også
synes at være nået frem til i sine sidste år som præsident. En hovedrolle i
Reagan-kredsens perception og politik fra den første dag spillede den seneste
udvikling i Mellemamerika, hvor den i 1979 tiltrådte Sandinistregering i
Nicaragua blev set som led i et sovjetisk forsøg på at erobre hele den vestlige
halvkugle. Det blev opfattet som vitalt for USA’s sikkerhed, at regeringen i
Nicaragua blev fjernet. Kritikere har peget på, at der var tale om en klar overfortolkning, og at initiativerne i Mellemamerika ikke spillede nogen fremtrædende rolle for den sovjetiske regering. Reagan-administrationen lagde ifølge
disse analytikere ud med en misvisende tolkning af sovjetstyrets aktuelle intentioner. Reagan-administrationens fokusering på den kommunistiske trussel i Mellemamerika førte til en årelang hemmelig politik uden om Kongressen og resulterede i den såkaldte Iran-contra-affære (også kaldet Irangate),
hvorunder det afsløredes, at administrationen på trods af våbenembargoen
mod Iran havde solgt våben til præstestyret der og under omgåelse af en kongresbeslutning havde kanaliseret indtægterne fra salget videre til Sandiniststyrets modstandere. Affæren kastede en skygge over præsidentens sidste periode og førte til, at der blev rejst anklage mod 11 højtstående embedsmænd,
heriblandt forsvarsminister Caspar Weinberger.7
Det var tillige Reagan-administrationens udgangspunkt – i modsætning til
en række fremtrædende eksperters – at Sovjetunionen var en kolos på lerfødder og økonomisk stod svagt. En række konkrete initiativer skulle søge at udnytte denne svaghed ved at gøre det endnu mere kostbart eller umuligt for
Sovjetunionen at videreføre sin globale politik og opretholde sin magtposition. I litteraturen peges på, at Reagan synes at have haft en intuitiv forståelse
af Sovjetunionens svagheder til forskel fra mange eksperter. Det skal dog samtidig understreges, at der ikke var noget nyt i denne tolkning af Sovjetunionens problemer i forhold til Carter-administrationens, hvis ledende rådgivere
og anlytikere (Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington og generalløjtnant
William E. Odom) havde peget på samme svaghedstegn og havde foreslået
initiativer, der kunne udnytte dem. En implementering af disse tiltag startede
allerede i Carter-administrationens tid med hensyn til Afghanistan og Polen.8
Efter sin tiltræden i januar 1981 videreførte Reagan-administrationen igennem det første år tilsyneladende Carter-administrationens politik over for
Sovjetunionen. Fra starten syntes dog at være sket en kraftig opprioritering af
de hemmelige operationer i form af covert operations og ikke mindst psyko-

7

For en oversigt over Reagan-administrationens Nicaragua-politik se Seyom Brown, The Faces of
Power. United States Foreign Policy from Truman to Clinton, s. 470ff.
8
Jf. Olav Njølstad, “The Carter Legacy: Entering the Second Era of the Cold War“, in: Olav Njølstad
(ed.) The Last Decade of the Cold War. From Conflict Escalation to Conflict Transformation, 2004, s. 196ff.
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Ronald Reagan diskuterer udtalelser omkring Iran-contra-affæren, sammen med forsvarsminister Caspar Weinberger, udenrigsminister George Shultz, statsadvokat Ed Meese, og finansminister Don Regan i det ovale kontor den 25. november 1986.

logisk krigsførelse direkte rettet mod Sovjetunionen. Den nye administrations
store vægt på hemmelige operationer fandt bl.a. udtryk i, at den nye CIA-leder William Casey som den første efterretningschef fik ministerrang.9
I begyndelsen af 1982 besluttede præsident Reagan og en lille kreds af rådgivere at begynde at indfri valgløfterne og at implementere en ny overordnet
strategi over for Sovjetunionen, der gik længere end containment-strategien.
Baggrunden synes i den konkrete situation at have været indførelsen af krigsretstilstanden i Polen og ophidselse over Sovjetunionens tryk på Polen. Beslutningen omfattede iværksættelse af en hemmelig strategisk offensiv mod
Sovjetunionen, hvor hovedredskaberne skulle være pres på Sovjetunionen
ideologisk, militært og økonomisk. Målet var at trænge Sovjetunionen i defensiven gennem en „udmattelsestrategi“ og etablere en ny balance mellem de to
stater baseret på amerikansk overvægt og sovjetisk erkendelse af samme.
9

Vedrørende William Casey se Robert M. Gates, From the Shadows. The Ultimate Insider’s Story of Five
Presidents and How They Won the Cold War, 1996, s. 198ff. Robert Gates, der fra 1991-1993 selv var efterretningschef (DCI), skriver sst. s. 199: „Men hvad der virkelig adskilte Bill Casey fra hans forgængere
og efterfølgere som DCI, var, at han ikke var kommet til CIA for at gøre det bedre, lede det mere
effektivt, reformere det, eller for at forbedre kvaliteten af efterretningerne. Hvad jeg først forstod år
senere, var, at Bill Casey kom til CIA primært for at føre krig mod Sovjetunionen“.
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Forsvarsminister Caspar Weinberger sagde senere i et interview om beslutningen: „Vi anlagde en samlet strategi, der omfattede økonomisk krigsførelse,
for at angribe Sovjetunionens svagheder. Det var et lydløst felttog, der virkede
gennem allierede og gjorde brug af andre forholdsregler“. Ifølge intervieweren Peter Schweizer var der tale om en offensiv strategi, der skulle flytte opmærksomheden fra supermagtskonflikten til Østblokken og Sovjetunionen
selv.10 Halvofficielt blev strategien fremlagt i en tale som den nationale sikkerhedsrådgiver William Clark holdt på Georgetown University 21. maj 1982,
hvor Clark sagde, at Reagan-strategien omfattede „diplomatiske, politiske,
økonomiske og informationsmæssige elementer og byggede på et grundlag af
styrke“.11
Den nævnte beslutning blev formentlig taget i den i 1981 oprettede National Security Planning Group (NSPG – bestående af præsidenten og vicepræsidenten, forsvars- og udenrigsministeren, efterretningschefen samt præsidentens sikkerhedspolitiske rådgiver). I NSPG’s ugentlige møder blev de centrale afgørelser truffet, og her blev kursen fastlagt for møderne i det nationale
sikkerhedsråd, der således mistede betydning og mere fik en implementerende funktion.12
Den overordnede strategi, der som nævnt blev aftalt i begyndelsen af 1982,
blev efterfølgende implementeret gennem en række hemmelige dokumenter
i form af National Security Decision Directives NSDD-32 (20. maj 1982) om
USA’s nationale sikkerhedsstrategi, NSDD-66 (29. november 1982) om ØstVest-relationer og sanktioner knyttet til Polen og endelig NSDD-75 (17. januar 1983) om USA’s relationer med Sovjetunionen. Disse dokumenter er
2005 tilgængelige på internettet.13
NSDD-32 sigtede ud over at styrke afskrækkelsen og øge USA’s globale indflydelse mod:
– „At inddæmme og vende udvidelsen af sovjetisk kontrol og militær tilstedeværelse over hele verden og forøge omkostningerne for Sovjetunionen af støtte til og brug af stedfortrædere, af terrorister og undergravende kræfter;
– At neutralisere Sovjetunionens bestræbelser på at øge sin indflydelse gennem brug af diplomati, våbenoverførsler, økonomisk pres, politisk handlinger, propaganda og disinformation.“

10

Peter Schweizer, Victory. The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the
Soviet Union, 1994, s. xv.
11
Citeret efter Seyom Brown, The Faces of Power. United States Foreign Policy from Truman to Clinton, s. 392.
12
Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State, History of the
National Security Council 1947-1997, 1997, s. 17. For tilsidesættelsen af National Security Council se
også Nigel West, The Third Secret. The CIA, Solidarity and the KGB’s Plot to Kill the Pope, 2001, s. 119.
13
På http:/www.fas.org./irp/offdocs/nsdd.
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Historikeren og sovjetologen Richard Pipes, der var tilknyttet det nationale
sikkerhedsråd i Reagans første periode (men ikke indgik i den inderste kreds
af Reagans rådgivere), har i sin selvbiografi givet et interessant indblik i kampen mellem det nationale sikkerhedsråd og udenrigsministeriet (State Department) om udformningen af den nye strategi, som udenrigsministeriet efter hans opfattelse søgte at udvande. Trods enkelte indrømmelser til udenrigsministeriet anså Richard Pipes NSDD-75, som han selv havde udformet,
som en personlig sejr, idet man for første gang siden 1950’erne i et nationalt
beslutningsdirektiv skred til at forsøge at ændre det sovjetiske system udefra.
Richard Pipes hentydede her til roll-back-strategien, som USA opgav i de tidlige 1950’ere, da Sovjetunionen fik kernevåben. Men dokumentet taler også
om bedre langsigtede relationer med Sovjetunionen, og i essensen ligger det
ikke så langt fra tidligere administrationers politik over for Sovjetunionen. En
hovedopgave for USA var ifølge direktivet:
– „At fremskynde forandringsprocessen – inden for de snævre grænser, der
står til rådighed for os – i Sovjetunionen hen imod et mere pluralistisk politisk og økonomisk system, i hvilket den privilegerede elites magt gradvis
bliver reduceret. USA erkender, at den sovjetiske aggressivitet har dybe
rødder i det indre system, og at relationerne med Sovjetunionen derfor
bør tage i betragtning, om de bidrager til at styrke systemet og dets evne
til at handle aggressivt eller ej“.14
Arbejdet med at udforme elementerne i den nye strategi skete samtidig med,
at den amerikanske præsidents retorik nåede nye højdepunkter. Og retorikken udgjorde formentlig et hovedelement i den daværende amerikanske
udenrigspolitik. Præsidentens tale den 8. juni 1982 i det britiske parlament
åbnede for en retorisk kampagne, der brød med alle hidtidige normer for
omtalen af Sovjetunionen. Talens omtale af Sovjetunionen, der skulle ulme
på „historiens askedynge“ og året efter karakteristikken af Sovjetunionen som
„ondskabens imperium“ (8. marts 1983 i National Association of Evangelicals) kunne med lidt dårlig vilje opfattes som en slags krigserklæring til
Sovjetunionen og som signaler om, at man havde trukket årtiers anerkendelse
af Sovjetstyrets legitimitet tilbage, og at man nu befandt sig i en konfliktfase,
hvor landet ville blive bekæmpet og hjulpet over i historien. Politikken sigtede nu klart mod at præstere en åben udfordring af Sovjetunionen og mod
at markere et historisk vendepunkt.
Hvor langt imidlertid den nye administration ville og kunne gå i sin politik
over for Sovjetunionen er ikke belyst gennem det tilgængelige kildemateriale,
men var formentlig et spørgsmål, der skulle afgøres løbende under hensynta-

14

Richard Pipes, Vixi. Memoirs of a Non-Belonger, 2003, s. 200f.

VURDERINGEN I DAG: SKÆRPELSEN AF DEN VESTLIGE MILITÆRPOLITIK

475

Kap. 78 rettet V

09/06/05

14:28

Side 476

gen til de sovjetiske reaktioner. Internt i Reagan-administrationen, der dog i
mange spørgsmål syntes splittet, taltes navnlig i den første periode frem til
1985 meget om at „vinde sejr“ over Sovjetunionen, omgøre Bresjnev-doktrinen og „rulle Sovjetunionen tilbage“ o.s.v., udtryk præsident Reagan – efter at
have hørt om den sovjetiske reaktion på NATO’s kernevåbenøvelse „Able
Archer“ i november 1983 (der nedenfor vil blive omtalt) – afviste havde indgået i hans administrations overvejelser.
I det følgende vil der ikke blive fokuseret på Reagan-administrationens militære oprustning, der indtog en hovedrolle i udmattelsesstrategien over for
Sovjetunionen og omtales som den største, USA har foretaget i fredstid. Der
vil heller ikke blive set på CIA’s omfattende operationer, hvor ikke mindst indsatsen i Afghanistan-operationen fra 1985 antog meget store dimensioner.15
Der vil alene blive set på den psykologiske krigsførelse over for Sovjetunionen, der hidtil har været klart underbelyst i litteraturen om disse år.
Politisk/militære midler, der ikke havde været benyttet i mange år, blev taget
i brug af den amerikanske administration. Det er tolkningen, at den psykologiske krigsførelse („Psyops“ var den tekniske betegnelse i USA) formentlig udgjorde den største eksterne udfordring for Sovjetunionen i begyndelsen af
1980’erne.

Psykologisk krigsførelse genindføres
Reagan-administrationen havde valgt at føre en offensiv mod Sovjetunionen
på en række områder, men i dens første år ville virkningerne af den indledte
militære oprustning ligge ude i fremtiden, og CIA’s kamp i den tredje verden
ville kun få indirekte betydning for Sovjetunionen. Men en række hemmelige
operationer kunne gennemføres med det eksisterende militære og efterretningsmæssige apparat og blev tilsyneladende hurtigt iværksat. Den tekniske
betegnelse for disse operationer, der nu fik central betydning igen, var „politisk krigsførelse“ (political war – Polwar) og „psykologiske operationer“ (psychological operations – Psyops). Som det fremgår af det østtyske efterretningsmateriale, voksede de vestlige militære flyvninger over Østersøen – og
formentlig også andre steder tæt på sovjetisk territorium – således stærkt
efter Reagan-administrationens tiltræden, jf. nedenfor. Da der efter amerikansk ønske kun eksisterede en meget begrænset diplomatisk kontakt mellem
USA og Sovjetunionen i den nye administrations første år, foregik interaktionen og signaleringen mellem de to supermagter – ser vi bort fra en stadig grovere retorik fra begge parters side – primært på det militære og efterretningsmæssige plan og under konfrontatoriske former. Dette kunne selvsagt ikke
15

For Afghanistan se navnlig George Crile, My Enemy’s Enemy. The Story of the Largest Covert Operation
in History: The Arming of the Mujahideen by the CIA, 2003.
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undgå at præge forholdet mellem staterne, der allerede fra 1981 gik ind i en
kritisk fase.
Psykologisk krigsførelse havde sin store periode i amerikansk strategi over for
de kommunistiske stater i begyndelsen af 1950’erne, men en række typer af
operationer blev som nævnt opgivet allerede inden Ungarn 1956 som værende for risikable at udføre over for en kernevåbenmagt.16 Videreført blev
derimod de store flyvninger ind over Sovjetunionen (herunder især flyvningerne med RB-47 og U-2-flyet) eller tæt på Sovjetunionen, der som nævnt spillede en stor rolle i efterretningsindhentningen, indtil satellitterne holdt deres indtog i begyndelsen af 1960’erne. At der var tale om stærkt risikobetonede metoder fremgår af, at de mest dristige flyvninger skulle godkendes af
statslederne i USA og Storbritannien. Hvor sensibelt hele dette aspekt af den
kolde krig var, blev demonstreret i foråret 1960, hvor Khrusjtjov benyttede
nedskydningen af et amerikansk U-2-fly som anledning til at sprænge firemagtstopmødet i Paris 1960, jf. omtalen i kap. 24. I flyvningerne indgik ud
over efterretningsaspektet et betydeligt element af psykologisk krigsførelse i
form af at vise en teknologisk overlegenhed, der kunne få betydning i en
krigssituation.17
De vestlige luftrekognosceringer langs de sovjetiske grænser og ind i
Sovjetunionen tog et enormt omfang i 1950’erne og fik formentlig en betydning for skærpelsen af den kolde krig, idet disse flyvninger (op til 3.000 om
året) ikke kunne andet end betragtes som provokerende fra Øst.
Elementer af psykologisk krigsførelse blev videreført i 1960’erne i form af
flyvninger tæt på sovjetisk (og kinesisk og nordkoreansk) luftrum og ubådssejladser tæt på sovjetiske marinebaser. Men i 1960’erne skete tilsyneladende
en begrænsning af de mere farlige og provokerende operationer, der i
1970’erne synes at være indstillede. Dette ses alene af tabstallene, hvor der registreredes 14 nedskudte fly i perioden april 1950 til oktober 1962, medens
der kun blev registreret to nedskydninger siden. Den sidste i 1969 skyldtes
nordvietnameserne. Begrænsningerne med hensyn til flyoperationer skyldtes
forbedret satellitteknologi og – især – det forbedrede forhandlingsklima
mellem USA og Sovjetunionen.18
Carter-administrationen gennemførte i sine sidste år visse former for psykologisk krigsførelse i forhold til Sovjetunionen og vist navnlig for at øve indflydelse på udviklingen i Polen. Men den egentlige vækst skete under Reaganadministrationen, der genindførte typer af operationer, der havde hvilet i
16

For en omfattende fremstilling af de hemmeligt vestlige operationer i den kolde krigs første fase
se Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence, 2001.
17
For en generel behandling af disse flyvninger se Paul Lashmar, Spy Flights of the Cold War, Naval
Institute Press, 1996. – En del efterretningsflyvninger over internationalt farvand gennemførtes tilsyneladende også for at demonstrere retten til fri passage (jf. William E. Burrows, By any Means
Necessary. America’s Secret Air war in the Cold War, 2001, s. 291f).
18
William E. Burrows, By any Means Necessary. America’s Secret Air war in the Cold War, 2001, s. 289f, 352-56.
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mere end 10 år. Et hemmeligt program for psykologisk krigsførelse blev godkendt af præsident Reagan i de første måneder af 1981 og straks iværksat.19
Programmet, hvis mål var at stresse den sovjetiske ledelse med militære midler, omfattede øget flåde- og flyaktivitet tæt på de sovjetiske grænser, herunder
i farvande, hvor de amerikanske flådefartøjer normalt ikke opererede.
Programmet gik ud på at gøre indtryk på Sovjetunionen gennem en væsentlig mere aggressiv militær optræden end set længe. De enkelte aktiviteter og
sigtet med dem var kendt af en yderst begrænset kreds. Ifølge viceforsvarsminister Fred Iklés udtalelse til Peter Schweizer var operationen uhyre følsom,
og der blev ikke skrevet noget ned om den, så den ikke kunne spores gennem
dokumenterne („Det var meget følsomt. Der blev ikke skrevet noget ned om
det, så der ville ikke være noget dokumentspor“).20 Hvad der her skræmte, var
formentlig erfaringerne fra skandalen omkring den amerikanske Vietnampolitik, hvor lækning af talrige beslutningsdokumenter i 1971 (fra dokumentsamlingen „The Pentagon Papers“) viste, at afgørende udenrigspolitiske
beslutninger var blevet skjult for Kongressen siden Kennedy-administrationens tid.
Når det til trods for den stærke hemmeligholdelse er muligt at behandle
spørgsmålet om Reagan-administrationen psykologiske krigsførelse over for
Sovjetunionen, skyldes det bl.a., at nogle af dens medlemmer har givet en enkelt forfatter – Peter Schweizer – med nær tilknytning til denne administration en række vigtige oplysninger om aktiviteterne. I Peter Schweizers bog
„Victory“, der udkom i 1994, blev givet de første oplysninger om Psyop-programmet til offentligheden.21 Der er ingen, der har betvivlet sandheden af
disse oplysninger, der indgik i et defensorat for eller måske snarere en hyldest
til præsident Reagans politik over for Sovjetunionen. Tolkningen af Reaganperiodens politik har allerede ført til dannelsen af en række historiske „skoler“, hvor Peter Schweizer hører til den såkaldte „Reagan-Victory“-school, der
navnlig har tilhængere uden for de akademiske miljøer. Som følge af den
ekstreme hemmeligholdelse er den omfattende amerikanske psykologiske
krigsførelse imidlertid stort set ikke behandlet i litteraturen, med et par enkelte undtagelser (Ben B. Fischer og Ola Tunander).22

19

Ben B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, 1997, s. 6f.
Peter Schweizer, Victory, s. 8. – Citatets ordlyd: „It was very sensitive. Nothing was written down
about it, so there would be no paper trail“.
21
Peter Schweizer; Victory. The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the
Soviet Union, 1994.
22
Det amerikanske forsvar skelnede i 1990’erne i sin “Fælles doktrin for militær vildledning“ (Joint
Doctrine for Military Deception“) mellem “military deception“ og „military PSYOP“, hvor vildledningsoperationer var rettet mod politiske og militære beslutningstagere i udlandet, der skulle tilskyndes til at tage ønskede beslutninger, medens militære psykologiske operationer „er en systematisk
proces, der består i at overbringe tilpassede budskaber („tailored messages“) til et udvalgt fremmed publikum. Grupper, der kunne være egnede som mål for PSYOP til støtte for vildledningsoperationer, omfatter grupper i modpartens overordnede kommandoer, planlægningsstabe, særlige grupper inden
20
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Starten af 1980’erne bød på forøgede øvelsesaktiviteter, bl.a. i Nordatlanten. Her er det NATOøvelsen Teamwork Exercise, afholdt i Norge den 1. september 1980. (NATO Photo).

Planen for psykologisk krigsførelse indebar tydeligt nok flådeøvelser af
større omfang end tidligere og i farvande tættere på Sovjetunionen (i
Norskehavet, Østersøen, Sortehavet og i Stillehavet ud for Sibirien). Ifølge
Nigel West er der ingen tvivl om, at NATO og den amerikanske flåde blev opfordret til at antage „en dramatisk mere aggressiv holdning“ under øvelserne.
Samtidig blev en ny og offensiv „fremskudt sømilitær strategi“ foreslået (vedtaget i 1984 som „The Maritime Strategy“), der sigtede mod at rette afgørende stød i en tidlig fase af en konflikt mod strategisk vigtige positioner i
Sovjetunionen, heriblandt de vigtigste flådebaser og kommandoposter. Det
indebar hurtige fremstød mod Kola-halvøen, de sovjetiske „bastioner“ for strategiske ubåde i Det Nordlige Ishav og formentlig også mod mål i Østersøen
og forudså en betydelig udvidelse af flåden („600 ships navy“). Den nye strategi blev afprøvet allerede i august-september 1981 gennem øvelsen „Ocean
Venture 81“, hvor amerikanske hangarskibsgrupper blev bragt ind i Norskehavet. I en fase af øvelsen skulle en krydser og tre andre skibe være sejlet til

for stabe, ikke-militære interessegrupper, der kan øve indflydelse på den militære politik og de militære beslutninger og efterretningsanalytikere“. Mere specifikt hed det om military deception:
“Vildledning søger at skabe eller forøge sandsynligheden for opdagelsen af bestemte indikatorer for
at få en modstander til at nå til en ukorrekt slutning…vildledning søger normalt at forøge synligheden af udvalgte indikatorer (Ola Tunander, The Secret War against Sweden, s. 291f).
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Kola-halvøen og være blevet der i ni dage. Sidste fase af denne øvelse sluttede
i Østersøen i september og oktober.23
I april 1983 holdt den amerikanske stillehavsflåde sin hidtil største øvelse i
det nordvestlige Stillehav og sendte under øvelsen en stærk kampgruppe (med
tre hangarskibe) i retning af Kamtjatka-halvøen. Under øvelsen blev hangarskibet Midway i en natlig operation sendt sydpå mod øgruppen Kurilerne, og
4. april blev der foretaget overflyvninger af Kurilerne med simulerede bombninger af de sovjetiske militære installationer på Selennij-øen af mindst seks
fly. Fra sovjetisk side blev den amerikanske optræden tolket som en grov provokation og som en antydning af, at amerikanerne ikke anerkendte den sovjetiske suverænitet over øerne, som Japan (fra 1952 støttet af USA) til stadighed havde krævet tilbage efter 2. verdenskrig. For en gang skyld var der dog
en sovjetisk reaktion på episoden, idet sovjetiske fly inden et døgn trængte
ind i amerikansk luftrum over øgruppen Aleuterne, ligesom den blev efterfulgt den 6. april af en sovjetisk demarche, som der ikke blev svaret på.
Samtidig blev det sovjetiske luftforsvar i det fjerne Østen sat i alarmtilstand
indtil videre.24
Det må formodes, at et hovedformål med de store flådeøvelser i 1981 og
1983, ud over selve styrkedemonstrationen, har været aflæsning af de sovjetiske rektioner på tilstedeværelsen af de vestlige flåder så relativt tæt på
sovjetiske hovedbaser. I den forstand var øvelserne formentlig en skuffelse,
idet der tilsyneladende næsten ikke sporedes en sovjetisk reaktion. I en amerikansk fremstilling er dette forhold for 1983-øvelsens vedkommende blevet
sat i sammenhæng med den tidligere omtalte Walker-spionsag, hvor en kreds
af personer med tilknytning til den amerikanske flåde igennem årene 19681984 udleverede flådens kryptografiske hemmeligheder til KGB, der på den
måde blev i stand til at læse den amerikanske flådes signaltrafik.25 De sovjetiske myndigheder vidste, hvad der ventedes af dem, og gik selvsagt ikke i fælden. Tolkningen forekommer ikke usandsynlig, men kan, som kildesituationen er, heller ikke gå videre.
Der er foreløbig kun fremkommet få oplysninger om det amerikanske flyvevåbens rolle i den psykologiske krigsførelse i disse år. Ifølge general John T.
Chain, der var chef for Strategic Air Command fra 1986, blev der under den
første Reagan-administration sendt bombefly eller jagerbombere over Nordpolen mod Sovjetunionen eller fløjet langs periferien af Sovjetunionen i

23

Nigel West, The Third Secret. The CIA, Solidarity and the KGB’s Plot to Kill the Pope, 2001, s. 218ff; for
udviklingen af den nye amerikanske flådestrategi se John B. Hattendorf, The Evolution of the U.S.
Navy’s Maritime Strategy, 1977-86, Naval War College Newport Papers 19, 2004, jf. også SNU, Flådestrategier og nordisk sikkerhedspolitik, 1-2, 1986.
24
For oplysninger om øvelsen i april 1983 se Seymour Hersh, The Target is Destroyed. What Really
Happened to Flight 007 and What America Knew About it, 1986, s. 17ff.
25
John Barron, Breaking the Ring. The Bizarre Case of the Walker Family Spy Ring, 1987, s. 24.
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Europa eller Asien: „Somme tider sendte vi bombefly over Nordpolen og deres radarer låste sig fast. På andre tidspunkter sonderede jagerbombere deres
asiatiske og europæiske periferi“. Under højdepunkter omfattede operationen adskillige manøvrer om ugen. De fandt sted med uregelmæssige mellemrum for at gøre virkningen mere foruroligende. Så, lige så hurtigt som de
uanmeldte flyvninger begyndte, holdt de op, for blot at begynde nogle uger
senere.26
Flyvninger af denne karakter (såkaldte „ferret missions“, der skulle fremprovokere reaktioner hos modpartens luftforsvar) – der ikke må forveksles
med efterretningsflyvningerne langs Sovjetunionens grænser – havde ikke været gennemført siden 1970.27 Ifølge Dr. William Schneider, der var undersecretary of state for military assistance and technology og havde adgang til
de klassificerede rapporter, der blev udfærdiget efter flyvningerne, havde flyvningerne effekt: „Det gjorde virkelig indtryk på dem. De vidste ikke, hvad det
hele drejede sig om. En eskadrille fløj lige mod det sovjetiske luftrum, og deres radarer lyste op og styrker gik i alarm. I sidste øjeblik drejede eskadrillen
af og fløj hjem.“28
Tilsvarende operationer langs hele den sovjetiske periferi blev udført af
amerikanske og andre NATO-staters ubåde. Disse operationer havde en lang
historie, og generelt foregik der under største delen af den kolde krig en
kamp under havet mellem østlige og vestlige ubåde (og antiubådssystemer),
hvor det gjaldt om at opdage modparten og at kunne indtage fordelagtige angrebspositioner. De vestlige ubåde havde den fordel, at de var langt mere lydløse end de sovjetiske. I og med at en vigtig del af stormagternes kernevåbenarsenaler blev lagt ud på ubåde (SSBN’er), intensiveredes ubådsjagterne. Intet
officielt materiale er frigivet om disse operationer, der generelt bliver betragtet som de mest hemmelige operationer, der udførtes, men de er omtalt i litteraturen.29

26

Peter Schweizer, Victory, s. 8.
Ben B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, 1997, s. 12, note 39.
28
Peter Schweizer, Victory, s. 8f.
29
De amerikanske ubådes komplicerede aflytningsoperationer i Det Okhotske Hav er skildret journalistisk i Sherry Sontag og Christopher Drews Blind Man’s Bluff. The Untold Story of Cold War Submarine Espionage, 2000. For en sovjetisk beskrivelse af denne aflytningsoperation se Gary E. Weir and
Walter J. Boyne, Rising Tide. The Untold Story of the Russian Submarines that fought the Cold War, 2003, s.
178ff. Ifølge beskrivelsen var det amerikanske spioner som Walker og Pelton, der afslørede aflytningen. I Weirs og Boynes bog, der er et fornemt eksempel på „oral history“ inden for et vanskeligt
tilgængeligt område, gives mange eksempler på ubådsdysterne under havet mellem Øst og Vest. Her
skildres også (s. 203ff) „Operation Aport“, der var en sovjetisk styrkedemonstration i form af et fremstød til den amerikanske Østkyst med fire kernevåbensbestykkede ubåde i sommeren 1985. Ifølge
den russiske kilde var operationen en succes, idet ubådene formåede i lange perioder at forblive
uopdagede ved at udnytte Golfstrømmen.
27
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Vestlige militære aktiviteter i Østersøen
Fra 1979 indtræder såvel en skærpelse som en forøgelse af de vestlige militære aktiviteter i Østersøen, og gennem hele 1980’erne er der tale om en i forhold
til de tidlige 1970’ere stærkt forøget vestlig militær tilstedeværelse i form af fly
og orlogsskibe samt gennemførelse af talrige flådeøvelser. Som det vil fremgå
af det følgende, er den overordnede tendens, at NATO’s aktiviteter fra 1981
opretholdes på et i forhold til tidligere højt niveau, medens det østlige aktivitetsniveau efter 1983 generelt er lavt. Hermed øgedes presset selvsagt på de
tre øststater i området, der op igennem 1960’erne og 1970’erne havde betragtet Østersøen som „eget“ område. Dette betød øget spænding i Østersøområdet, der i højere grad end tidligere blev et militært brændpunkt, og derfor ikke kan betegnes som et lavspændingsområde i 1980’erne.
Det er klart, at den øgede vestlige aktivitet ikke var tilfældig. Den må vurderes at afspejle en i øvrigt ikke kendt NATO-beslutning om at optrappe de
militære aktiviteter i Østersøen for at lægge pres på Østlandene med henblik
på at begrænse Sovjetunionens politiske og militære handlemuligheder. Hvad
der har været udslaggivende i den konkrete situation i 1979, er indtil videre
ikke belyst, men det er mest sandsynligt, at den vestlige aktivitet er fremkaldt
af situationen i Polen, der optog Carter-administrationen stærkt. Fra 1981 er
det naturligt at se de vedvarende vestlige militære aktiviteter i Østersøen som
udslag af Reagan-administrationens overordnede strategi mod Sovjetunionen, jf. ovenfor. NATO har ikke frigivet oplysninger om intentionerne bag
NATO-landenes øvelser i Østersøen i 1980’erne og om planerne for indsats
der i tilfælde af krig.
I 1979 bemærkede den østtyske militære efterretningstjeneste en tydelig
stigning i BALTAP-flådernes brug af skarpskydning i Østersøen. Det var en
klar signalgivning, der rummede en vestlig advarsel og meddelelse om lavere
tolerancetærskel over for Øst. Skydningen foregik i flere tilfælde i en afstand
af 10-15 sømil fra den østtyske kyst. Stigningen fortsatte ind i 1980, hvor østtyskerne registrerede, at niveauet fra 1979 blev nået allerede i løbet af første
halvår 1980. Som andre tegn på øget vestlig aktivitet konstaterede den østtyske flådes efterretningstjeneste, at vestlige efterretningsfartøjer for første
gang opererede i den Finske Bugt. Man konstaterede ligeledes øget dansk patruljering langs den østtyske søgrænse.30 Den danske flåde deltog således fra
starten i udførelsen af en ny vestlig militærpolitik i Østersøen.
Antallet af vestlige skibsindsatser og flysorties i Østersøen var ifølge den østtyske efterretningstjeneste i perioden 1974-87 følgende:

30

Thomas Wegener Friis, Den usynlige front. DDR’s militære spionage i Danmark under den kolde krig, 2005,
s. 217f.
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1974

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1987

1059
560

1404
793

2681
1073

2721
1116

3007
1064

2775
1019

3273
944

3126
1115

Kilde: Nationale Volksarmee. Kommando der Volksmarine. Chef Aufklärung: Vortrag zum Thema „Die gewachsene Aggressionsbereitschaft der Seestreitkräfte des COMBALTAP und die Möglichkeiten zur Unterstützung der
Landstreitkräfte, April 1986 (BA-MA: DVM 10/51314, s. 21). Tallene for 1987 er hentet fra Nationale
Volksarmee. Kommando der Volksmarine. Chef Aufklärung: “Zuarbeit für Stellvertreter des Ministers und Chef
der Volksmarine für Vortrag im Ministerium für Nationale Verteidigung“,05.01.1988. (BA-MA: DVM
10/51314, s. 4).31 – Statistikken omfatter registrerede vestlige skibe og fly, observeret øst for linjen: Travemünde,
Gedser, Møn, Falsterbo.

Som det kan ses, blev NATO-landenes skibsindsatser i Østersøen fordoblet
mellem 1974 og 1981 og nåede et niveau mellem 1000 og 1100, der stort set
blev opretholdt igennem 1980’erne. I 1981 konkluderede den østtyske marines efterretningstjeneste, at der var sket „en usædvanlig stor stigning i modstanderens indsats“.32 Hvor stor en vækst, der var sket med hensyn til NATOlandenes aktivitetsniveau i Østersøen siden detenteårene, fremgår af den østtyske flådechef Theodor Hoffmanns erindringer, der bringer tallene for
NATO-landenes skibsindsatser i Warszawapagtlandenes operationsområde i
Østersøen i1968 og 1970. De anføres at være henholdsvis 108 og 363.33 I og
med at de vestlige militære aktiviteter i Østersøen var stigende i 1980’erne,
kan det formodes, at dette også gjaldt for den danske flådes og det danske flyvevåbens aktiviteter der. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe oplysninger fra danske myndigheder om disse forhold.34
Ifølge admiral Theodor Hoffmann befandt der sig ikke sjældent under
efterårsøvelserne i 1980’erne 50-60 NATO-skibe og et tilsvarende antal fly i
den sydvestlige Østersø.35 NATO’s hovedøvelse var ifølge en analyse fra den
østtyske militære efterretningstjeneste fra april 1986 øvelsen Botany Bay, der
blev gennemført hvert andet år og i to etaper, med en første etape i Nordsøen
og en anden etape – der var øvelsens højdepunkt – i Østersøen. Tendensen i
den vestlige øvelse gennem de seneste år havde ifølge østtyskerne været syste-

31

Jf. sst. s. 220.
Jf. sst. s. 219.
33
Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee. Vom Matrosen zum Admiral, 1995, s. 143. – Antallet af flysorties angives (sst.) til i 1968 at være 80 (!) og 1970 545.
34
DIIS har anmodet Forsvarskommandoen om oplysninger om antallet af danske skibsindsatser og
flysorties i Østersøen i perioden 1975 til 1990. Søværnets Operative Kommando (SOK) har på den
baggrund i marts 2005 telefonisk meddelt DIIS, at den ikke besidder de nævnte oplysninger. Disse
ville ifølge SOK evt. kunne uddrages af skibsdagbøgerne (i Rigsarkivet); Flyvertaktisk Kommando
har ligeledes i marts 2005 telefonisk meddelt, at man ikke råder over tal for sorties over Østersøen i
1980’erne. Flyvertaktisk Kommando oplyste, at meget materiale – således såkaldte „Recce-rapporter“
– var blevet tilintetgjort.
35
Theodor Hoffmann, Sst. s. 187.
32
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Grafen er fra den østtyske
efterretningstjeneste og
viser stigningen i
antallet af vestlige
opklaringsflyvninger i
1970’erne og især i
1980’erne.
(Militærarkivet,
Freiburg).

matisk at forhøje antallet af deltagende flåde- og flystyrker, medens øvelseslængde og øvelsesområde forblev relativt konstant. I 1985 nåedes med 160
deltagende enheder et foreløbigt højdepunkt i denne øvelsesrække.36
Fra amerikansk side opretholdtes som tidligere omtalt et eget årligt maritimt øvelsesprogram (US Baltops) for Østersøen, i forbindelse med hvilket
der også blev foretaget flådebesøg navnlig i svenske havne. Mest spektakulært
var slagskibet „Iowas“ besøg i Danmark og deltagelse i en skarpskydnings-

36
Nationale Volksarmee. Kommando der Volksmarine. Chef Aufklärung: Vortrag zum Thema „Die
gewachsene Aggressionsbereitschaft der Seestreitkräfte des COMBALTAP und die Möglichkeiten
zur Unterstützung der Landstreitkräfte“ (april 1986), s. 17. DVM 10/51314. BA-MA. – Foredraget
rummer en omfattende gennemgang af NATO’s planer for og aktiviteter i Østersøområdet.
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Kortet er ligeledes fra den
østtyske efterretningstjeneste og viser de vestlige
opklaringsflys ruter
langs Østtysklands og
Tjekkoslovakiets grænser,
i visse tilfælde med en
sløjfe om Bornholm.
Blandt flytyperne er
SR-71 Blackbird, der fløj
mach 3, og det store
rekognosceringsfly RC135. Andre vestlige opklaringsflyvninger gik
naturligvis dybere ind i
Østersøen.
(Militærarkivet,
Freiburg).

øvelse øst for Bornholm i oktober 1985, der fremkaldte negative kommentarer i den sovjetiske og østtyske presse.
Ser vi på de vestlige flyvninger i Østersøen, var det samlede antal vestlige militærfly, der bevægede sig ind over linjen Travemünde-Gedser-Møn-Falsterbo
fra vest og nord ifølge den ovenstående tabel i årene fra 1981 mellem 2700 og
3300. Hertil kan føjes en isoleret oplysning for året 1988, hvor antallet af vestlige flyvninger angives til ca. 3500.37 Trækkes de i det følgende nævnte ca. 900
efterretningsflyvninger fra, der (i 1986) specifikt var rettet mod DDR, fås tallet for de øvrige vestlige flyvninger, der dels var efterretningsflyvninger længere ind i Østersøen, dels var andre typer af flyvninger, der ikke specifikt henregnes under kategorien „efterretningsflyvninger“ (demonstrationsflyvnin37

Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 143. – Antallet af vestlige skibsindsatser for dette år angives ca. 1100 (Sst.).
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ger, flyvninger i forbindelse med øvelser m.fl.). Dette tal kan have været på
mellem 1800 og 2400 årlige flyvninger.
Specielt de vestlige opklaringsflyvninger langs den østtyske Østersøkyst (og
langs zonegrænsen) er velbelyst. Af en graf fra september 1987 udarbejdet af
den østtyske militære efterretningstjeneste over „Udviklingen med hensyn til
intensiteten af luftopklaringen“ (Entwicklung der Intensität der Luftaufklärung) fra vestlig side fremgår, at flyvningerne langs zonegrænsen og den østtyske
del af Østersøen voksede stærkt fra 1982. Medens det samlede antal af disse flyvninger i 1976 havde været 675 (og i 1968 og 1970 henholdsvis 80 og 545), voksede det til 1287 i 1981, men i 1983 var det på 1779 og i 1986 på 3370. Antallet
af vestlige efterretningsflyvninger i de to områder var altså femdoblet på de
10 år fra 1976 til 1986 og tredoblet fra 1981 til 1986. Af de 3370 flyvninger i
1986 blev 2346 flyvninger foretaget med taktiske opklaringsfly, medens de
1024 blev foretaget af strategiske opklaringsfly. Sagt på en anden måde var
flyvningerne steget fra 1,8 pr. dag til 9,2 pr dag på 10 år. Den stærkt voksende
intensitet af flyvningerne må ses i sammenhæng med den valgte offensive strategi fra den amerikanske administration og som et af dennes mest synlige udslag. Som det fremgår, blev flyvningerne nøje registreret og analyseret af den
østtyske efterretningstjeneste.
Det østtyske talmateriale om „Udviklingen med hensyn til intensiteten af
luftopklaringen“ angiver, for så vidt det omhandler Østersøen, alene flyvningerne over Østersøen langs det østtyske statsområde. Fem vestlige flytyper foretog disse flyvninger, der endte ved Bornholm, hvorefter flyene vendte tilbage,
som det fremgår af en skitse i bilagsmaterialet. Det lader sig desværre ud fra
det til rådighed stående materiale kun for et enkelt år – 1986 – klart angive,
hvorledes flyvningerne fordelte sig på flyvninger langs zonegrænsen og flyvninger langs Østersøen. I 1986 var det samlede antal flyvninger langs zonegrænsen og langs den østtyske Østersøkyst i alt ca. 3300, og heraf udgjorde
flyvningerne langs Østersøkysten de 900, dvs. under en tredjedel.38
Tilstedeværelsen af de mange vestlige flådefartøjer og fly i Østersøen rummede elementer af en styrkedemonstration, der indgik i den ovenfor skildrede overordnede vestlige strategi mod Sovjetunionen. I alle tilfælde fra midten
af 1980’erne skal den endvidere ses som udtryk for den fremskudte vestlige
flådestrategi, der i 1980’erne opererede med offensive NATO-operationer
langt ind i Østersøen i tilfælde af krig. De offensive operationer omfattede
også amfibieoperationer, og US Marine Corps havde ifølge viceforsvarsminister Robert Komer som en af sine optioner en landsætning på den baltiske
Østersøkyst med tre divisioner.39 Den østtyske tolkning af de forstærkninger,
38

Aufklärungsmeldung über die Aufklärungsmöglichkeiten der NATO-Streitkräfte in Zentraleuropa
und im Raum der Ostseeausgänge, September 1987. Er på 28 sider med diverse bilag herunder
„Anzahl der Aufklärungsflüge der Staatsgrenze BRD-DDR/Ostseeraum“ for 1986. VA-01/42525. BAMA. – Tallene for 1968 og 1970 er hentet fra Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 143.
39
Ola Tunander, The Secret War against Sweden, 2004, s. 268.
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der i påkommende tilfælde skulle komme til det danske strædeområde, var i
1986, at disse styrker ikke som oprindelig antaget skulle indføres i kamphandlingerne som „såkaldte forstærkningslandsætninger“, men at de skulle indsættes i rammen af taktiske og operativt-taktiske sø- og luftlandsætninger for at
opretholde et højt angrebstempo.40 Ifølge den østtyske tolkning skulle styrkerne således ikke anvendes til afstivning af forsvaret af Danmark eller SlesvigHolsten, men indsættes i offensive operationer mod Warszawapagtlandene.
En samlet analyse af det vestlige øvelsesbillede i Østersøen gav den østtyske
militære efterretningstjeneste i januar 1988. Analysen fandt følgende hovedtendenser:
– „at øvelserne var rykket tættere på de tre øststaters søgrænser;
– dannelse af styrkekoncentrationer i Østersøen, der lignede indsats i krigstid (således 7. maj 1987 en koncentration på 176 NATO-krigsskibe i Østersøen og strædeområdet);
– forlængelse og intensivering af øvelser med deltagelse af stater, der ikke
indgik i Østersøkommandoen (USA, UK, Canada, Nederlandene);
– øget indsats af „Tornado“-jagerbombeflyet over Østersøen;
– forhøjelse af intensiteten og kompleksiteten af alle øvelses- og uddannelsesforanstaltninger“.41
Konklusionen på den østtyske analyse var, at Vesten igennem 1980’erne intensiverede sine militære aktiviteter i Østersøen og gennem krigslignende aktiviteter øgede presset på de socialistiske Østersølande.
Sammenfattende kan det siges, at NATO-landene i 1980’erne i kraft af øget
militær præsens og intensiverede øvelsesaktiviteter – og i kraft af faldet i de
østlige militære aktiviteter – bliver den militært dominerende part i
Østersøen, der udviklede sig til en vigtig arena for den vestlige styrkepolitik
over for Sovjetunionen og Warszawapagtlandene. Den vigtigste arena for de
vestlige flådeaktiviteter i 1980’erne var dog uden tvivl Norskehavet.

Ubådsincidenterne i de svenske farvande
Fremmede magters operationer med ubåde i de svenske farvande har en lang
historie, men tolkningen af dem ændrede karakter med strandingen af den
sovjetiske Whiskey-klasse-ubåd i indsejlingen til Karlskrona i oktober 1981.
Grundstødningen blev almindeligvis – og også af den svenske militære øverst40
Nationale Volksarmee. Kommando der Volksmarine. Chef Aufklärung. Vortrag zum Thema „Die
gewachsene Aggressionsbereitschaft der Seestreitkräfte der COMBALTAP und die Möglichkeiten
zur Unterstützung der Landstreitkräfte“ (april 1986), s. 17a. DVM 19/51314. BA-MA.
41
Nationale Volksarmee. Kommando der Volksmarine. Chef Aufklärung: Zuarbeit für Stellvertreter
des Ministers und Chef der Volksmarine für Vortrag im Ministerium für Nationale Verteidigung
(05.01.1988), s. 5. DVM 10/51314. BA-MA.
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befalende i en rapport om hændelsen – tolket som vidnesbyrd om et sovjetisk
indtrængningsforsøg i Gåsefjärden som led i en efterretningsoperation. Når
denne tolkning i dag vanskeligt lader sig opretholde, skyldes det, at man har
svært ved at forestille sig, at de sovjetiske flådemyndigheder ville handle så inkompetent, at de sendte en ældre, nukleart bestykket patruljeubåd ud på en
mission af denne karakter, der tilmed på det pågældende sted på grund af
vanddybden skulle gennemføres i uddykket tilstand.42 En autorisation fra
mindst den sovjetiske flådeledelse ville formentlig have været nødvendig, hvis
der virkelig havde været tale om en planlagt indtrængningsoperation, og den
ville næppe være blevet givet på det foreliggende grundlag.43 Fra sovjetisk side
sendte man i oktober 1981 en flåde til området ved Karlskrona og krævede
ubåden frigivet. Man gjorde gældende, at ubåden havde været på patrulje, og
at strandingen skyldtes navigationsfejl, et standpunkt man aldrig er fraveget.44
Men strandingen og den blotte tilstedeværelse af ubåden ved indsejlingen
til Karlskrona-flådebasen – der udviklede sig til en international mediebegivenhed – var selvsagt diskrediterende for Sovjetunionen, og incidenten blev
også af sagkyndige – således i en analyse af den danske efterretningstjeneste,
jf. kapitel 77 – tolket som en bekræftelse af tidligere antagelser om sovjetisk
ubådstrafik i de svenske farvande. I analysen, der indgik i en (hemmelig) efterretningsoversigt, antog FE korrekt, at ubåden havde deltaget i den forholdsvis nyoprettede patruljetjeneste, som sovjetiske ubåde udførte i Østersøen. Det var første gang efterretningsoversigtens modtagere blev informeret
om disse sovjetiske ubådspatruljer. Generelt var FE dog mere optaget af, at en
sovjetisk ubåd på patrulje i Østersøen medbragte kernevåben – hvilket stred
mod, hvad man hidtil havde troet – end af, om den havde søgt at løse en efterretningsopgave.

42

Af de nævnte grunde betvivlede kommandør Karl Andersson – den svenske søofficer der gennem
flere dage afhørte besætningen på den sovjetiske ubåd – at ubåden havde været på en efterretningsopgave. Han lagde også vægt på, at fem personer havde hørt ubådens dieselmotorer, der ikke
ville være blevet anvendt i en indtrængningsopgave. Hans vurdering fik ingen indflydelse på den officielle rapport om incidenten, jf. Dan Josefsson, 20 år av krig: En svensk skandal att skratta och gråta åt
(www.etc.se/arkivet/textarkiv/Dans_artiklar/dj_990701_ubatsskandal.html).
43
For autorisationen gennem de forskellige flådeinstanser i Sovjetunionen i forbindelse med en følsom ubådsoperation mod den amerikanske østkyst i 1985 se Gary E. Weir and Walter J. Boyne, Rising
Tide. The Untold Story of the Russian Sumarines that Fought the Cold War, s. 203f.
44
I.M. Kapitanets, Na slusjbe Okeanskomu Flotu 1946-1992. Sapiski komandujusjtjego dvumja flotami [På
tjeneste for Oceanflåden. Optegnelser af chefen for to flåder], Moskva 2000, s. 508-12. Admiral
Kapitanets, der i 1981 var chef for Østersøflåden, giver i disse erindringer nye oplysninger om ubåden S-137’s togt i 1981. Efter at have gennemført patruljering øst for Bornholm i 25 døgn havde
ubåden ligget 10 døgn i Świnouj ście og derefter på ny patruljeret 25 døgn øst for Bornholm. Under
tilbagesejlingen fra patruljetjenesten var den havnet i et trawl og havde fået beskadiget antennen til
radiopejleapparatet. Dette blev ikke meldt tilbage. Fejlen med hensyn til stedsbestemmelse voksede
efter nogle døgn til 56 sømil, og astronomisk stedbestemmelse blev ikke foretaget. Dette førte til
strandingen. Ansvaret for affæren lægges af admiralen på stabschefen ved ubådsflotillen, på ubådskaptajnen, på styrmanden og de vagthavende officerer, der alle anklages for uansvarlighed og slendrian.
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De omfattende ubådsaktioner i svenske farvande, der for årene 1981-1992
løb op i ca. 2550 rapporter om „optiske observationer“ af ubåde, blev i almindelighed, også af opinionen, tillagt Sovjetunionen, selv om der ikke forelå
konkrete beviser. I en række engelsksprogede bøger om søkrigsførelse blev tildragelserne i 1982 og 1984 (Karlskrona) og specielt Hårsfjärden 1982 beskrevet som sovjetiske offensive specialstyrkeoperationer (spetsnas) og i øvrigt de
eneste kendte under den kolde krig.45 Vurderingerne af betydningen af operationerne varierede i øvrigt betydeligt fra iagttager til iagttager.
Et vendepunkt i ubådsincidenternes historie indtrådte først, da den tidligere amerikanske forsvarsminister Caspar Weinberger i et interview med
svensk TV den 7. marts 2000 åbenhjertigt fortalte, at NATO-ubåde eller vestlige ubåde regelmæssigt havde opereret i svenske farvande i 1980’erne for at
teste det svenske forsvar. Ifølge Weinberger skete der ikke nogen besejling af
svensk farvand eller test af det svenske forsvar uden efter samråd med svenske
myndigheder. Samstemmende bekræftede den tidligere britiske marineminister Sir Keith Speed i svensk TV den 11. april 2000, at britiske „Oberon“ubåde efter aftale havde opereret i svenske farvande for at teste det svenske
kystforsvar. Den danske generalløjtnant Kjeld Hillingsø udtalte i samme TVprogram: „Man var interesseret i at afprøve, om Sverige for det første var i
stand til og for det andet villig til at forsvare sit territorium. Det var en legitim
NATO-interesse. Nordmændene og danskerne kunne sige til de andre NATOlande: „Vi stoler på svenskerne. De vil afgjort forsvare den flanke“. Men stormagterne og supermagterne foretrak selv at indhente deres oplysninger, selv
at bekræfte dem.“46
I 2000 blev det således for første gang tilkendegivet af vestlige beslutningstagere og officerer, at vestlige magter havde opereret i de svenske farvande i
egentlige operationer. Med disse udtalelser kunne de ikke få tegn på vestlige
ubådsaktiviteter i de svenske farvande sættes i perspektiv. En svensk forsker
konkluderede i 2001 i en omfattende undersøgelse af tildragelserne i
Hårsfjärden i 1982, at det efter al sandsynlighed var vestlige ubåde, der udførte de store ubådsoperationer i de svenske farvande i 1982 og 1984.47
En hovedpointe vil i dag være, at de vestlige ubåde, der deltog i operationerne i 1982 og senere, bevidst søgte at tiltrække sig opmærksomhed ved at
optræde i relativt tætbefolkede områder og ved at fremvise periskopet eller
endog dele af ubådstårnet. Dette strider mod al professionel ubådspraksis,

45

Ola Tunander, The Secret War against Sweden, s. 294ff.
Sst, s. 246. – Ifølge chefen for den sovjetiske Østersøflåde, admiral I. M. Kapitanets, opererede de
vesttyske og danske ubåde også i de svenske farvande. Ubådene forlod deres baser om natten og forsøgte at komme ubemærket forbi de østlige vagtskibe ved at benytte svensk territorialfarvand (Jf. Na
slusjbe Okeanskomu Flotu 1946-1992, s. 526).
47
Ola Tunander, Hårsfjärden. Det hemliga ubåtskriget mot Sverige, 2001. Forfatteren betegner dette værk
som et udkast til bogen The Secret War against Sweden. US and British Submarine Deception in the 1980s,
2004. – Der er inkorporeret nyt materiale i 2004-udgaven.
46
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som netop går ud på, at operationerne skal være hemmelige – en opdaget
ubåd er en jaget ubåd. Som en svensk ubådskaptajn udtrykte det i 1982: „Det
spørgsmål, som altså må besvares, er hvorfor de fremmede ubåde så ofte opdages, når svenske ubåde i samme situation (i svensk farvand), næsten aldrig
bliver opdaget. Årsagen kan ikke være, at fremmede ubådsbesætninger er
dårligere uddannet, tværtimod har de, da de er blevet udsat for kvalificeret
ubådsjagt, vist bevis på stor dygtighed. Den eneste forklaring, jeg kan finde,
er helt enkelt den, at ubådene bliver opdaget, fordi de vil opdages“.48
Den sovjetiske grundstødning ud for Karlskrona i oktober 1981 – „Whiskey
on the rocks“ – åbnede en mulighed for fortsat at belaste Sovjetunionen på
ubådsområdet. En mulighed som de amerikanske og svenske flådekredse, der
ifølge forsvarsminister Caspar Weinberger aftalte operationerne, prøvede at
udnytte. Operationerne kan i udgangspunktet være begyndt som rene testoperationer, således som Weinberger skildrer det. Ud fra det foreliggende
kan det ikke afgøres, hvor initiativet til at give operationerne en psykologisk
dimension er taget.
Som en følge af de ubådsoperationer, som flere vestlige lande gennemførte
i de svenske farvande i 1980’erne, skabtes gennem medierne billedet af en
alvorlig sovjetisk trussel mod Sverige i 1980’erne. De tilbagevendende ubådsoperationer i de svenske farvande blev tillagt Sovjetunionen, der for den svenske og den internationale opinion fremstod som en magt, der ensidigt og arrogant varetog egne strategiske interesser og truede neutrale, venligtsindede
stater. Herigennem ændredes også det traditionelle billede af Østersøen som
et lavspændingsområde, hvor alle lande til en vis grad havde lagt bånd på sig
selv og afholdt sig fra maritime provokationer. Forholdet mellem Sverige og
Sovjetunionen blev i årevis dybt belastet af sagen. Som vi har set, jf. kap. 77,
voldte fremvæksten af en tilsyneladende væsentligt forøget sovjetisk trussel i
nærområdet i 1980’erne i årevis hovedbrud for den danske militære efterretningstjeneste, der havde svært ved at få denne nye udvikling til at passe sammen med de øvrige udslag af sovjetisk militærpolitik.49
Ubådsoperationerne i de svenske farvande førte til en krise i det offentlige
liv i Sverige og fik vidtrækkende politiske og militære konsekvenser. En sov48

Ola Tunander, Hårsfjärden, s. 257.
Som beskrevet i afsnittet om FE’s vurdering af ubådsoperationerne endte FE med at tolke dem
som en sovjetisk strategisk operation. I 1988 konkluderede den danske militære efterretningstjeneste, at
krænkelserne var udtryk for Sovjetledelsens godkendelse af „problematiske, men samtidig væsentlige militære behov sandsynligvis begrundet i operative forhold“ (FE’s arkiv: Truslen mod Danmark
1988, s. 23). Med andre ord lagde Sovjetunionen gennem ubådsoperationerne gennem år et pres på
Sverige for at opnå en svensk tilpasning til sovjetiske målforestillinger. Sovjetunionen søgte at
skræmme Sverige gennem et uigennemsigtigt ubådsspil. Men de sovjetiske motiver til at gøre dette
forekommer ganske uklare, og det kan hurtigt slås fast, at omkostningerne ved ubådsoperationerne
var meget store i form af tab af goodwill og en svensk oprustning, som kun kunne gavne Vesten, der
havde en skjult forbundsfælle i Sverige. Med andre ord: ubådsincidenterne var tabsgivende for
Sovjetunionen, der ikke havde nogen grund til at gennemføre dem. – Tolkningen strider også mod
den generelt forsigtige linje, der indførtes i sovjetisk militærpolitik i 1980, efter at sovjetledelsen
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jetisk trussel mod Sverige blev pludselig følt meget nærværende af den svenske befolkning. Medens Sovjetunionen i 1976 kun blev opfattet som en direkte trussel mod Sverige af 6 % og som en trussel eller uvenlig stat af 27 %,
var billedet efter den sovjetiske Whiskey-ubåds stranding i oktober 1981 et
helt andet. Nu opfattede 34 % af den svenske befolkning Sovjetunionen som
en direkte trussel og 71 % som enten en trussel eller som uvenlig over for
Sverige. Efter Hårsfjärden og ubådskommissionens rapport steg tallene yderligere: 42 % betragtede Sovjetunionen som en direkte trussel og hele 83 %
som en trussel eller som uvenlig over for Sverige. Disse tal holdt sig gennem
en række år og vidnede om, at den svenske befolkning som følge af begivenhederne helt havde ændret syn på Sovjetunionen. Udviklingen førte til en forøgelse af det svenske forsvarsbudget.50
Ubådsoperationerne skabte en stemning af mistillid i Sverige mellem politikere og dele af forsvaret og også internt inden for forsvaret. Hverken statsminister Olof Palme eller forsvarsminister Anders Thunborg troede på forsvarsstabens rapport af 18. april 1983, der entydigt udpegede Sovjetunionen
som den krænkende part, men de følte sig af politiske grunde tvunget til at
acceptere den og nedkøle forholdet til Sovjetunionen. Også internt i forsvaret opstod der misstemning over såvel manglende information som over
dispositionerne under ubådsjagten. Enkelte høje officerer blev beskyldt for at
have samarbejdet med Sovjetunionen og ladet ubådene slippe ud.51 I 1985 angreb en kreds af officerer under den såkaldte „søofficerernes revolte“ ledet af
kommandør Hans von Hofsten statsminister Olof Palme for ikke at tage den
sovjetiske trussel alvorligt. Ingen i de snævert involverede svenske og udenlandske flådekredse tog under dette begivenhedsforløb initiativ til at underrette den svenske regering om sagernes rette sammenhæng.
Sagen om ubådskrænkelserne i Sverige berører flere vigtige aspekter af den
kolde krigs historie, herunder også det mangeårige, skjulte militære og efterretningsmæssige samarbejde mellem Sverige og vestmagterne, der tilsyneladende i et vist omfang foregik, uden at det politiske miljø i Sverige var involveret. Herigennem skabtes et – sammenlignet med andre vestlige lande – formentlig ret enestående råderum for de ledende officerer, der opretholdt kontakten med USA og NATO.52 Her var formentlig tale om personlige kontakhavde registreret de vestlige reaktioner på invasionen i Afghanistan. I juni 1980 afviste som tidligere
omtalt såvel den sovjetiske generalstab som politbureauet enhver tanke om en militær indgriben i
den polske krise. Man ville ikke gribe ind, selv om den polske ledelse anmodede om det (Matthew
J. Ouimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy, s. 201f).
50
Ola Tunander, The Secret War against Sweden., s. 286f.
51
Sst., s. 174, 207ff, 300. – En svensk efterretningstjeneste undersøgte (jf. Sst. s. 174), om viceadmiral Bror Stefenson, der ledede ubådsjagten i 1982, var sovjetisk agent (!).
52
I Sverige var det dog ikke noget nyt, at den militære elite søgte at drive forsvars- og udenrigspolitik på egen hånd. Dette skete ud fra en protysk og antirussisk/antisovjetisk holdning allerede i forbindelse med 1. verdenskrig og var i udpræget grad tilfældet i årene 1939-1941 (jf. Sverker Oredsson,
„Stormaktsdrömmar och stridsiver. Ett tema i svenskt opinionsbildning och politik 1910-1942“, i
Scandia. Tidskrift för historisk forskning, bd. 59, årg. 1993, s. 277ff).
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ter på højeste officersniveau og uden „dokumentspor“. Det var derfor ikke
uden grund, når den amerikanske forsvarsminister James Schlesinger i et
interview i 1993 skelnede mellem det „politiske“ Sverige og det „militære
Sverige“.53

Vurdering af Reagan-administrationens psykologiske
krigsførelse
Præsident Reagan tilkendegav efter „Able Archer“-øvelsen i slutningen af
1983, at det ikke havde været administrationens hensigt at skabe det indtryk
i Sovjetunionen, at der forelå en amerikansk krigstrussel. Præsidenten har
dog givetvis været klar over risikomomenterne ved den strategiske offensiv,
han selv havde indledt over for Sovjetunionen, men måske er han først på
dette tidspunkt blevet betænkelig ved den konkrete implementering.
Forholdet var – som viceforsvarsminister Fred Iklé antydede i en artikel om
den aktuelle betydning af psykologiske operationer (Psyop) og politisk krigsførelse (Polwar) – at man i realiteten agerede i grænseområdet mellem krig
og fred. Viceforsvarsministeren skrev i 1989: „Den tilnærmelsesvise militære
paritet mellem supermagterne forøger betydningen af psykologiske operationer (PSYOP) og politisk krigsførelse (POLWAR). Større modstandere, der militært er lige stærke og i samme grad er i stand til at tilintetgøre hinanden, må
vende sig bort fra egentlige krige, når de skal afgøre deres reelle konflikter.
Politisk krigsførelse og psykologiske operationer rummer en lavere risiko for
optrapning…I denne tidsalder med supermagtkonfrontation er det ikke
længere morsomt at sætte Clausewitz’ maksime „Krigen er fortsættelsen af politikken med andre midler“ på hovedet. I vor moderne verden er den internationale politik fortsættelsen af krigen med andre midler…Vi lever i en
tidsalder med politisk krigsførelse og psykologiske operationer“.54
Den psykologiske krigsførelse, den amerikanske administration greb til,
byggede i hovedsagen på kalkulerede provokationer udført af flyvevåbenet og
flåden, og der må af samme grund antages at have været forudset et ikke ubetydeligt risikoelement. Det forhold, at der ikke blev udfærdiget dokumenter i
disse sager, jf. viceforsvarsminister Fred Iklés ovenfor nævnte udtalelse til
Peter Schweizer, indikerer også, at der var tale om en risikofyldt politik, som
ingen ønskede at skulle stå til ansvar for. Da denne politik blev udformet og
gennemført i dybeste hemmelighedsfuldhed, har vi heller ingen viden om,
hvilke chancer, man fra amerikansk side var beredt til at løbe. Vi ved kun, at

53

Ola Tunander, The Secret War against Sweden, s. 306, 313 note 98.
Fred C. Iklé, The Modern Context, in: Carnes Lord and Frank B. Barnette, Political Warfare and
Psychological Operations: Rethinking the US Approach, Washington DC, National Defense University
Press, 1989, s. 3.
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operationerne, som omtalt af en kilde, afstedkom efterfølgende rapporter
(„after action reports“). Den slags rapporter, der er rutine i mange forsvar,
gør det muligt for chefer og andre at vurdere, i hvilket omfang den stillede
opgave er blevet løst, om modparten har reageret etc.
Vi ved desværre også meget lidt om de overordnede overvejelser, der lå bag
intensiveringen af det amerikanske program for psykologiske operationer
under Reagan. Det var klart, at hensigten med aktionerne bl.a. var at forurolige og forvirre den sovjetiske ledelse gennem styrkedemonstrationer og
uventede handlinger, der viste, hvad man ville kunne præstere i en krigssituation over den sovjetiske modstander, specielt ved at udnytte de svage
punkter i det sovjetiske forsvar. Dette havde været et af målene i de planer for
psykologisk krigsførelse, der var blevet udviklet i Washington i begyndelsen af
1950’erne, og hvor man specifikt havde søgt at stresse et dårligt fungerende
beslutningstagerapparat i Moskva.55
Men hvad tilsigtede man derudover i den aktuelle situation i 1981, da programmerne udvidedes? Skulle den sovjetiske ledelse stresses og holdes i uvished, så den mistede lysten til at intervenere i det kriseramte Polen? Eller
skulle den formås til at afstå fra et engagement i Nicaragua, således som man
noget overdrevent frygtede i Washington i Reagans første præsidentperiode?
Det var givetvis et hovedmål for den nye administration i Washington at
svække – ja helst udrydde – den såkaldte Bresjnev-doktrin (fra 1968), der
ifølge en gængs fortolkning begrænsede de socialistiske staters suverænitet og
gav Sovjetunionen ret til at intervenere, hvis et enkelt socialistisk land skadede den fælles sag. Det er absolut en mulighed, at man i Washington tilsigtede at øge omkostningerne ved en sovjetisk intervention, og det er en mulighed, at man har ladet sig inspirere af Carter-administrationen, der også brugte
militære styrkedemonstrationer – jf. den omtalte skærpelse af den vestlige militærpolitik i Østersøen i 1979 – i sine bestræbelser på at vanskeliggøre en sovjetisk indgriben i Polen.
Det er svært at svare på, om der kan konstateres en direkte effekt af den
amerikanske psykologiske krigsførelse i spørgsmålet om en eventuel sovjetisk
indgriben i Polen, der jo var et brændpunkt i 1980-81, navnlig fordi Sovjetunionen frygtede, at den siden pavebesøget i Polen i 1979 manifesterede religiøse nationalisme ville brede sig til den vestlige del af Sovjetunionen.56
Derimod ved vi i dag, at de sovjetiske myndigheder var stærkt optaget af eventuelle vestlige reaktioner på det politiske og økonomiske område. Beslutningsprocessen i Moskva i juni 1980, da en mulig militær intervention i Polen
55

Jf. Gregory Mitrovich, Undermining the Kremlin. America’s Strategy to Subvert the Soviet Bloc, 1947-1956,
2000, s. 60ff, 181ff.
56
Matthew J. Ouimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy, 2003, s. 118. –
Ifølge en bulgarsk kilde, var KGB i 1979 af den opfattelse, at valget af den polskfødte kardinal Karol
Wojtyla til pave i 1978 skyldtes den amerikanske sikkerhedspolitiske rådgiver Zbigniew Brzezinski,
der ønskede at skabe uro i Polen og bryde de sovjetisk-polske bånd (Sst. s. 120).
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blev overvejet, er kildemæssigt velbelyst. Den sovjetiske generalstab (med én
undtagelse: marskal Viktor Kulikov) var absolut imod en intervention og det
samme var politbureauet, der holdt møde umiddelbart efter og fik refereret
generalstabens grunde. Som påpeget af Mikhail Suslov, der ledede politbureaumødet i Bresjnevs fravær, var hovedargumentet imod en intervention
især de politiske omkostninger. Sovjetunionen kunne ikke tåle en ny stærk
international fordømmelse (som det var sket ved Afghanistan-invasionen).
Politbureauet ville derfor under ingen omstændigheder sende egne eller andre tropper til Polen, ej heller hvis den polske ledelse bad om det.57
Det var bemærkelsesværdige ord fra Sovjetunionens hovedideolog, der
med nogle få sætninger angav, at Østblokkens enkelte lande havde fået et
større råderum, at Bresjnev-doktrinen næppe gjaldt mere, og at Sovjetunionen havde så megen brug for den omgivende verden, at den ikke kunne leve
med konsekvenserne (måske især de økonomiske) af en ny international fordømmelse. Allerede nu havde Afghanistan-invasionen udviklet sig til så bitter
en lærestreg, at den under ingen omstændigheder måtte gentages.
Vender vi tilbage til den amerikanske politik må det konstateres, at de
destabiliserende aktiviteter langs Sovjetunionens periferi langtfra var risikofri.
Der blev kalkuleret med risikoen for militære sammenstød og dermed for militær eskalation, og man spørger sig i dag, hvorfor de betænkeligheder, der
var blevet artikuleret i 1950’erne, ikke også gjorde sig gældende i 1980’erne.
Sovjetunionen havde svagheder rent varslingsmæssigt mod nord og mod øst,
men kunne jo vælge at svare igen andre steder. Sagen er formentlig, at
Reagan-administrationen satte ind, hvor man forventede at stå stærkest og
derfor kunne tillade sig at løbe visse militære risici. Hertil kom, at Sovjetunionen tilsyneladende heller ikke i større omfang svarede igen på de vestlige
provokationer, hvilket måske indbød til flere.
Det er anno 2005 ikke vanskeligt at forstå, at Pentagon holdt disse operationer yderst hemmelige og begrænsede dokumentationen mest muligt. Den
stadige stressning af den sovjetiske ledelse og af de sovjetiske varslingssystemer, der blev foretaget og bl.a. synes at have spillet en rolle i forbindelse med
nedskydningen af det sydkoreanske passagerfly (KAL-Flight 007) 1. september 1983, kunne bringe administrationen i Washington i defensiven, hvis oppositionen i USA eller en kritisk presse begyndte at spørge. Spørgsmålene
ville gå på, hvordan disse aktiviteter harmonerede med det officielle fjendebillede af et militært overlegent Sovjetunionen, der søgte verdensmagten, når
det samtidig måtte affinde sig med, at hovedmodstanderen kunne tillade sig
at udføre krigslignende operationer uden for dets grænser. Hvor stor kunne
den militære trussel fra Øst så være? Kritikere kunne også spørge, om det var
rationelt til stadighed at stresse Moskva på varslingsområdet i en situation,
57

Matthew J. Quimet, Sst., s. 199ff. – Kilden til oplysningerne er armégeneral Anatolij I. Gribkov, der
deltog i mødet i generalstaben.

494

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 78 rettet V

09/06/05

14:29

Side 495

hvor nerverne tilsyneladende var på højkant i Moskva, og hvor den sovjetiske
varslingstjeneste kunne komme i den situation, at den på få minutter skulle
vurdere, om man var udsat for et kernevåbenangreb fra USA eller ej (som det
skete i september 1983, da varslingssystemet i Moskva meldte et sådant angreb, jf. kap. 79).
Retrospektivt kan der konstateres elementer af hasard og eventyrpolitik i
den psykologiske krigsførelse, som den blev praktiseret af Reagan-administrationen. Den udgjorde sammen med retorikken specielt på kernevåbenområdet en spændingsskabende faktor og må i dag betragtes som det betænkeligste element af de mange elementer, der indgik i den strategiske offensiv mod
Sovjetunionen i 1980’erne. Foretager man det tankeeksperiment, at man fra
sovjetisk side havde valgt at besvare den amerikanske konfrontationspolitik
under Reagan med militære udfordringer, der matchede de amerikanske,
havde den kolde krig ikke kunnet undgå at gå over i et mere intensivt stadium. „Fortsat Øst-Vest-konfrontation, tilspidset ved gensidig oprustning, kunne
have ført til en krise af samme størrelse som Berlin-krisen i 1961 eller Cubakrisen i 1962“, siger to fremtrædende amerikanske forskere om denne variant.58
Det var uden tvivl store betænkeligheder ved disse elementer af Reagan-administrationens politik over for Sovjetunionen, der kom til orde i en udtalelse
fra Reagans første udenrigsminister Alexander Haig, der havde kendskab til
aktiviteterne fra sin plads i National Security Planning Group. General Haig,
der 1974-79 var NATO’s øverstkommanderende i Europa, udtalte til en journalist i august 1984: „Russerne forblev meget, meget mådeholdne, meget, meget ansvarlige i denne administrations første tre år. Jeg vægrede mig ved at tro
på deres tålmodighed“. I ordene lå gemt en ganske alvorlig anklage for uansvarlighed mod Reagan-administrationen fra en officer og embedsmand, der
havde indsigt og havde haft betænkeligheder, og som næppe nogen ville beskylde for at være sovjetvenlig.59

58

George W. Breslauer and Richard Ned Lebow, Leadership and the End of the Cold War: A
Counterfactual Thought Experiment, CIAO working papers, 2000 (http://www.ciaonet.org/wps/
brg01), s. 10f.
59
“The Soviets stayed very, very moderate, very, very responsible during the first three years of this
administration. I was mindboggled with their patience“. Citeret efter Raymond L. Garthoff, The Great
Transition. American-Soviet Relations and the End of the Cold War, 1994, s. 131.
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79 · Vurderingen i dag: østlige reaktioner
på den ændrede vestlige militærpolitik.
Operation „Rjan“
Interne vurderinger. Møderne i Warszawapagtens
forsvarsministerkomité
Skærpelsen af den amerikanske holdning over for Sovjetunionen, der satte
ind under Ford-administrationen i Washington, blev straks registreret, men
førte ikke umiddelbart til ændringer af Sovjetunionens hidtidige politik.
Målet var gennem Ford- og Carter-perioden tilsyneladende at videreføre den
détentepolitik, der havde været ført i Nixon-perioden og ikke været ufordelagtig for Sovjetunionen, der følte, at landet havde vundet indflydelse globalt
set og nu magtmæssigt stod som USA’s jævnbyrdige. I egen vurdering stod
Sovjetunionen i midten af 1970’erne så stærkt militært som aldrig før efter
mange års arbejde med at udbygge og modernisere alle grene af det militære
apparat. Som en sovjetisk general noget selvsikkert udtrykte det i den tidligere citerede tale, som den polske generalstabsofficer Ryszard Kuklinski påhørte på Vorosjilov-akademiet i Moskva i 1975, og hvis indhold polakken
videregav til CIA: „Vi har overlegenhed på landjorden, i luften og på havet“.
Det skal bemærkes, at den sovjetiske general talte om det europæiske krigsteater, hvor Warszawapagtstyrkerne efter hans opfattelse kunne tilintetgøre
NATO-styrkerne på 10-12 dage og uden brug af kernevåben.1
Det forekommer også i dag rimeligt at betragte 1970’ernes midte som højdepunktet af den østlige militære styrke på den europæiske scene, men i anden halvdel af 1970’erne ændrede billedet sig til Vestens fordel. Warszawapagtlandenes selvtillid på det militære område skulle snart blive rystet gennem den militærteknologiske udvikling og en ny vestlig militærpolitik. Disse
temaer blev allerede fra 1976 genstand for kommentering på højeste niveau
internt i Warszawapagten under statsledernes årlige møder samt på møderne
i Warszawapagtens forsvarsministerkomité, det øverste militærfaglige råd inden for Warszawapagten. Et oprindelig hemmeligtstemplet, meget omfattende
tysksproget materiale fra de sidstnævnte møder er alment tilgængeligt på
PHP’s hjemmeside, men er indtil videre kun blevet udnyttet i begrænset omfang af forskningen. I det følgende vil kommentarerne på møderne i specielt
forsvarsministerkomiteen blive behandlet med særligt henblik på at uddrage
1

Benjamin Weiser, A Secret Life. The Polish Officer, His Covert Mission, and the Price He Paid to Save His
Country, 2004, s. 122.
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de interne vurderinger af og reaktioner på den militære udvikling i Vesten.
Møderne afholdtes mellem ligesindede og på højeste militærpolitiske niveau
og synes ikke i udpræget grad at være præget af propagandahensyn. Men de
afspejlede i deres sprog og tilgang selvsagt den marxistisk-leninistiske ideologi, hvilket navnlig kommer til udtryk i vurderingerne af Vestens intentioner.
I de af den militære sagkundskab gennemførte analyser af den vestlige kapabilitetsudvikling blev der i mindre grad tænkt ideologisk. Men ikke uventet
var worst case-elementet i disse militære analyser umiskendeligt.2 Fra anden
halvdel af 1970’erne tegnedes generelt et dystert billede af en støt voksende
militær kapabilitet og udfordring fra Vestens side med henblik på at erhverve
militær overlegenhed over Warszawapagtlandene.
Set i et tilbageskuende perspektiv kan det i dag siges, at 1976 udgjorde et
vendepunkt i den østlige vurdering af såvel Vestens militære intentioner som
kapabiliteter. På mødet i Warszawapagtens forsvarsministerkomité i Sofia i dagene 10.-11. december 1976, der krydredes af en rumænsk dissens med hensyn til dagsordenens punkter, havde chefen for den østtyske militære efterretningstjeneste T. Gregori et indlæg om „NATO-stridskræfternes vigtigste udklingsretninger og tilstand i den vestlige retning [dvs. på Centralfronten]“. Af
generalens indlæg, der givetvis var afstemt med den sovjetiske generalstab,
fremgik klart, at Warszawapagten ved udgangen af 1976 opererede med forudsætningen om en øget militær udfordring fra Vesten, dvs. et ændret og
skærpet trusselsbillede.
I sit noget dystre indlæg fremhævede den østtyske efterretningsofficer, at
den østlige fredsoffensiv var blevet mødt med en oprustningsoffensiv („en alsidig udbygning af NATO’s styrker“) for at ændre det militære styrkeforhold
til NATO’s fordel. Det påpegedes, at NATO ville fordoble sine rustningsudgifter, der i 1985 skulle være på mere end 300 milliarder dollar. Blandt de stater,
der øgede sine forsvarsudgifter under amerikansk tryk, blev også nævnt
Danmark. Under den særdeles detaljerede fremlæggelse (talen fylder 28 sider) blev det nævnt, at NATO’s øverstbefalende kunne disponere over strategiske kernevåbenstyrker, der kunne rette ca. 1500 angreb mod Warszawapagtlandene, hvortil kom de ham direkte underlagte taktiske kernevåben (180
Pershing-systemer og ca. 1.000 kernevåben på fly og skibe). Fra 1979 ville
USA’s mulighed for at gennemføre massive kernevåbenangreb blive øget gennem nye våbensystemer („Trident-ubåde“, B-1-bombefly). Derudover nedsatte NATO mobiliseringstiden, øgede forstærkningsmulighederne (således
ikke mindst i området ved de danske stræder) samt øgede antallet af styrker
2

Vojtech Mastny finder, at de sovjetiske vurderinger ironisk nok kan siges at udgøre et spejlbillede
af den måde, hvorpå konservative amerikanske analytikere fortolkede motiverne bag den sovjetiske
militærmagts uafbrudte vækst under détenten, jf. Vojtech Mastny, „Did East German Spies Prevent a
Nuclear War“ (s. 1), Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact. Stasi Intelligence on
NATO. November 2003, Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact, www.isn.ethz.
ch/php.
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generelt. Kampkraften ville blive væsentligt øget gennem nye raket- og artillerisystemer, panserværnet ville indtil 1985 næsten blive fordoblet (bl.a. gennem helikoptere), flystyrkerne ville få en ny kapacitet gennem tilførelse af ca.
600 jagerbombere („Tornado“) til de britiske og vesttyske luftstyrker (heraf
ca. 110 til strædeområdet ved Østersøen) etc., etc. Som tidligere nævnt havde
DDR gennem sine agenter fri adgang til NATO’s hemmeligheder, og der er
næppe tvivl om, at talen byggede på relevant NATO-planlægningsmateriale.
I sin konklusion slog den østtyske efterretningsofficer fast, at der var tale
om den med hensyn til kvalitet, omfang og virkning betydeligste fornyelse og
modernisering af NATO-styrkerne siden deres udrustning med kernevåben
[dvs. siden slutningen af 1950’erne]. NATO-styrkernes stærkt voksende kampkraft bevirkede, at NATO i fremtiden i langt højere grad kunne rette overraskende og stærke angreb med og uden kernevåben. Muligheden for en
overraskende udløsning af en aggression var forhøjet. Ifølge den østtyske officer viste NATO’s øgede anstrengelser, „at imperialismen alvorligt og vedholdende forbereder sig på en krig“ („dass sich der Imperialismus ernsthaft und
beharrlich auf einen Krieg vorbereitet“). Det må formentlig tolkes som udtryk for en vis uro, at der i spørgsmålet om Vestens intentioner hentes gamle
stereotyper frem, der ellers havde hvilet et stykke tid. Den østtyske officer pegede på, at egen militær efterretningstjeneste havde fået en voksende rolle i
forbindelse med erkendelse af fjendens hensigter og med henblik på at forudse mulige ændringer af situationen i tide. Talen mundede ud i gentagne og
udbyggede opfordringer om „til stadighed at give udviklingen af alle former
for militær efterretningsvirksomhed og i særdeleshed den strategiske stor opmærksomhed“.3
På næste års møde i forsvarsministerkomiteen i Budapest (29.11.-2.12.
1977), der også blev præget af markant rumænsk dissens, behandledes, ud
over standardisering af materiel, troppeføring under nye vilkår med fokus
specielt på indførelse af „automatiserede føringssystemer“, og de krav denne
nye udvikling rejste. Derudover rejste den øverstkommanderende for
Warszawapagtstyrkerne marskal Kulikov kravet om oprettelse af et samlet
kommandosystem for Warszawapagtstyrkerne i fredstid. Begrundelsen var, at
NATO’s militære ledelse lagde vægten i deres forberedelser på et overraskende angreb med alle midler, hvilket ifølge den øverstkommanderende udelukkede, at man kunne fortsætte med den hidtidige praksis med etablering af føringsorganerne ved starten af en krig. Den sovjetiske forsvarsminister Ustinov
bad også på mødet om DDR’s støtte til et forslag om oprettelse af en fælles

3

Vortrag vor dem Komitee der Verteidigungsminister der Staaten des Warschauer Vertrages zum
Thema “Die wichtigsten Entwicklungsrichtungen und der Zustand der NATO-Streitkräfte in der
Westlichen Richtung“. Er gengivet under Records of the Committee of the Ministers of Defense, mødet i Sofia den 10.-11. december 1976, på webside fra „Parallel History Project on NATO and the
Warsaw Pact“, www.isn.ethz.ch/php.
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Møde i Warszawapagtens forsvarsministerkomité, Berlin, 20. oktober 1983. Den sovjetiske forsvarsminister Dmitrij Ustinov underskriver et dokument, mens marskal Nikolaj Ogarkov (th) ser
til. (Militærarkivet, Freiburg).

kommando for De Forenede Østersøflåder.4 De sovjetiske fremstød på mødet
må ses i forlængelse af tidligere initiativer. Det fremgår af polske oplysninger,
at Sovjetunionen allerede i maj 1977 i en stabsøvelse („Sapad-77“) havde søgt
at demonstrere behovet for et nyt centraliseret kommandosystem inden for
Warszawapagten.5
Under forsvarsministrenes møde i Berlin 4.-7. december 1978, der også til
en vis grad prægedes af rumænsk dissens, lancerede Sovjetunionen den
tolkning af den militærpolitiske situation, at NATO-staterne gennem de nye
langsigtede militærprogrammer søgte at tilkæmpe sig militær overlegenhed
over Warszawapagtstaterne. På baggrund af NATO-staternes „krigsforberedelser“ opfordredes fra sovjetisk side til en styrkelse af Warszawapagtlandenes
forsvar. Tolkningen af Vestens intentioner blev søgt begrundet af den sov4

Thesen zum Vortrag des Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte…: „Über die
Vervollkomnung der Organisationsstruktur der Führungsorgane der Vereinten Streitkräfte“; Bericht
über die wichtigsten Ergebnisse der 10. Sitzung des Komitees der Verteidigungsminister der
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages, mødet i Budapest den 29. november til 2. december
1977 på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
5
Benjamin Weiser, A Secret Life, 2004, s. 142ff.

500

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 79 rettet V

07/06/05

8:33

Side 501

jetiske forsvarsministers stedfortræder armégeneral Ivasjutin i et timelangt
indlæg om „NATO-styrkernes tilstand og udviklingsperspektiver“. Konklusionen på det lange og detaljerede indlæg var, at målet for NATO-staternes langsigtede militærprogrammer først og fremmest var at tilkæmpe sig militær
overlegenhed over Warszawapagtstaterne, „herunder i særdeleshed mod opnåelsen af et militærteknisk overraskelsesmoment gennem udvikling og indførelse af nye våbensystemer, som kan udøve en afgørende indflydelse på forløbet og udgangen af fremtidige operationer“. Med andre ord: Warszawapagten stod over for en ny trussel foranlediget af Vestens introduktion af nye
højteknologiske våbensystemer.
I det lange foredrag fokuserede forsvarsministerens stedfortræder på
– væksten i NATO-landenes forsvarsudgifter, der for den nye femårsperiode frem til 1982 ville vokse med 54 % i forhold til den tidligere periode. Særligt „farlig“ var væksten i Forbundsrepublikken Tyskland, der
frem til 1990 ville mere end fordoble sine forsvarsudgifter (fra 43,7 milliarder mark til 97 milliarder mark);
– at organisatoriske ændringer var undervejs i alle større NATO-lande. De
sigtede mod skabelse af stærkt bevægelige enheder med tilstrækkelig ildkraft (i USA den „tunge division“, i BRD „Modell 4“ samt reorganiseringer af de britiske og franske styrker);
– gennemførelsen af omfattende, komplekse øvelser af typen „Autumn
Forge“, der løb over tre måneder og i sig rummede op til 30 øvelser. I øvelserne deltog 200.000 til 300.000 mand og op til 13.000 kampvogne;
– at angrebshandlinger i voksende omfang inddroges under NATO’s
øvelser. Forsvaret havde antaget en mere aktiv og hårdnakket karakter.
Særlig opmærksomhed viedes bekæmpelsen af kampvogne;
– modernisering af kampvogne, af artilleri, af luftforsvar, af taktiske flystyrker. Styrkerne stod over for en kvalitativ ny udviklingsetape i 1980’erne og
ville i årene frem til 1986 øge deres kamppotentiel med 26,5 %.
Til NATO-styrkernes „stærke sider“, som det udtryktes, hørte ifølge foredragsholderen følgende elementer:
– det „mægtige arsenal“ af kernevåben og den høje grad af evnen til at føre
et kernevåbenslag;
– det høje beredskab ved de deployerede forholdsvis stærke grupperinger
af landstyrker (indsættelse på en til to dage);
– styrkernes betydelige muligheder for at bruge kernevåben og bekæmpe
kampvogne;
– det med moderne automatiserings- og efterretningsmidler udstyrede føringssystem;
– et integreret og moderne luftforsvarssystem.
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Det sovjetiske ønske om tilslutning til nye forsvarsudgifter blev imødekommet
fra alle sider, bortset fra Rumænien, der fik indføjet anmærkninger om, at der
var NATO-stater, der ikke deltog i oprustningen, at Rumænien ikke ville forhøje sine militære udgifter og var imod enhver eskalation.6
Forsvarsministrenes møde i 1979 fandt sted i Warszawa (4.-6. december) og
blev ledet af den polske forsvarsminister armégeneral W. Jaruzelski, den senere (1981) ministerpræsident og generalsekretær i kommunistpartiet. Et
hovedpunkt på mødet var fremlæggelsen af det detaljerede forslag om en stående overkommando for Warszawapagtlandenes forenede styrker. Dette blev
vedtaget i 1980. Som skildret tidligere tog Sovjetunionen først i 1977 de forberedende skridt til at indføre en sådan kommando. Ifølge det østtyske indlæg vedrørende dette punkt havde deltagerlandenes politisk rådgivende udvalg på deres møde i november 1978 besluttet at indlede forberedelser med
henblik på at forbedre føringen af styrkerne i krig som konsekvens af NATOlandenes praktiske skridt med hensyn til krigsforberedelserne, som det hed.
Det kan undre, at der skulle gå så mange år – allerede i 1970 havde admiral
Gorsjkov foreslået en overkommando for de Forenede Østersøflåder – før et
sådant forslag kunne gennemføres, men den sene gennemførelse tyder på, at
de ledende militære kredse i Sovjetunionen ikke tidligere har prioriteret emnet højt eller har været delt i spørgsmålet.7 Derudover behandledes et forslag
om skabelse af et fælles varslingssystem for deltagerlandene mod kernevåbenangreb.8
Ved mødet i 1980, der fandt sted i Bukarest (1.-3. december 1980), var
dagsordenen relativt kort og formentlig udarbejdet, så den ikke gav anledning til markering af uenighed fra værtsnationens side. Stabschefen for Warszawapagtstyrkerne, armégeneral Gribkov, gennemgik elementerne i NATO’s
infrastrukturprogram efter vedtagelsen af NATO’s langtidsprogram i 1978.
Hans konklusion var, at langtidsprogrammet tjente til at forberede en aggressionskrig mod Warszawapagtlandene, til at tilkæmpe sig militær overlegenhed

6

Vortrag des Vertreters des Ministeriums für Verteidigung der UdSSR…“Stand und Entwicklungsperspektiven der NATO-Streitkräfte“; i et særligt østtysk indlæg til dagsordenspunktet om NATO’s
udvikling fokuseredes på oprustningen i Forbundsrepublikken Tyskland, der ifølge indlægget havde
udviklet sig til Vesteuropas stærkeste militærmagt; Bericht über die 11. Sitzung des Komitees der
Verteidigungsminister der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages, mødet i Berlin den 4.-7. december 1978 på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
7
Jf. også Heinrich Engelhardt, „IV. NVA-Luftstreitkräfte/Luftverteidigung“, i Klaus Naumann
(Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit; nach ausgewählten Dokumenten, 2. Aufl., 1996, s. 155f. – Her
antydes også rumænsk modstand mod planerne.
8
Beitrag…zum Tagesordnungspunkt 2: Zum Entwurf „der Grundsätze über die vereinten
Streitkräfte der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages und ihre Führungsorgane für den
Krig“; Thesen zum Vortrag des Verteidigungsministeriums der UdSSR zum dritten Tagesordnungspunkt…: „Zur Schaffung eines Einheitlichen Systems der Warnung der Teilnehmerstaaten des
Warschauer Vertrages vor Kernwaffenschlägen“, i mødet i Warszawa 4.-6. december 1979 på PHP’s
hjemmeside, jf. note 3.
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Præsident Carter med sin nationale
sikkerhedsrådgiver Zbigniew Brzezinski
(tv) og udenrigsminister Cyrus Vance i
1977. (Jimmy Carter Library).

samt til at kunne føre langvarige og aktive kamphandlinger under indsættelse
af de nyeste våben, først og fremmest kernevåben.9

Operation „Rjan“
I 1981 søsatte den sovjetiske ledelse operation „Rjan“, den største efterretningsoperation nogensinde fra Sovjetunionens side. Det russiske akronym „Rjan“
(i engelsksproget litteratur ofte gengivet „Ryan“) står for „raketno-jadernoje
napadenije“ eller „kernevåbenraketangreb“ og var betegnelsen for den
hovedtrussel, man følte at stå overfor på dette tidspunkt. Lanceringen af operationen skete på højst tænkelige niveau. På et møde i Moskva i maj 1981 med
ledende KGB-officerer stod præsident Bresjnev frem og omtalte sine bekymringer med hensyn til den amerikanske politik og den nye administration i
Washington. Efterfølgende hævdede KGB-chefen Jurij Andropov, der i 1982
efterfulgte Bresjnev som generalsekretær (senere også præsident), at den nye
amerikanske administration aktivt forberedte en kernevåbenkrig mod Warszawapagtlandene og meddelte, at KGB og GRU (dvs. Sovjetunionens militære efterretningstjeneste) i kraft af en beslutning taget af politbureauet for
første gang skulle samarbejde i en verdensomspændende efterretningsoperation med dæknavnet „Rjan“.10
Det fortjener at bemærkes, at KGB-chef Jurij Andropov – der da allerede
var mærket af den nyresygdom, der lagde ham i graven i 1984 – i et møde i
Moskva med chefen for DDR’s udenlandsefterretningstjeneste Markus Wolf
9

Thesen zum Vortrag des Chefs des Stabes der Vereinten Streitkräfte, Armeegenral A. I. Gribkow,
zur ersten Frage der Tagesordnung…, i mødet i Bukarest 1.-3. december 1980 på PHP’s hjemmeside,
jf. note 3.
10
Den grundigste behandling af operation „Rjan“ findes hos Christopher Andrew and Oleg
Gordievsky, Instructions from the Centre. Top Secret Files on KGB Foreign Operations 1975-1985, 1991, s. 111140. Jf. også Christopher Andrew og Oleg Gordievskij, KGB: Dets agenter og hemmelige virke, bd. 2, 1990,
s. 603ff.
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allerede i februar 1980 havde tegnet et dystert scenarie af en fremtid, hvor en
kernevåbenkrig var en reel mulighed. Under mødet skulle Andropov have citeret udsagn fra præsident Carter, præsidentrådgiveren Zbigniew Brzezinski
samt fra Pentagon-talsmænd, som alle gik på, at under visse omstændigheder
kunne et atomart førsteslag mod Sovjetunionen og dens allierede retfærdiggøres. Østtyskeren gav udtryk for, at han aldrig havde set Jurij Andropov så alvorlig og nedtrykt.11
Af dette erindringsbillede fra et sygehus i Moskva kan drages den slutning,
at Andropov byggede sine vurderinger om den øgede amerikanske trussel på
Carter-administrationens forskellige erklæringer og ikke på Reagan-administrationens. Til Sovjetunionens bestyrtelse syntes Carter-administrationen at
have sagt farvel til mange års deklarerede amerikanske afskrækkelsesstrategi
baseret på „gensidig sikret ødelæggelse“ (MAD) og at have erstattet den med
planer om at basere afskrækkelse på at kunne føre en „begrænset“ kernevåbenkrig, der måske kunne vare i måneder. Den sovjetiske ledelse var ikke uvidende om, at elementer af krig med kernevåben (nuclear warfighting) også
indgik i de tidligere amerikanske krigsplaner tilbage til 1960’erne, men nu
syntes krig med kernevåben at være tæt på at udgøre den deklarerede strategi
(hvad det blev under Reagan-administrationen). Carter-administrationen var
omhyggelig med at præcisere, at den ikke lagde op til en ny politik på kernevåbenområdet, men det har givetvis ikke beroliget Sovjetunionen. For en sovjetisk worst case-betragtning betød udviklingen, at krig med nye og sofistikerede kernevåben var blevet en mere sandsynlig amerikansk option. Sovjetunionen stod således med et nyt trusselsbillede, hvad man ikke synes at have
opfattet i USA.
Carter-administrationens justering af den amerikanske nukleare strategi
gennem det såkaldte Presidential Directive nr. 59 (Pd-59)12 blev først lækket
til pressen i sommeren 1980, men allerede forinden var kommissoriet for det
studie, der efter halvandet års arbejde skulle føre frem til den justerede strategi, blevet lækket i pressen. Ifølge denne læk var kommissoriet for studien:
– „Bestemme den kernevåbenstrategi, der ville eliminere Sovjetunionen
som en fungerende national enhed;
– Undersøge hvorledes man kunne fremme separatisme ved at ødelægge
områder i Sovjetunionen, der støtter den nuværende sovjetiske regering;

11

Markus Wolf, Spionagechef im geheimen Krieg. Erinnerungen, 1997, s. 326.
Pd-59 blev under navnet „Countervailing-strategien“ kendt for bestræbelsen på i afskrækkelsesøjemed at øge de amerikanske kernevåbenstyrkers „warfighting capability“ (gennem styrkelse af
kommando-, kontrol-, informations- og efterretningssystemer), på evnen til at udkæmpe en begrænset kernevåbenkrig og på at søge at ramme den sovjetiske ledelse. For Carter-administrationen udgjorde Pd-59 ikke et brud med fortiden, men blev set i et evolutionært perspektiv, jf. Peter Pringle
and William Arkin, SIOP. Nuclear war from the inside, 1983, s. 146ff. – Reagan-administrationen overtog stort set strategien, men omdøbte den til “Prevailing-strategien“.
12
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– Identificere de mål, der ville „paralysere, afbryde og opløse“ den sovjetiske regering ved at tilintetgøre den herskende gruppe.“13
Her blev nævnt den strategi for “halshugning“ (decapitation) af Sovjetledelsen (og af de militære kommandocentre) for herigennem at vinde en krig,
der blev godkendt i 1981 (i den stadig hemmelige NSDD-13), hvorfor den
blev tillagt Reagan-administrationen. Men som påvist i amerikanske undersøgelser gik planerne for „decapitation“ i det mindste tilbage til Ford-administrationen.14 Planerne om at ramme den sovjetiske politiske og militære ledelse gennem en „kirurgisk“ kernevåbenoperation havde således en ganske
lang historie i den amerikanske krigsplanlægning og syntes at have vundet i
betydning under Reagan- og Bush-administrationerne, efterhånden som de
tekniske muligheder for at udføre denne operation voksede.15 Det synes således at stå klart, at den sovjetiske efterretningschef var foruroliget over intentionerne bag Carter-administrationens kernevåbenpolitik, men også, at der
efter den nye amerikanske administrations magtovertagelse (januar 1981) var
indtruffet noget, der nødvendiggjorde en efterretningsoperation i meget stor
målestok.
Forberedelsen af operation „Rjan“ blev overdraget til et under KGB’s Første Hoveddirektorat 1978-79 oprettet „Institut for Efterretningsproblemer“,
der i november 1981 sendte individuelle instruktioner ud til efterretningscheferne ved ambassaderne i alle vestlige lande (herunder Australien), Japan
samt nogle tredjeverdenslande med henblik på at indhente og viderebringe
alle oplysninger, der tydede på et forestående angreb.
Instruktionerne for „Rjan“ blev kraftigt strammet i breve til residenturerne
af 17. februar 1983, hvor operationen fra at have høj prioritet nu fik tillagt „en
særlig grad af betydning“.16 Denne skærpelse hang sammen med den forestående deployering i Forbundsrepublikken Tyskland af de nye amerikanske
Pershing II missiler, der med deres korte flyvetid til mål i Sovjetunionen (4-6

13

Chicago Sun-Times 12. februar 1979. Her citeret fra Robert C. Aldridge, First Strike. The Pentagons’
Strategy for Nuclear War, 1983, s. 35. Den engelske tekst til det sidste punkt lød: Identify the targets
which would “paralyze, disrupt and dismember“ the Soviet government by annihilating the ruling
group.
14
Robert C. Aldridge, First Strike, s. 35 med henvisning til høring i Senatet 11. marts 1976.
15
Raymond L. Garthoff, Deterrence and the Revolution in Soviet Military Doctrine, 1990, s. 195. – For “decapitation-strategi“ i teoretisk forstand se Stephen J. Cimbala, Russia and Armed Persuasion, 2001, s.
11-12, 184f.
16
Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, Instructions from the Centre, s. 111ff. – Skærpelsen i februar 1983 sættes af Christopher Andrew og Oleg Gordievskij (KGB. Dets agenter og hemmelige virke,
bd. 2, s. 608) i forbindelse med, at Andropov var blevet valgt til generalsekretær efter Bresjnev. De
nævner samme sted, at nogle af sovjetblokkens efterretningstjenester i begyndelsen af 1983 blev tilsluttet operationen.
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minutter) – de kunne dog næppe nå mål i og ved Moskva17 – blev anset som
et særligt destabiliserende element. Instruktionerne fra februar 1983 blev af
Oleg Gordijevskij overgivet til den britiske efterretningstjeneste og giver et
enestående indblik i, i hvilket omfang tanken om et vestligt kernevåbenangreb optog sindene hos ledelsen i Moskva. Samtidig bør det understreges, at
Gordijevskij kun var inddraget til den politiske del af operation „Rjan“ og ikke
bidrog med meddelelser om den rent militære del af operationen, der udførtes af GRU.
Hovedprincippet i operationen var det gamle efterretningsmæssige, at
efterretningsfolkene skulle indsamle afvigelser med hensyn til det militære
normalbillede og dermed afsløre, om noget stort var undervejs. Da Oleg
Gordijevskij blev briefet om sin deltagelse i operationen fik han at vide, at metoden især bestod i visuel observation af afslørende indikatorer („tell-tale indicators“). Dette indebar øget overvågning især af kernevåbeninstallationer og
flyvestationer i hele NATO-området for om muligt at afsløre øget aktivitet,
men der opereredes også med en række ikke-militære indikatorer. I Storbritannien skulle de sovjetiske efterretningsfolk f.eks. finde ud af, om der var
lys i regeringskontorerne efter arbejdstids ophør (!), om priserne i blodbanker på blodplasma steg, om der var forøget aktivitet ved beskyttelsesrum
o. lign. I forbindelse med skærpelsen af instruktionerne i februar 1983 blev
der tilsendt residenturerne et omfattende papir med titlen „Problemet at opdage forberedelsen til et missilkernevåbenangreb på Sovjetunionen“, der
indeholdt detaljer om de forskellige militære og politiske forberedelser,
Vesten ville gøre forud for et kernevåbenangreb.18
Sovjetiske efterretningsofficerer har senere antydet, at initiativet til operationen startede fra toppen i det sovjetiske militære system. Dette strider ikke
mod tendensen i de tidligere omtalte møder i Warszawapagtens forsvarsministerkomité, hvor man som nævnt allerede under mødet i 1976 havde betonet
betydningen af efterretningsindsats på det militære område.
Operationen involverede også de øvrige Warszawapagtlande – i alle tilfælde
fra begyndelsen af 198319 – og er omtalt bl.a. i DDR-spionchefen Markus
Wolfs erindringer. Wolf fortæller, at den østtyske udenlandsefterretningstjeneste (HVA) byggede et særligt „Lagezentrum“ til opgaven med direkte forbindelse til Moskva. Under indtryk af den spændte internationale situation

17

Den af de amerikanske myndigheder givne officielle rækkevidde for Pershing II tillod ikke direkte
angreb på føringsbunkere i og ved Moskva. Ifølge USA og NATO indebar det, at den sovjetiske frygt
for et præemptivt angreb med Pershing II var overdreven, jf. Stephen J. Cimbala, Russia and Armed
Persuasion, s. 73 note 8.
18
Sst. s. 120-128. – For et vidnesbyrd om operationens udførelse i Washington se BBC Radio 4: Spies
R US: A History of the CIA. Programme 1: “The Focus of evil“ (www.bbc.co.uk/radio4), hvor den tidligere KGB-mand Jurij Shvets fortæller om køreturene rundt om beslutningscentrene i Washington
om natten.
19
Jf. ovenfor note 16.
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blev der ligeledes bygget en række hemmelige kommandobunkere til brug i
krig. Til ledelsen af udenlandsefterretningstjenesten blev bygget en atomsikret bunker sydøst for Berlin.20
De af KGB-manden Oleg Gordijevskij til den britiske efterretningstjeneste
formidlede oplysninger om operation „Rjan“ og specielt om den sovjetiske
optræden i forbindelse med NATO-øvelsen „Able Archer“ blev generelt ikke
taget alvorligt af amerikanske efterretningsfolk og diplomater, der afviste den
sovjetiske krigsfrygt som et propagandatræk.21 Flere sovjetiske efterretningsfolk delte heller ikke sovjetledelsens trusselsbillede eller gik bort fra det
under det slidsomme og resultatløse arbejde foranlediget af operationen.
Afgørende var, at såvel den amerikanske præsident som den britiske premierminister tog sagen alvorligt. Premierminister Thatcher søgte med baggrund i
de oplysninger, KGB-manden Oleg Gordijevskij tilstillede den britiske efterretningstjeneste, gennem taler i efteråret 1983 at få den amerikanske administration til at dæmpe sin retorik. Præsident Reagan, der iværksatte en
undersøgelse efter „Able Archer“ tilkendegav over for en rådgiver sin undren
over, at man i Sovjetunionen havde kunnet tillægge USA intentioner om et
angreb. Det var, ifølge præsidenten, „værd at tænke over“, og han syntes straks
at være skredet til handling, jf. nedenfor.22
Der er i dag ikke meget, der tyder på at „Rjan“ blev iværksat som en propagandaoperation eller disinformationsoperation, således som CIA tolkede
den. Hele operationens omfang, dens hemmelige karakter og ikke mindst
dens længde taler imod denne tolkning. Det tilgængelige kildemateriale peger i retning af, at den sovjetiske politiske og militære ledelse bestående af politbureaumedlemmerne samt de højeststående militærpersoner gennem det
meste af 1980’erne handlede under indtryk af, hvad de fornemmede som en
reel trussel om et amerikansk kernevåbenangreb på Sovjetunionen. Som
nævnt nedenfor troede den sovjetiske generalstabschef Nikolaj Ogarkov i
1982 endda, at USA havde indledt krigen mod Sovjetunionen. En sådan trussel om et planlagt angreb eksisterede ikke, men det er ikke uforståeligt, at datidens sovjetiske beslutningstagere, der stod med det samlede efterretningsbillede af de vestlige militære aktiviteter, ikke udelukkede, at det vestlige pres
kunne munde ud i et angreb.
20

Markus Wolf, Spionagechef im geheimen Krieg, s. 331. – Byggeriet af omfattende bunkerkomplekser
omkring Berlin til sikring af DDR-ledelsen i tilfælde af krig tog fart i 1970’erne. I maj 1974 vedtog
det nationale forsvarsråd et koncept for oprettelse af beskyttede føringsbunkere (delt i fire klasser)
i tidsrummet 1976-1990. Byggeriet pågik frem til 1988. For en introduktion til emnet se Paul
Bergner, Befehl „Filigran“. Die Bunker der DDR-Führung für den Ernstfall. 3. Auflage, 2001.
21
Ben B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, CIA Center for the Study of
Intelligence, 1997, s. 11.
22
Sst. s. 26f. – Her citeres den britiske efterretningshistoriker professor Christopher Andrew for udtalelsen om, at den information, Gordijevskij gav briterne “…var af enorm betydning ved at advare
om den inden for dele af den sovjetiske ledelse næsten paranoide frygt for, at præsident Reagan
planlagde et angreb med kernevåben mod Sovjetunionen“.
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Hermed må det generelle billede af denne periode fremstilles som mere risikofyldt end hidtil troet. Hvis operation „Rjan“ blot var en propagandaoperation, ville den stort set være uden militære implikationer. Men hvis operationen var udslag af et forværret trusselsbillede, var situationen langt alvorligere, idet der så kunne ventes såvel politiske som militære forberedelser fra
Sovjetunionens side med henblik på at imødegå et amerikansk angreb. De militære forberedelser ville ske i henhold til de operative doktriner, specielt den
sovjetiske kernevåbendoktrin og den her indeholdte option om et forkøbsslag. Som tidligere vist skulle der ifølge sovjetisk kernevåbenstrategi forberedes et forkøbsslag med kernevåben, hvis der forelå sikre indikationer på, at
Vesten var begyndt nedtællingen til et kernevåbenangreb.
Det er tolkningen i denne undersøgelse, at operation „Rjan“ må betragtes
som iværksættelsen på globalt plan af den kontrolprocedure, den sovjetiske
kernevåbendoktrin foreskrev som betingelse for at beslutte et forkøbsslag. Vi
ser dette bekræftet af de formuleringer, der fulgte skærpelsen af Rjan-instruktionen i februar 1983, hvor der tales om den meget store betydning (grave importance) som behovet for at opdage modpartens specifikke planer og handlinger i forbindelse med hans forberedelse af et overraskelsesangreb med kernevåbenmissiler havde. Der blev især fokuseret på NATO-landenes påbegyndelse af nukleare konsultationer samt på iværksættelsen af NATO’s alarmeringssystem, hvis forskellige grader blev gennemgået minutiøst over adskillige
sider. Sammenfattende hed det kortfattet i instruktionen, at efterretningsopgaven „nu ligger i kernen af den [sovjetiske] militære strategi“.23
Hvad udløste iværksættelsen af operation“Rjan“ i foråret 1981? Bundede
den med Christopher Andrews og Oleg Gordijevskijs ord „i en potentielt dødelig kombination af Reagan-retorik og sovjetisk paranoia“?24
Begge disse elementer indgik uden tvivl i billedet, men var også kun en del
af forklaringen. Som påpeget ovenfor gik ændringen af det sovjetiske trusselsbillede tilbage til Carter-administrationens tid og syntes fremkaldt af denne
administrations ændrede retorik, kernevåbenpolitik og modernisering af
NATO. I vurderingen af Carter-administrationens intentioner spillede, som
forsvarsministermøderne i Warszawapagten viste, midten af 1980’erne en
rolle som det tidspunkt, hvor Vesten forventedes at gøre brug af sin styrke.
Hvorfor blev dette trusselsbillede ikke opretholdt? Hvilke nye elementer var
kommet til i de første 4-5 måneder af 1981, som markant skærpede det sovjetiske trusselsbillede?
Den amerikanske historiker Ben B. Fischer (knyttet til CIA’s Center for the
Study of Intelligence) foreslog i 1997 at etablere en forbindelse mellem iværksættelsen af operation „Rjan“ i maj 1981 og det ovennævnte hemmelige amerikanske program for psykologisk krigsførelse mod Sovjetunionen, der netop
23
24

Christopher Andrew and Oleg Gordijevskij, Instructions from the Centre, s. 120.
Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, Sst. s.111.
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startede i februar 1981. Der eksisterede i alle tilfælde en tidsmæssig korrelation, fremhævede den amerikanske forsker.25 I denne undersøgelse vil vi følge
Ben B. Fischers tolkning og betragte en sammenhæng mellem de to forhold
som sandsynlig.
Starten af det amerikanske program for psykologisk krigsførelse i 1981 betød formentlig set fra Moskva en skærpelse af en i forvejen anspændt situation. Det er sandsynligt, at der i Moskva – som i næsten alle afgørende situationer – har været delte vurderinger af Vestens intentioner og situationens
alvor. Hvad var Vesten og navnlig USA ude på? Således udtalte Jurij Andropov
i januar 1983 på et møde i Warszawapagtens Politisk-Konsultative komité, at
Vestens nye våbenprogrammer gjorde det vanskeligt at skelne mellem hensigten at „afpresse“ Sovjetunionen og villigheden til at tage et „skæbnesvangert
trin“.26 Andre havde tilsyneladende en endnu mere dyster analyse. Som tidligere påpeget indgik det i den sovjetiske teori om krigen, at der forud for en
krig ville være en „truslernes periode“, der kunne vare flere år. Denne periode
ville ifølge teorien være præget af et kompliceret billede af forberedelser til
krigen i form af initiativer på det politiske, økonomiske og militære område.
Hvis man i forvejen havde tvivl om amerikanernes gode intentioner, kunne
den amerikanske politik formentlig uden vanskeligheder passes ind i dette
billede. I flere udtalelser gav den sovjetiske generalstabschef Nikolaj Ogarkov
da også udtryk for den tolkning, at USA allerede havde indledt krigen mod
Sovjetunionen.27 Hertil skal føjes den kommentar, at Ogarkov var en intellektuel officer og næppe en udpræget høg. Han blev i 1984 under ikke nærmere
afklarede omstændigheder afløst af en anden intellektuel, marskal Sergej F.
Akhromejev, og lidt senere flyttet til det nyoprettede TVD-hovedkvarter i
Legnica i Polen som chef.

Kriseåret 1983. „Able Archer“-øvelsen
Året 1983 er på det storpolitiske plan først og fremmest kendetegnet ved præsident Reagans lancering af det strategiske forsvarsinitiativ (SDI; populært
kaldet „Star Wars“) og ved den i november påbegyndte deployering af
Pershing II-missilerne i Forbundsrepublikken Tyskland som modtræk mod
Sovjetunionens opstilling af SS-20-missilet. I tilgift hertil afløste en række højspændte situationer i forholdet mellem USA og Sovjetunionen hinanden i
efteråret 1983.

25

Ben B. Fischer, A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare, s. 10.
Vojtech Mastny, „Did East German Spies Prevent a Nuclear War“ (s. 4). Parallel History Project on
NATO and the Warsaw Pact. Stasi Intelligence on NATO. November 2003. På PHP’ hjemmeside, jf.
note 2.
27
Michael Ploetz, Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor, 2000, s. 113 ff.
26
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Den 1. september nedskød det sovjetiske luftforsvar et sydkoreansk passagerfly (Korean Airlines flight 007) over Sakhalin, efter at flyet var kommet ud
af kurs. Det sovjetiske luftforsvar troede fejlagtigt, at flyet indgik i en amerikansk efterretningsoperation, og senere gav Andropov offentligt udtryk for, at
der var tale om en provokation udtænkt af præsident Reagan.28 Den sovjetiske
ledelse fastholdt efter at have gennemført en række undersøgelser, at flyet
havde deltaget i en amerikansk efterretningsoperation. Tragedien førte efter
en øjeblikkelig og stærk amerikansk fordømmelse af det passerede til amerikanske sanktioner mod sovjetisk lufttrafik og til et nyt lavpunkt i forholdet
mellem de to stater.29
Natten mellem den 25. og 26. september 1983 opstod en potentielt farlig
situation, idet en sovjetisk varslingssatellit over USA fejlagtigt meddelte, at et
Minuteman interkontinentalt missil var affyret mod Sovjetunionen, hvorefter
alarmen gik i det sovjetiske varslingscenter Serpukhov-15 ved Moskva og derefter i den sovjetiske generalstab. Kort efter meddelte satellitten, at der var
affyret fem missiler. Ifølge instrumenterne var USA i færd med at foretage et
begrænset kernevåbenangreb på Sovjetunionen. Det begrænsede antal missiler, der blev nævnt i meldingen, og det forhold, at affyringen ikke blev bekræftet af radarstationer på jorden, fik dog den vagthavende officer, oberstløjnant Stanislav Petrov, til at gå mod computernes analyse og drage den slutning, at der var tale om en fejlalarm. Han reagerede i overensstemmelse hermed og forhindrede en udløsning af den atomare gengældelse. En enkelt
mands dømmekraft blev udslaggivende og forhindrede en atomar katastrofe.
Det var tilsyneladende en af de situationer, hvor verden kom tæt på en kernevåbenkrig som følge af fejl ved varslingsteknologien.30
Den sidste kriseagtige situation i 1983 opstod i forbindelse med afholdelsen
af den store NATO-kernevåbenøvelse „Able Archer“ (2.-11. november 1983),
der næsten faldt sammen med den påbegyndte deployering af Pershing IImissilerne i Tyskland.31 „Able Archer“ omfattede procedurer for frigivelse og

28

Seymour M. Hersh,“ The Target is Destroyed“. What Really Happened To Flight 007 And What America
Knew About It, s. 151ff.
29
For en oversigt over episoden se Christopher Andrew og Oleg Gordievskij, KGB. Dets agenter og hemmelige virke, bd. 2, s. 613ff.
30
Efterfølgende undersøgelser forklarede hændelsen under henvisning til solreflekser på skyer.
Oberstløjtnant Petrov blev til en vis grad gjort til syndebuk i sagen og overflyttet til anden tjeneste,
jf Stephen J. Cimbala, Russia and Armed Persuasion, s. 63f („The September Satellite Warning
Incident“); Anna Libaks interview med oberstløjtnant Stanislav Petrov i Weekendavisen den 2. april
2004.
31
For øvelsen “Able Archer“ se Raymond L. Garthoff, The Great Transition. American-Soviet Relations
and the End of the Cold War, s. 138-140; Stephen J. Cimbala, Russia and Armed Persuasion, s. 64f; I ABC
Radio National-udsendelsen Torn Curtain – The Secret History of the Cold War: Episode 1. På dansk kan
nævnes Ib Damgaard Petersen, “Frygtens fælde. Vejen til utilsigtet atomkrig“, i Morten Kelstrup
(red.), Bidrag til studiet af international politik og den ny europæiske udvikling, 1990, s. 114-125. I en amerikansk udsendelse (http://www.abc.net.au/rn/history/hindsight/features/torn/episode1.htm)
diskuterede en række internationale eksperter og tidligere aktører i februar 2005 øvelsen og dens
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indsættelse af kernevåben i tilfælde af krig og synes at have været bemærkelsesværdig ved såvel sit geografiske omfang som ved indførelse af helt nye
procedurer. Således skulle for første gang Vestens politiske ledere deltage,
blandt disse præsident Reagan, vicepræsident Bush og forsvarsminister Weinberger. De tre amerikanere opgav dog at deltage i øvelsen tilsyneladende for
ikke at skabe for megen international opmærksomhed omkring den. Der er
til dato ikke frigivet vestligt materiale fra øvelsen. Den amerikanske præsident
skulle efter at være blevet orienteret om den have sagt, at han betragtede den
som „et scenarie for en rækkefølge af begivenheder, der kunne føre til civilisationens afslutning“.32
Fra sovjetisk side blev man tilsyneladende opskræmt over øvelsen, idet man
ikke udelukkede, at Vesten under dække af en øvelse kunne have startet nedtællingen til et angreb. Mistanken byggede tilsyneladende på, at der under
øvelsen dels indførtes nye procedurer for overgangen fra konventionel krigsførelse til nuklear krigsførelse, dels af supponerede NATO-styrker blev gennemgået alle beredskabsgrader fra almindeligt beredskab til „general alert“.33
Den 5. november modtog Sovjetambassaden i London – efter at have sendt
en anmodning den 24. oktober 1983 – de oplysninger, „Centeret“ i Moskva
havde om mulige angrebsforberedelser. I telegrammet fra Moskva omtaltes
for første gang en tidsplan for et vestligt førsteslag. Heri opereredes med et
tidsrum fra 7-10 dage fra den foreløbige vestlige beslutning om at angribe.
Samtidig blev det understreget, at det umuligt kunne undgås, at forberedelserne til angrebet blev afspejlet i de administrative rutiner i London. I den
forbindelse meddeltes en række nye indikatorer, der skulle undersøges, heriblandt ekstra travlhed i den engelske premierministers bolig i Downing
Street 10 og i det britiske forsvarsministeriums hovedkontorer, militær tilstedeværelse i gadebilledet, øget flyaktivitet etc.34
Den 8. eller 9. november meddeltes fejlagtigt fra „Centret“ i Moskva til
KGB- og GRU-residenturerne i Vesteuropa, at amerikanske baser befandt sig
i forøget beredskab. Som mulige forklaringer blev givet, at der enten var tale
om reaktioner som følge af et terroristangreb på en amerikansk militærinstallation i Libanon, eller at der blev truffet forberedelser til militærmanøvrer senere på året. Men det blev også antydet, at en nedtælling til førsteslag kunne
være begyndt. På dette tidspunkt havde den sovjetiske militære ledelse allerede reageret. Under „Able Archer“ konstateredes øget beredskab ved de sovjetiske flystyrker i Østtyskland, Polen og det baltiske militærdistrikt omfatbaggrund, heriblandt Raymond L. Garthoff, Oleg Gordijevskij, Vojtech Mastny og Bernd Schäfer.
Raymond L. Garthoff gav under udsendelsen udtryk for, at han betragtede den som den farligste episode under den kolde krig, fordi hardlinere inden for den sovjetiske efterretningstjeneste eller det
sovjetiske militær kunne have valgt at handle på grundlag af fejlagtige eller overdrevne vurderinger.
32
Her citeret efter Raymond L. Garthoff, The Great Transition, s. 138.
33
Christopher Andrew og Oleg Gordievskij, KGB. Dets agenter og hemmelige virke, bd. 2, s. 619.
34
Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, Instructions from the Centre, s. 134ff.
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tende også kernevåbenbevæbnede fly. I dagene 4.-10. november 1983 blev der
ikke fløjet øvelsesflyvninger ved den sovjetiske luftarmé i Østtyskland.35
I og med at den sovjetiske ledelse gjorde kernevåbenbevæbnede fly klar til
øjeblikkelig indsættelse under øvelsen „Able Archer“ og opererede under fejlagtige forudsætninger om såvel øvelsens karakter som de amerikanske styrkers beredskabstilstand, må situationen i november 1983 betegnes som alvorlig og som rummende muligheder for eskalation. Samtidig er det dog også
klart, at den sovjetiske beslutning om at gøre kernevåben indsatsklare ikke
blev taget i en overhængende krisesituation: det ovennævnte brev fra
„Centeret“ til Sovjetambassaden i London af 5. november forudsatte tydeligt
nok, at Vesten ikke mentes at have taget den foreløbige beslutning om at angribe. Den sovjetiske militære optræden i situationen kan tolkes som en krisestyring, hvor man anvendte kernevåbenstyrker til at signalere situationens
alvor med. Krisen kan ikke sammenlignes med Cuba-krisen, hvor der vel foregik en bevidst konfrontation men også eksisterede kontaktmuligheder, der
kunne udnyttes til en afvikling af krisen.
I 1983 var de egentlige beslutningstagere i USA tilsyneladende ikke vidende om, at deres land befandt sig i en akut krise, hvor modparten havde
truffet alvorlige militære beslutninger på helt fejlagtigt grundlag. Heri lå et af
krisens farlige elementer – som CIA senere blev lastet for – idet Vestens ledere
uvidende om situationens alvor kunne have truffet nye dispositioner, der
øgede krisen i stedet for at bringe den til ophør. På østsiden lå det farlige i, at
analytikere og beslutningstagere kunne have fortsat med at fejltolke Vestens
intentioner. Vesten var selvsagt ikke uden skyld i miseren. Øvelsen skulle demonstrere vestlig solidaritet og styrke, men det var selvfølgelig ikke uden risici at gennemføre en meget stor kernevåbenøvelse – med helt nye elementer
– på et tidspunkt, hvor forholdet mellem supermagterne var på et lavpunkt.
Kernevåbenøvelsen „Able Archer“ kan i betragtning af den yderst spændte
internationale situation siges at være „dårligt timet i enestående grad“
(Vojtech Mastny).
Der forelå således i nogle dage en situation, der rummede en potentielt farlig udvikling. Det væsentligste lyspunkt i billedet var måske, at den sovjetiske
kernevåbenteori – beroende på ikke-førstebrug og på kravet om tilstedeværelse af en række indikatorer på et fjendtligt angreb, der ikke var baseret på
strategiske missiler – var så robust, at den virkede på trods af fejlmeldinger,
fejlfortolkninger og tilsyneladende også uro hos efterretningsfolkene i
Moskva. Sovjetiske efterretningsfolk må i de sidste dage af øvelsen have draget den konklusion, at der ikke forelå sikre indikatorer på, at der var taget en
vestlig beslutning om et kernevåbenangreb. Et andet lyspunkt var, jf. det føl-

35

Christopher Andrew and Oleg Gordievsky, Sst., 1993, s. 137; Stephen J. Cimbala, Russia and Armed
Persuasion, s. 64f.
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gende, at præsident Reagan under indtryk af øvelsen begyndte at ændre på
vilkårene for den psykologiske krigsførelse.
Ifølge litteraturen, der i hovedsagen bygger på Oleg Gordijevskijs oplysninger om „Rjan“, trængte en mere afdæmpet tolkning af Vestens hensigter
igennem i Sovjetunionen efter generalsekretær Andropovs død i februar
1984, og operation „Rjan“ skulle i midten af 1980’erne være nedtonet noget.
Der skulle dog stadig indsendes rapporter hver anden uge fra residenturerne
til Moskva. Ifølge Markus Wolff tillod bl.a. de oplysninger, som DDR’s topagent „Topas“ (alias Rainer Rupp) sendte fra NATO-hovedkvarteret, den vurdering, at der ikke forelå en umiddelbar trussel om et kernevåbenangreb.36
Virkeligheden var dog en ganske anden, end den Markus Wolff antydede i
sine erindringer. I maj og juni 1985 kan der iagttages en række efterretningsmæssige og militære kriseforanstaltninger fra DDR-myndighedernes side, der
viste at frygten for et vestligt kernevåbenangreb eller en anden form for aggression var lige så udbredt som tidligere. Frygten havde i alle tilfælde ikke
fortaget sig i Moskva, der stod bag de østtyske kriseforanstaltninger; hvis den
østtyske ledelse ikke delte Sovjetledelsens uro, tav den og stillede ikke spørgsmål. Hvad Markus Wolff ikke fortæller i sine erindringer, er, at han den 5. juni
1985 udsendte et meget omfattende direktiv til de forskellige afdelinger
inden for Ministeriet for Statssikkerhed om at indhente oplysninger gennem
penetrering af fjendtlige beslutningscentre eller aflæsning af indikatorer, der
antydede fjendtlige aggressionsplaner. Topprioritet havde tegn på umiddelbar forberedelse af et „strategisk kernevåbenangreb“ og andre militære overraskelsesangreb fra Vestens side mod de socialistiske stater.37 Det er sandsynligt, at DDR’s udenlandsefterretningstjeneste i flere år havde været koblet til
„Rjan“ – i et vist omfang – men med denne ordre var der tale om en klar opprioritering i form af en „omfattende brug“ af mange specificerede direktorater og afdelinger, der skulle „udvide“ deres aktiviteter for at klare opgaven.38
Markus Wolffs direktiv stod dog ikke ene. Fra tiden kort før udsendelsen af
det kan vi følge – i anden halvdel af maj 1985 – en korrespondance mellem
den østtyske partichef Erich Honecker og forsvarsminister Heinz Hoffmann
om stramning af procedurerne for mobilisering af de østtyske mobiliseringsdivisioner. Som konsekvens af dette arbejde lykkedes det, fra 1986, at nedsætte mobiliseringstiden for de fem divisioner til kun to dage med mulighed
for indsættelse på tredjedagen. Da de divisioner, der befandt sig i garniso36

Markus Wolff, Spionagechef im Geheimen Krieg, s. 332.
Dokumentet er gengivet på engelsk som appendiks 3.2 i Stephen J. Cimbala, Russia and Armed
Persuasion, s. 77-82.
38
Det af Markus Wolff underskrevne „implementeringsregulativ“ af 5. juni 1985 (til Ordre nr. 1/85
af 15. februar 1985) har som overskrift i engelsk oversættelse: „Comprehensive Use of Capabilities
of the Service Units of the MfS for Early and Reliable Acquisition of Evidence of Imminent Enemy
Plans, Preparations, and Actions for Aggression“ (Stephen J. Cimbala, Sst. s. 77).
37
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nerne, kunne rykke ud med timers varsel under udnyttelse af et delvis automatiseret varslingssystem, indebar det, at hele den østtyske hær kunne drage
i felten med tre dages varsel.39 For at afrunde billedet skal det nævnes, at DDR
i december 1985 besluttede at opstille en sjette mobiliseringsdivision. Den
kom dog aldrig ud over planlægningsstadiet.
De her nævnte østtyske efterretningsmæssige og militære foranstaltninger
i forsommeren 1985 kan kildemæssigt spores tilbage til mødet i
Warszawapagtens forsvarsministerkomité i december 1984, hvor den sovjetiske generalstabschef Sergej F. Akhromejev havde trukket den østtyske forsvarsminister til side og fremlagt Sovjetledelsens „anbefaling“ af en ny forsvarsopgave for den østtyske hær, der straks gik i gang med at føre den ud i livet, jf. omtalen af denne situation under omtalen af den sovjetiske militærdoktrin. Henvendelsen til DDR-ledelsen – der uden tvivl modsvaredes af
dispositioner med hensyn til egne styrker i DDR – må tolkes som udtryk for
fortsat betydelig uro inden for den sovjetiske ledelse med hensyn til USA’s
hensigter. Hvad der konkret fremkaldte denne uro, står ikke helt klart, men
muligvis hænger den sammen med den for østlige øjne mere aggressive vestlige øvelsespraksis i 1984, hvor øvelserne i Forbundsrepublikken blev ført helt
op til zonegrænsen. Denne vestlige praksis blev i alle tilfælde stærkt og negativt fremhævet under mødet i Budapest i december 1984, ligesom den førte
til en ændring af det østtyske øvelsesmønster.
Markus Wolffs efterfølger, Werner Grossmann, fortæller i sine erindringer,
at han i 1987 – da KGB-chefen Vladimir Krjujtkov kom til DDR – forsøgte at
få tilladelse til at indstille arbejdet med „Rjan“, men at han kun opnåede at få
indskærpet betydningen af operationen.40 Operation „Rjan“ blev først lukket
ned efter den kolde krigs ophør i november 1991.

„Able Archer“ og USA
For præsident Reagan blev „Able Archer“ en grunderfaring og kom til at udgøre et afgørende vendepunkt i hans præsidentkarriere. Han blev i modsætning til en række af sine nærmeste rådgivere dybt foruroliget over, at Sovjetunionen havde mistolket øvelsen som det indledende stadium til et reelt kernevåbenangreb og havde gjort egne kernevåbenbærende fly indsatsklare.
Den sovjetiske reaktion – og andre aktuelle personlige erfaringer med kernevåben – gjorde tilsyneladende en kernevåbenkrigs rædsler og muligheden af,
at en kernevåbenkrig kunne starte ved et tilfælde, meget nærværende for

39

Helmut Göpel, „III. NVA-Landstreitkräfte“, i : Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und
Wirklichkeit, s. 88-91.
40
Werner Grossmann, Den sidste spionchef, 2004, s. 107.
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præsidenten.41 Næsten samtidig med „Able Archers“ ophør indledte han mod
sin nationale sikkerhedsrådgivers råd sin kampagne for afskaffelse af kernevåben gennem en tale i det japanske parlament den 11. november, hvor han
sagde, at en kernevåbenkrig aldrig kunne vindes og aldrig måtte udkæmpes.
Snart efter kan der spores en mere afdæmpet retorik og en på enkelte punkter mere imødekommende politik fra hans side i forhold til Sovjetunionen.42
„Able Archer“-øvelsen skulle også få et ganske langt efterspil i CIA. CIA
havde ifølge den senere efterretningschef Robert M. Gates ikke været opmærksom på krigsfrygten i Moskva, og blev først bekendt med den efter modtagelsen af en britisk rapport i marts 1984, hvori det med grundlag i
Gordijevskijs rapporter hed, at man i Sovjetunionen havde troet, at en kernevåbenkrig var umiddelbart forestående i forbindelse med øvelse „Able
Archer“. Det fik alarmklokkerne til at ringe i CIA. I en første rapport så CIA
den sovjetiske reaktion under øvelsen alene som udtryk for militær forsigtighed fra Sovjetunionens side og kom med den bemærkelsesværdige indrømmelse, at den reducerede varselstid, der var en konsekvens af opstillingen af
Pershing II-missilerne, „ikke kunne have undgået at skabe frygt for“, at den
sovjetiske sårbarhed ville blive forøget. CIA gav altså tilsyneladende Moskva
ret i, at opstillingen af Pershing II-missilerne øgede Sovjetunionens sårbarhed. Videre undersøgelser blev dog foretaget, idet eksperterne var delte i sagen.43
Selvransagelsen i CIA skyldtes, som Robert Gates skriver, at emnet var uhyre
vigtigt for USA. Havde USA været tæt på en nuklear krise i november 1983
uden overhovedet at have vidst det? Havde den sovjetiske ledelse så lidt føling
med situationen, at den havde troet, at et forkøbsslag virkelig var en mulighed? Skyldtes den amerikanske skepsis, skriver Gates videre, at det amerikanske militær ikke ville indrømme, at en af dets øvelser havde været farligt om
end utilsigtet provokerende, eller at efterretningstjenesten havde været alt for
dårlig til at aflæse stemningen i Moskva? Hans egen vurdering var, at den sov-

41

Ifølge litteraturen (jf. Ronald E. Powaski, Return to Armageddon. The United States and the Nuclear
Arms Race 1981-1999, 2000, s. 39f) var præsidenten i oktober 1983 også blevet stærkt påvirket af at
have set dele af TV-filmen The Day After, der skildrede konsekvenserne af en kernevåbenkrig, samt af
at have modtaget en briefing i Pentagon om den samlede amerikanske plan for en kernevåbenkrig
mod Sovjetunionen, SIOP (Single Integrated Operational Plan).
42
Talen findes på http:/www.reagan.utexas.edu/resource/speeches/1983/111183a.htm; jf. også
Frances FitzGerald, Way out There in the Blue. Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, 2000, s. 235.
43
Ifølge udtalelser i den tidligere nævnte BBC-udsendelse om CIA (www.bbc.co.uk/radio4) fra en
ledende Sovjetunionen-analytiker i CIA Fritz Ermath havde CIA stillet sig det spørgsmål, om
Sovjetunionen selv var i færd med forberede et militært initiativ i 1983, eller om de frygtede, at USA
var i færd med det. Man var nået til det resultat, at ingen af delene var tilfældet. Ifølge Ermath handlede Sovjetunionen ikke, som landet ville gøre i henhold til „kogebogen“ (dvs. i henhold til standardprocedurer for militær optræden i forskellige situationer). – I samme udsendelse fortalte Oleg
Gordijevskij om sine besøg i CIA, der startede i 1986. Han beskyldte CIA-analytikerne, der beskæftigede sig med Sovjetunionen, for at være dogmatiske og ude af stand til at se uhildet på ny information.
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jetiske ledelse havde den opfattelse, at situationen havde været meget farlig,
og at den amerikanske varsling havde svigtet. Emnet blev taget op til undersøgelse en sidste gang i 1990, hvor det blev konkluderet, at de amerikanske
efterretningstjenester havde taget fejl, når de var overbevist om, at russerne
blot havde søgt at opnå en politisk virkning.44
I en oversigtsfremstilling (fra CIA’s historiske afdeling) af CIA’s analyser af
den sovjetiske udenrigspolitik under hele den kolde krig påpeger den tidligere CIA-officer Douglas F. Garthoff, hvorledes CIA i sine analyser i første
halvdel af 1980’erne fremstillede Sovjetunionen som en stærk udfordring af
USA.45 I august 1982 næredes der ikke tvivl om, at det sovjetiske forsvar ville
fortsætte med en årlig vækst på 4 % frem til 1985 og heller ikke om den sovjetiske udenrigspolitiks globale aspirationer. Kritisk fremhæver Garthoff, at
vægten i de større analyser blev lagt på de sovjetiske planer og handlinger snarere end på sovjetiske perceptioner af andres planer og handlinger.
Douglas Garthoff antyder også, at den forfatter, der udarbejdede den i maj
1984 udsendte CIA-analyse om Sovjetunionens seneste militærpolitiske aktiviteter (SNIE 11-10-84: Implications of Recent Soviet Military-Political Activities) – og
bagatelliserede „Able Archer“ – måske ikke havde kendskab til det samlede
omfang af de amerikanske operationer, som var bestemmende for den sovjetiske fortolkning af øvelserne. Her vil man i dag sige, at en rimelig vurdering af „Able Archer“ kunne man kun nå frem til ved at sætte øvelsen ind i
den større sammenhæng, som den amerikanske sejrsstrategi udgjorde rammen for. I 1984-papiret hed det, at Sovjetunionen følte en voksende udfordring fra den amerikanske udenrigs- og forsvarspolitik, men samtidig erkendtes det, at man ikke vidste, hvordan sovjetledelsen bedømte nylige US/NATO
øvelser og rekognosceringsoperationer. Ifølge papiret gav sovjetpropagandaen amerikanerne skylden for den øgede krigsfare, men dette afspejlede
dog ikke en egentlig frygt hos den sovjetiske ledelse for en umiddelbart forestående konflikt, var vurderingen.
CIA’s analyser af udviklingen i Sovjetunionen i 1980’erne synes ikke at have
fanget de tendenser eller forhold, der rådede i et nervøst og kriseplaget
Sovjetunionen og bekræfter Oleg Gordijevskijs vurdering baseret på hans erfaringer fra samarbejdet med CIA (fra 1986), at ortodoksien var rådende i organisationen.46 Dette fortjener at bemærkes, da CIA’s analyser i høj grad var
retningsgivende for de andre vestlige efterretningstjenesters vurderinger og
dermed også for nogle af vurderingerne i Vestens politiske miljøer.

44

Robert M. Gates, From the Shadows, s. 272f.
Douglass F. Garthoff, Analyzing Soviet Politics and Foreign policy“, Chapter III, s. 18ff, in: Center
for the Study of Intelligence, Watching the Bear: Essays on CIA’s Analysis of the Soviet Union, 2001 eller
senere.
46
Jf Oleg Gordijevskijs udtalelse i BBC-udsendelsen om CIA (se note 43).
45
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Forsvarsministerkomitémøderne 1981-1984
Ved mødet i Moskva i 1981vurderede man efter tre års pause igen udviklingen
inden for NATO-styrkerne på grundlag af et foredrag af efterretningschefen
i den sovjetiske generalstab, armégeneral Ivasjutin. Denne konstaterede „væsentlige“ og „negative“ ændringer med hensyn til den internationale situation
og modstandernes militærpolitik siden den gang. Han tolkede i forlængelse
af de tidligere møder NATO’s forskellige initiativer som krigsforberedelser og
som forsøg på at ændre den militærstrategiske ligevægt, der herskede, med
henblik på i midten af 1980’erne at opnå militær overlegenhed over
Warszawapagtlandene. Det blev påpeget, at de vesteuropæiske NATO-medlemmer havde øget forsvarsudgifterne. Medens deres samlede militærudgifter i begyndelsen af 1970’erne var på en tredjedel af USA’s, beløb de sig nu
til 75 %.
Generalen fokuserede i det mod USA (og Kina) yderst tilspidsede indlæg
navnlig på den „korrektion“, som USA ifølge hans opfattelse havde foretaget
af NATO’s strategi „Flexible Response“ og af konceptet om „Det fremskudte
forsvar“ i retning af en mere aggressiv og offensiv karakter. Det nye var ifølge
efterretningschefen, at USA øjnede en „mulighed“ for at føre såvel en almindelig kernevåbenkrig som en begrænset krig (med eller uden kernevåben)
mod Warszawapagtstaterne. Forberedelsen til at kunne føre en almindelige
kernevåbenkrig dannede dog fortsat „hjørnestenen i USA’s og NATO’s militærpolitik“. Med hensyn til den nævnte „korrektion“ gik tolkningen her på, at
USA pressede på over for forbundsfællerne for at skabe betingelser for at begrænse en kommende krig til det europæiske kontinent og ikke – som den
tidligere politik skulle gå ud på – at lade en begrænset krig munde ud i den
almindelige kernevåbenkrig. Som bevis anførtes præsident Reagans „kyniske“
udtalelse om, at en kernevåbenkonflikt med Sovjetunionen kunne begrænses
til Europas territorium. Det, der sigtedes til her, var, at præsident Reagan på
et pressemøde havde antydet, at en udveksling af taktiske kernevåben i
Europa ikke nødvendigvis behøvede at medføre en mere omfattende krig.47
Præsident Reagans erklæring havde ifølge oplægsholderen fundet nedslag
i udformningen af den nuværende NATO-strategi, der sigtede mod at udstyre
NATO med midler til at kunne føre langvarige kamphandlinger og nå en
krigs militærstrategiske mål, uden at det kom til indsættelse af de amerikanske strategiske kernevåbenstyrker. De vestlige styrker ved Warszawapagtlandenes grænser skulle ikke blot hindre territoriale tab ved en krigs begyndelse,
men skulle også kunne gennemføre „aktive, præventive handlinger“ gennem
tilførsel af reserver. Som konklusion på en omfattende gennemgang af
NATO-landenes styrketilvækst våbensystem for våbensystem konstateredes, at

47

Jf. Frances FitzGerald, Way out There in the Blue. Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, s. 150.
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Møde i Warszawapagtens forsvarsministerkomité, Berlin, 20. oktober 1983. DDR’s forsvarsminister Heinz Hoffmann underskriver et dokument. (Militærarkivet, Freiburg).

kampkraften var forøget med ca. 25 % i løbet af de sidste tre år, og at NATO
nu rådede over „betydelige, potentielle muligheder“ for at gennemføre aktive
og varige kamphandlinger i Europa. Fra 1981 til 1986 ville kampkraften hos
NATO-styrkerne vokse med 14 % og på krigsskuepladsen Centraleuropa med
20 %. Inden for det sidste område ville panserstyrkernes kampkraft dog vokse
med hele 54 % som konsekvens af indførelse af nye kampvognstyper, luftforsvaret med 35 % etc. Hertil kom evnen til inden for 10 dage at overføre otte
divisioner og 60 eskadriller med taktiske jagerfly til Europa. Det blev nævnt,
at de store NATO-øvelser for strategisk deployering („Autumn Forge“ og
„Wintex“) i de sidste år havde antaget en sådan karakter og omfang, at de
kunne munde ud i et bredt anlagt angreb.
Kendetegnende for NATO-styrkerne ved midten af 1980’erne ville bl.a.
være:
– rådighed over et „gevaldigt“ kernevåbenarsenal på den vesteuropæiske
krigsskueplads;
– troppers og flystyrkers „høje offensivkarakter“ på krigsskueplads
Centraleuropa baseret på panserdivisioner og jagerbombere;
– evne til at gennemføre langvarige kamphandlinger såvel i forsvar som angreb.
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Konklusionen var, at krigsfaren var forøget på grund af NATO-landenes forcering af de materielle krigsforberedelser og nødvendiggjorde en opprioritering af det østlige efterretningsarbejde. De amerikanske styrkers og NATOstyrkernes høje kampberedskab og hurtigere indsættelsesmuligheder samt
verdensbegivenhedernes dynamik understregede „den særlige vigtighed af
rettidige, fuldstændige og sikre informationer om vore modstanderes handlinger“ for at den politiske ledelse i de socialistiske lande kunne træffe de relevante beslutninger. Konklusionen mundede ud i en indtrængende appel
om stadig overvågning af
– de amerikanske strategiske kernevåbenstyrkers tilstand;
– kernevåbenstyrkernes tilstand på de europæiske krigsskuepladser;
– NATO-stabenes og NATO-styrkernes daglige handlinger og rettidigt varsel om forberedelsen af et militært overfald;
– modstanderens udrustning med nye våbensystemer;
– forskning og udvikling af nye våbensystemer, der kunne ændre styrkeforholdet væsentligt og dermed udelukkelse af en „teknisk overraskelse“.48
I 1983 holdt forsvarsministerkomiteen på grund af den internationale situation to møder: først et ekstraordinært møde i Berlin 20. oktober 1983 og siden et ordinært møde i Sofia i december 1983. Interessen knytter sig til mødet i Berlin i oktober, hvor den sovjetiske forsvarsminister marskal Ustinov
gennemgik den militærpolitiske situation, der blev skildret i de mørkeste farver. I analysen af de vestlige militære tiltag hæftede forsvarsministeren sig bl.a.
ved, at målestokkene for de vestlige militære øvelser fra år til år blev forhøjet
og omtalte i den sammenhæng specielt efterårsøvelsesserien „Autumn Forge“
med deltagelse af over 300.000 mand. Øvelserne havde ifølge russeren udviklet sig til stort anlagte generalprøver på at starte og føre en krig mod de socialistiske lande. Under den voksende trussel havde Sovjetunionen dog ikke siddet med hænderne i skødet. Forholdsregler til forhøjelse af beredskabet var
truffet for hærstyrker og flådestyrker. Det oplystes uden angivelse af detaljer,
at der desuden var udarbejdet et system af forholdsregler til forhøjelse af beredskabet under de store NATO-øvelser. Afslutningsvis berørtes „hovedproblemet“, der betegnedes som modernisering af krigsmateriellet, hvilket kunne ske gennem tilførsler af nye sovjetiske våben, men også ved at øge medlemslandene egen produktion af en række moderne våben.49
48
Vortrag des Chefs der Hauptverwaltung Aufklärung des Generalstabes der Streitkräfte der UdSSR
auf der 14. Tagung des Komitees der Verteidigungsminister zum Thema: „Analyse des Zustandes
und der Tendenzen der Entwicklung der Streitkräfte des aggressiven NATO-Blocks“ (Übersetzung
aus dem Russischen). Er gengivet under Records of the Committee of the Ministers of Defense, mødet i Moskva December 1981, på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
49
Beitrag des Mitglieds des Politbüros des ZK der KPdSu…D. F. Ustinow, auf der ausserordentlichen
Sitzung des Komitees der Verteidigungsminister der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages
am 20. Oktober 1983, mødet i Berlin 20. oktober 1983, på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
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Ved mødet i Budapest i december 1984 blev der på ny foretaget en vurdering
af NATO-styrkerne, denne gang både på den vestlige og sydvestlige krigsskueplads. Her pegedes på den drastisk skærpede aggressivitet fra vestlige styrkers
side, specielt efter at Reagan-administrationen havde kaldt til „korstog“ mod
socialismen. Under gennemgangen af administrationens oprustningsprogram pegedes på den forcerede udvikling af de „strategiske angrebskræfter“
med henblik på at tilvejebringe potentialet til et nukleart førsteslag, på materialisering af evnen til at føre rumkrig (bl.a. muliggjort gennem SDI) samt endelig fremskyndelse af planerne om at modernisere den kemiske krigsførelse
ved at indføre „nye højtoksiske kampstoffer“. Under gennemgangen af den
vestlige krigsskueplads blev der peget på, at der her blev opstillet de nyeste våbenmodeller og kommandosystemer, herunder „langtrækkende fjernstyrede
præcisionsvåben, ubemandede fly og kvalitativt nye elektroniske kommandosystemer“. Under den mere detaljerede gennemgang blev der peget på, at
– „antallet af affyringsmidler i NATO-landenes kernevåbenstyrker på den
vesteuropæiske krigsskueplads var blevet forhøjet med 25 % til mere end
3600 nu. Disse kunne samtidigt bringe over 4200 sprængladninger til indsats;
– NATO-styrkernes kampmuligheder (Gefechtsmöglichkeiten) på den vestlige krigsskueplads ville blive øget med mere end 50 % i årene frem til
1990;
– Landstyrkerne var forstærket med 6 nyopstillede divisioner samt 5 spanske divisioner; NATOs luftforsvar ville frem til 1990 kunne tredoble antallet af luftmål, der samtidig kunne bekæmpes (fra 1.000 mål nu til 4.000 i
1990).“50
Under diskussionen på mødet om NATO-styrkernes udviklingstendenser
fremhævede den nye sovjetiske generalstabschef S. F. Akhromejev i et længere forberedt indlæg, at Vesten for enhver pris søgte at ændre den militærstrategiske ligevægt. Han pegede i den forbindelse på den nyligt i NATO vedtagne „Rogersplan“, hvor man i begyndelsen af en krig ville rette angreb med
konventionelle præcisionsvåben i dybden af modpartens territorium. Dette
scenarie blev øvet i NATO’s øvelser, hvis farlighed ifølge marskalen bestod i,
at de var afprøvning af de seneste operativt-strategiske koncepter for krig.
Dette gjorde det nødvendigt, at der arbejdedes videre på at udvikle og koordinere efterretningsarbejdet for at forhindre en overraskende aggression.
Men dette var dog kun den ene side af medaljen. Man måtte stadig opretholde et højt beredskab, så man ikke blev overrumplet.
50

Referat zum Thema: „Analyse des Zustandes und der Entwicklungstendenzen der NATOStreitkräfte auf dem Westlichen und Südwestlichen KSP bis zum Jahre 1990“, mødet i Budapest 3.-5.
december 1984 på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
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Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man i de sidste år havde
præciseret og korrigeret nogle teser inden for den teoretiske og praktiske opbygning af stridskræfter i en række spørgsmål om deres kamp og mobiliseringsberedskab, deres uddannelse m.m., ligesom der var blevet udarbejdet
et system af forholdsregler til forhøjelse af beredskabet under de store NATOøvelser.51 Hvad marskallen ikke sagde åbent, var, at man tvunget af omstændighederne havde været nødsaget til at ændre på militærdoktrinens militærtekniske del og nu måtte give defensive operationer en større rolle end tidligere. Det nye system af forholdsregler under de store NATO-øvelser blev heller ikke omtalt nærmere, men der har efter alt at dømme været tale om den
nye forsvarsopgave, som marskallen på samme møde på Sovjetledelsens vegne
havde „anbefalet“ DDR at antage, jf. det følgende.
Marskal Akhromejevs anbefalinger blev ved mødets afslutning ikke uventet
optaget i ministrenes resolution fra mødet, der dog også antydede, at hovedfaren nu kunne være et konventionelt angreb fra Vesten. Det hed nemlig, at
faren for en kernevåbenkrig fortsat bestod, men at faren for et angreb med
nye præcisionsvåben var „forhøjet“. Man var også enige om, at NATO’s styrker på den vestlige og sydvestlige krigsskueplads mere og mere antog karakter af en angrebsgruppering og blev holdt i højt beredskab.52

Samlet vurdering af de østlige reaktioner på Vestens ændrede militærpolitik
De her gennemgåede møder i årene 1976 til 1984 indeholder vurderinger
om Vestens intentioner, der ikke er trængt ind i det almindelige billede af den
kolde krig. Så tidligt som i december 1976 fremlagde man fra østtysk side et
relativt alarmerende trusselsbillede, idet chefen for den militære efterretningstjeneste talte om Vestens krigsforberedelser og forudså den betydeligste
ændring med hensyn til de vestlige styrkers kampkraft siden 1950’erne. Hans
tale må forudsættes at bygge på de vurderinger, den østtyske og den sovjetiske
militære efterretningstjeneste var nået frem til. Der var formentlig et element
af manipulation og overtalelse til stede ved fremsættelsen af det ændrede trusselsbillede, men dette element skal næppe overdrives, idet trusselsbilledet
blev præsenteret i sammenhæng med en ganske omfattende fremlæggelse af
de forskellige aspekter af den moderniseringsproces, NATO-styrkerne var i
færd med at gennemgå i slutningen af 1970’erne og skulle gennemgå i begyndelsen af 1980’erne. Som nævnt i et tidligere kapitel om den militære udvik51

Diskussionsbeitrag des Leiters der sowjetischen Delegation, des Chefs des Generalstabes…S. F.
Achromejew, zum ersten Tagesordnungspunkt der Sitzung des Komitees der Verteidigungsminister
der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages: „Analyse des Standes und der Entwicklungstendenzen der Streitkräfte der NATO-Länder auf dem Westlichen und Südwestlichen Kriegsschauplatz bis 1990“, mødet i Budapest 3.-5. december 1984 på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
52
Protokoll Nr. 0017 der Sitzung des Komitees der Verteidigungsminister der Teilnehmerstaaten des
Warschauer Vertrages, mødet i Budapest 3.-5. december 1984 på PHP’s hjemmeside, jf. note 3.
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ling under detenten var det også i 1976, at Sovjetunionen flyttede Golf-ubåde
med kernevåbenmissiler fra Nordflåden til Østersøen – en deployering, der i
kapitlet tentativt blev sat i forbindelse med et ændret trusselsbillede. Nye mørkere trusselsbilleder blev præsenteret på forsvarsministermøderne i 1978 og 1981.
Ser vi på mødernes vurdering af de vestlige intentioner, savnes en præcis
tolkning af disse i de første år efter 1976, men fra 1978 er det Warszawapagtens vurdering, at Vesten bevidst søgte at tilkæmpe sig militær overlegenhed
med henblik på at opnå en sådan omkring 1985, hvilket indebar den videre
implikation, at krigen og det endelige opgør mellem Øst og Vest blev anset
for en mulighed på dette tidspunkt. Som påvist var det efterretningschef
Andropovs tolkning allerede i begyndelsen af året 1980, at trusselsbilledet var
ændret, og at en kernevåbenkrig var en reel mulighed.
Når den sovjetiske efterretningstjeneste så relativt tidligt kunne drage vidtgående konklusioner af de forskellige vestlige militære initiativer, der på
ingen måde sigtede mod krig, kan det hænge sammen med at den øjnede et
nyt mønster i den vestlige politik, som den udfoldede sig under Carter-administrationen. Ud over sit militære oprustningsprogram skærpede Carter den
vestlige retorik mod Sovjetunionen og ramte tilsyneladende Sovjetsystemet på
et yderst følsomt punkt. Carters menneskerettighedspolitik blev tilsyneladende opfattet som en slags krigserklæring mod Sovjetsystemet, idet den formodedes at skulle skabe tvivl om den anerkendelse og legitimitet, som
Sovjetledelsen troede at have opnået i det internationale samfund op igennem 1960’erne og i 1970’ernes første halvdel.
Ser vi på konfliktmodellen i de fremlagte trusselsforestillinger, møder vi først
en nøjere præcisering af denne i 1981 baseret på den sovjetiske generalstabs
analyser. Der blev nu tillagt Vesten kapabilitet til at føre flere former for krig,
i såvel nukleare som konventionelle varianter, som for blot få år siden ikke
havde været inde i billedet. USA vurderedes at have ændret den eksisterende
krigsstrategi med det formål at kunne begrænse en fremtidig Øst-Vest-konflikt til den europæiske scene og kunne vælge såvel en konventionel variant
baseret på højteknologiske våben som en nuklear variant indledt med et nukleart førsteslag uden inddragelse af de strategiske kernevåbenstyrker. Fra
1984 vurderes der at eksistere en forhøjet trussel for et vestligt angreb med
konventionelle præcisionsvåben efter antagelsen af den såkaldte „Rogers-doktrin“.
Kampbilledet ville blive præget af, at Vesten i forhold til tidligere kunne disponere over flere styrker, hvis kampkraft løbende blev øget, ligesom styrkerne
kunne indsættes meget hurtigere end før. Warszawapagtstyrkerne var på vej til
at miste en af deres strategiske fordele: evnen til hurtigere mobilisering og
styrkeindsættelse. På Centralfronten kunne Vesten præstere et mere aktivt
forsvar og i længere tid. Fra 1984 understreges også Vestens voksende offensive potentiale, og Vestens øvelsesaktivitet betragtes fra samme tidspunkt som
indøvelse af koncepter for, hvorledes man ville åbne en krig mod Øst. På
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samme tid var de østlige muligheder for at gennemføre en større offensiv blevet reduceret gennem Vestens stærkt udbyggede panserværn. En prognose
for, hvordan en væbnet konflikt ville udvikle sig, blev ikke fremlagt i disse forsvarsministermøder, men det blev stærkt markeret, at udviklingen var truende
og negativ og efter alt at dømme ville blive værre som følge af Vestens overlegne økonomiske kapacitet.
Ser vi endelig på de under møderne behandlede reaktioner på det, man opfattede som en væsentligt skærpet trussel fra Vesten, var det tydeligt, at der appelleredes om defensive tiltag i form af skærpet årvågenhed gennem en udvidet efterretningsindsats over for Vesten. Der omtaltes også en række konkrete
beredskabsforanstaltninger, der dog ikke – formentlig af hemmeligholdelseshensyn – blev uddybet nærmere. Deltagerlandene blev tillige opfordret til en
øget rustningsindsats, og der spores et vist pres på dette punkt. Man har dog
fra sovjetisk side uden tvivl været klar over, at en ny større oprustning ikke lod
sig realisere, og Rumænien sagde klart fra på dette punkt.

Ændring af den sovjetiske militærdoktrin
Den sovjetiske ledelses tanker om krig og beslutningerne om, hvorledes en
krig skulle føres, var som tidligere omtalt nedfældet i den såkaldte „militærdoktrin“, der var hemmelig, men hvis indhold dog i hovedtræk var formidlet
til omverdenen og kendt. Et tilsvarende grundlæggende begreb fandtes ikke
i Vesten. Militærdoktrinen var delt i to dele, af hvilke den politiske del om forholdet til omverdenen siden militærdoktrinens (gen)indførelse i begyndelsen af 1960’erne og i overensstemmelse med den marxistiske statslære var
defensiv, medens den specifikke militær-tekniske del i overensstemmelse med
de i den sovjetiske generalstab rådende doktriner var offensiv.53
Denne distinktion indebar i den sovjetiske fremlæggelse af læren, at Sovjetunionen var en fredelig stat, der aldrig ville foretage en angrebskrig, men at
Sovjetunionen ville forsvare sig mod aggression, og hvis det kom til en krig
med Vesten, ville Warszawapagtlandene gennem en lynkrig knuse de vestlige
styrker i Vesteuropa og fjerne grundlaget for fremtidige aggressioner gennem
en sejr. Det var formentlig i sammenhæng med affattelsen af denne lære, at
Sovjetunionen i begyndelsen af 1960’erne udarbejdede de omfattende planer
for gennemførelse af operationer mod Vesteuropa, som har været behandlet
i tidligere kapitler.

53

For militærdoktrinen og specielt ændringen under Gorbatjov se William E. Odom, The Collapse of
the Soviet Military, 1998, s. 119ff. – Ifølge Odom (s. 119) kendes der ikke noget enkelt direktiv, der
har rummet teksten til militærdoktrinen. Den må altså snarere opfattes som essensen af en række
dokumenter og vurderinger.
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Offensiven blev som også tidligere omtalt doceret på de til den sovjetiske
generalstab knyttede undervisningsinstitutioner og i de øvrige Warszawapagtlande og blev øvet såvel under papirøvelserne (stabsøvelserne) som i de rene
feltøvelser. Navnlig synes man gennem alle årene at have lagt vægt på og forberedt meget hurtigt at kunne rette et angreb ind i Forbundsrepublikken og
mod Benelux-landene og Danmark. Der er næppe tvivl om, at en storstilet offensiv mod Vesteuropa blev set som den mest effektive måde at løse det problem, der opstod, hvis afskrækkelsen ikke fungerede, og en krig med Vesten
blev en realitet.
I 1980’erne kom offensivens fortrinsstilling imidlertid ud for voksende kritik i Sovjetunionen og det både af politiske og militære grunde. På det politiske plan gav det til stadighed problemer for den sovjetiske udenrigspolitik,
at der eksisterede en markant forskel mellem den politiske og den militærspecifikke del af militærdoktrinen. Det betød i realiteten, at der alene i Vesten
blev taget hensyn til den militær-specifikke del, som den der var „tungest“,
medens formuleringerne om Sovjetunionens intentioner i forhold til omverdenen i den politiske del blev betragtet som ren propaganda. Men hertil kom
de militærfaglige spørgsmål, der fra egne rækker i stigende grad blev rettet til
en på det militære plan i hovedsagen offensiv militærdoktrin. Hvordan kunne
man opretholde offensivens primat, når NATO-landene gennem indførelse af
nye våben havde gennemført en måske revolutionerende ændring af forsvarskampen? Og var den strategiske offensiv, som man nu havde øvet i over 20 år,
ikke en invitation til den kernevåbenkrig, som den sovjetiske ledelse hævdede
– tilsyneladende med stigende betoning – ikke kunne have en sejrherre, og
som man med alle midler søgte at undgå?
Fra begyndelsen af 1980’erne begyndte øststyrkerne at indstille sig på, at de
stod over for en væsentligt stærkere modstander end tidligere, men også over
for en modstander, der kæmpede ud fra nye doktriner og på en mere offensiv måde end tidligere. Det problem, der her rejste sig, blev genstand for omfattende studier i den sovjetiske generalstab, der tilsyneladende hurtigt fandt
ud af, at man var ude af stand til at konkurrere med Vesten på det militærteknologiske plan og derfor ikke så anden løsning end at gå i gang med tilpasninger på en række områder, herunder den militære strategi.
Et vendepunkt i generalstabens tænkning fremkaldte tilsyneladende den israelske tilintetgørelse af syriske kampvognsstyrker i Bekaa-dalen under borgerkrigen i Libanon i 1982 ved hjælp af nye langtrækkende præcisionsvåben
(„Assault Breaker“). Den panik, der opstod i den sovjetiske generalstab ved
meddelelsen om tilintetgørelsen af en syrisk kampvognsbrigade på en time,
er levende beskrevet i admiral Kapitanets tidligere omtalte erindringsbog,
hvor det også fortælles, at generalstabschefen Ogarkov straks blev sendt til
Damaskus for at få klarhed over tildragelsen og dens implikationer.
Træfningen i Bekaa-dalen viste ifølge Kapitanets, at Vesten ved hjælp af det,
man i Øst kaldte „efterretnings- og ildsystemer“, dvs. integrerede målsøg-
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nings- og ildafgivelsessystemer, kunne rette masserede angreb i dybden (op til
200 km) af fjendens opstilling uden at føre tropper frem.54 Den nye vestlige
militærteknologi rejste spørgsmålet, om Sovjetunionen i fremtiden kunne benytte sit gennem årtier udviklede militære hovedredskab: det masserede
kampvognsangreb.
Med til billedet hører også, at Sovjetunionen siden 1970’erne gennem spioner besad planerne for indsættelse af de amerikanske styrker i Tyskland i tilfælde af krig, det gjaldt specielt for det 5. amerikanske korps, der i 1984 fik
en revideret krigsplan. Sovjetunionen havde således et dybtgående kendskab
til, hvorledes de amerikanske styrker ville optræde i krigssituationen og havde
mulighed for nøje at vurdere de operative udviklingstendenser.55
Resultatet af det flersidede pres, der var på den militære del af militærdoktrinen i første halvdel af 1980’erne, førte til at den sovjetiske generalstab henvendte sig til politbureauet og anmodede om accept af en ændring af militærdoktrinen med større vægt på en defensiv fase i begyndelsen af en krig.
Defensiven skulle munde ud i en offensiv, der omstændighederne taget i betragtning må formodes at have opereret med reducerede mål i forhold til tidligere. Forslaget havde betydelige politiske implikationer, idet der i modsætning til tidligere i en indledende fase af en krig skulle føres forsvarskamp på
DDR’s territorium. Denne accept har generalstaben fået – inden mødet i forsvarsministerkomiteen i december 198456 – og konsekvenserne begyndte
snart at indfinde sig i form af et ændret øvelsesmønster i DDR og nye beredskabsforanstaltninger sammesteds.
Kravet om at Warszawapagtstyrkerne skulle kunne føre en egentlig forsvarskamp mod en i visse afsnit overlegen modstander resulterede i det kompromis,
der bl.a. kommer til udtryk i arméøvelsen „Jug-85“ i DDR i august 1985, hvor
hovedvægten blev lagt på den forsvarskamp, der skulle skabe betingelsen for,
at man kunne gå over til offensiven. Her blev fjendtlighederne indledt med
tre dages forsvarskamp – et ganske langt tidsrum i Warszawapagt-sammenhæng. Under denne selvransagelse begyndte man at se med nye øjne på sla-
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I. M. Kapitanets, Na slusbje Okeanskomu Flotu 1946-92. Sapiski komandujusjtjego dvumja flotami, s. 531ff.
– Her inddrages også erfaringerne fra Falklandskrigen 1982.
55
Fra begyndelsen af 1970’erne til ind i 1985 havde Sovjetunionen adgang til de tophemmelige
krigsplaner for de amerikanske styrker på Centralfronten (i form af General Defense Plans, GDP).
Den amerikanske soldat, der udleverede dokumenterne til den ungarske militære efterretningstjeneste, var vogter af krigsplanerne fra 1978 til 1985 og ligeledes den person, der skulle forhindre ulovlig kopiering (!); han blev først pågrebet i 1988. Det fremgår af en liste over de stjålne dokumenter,
at Sovjetunionen var i besiddelse af General Defense Plan for 5. amerikanske korps i Tyskland for
1982 og ligeledes af den reviderede version fra 1984 (jf. Stuart A. Herrington, Traitors Among Us.
Inside the Spy Catcher’s World, 1999, s. 97f, 103).
56
Rekonstruktionen bygger på den østtyske forsvarsminister Heinz Hoffmanns rapport til Erich
Honecker om sin samtale med generalstabschef Akhromejev på forsvarsministerkomitémødet i december 1984, jf. Walter Jablonsky, „II. Die NVA in den vereinten Streitkräften des Warschauer
Paktes“, i Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 59ff.
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get ved Kursk under 2. verdenskrig, der blev betragtet som en vellykket forsvarsoperation, der førte til fjendens nederlag.
De Gorbatjov kom til magten gik han fra 1986 i gang med at ændre militærdoktrinen i en mere stabiliserende retning. Som et nyt overbegreb til erstatning af den gensidige afskrækkelse introducerede han begrebet „gensidig
sikkerhed“, som han havde overtaget fra især de vesttyske socialdemokrater,
der dog talte om „fælles sikkerhed“. Det var et overbegreb over en række stabiliserende og tillidsskabende aktiviteter, heriblandt strategisk stabilitet.57 I
den nye tankebygning indgik også begrebet „fornuftig tilstrækkelighed“, der
ikke nærmere blev forklaret, men skulle betragtes som en målestok for et forsvarsapparat, der kunne løse sine opgaver. Det sovjetiske forsvar var ikke sent
til at understrege, at pariteten i forhold til USA måtte indeholdes i dette begreb. I øvrigt var begrebet „tilstrækkelighed“ hentet fra den amerikanske våbenkontroldiskussion, hvor udenrigsminister Henry Kissinger havde indført det.
I maj 1987 blev så fremlagt den nye defensive militærdoktrin for Warszawapagten, en for Vesten overraskende nyskabelse, idet Warszawapagten som sådan ikke tidligere havde haft en militærdoktrin. I Vesten var man gået ud fra,
at den sovjetiske militærdoktrin gjaldt for hele Warszawapagtområdet. Som ny
opgave skulle doktrinen bidrage til at „forhindre krig“ og ikke som tidligere
„at forberede at udkæmpe en krig“, men i øvrigt må den ses i forlængelse af
det kompromis mellem offensivt og defensivt, der blev vedtaget i 1984.58 I øvrigt henvises til den tidligere omtale af doktrinen, jf. kap. 77. Fra NATO’s side
blev det som tidligere nævnt straks påpeget, at forslaget ikke rummede noget
nyt, idet den militær-specifikke del af militærdoktrinen ikke var behandlet.
NATO-kredse betragtede udspillet som et propagandatræk og tog ikke hensyn til det. Først da Gorbatjov fra talerstolen i FN i 1988 meddelte omverdenen om Sovjetunionens ensidige tilbagetrækning af fire divisioner fra Tyskland, begyndte en ny forståelse af den sovjetiske ledelses intentioner at
trænge igennem.
Herskede der så fra 1987 en ny militærdoktrin i Sovjetunionen, som man
selv hævdede? Dette er der næppe tvivl om, når man tager udgangspunkt i de
tankegange, der herskede i kredsen omkring Gorbatjov. Med god grund opgav man i denne kreds tanken om at vinde en total sejr over modstanderen,
en forestilling der hverken gav mening under de ændrede militære styrkeforhold eller svarede til det nye billede af et samarbejdsvilligt Sovjetunionen,
som Gorbatjovs diplomati var ved at opbygge. Det militære hovedmål var nu
at forsvare eget territorium og forhindre, at en fjende satte sig fast der.
Fra 1987 herskede således en i defensiv retning ændret doktrin i Sovjetunionen, hvor fjenden ikke skulle endegyldigt besejres, men blot slås tilbage.
57

Raymond L. Garthoff, Deterrence and the Revolution in Soviet Military Doctrine, 1990, s. 94ff, 99f.
William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military, s. 120; Walter Jablonsky, „II. Die NVA in den
Vereinten Streitkräften des Warschauer Paktes“, i Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und
Wirklichkeit, s. 63-65.
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Men det står i dag også klart, at den nye doktrin mere var en politisk deklaration – som militæret fik beordret at implementere – end et grundigt gennemarbejdet militært dokument. Doktrinen var blevet formuleret i hast, og det
voldte tydeligt nok militæret i de enkelte Warsazawapagtlande store problemer at omsætte doktrinen til praktiske forholdsregler og at lære styrkerne at
kæmpe defensivt.59 Den gældende doktrin synes fra midten af året 1988 at
have været, at den defensive fase i forbindelse med en krig med Vesten ville
vare tre uger, i hvilket tidsrum Warszawapagtregeringerne ville forsøge at løse
konflikten med diplomatiske midler. Hvis dette var forgæves, kunne krigen gå
i forskellige retninger. En østlig offensiv udelukkedes således ikke fra dette
tidspunkt. Senest fra 1988 må vi antage, at der har foreligget nye operative
planer.60
En vis tvetydighed stod stadig tilbage, idet defensiven som nævnt kunne gå
over i en modoffensiv, hvilket straks naturligt rejste spørgsmålet om, hvor vidt
denne offensiv skulle føres, og hvorledes en større krig blev afsluttet uden at
eskalere. Skulle en eventuel modoffensiv føres på det strategiske plan, således
at den også omfattede angreb mod amerikansk territorium? Dette spørgsmål
var genstand for diskussioner i slutningen af 1980’erne. Ingen af disse spørgsmål blev på det teoretiske plan afklaret før vendepunktet i 1990/91. Både teoretisk og praktisk var det vanskeligt at finde en balance mellem defensive og
offensive elementer efter årtiers tænkning i offensive baner. I slutningen af
1980’erne var vægten i Sovjetunionen – som den var i DDR – således lagt på
det såkaldte „aktive forsvar“, men der var dog stadig problemer med at gennemføre forsvarsoperationer i praksis under øvelser.61 Dette gjorde sig også
gældende i de østtyske styrker, som det vil fremgå af næste afsnit om tilpasningerne af den militære strategi.
Sammenfattende kan det siges, at spørgsmål om den sovjetiske militærdoktrins tilpasninger i dag ikke kan besvares fuldt tilfredsstillende på grund af
den fortsatte hemmeligholdelse af det relevante kildemateriale. På grundlag
af det til rådighed stående kildemateriale kan der indtil videre kun peges på
nogle afgørende beslutningssituationer, hvor politbureauet i samarbejde med
efterretningstjenesterne og generalstaben har truffet vigtige militære afgørelser, og hvor det sovjetiske trusselsbillede må formodes at være blevet justeret som reaktion på tendenser i Vesten:
– 1976/77: Sovjetisk ønske om ny kommandostruktur i Warszawapagten;
– 1981: Start på operation „Rjan“;
– 1982: Teknologisk chok efter den demonstrerede vestlige overlegenhed i
Bekaa-dalen i Libanon;
59

Walter Jablonsky, Sst., s. 64f.
Raymond L. Garthoff, Deterrence and Revolution in Soviet Military Doctrine, s. 182f. – Garthoff bygger
på udsagn fra marskal Sergej Akhromejev og generaloberst Nikolaj Tjervov.
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Andrei A. Kokoshin, Soviet Strategic Thought, 1917-91, 1998, s. 190f.
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– 1984/85: Ændring af militærdoktrinen med øget vægt på forsvarskamp.
Øgede beredskabsforanstaltninger i DDR;
– 1987: Deklareret defensiv militærdoktrin.

Kernevåben
Som omtalt tidligere havde Sovjetunionen i 1970’erne på forskellig vis søgt at
overtale USA til at indgå en aftale om ikke-førstebrug af kernevåben og havde
også offentligt fremlagt forslag herom. Efter beslutninger på den 26. partikongres i 1981 fremsatte den sovjetiske præsident i juni 1982 et ensidigt løfte
herom: „Sovjetunionen påtager sig forpligtelsen til ikke at være den første til
at bruge kernevåben“. Som de tidligere udtalelser blev det ikke i Vesten taget
alvorligt, men opfattet som et propagandaudspil. Der er vel heller ikke tvivl
om, at initiativet var affødt af den spændte internationale situation og formentlig indgik som led i støtten til de vestlige fredsbevægelser og andre bekymrede røster i Vesten, der fik tilstillet et nyt argument.
Men var det mere end det? Raymond Garthoff rejste i sin bog om sovjetisk
kernevåbenpolitik spørgsmålet om løftet kun var propaganda, eller om det
også blev en del af militærdoktrinen og fik praktiske konsekvenser. Ifølge
Garthoff havde det praktiske konsekvenser, og han henviste i den forbindelse
til såvel det tidligere omtalte direktiv fra Centralkomiteen til de væbnede styrker mod første brug fra 1974/74 (nævnt i det hemmelige militærtidsskrift
„Vojennaja mysl“ i 1975) som til formuleringerne i Vorosjilov-forelæsningerne
fra samme tidspunkt.62 Til dette materiale kan føjes den sovjetiske forsvarsminister Ustinovs ord i arbejdet „Otvesti ugrosu jadernoj vojny“ [At fjerne truslen om en kernevåbenkrig] fra 1982 om, at man som konsekvens af løftet om
ikke-førstebrug af kernevåben havde set sig nødsaget til at opgradere beredskabet for at minimere de negative konsekvenser af et overraskelsesangreb
samt til at gøre forholdsreglerne for at forhindre en ikke befalet indsættelse
af kernevåben så omfattende som muligt.63 På det sidste punkt havde man tilsyneladende haft bange anelser.
Som tidligere fremstillet, havde Sovjetunionen allerede i 1970’erne trinvis
bevæget sig bort fra første brug af kernevåben til fordel for rent konventionelle operationer. Sovjetunionen ville kun indsætte kernevåben, når Vesten
havde indsat kernevåben eller havde besluttet at gøre det. I praksis havde
man en ikke-førstebrug, og det er ikke givet, at militærdoktrinen har behøvet
at ændres i 1982 på dette punkt. Det er på det foreliggende kildegrundlag
vanskeligt at sige, om militærdoktrinen blev afgørende ændret i 1982.
At dømme ud fra de østtyske øvelser fra 1980’erne, der er omtalt i det følgende, var doktrinen den samme som beskrevet for 1970’ernes vedkom62
63

Raymond L. Garthoff, Deterrence and the Revolution in Soviet Military Doctrine, s. 85ff.
Andrei A. Kokoshin, Soviet Strategic Thought, 1917-91, 1998, s. 180.
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mende, nemlig at kernevåbeninitiativet lå hos Vesten, men at man ville forsøge et forkøbsslag, så snart man havde vished for, at Vesten ville indsætte sine
kernevåben.
Man kan derfor undre sig, når det i nyere fremstillinger hedder, at
Sovjetunionen uanset krigens gang ville bruge kernevåben for at nå sine mål.
I en ny dansk fremstilling fra 2004 hedder det, at den ændring mod konventionel krigsførelse, der fandt sted i Vesten, ikke fandt sted i Warszawapagten,
og at meget tyder på, at Sovjetunionen uanset situationens udvikling ville indsætte kernevåben „senest på krigens tredje dag“.64 Som fremstillet ovenfor og
mere detaljeret i kapitlet om 1960’erne og 1970’erne, var det ikke, hvad den
sovjetiske teori for indsættelse af kernevåben foreskrev. Den byggede på ikkeførstebrug siden 1973/74, men med mulighed for indsættelse af kernevåben,
hvis modstanderen havde besluttet at gøre det og i så fald med forsøg på at
gennemføre et forkøbsslag (samt „launch on warning“ på det strategiske område). I overensstemmelse med teorien arbejdedes der under øvelser med såvel konventionelle som ikke-konventionelle operationer.65 Selv i de allersidste
år af den kolde krig indgik der stadig kernevåbenindsats i de defensive operationer, der øvedes på dette tidspunkt, men antallet af indsatte våben var begrænset i forhold til tidligere.

Tilpasning af Warszawapagtlandenes militære strategi
NATO’s voksende styrke fra anden halvdel af 1970’erne tvang den sovjetiske
generalstab ind i dybtgående overvejelser med hensyn til ændringer af de østlige styrkers kommandostruktur, deres mobiliseringsevne og beredskab samt
den militære strategi. Fra 1977 lagde man, som tidligere omtalt, pres på de
mindre Warszawapagtmedlemmer med hensyn til at gå ind i en mere effektiv
kommandostruktur. Hovedovervejelsen var her, at NATO bestræbte sig på at
kunne angribe hurtigere end tidligere, og at det krævede en helt ny struktur.
Henset til situationen gik arbejdet ualmindeligt langsomt, fordi de mindre
Warszawapagtlande, og især Rumænien, modarbejdede initiativer, der opfattedes som begrænsninger af landenes suverænitet. Først i 1984 var den nye
krigstidsstruktur på plads, tilsyneladende især på grund af marskal Ogarkovs
indsats.
I det følgende vil tilpasningerne af den militære strategi inden for
Warszawapagten blive analyseret med udgangspunkt i det østtyske øvelsesma-
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Kjeld Hillingsø, Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud, 2004, s. 221f.
Harald Nielsen skriver i sit arbejde Die DDR und die Kernwaffen. Die nukleare Rolle der Nationalen
Volksarmee im Warschauer Pakt, 1998, s. 52, at der ikke i arkiverne er blevet fundet henvisninger til, at
Warszawapagtstyrkerne som de første skulle have indsat kernevåben, ses der bort fra præventivslaget,
der var bundet til bestemte betingelser.
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teriale fra Freiburg-arkivet. Det har af tidsmæssige årsager desværre ikke været muligt at følge denne proces gennem de hemmelige østlige militærtidsskrifter, hvor den givetvis også vil kunne følges, men det er vurderingen, at de
nye tankebaner forholdsvis hurtigt har fået indflydelse på tilrettelæggelsen af
de store stabsøvelser. Østtyskerne fulgte i et og alt den sovjetiske generalstab
i alle afgørende militærteoretiske spørgsmål. Vi kan derfor gå ud fra, at de
strategiændringer, der kan konstateres i perioden, afspejler det intime samarbejde mellem den østtyske militærledelse og den sovjetiske generalstab, og i
sidste ende er reflekser af de overvejelser, som den sovjetiske generalstab
havde gjort sig om, hvordan en krig med Vesten nu skulle føres. Med andre
ord opfattes de vurderinger, der kom til udtryk specielt i de østtyske øvelsesgennemgange, som indikatorer på ændrede sovjetiske opfattelser.
Den ændrede østlige vurdering med hensyn til styrkeforholdet kom til udtryk
i den fælles operativt-strategiske øvelse „Waffenbrüderschaft-80“ (4.-12. september 1980) ledet af den østtyske forsvarsminister Heinz Hoffmann, hvor
troppeførerne skulle foretage operativ udfoldelse af koalitionsstyrker til afværgelse af et angreb fra modpartens overlegne styrker (DIIS’s kursivering) samt
planlægge en angrebsoperation for styrkegrupperinger, der skulle gå til angreb på korteste tid med henblik på tilintetgørelse af en „stærk, teknisk godt
udrustet modstander“, som det hedder.66 Under øvelsen „Sever-83“ skulle der
øves forsvars- og angrebshandlinger mod en „godt udrustet og uddannet
modstander under komplicerede vilkår, der nærmede sig virkeligheden“.67 I
øvelsesmaterialet omtales fra 1984 en befaling (nr. 100/84) fra forsvarsministeren, ifølge hvilken man under øvelser skulle gennemgå afværgekamp mod
og bekæmpelse af overlegne fjendtlige land- og luftstyrkers midler („die
Abwehr und Zerschlagung von Kräften und Mitteln überlegener Land- und
Luftstreitkräfte des Gegners bei Übungen durschzuarbeiten“).68
Man synes især at have fokuseret på Vestens øgede evne til at bekæmpe
kampvogne, der jo udgjorde hovedvåbenet i de østlige armeer. Dette kom til
udtryk under starten på øvelsen „Jug-82“ (15.-20. februar 1982), hvor det indledningsvis blev understreget af øvelsesledelsen, at man måtte gå ud fra, „at
NATO-styrkernes panserværnsmuligheder særligt USA’s og Forbundsrepublikken Tysklands, der inden for de sidste år var vokset enormt og også ville
vokse i fremtiden, var blevet et afgørende element i moderne angrebsoperationer. Uden en sikret bekæmpelse af modpartens panserværnssystem ville
vore troppers angreb næppe have chancer for at lykkes“.69
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Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen 1971 bis 1987, Bl. 139. BA-MA.
DVH 7/45652, s. 2. BA-MA.
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Øvelsesgennemgang ( „Auswertung“) af „Jug-85“, s. 498. Hele øvelsesgennemgangen findes på
siderne 493-548. DVH 7/45658. BA-MA.
69
DVH 7/4565, s. 53. BA-MA.
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Men hertil kom også en ny overraskende minelægningskapacitet i Vesten.
En amerikansk division kunne således lægge op til 80 km miner pr. dag, påpegedes det i samme øvelse. Det var derfor i dag en hovedopgave for alle
tropper, ikke blot ingeniørtropper, at kunne skabe „korridorer“ gennem minespærringerne.70 Mere generelt blev i øvelsen „Sever-83“ Vestens „voksende
kampmuligheder“ set i lyset af indførelse af moderne kommando-, kontrolog efterretningssystemer, hvor disse systemer var koblet til langtrækkende våben i det, man som tidligere nævnt kaldte „Efterretnings- og ildsystemer“
(Aufklärungs-Feuerkomplexe).71 Eksemplet viser, hvorledes den sovjetiske generalstab havde videregivet erfaringerne fra træfningen i Bekaa-dalen i
Libanon 1982.
En gradvis tilpasning til et ændret styrke- og kampbillede kan iagttages ved
DDR-styrkerne fra øvelserne i 1981. Dette var resultatet af en ganske dybtgående revision af de hidtidige opfattelser om en krigs forløb, der i 1983 førte
til udsendelsen af et nyt feltreglement „Division-Brigade-Regiment, Teil I“.
I et tilbageblik, som den østtyske hærchef generaloberst Stechbart foretog
under øvelsesgennemgangen efter „Drusjba-86“ i 1986, siges det, at planlæggelsen og gennemførelsen af en forsvarsoperation gik tilbage til den fælles
operativt-strategiske øvelse „Sojus-81“. Her skulle den østtyske hær for første
gang med en hel armé afværge fjendens aggression i grænsezonen og umiddelbart gå over til angreb. Hærchefen indrømmede samtidig, at man ikke i
1981 brugte begrebet „forsvarsoperation“, og at meget rent teoretisk ikke var
på plads („Damals war manches teoretisch noch nicht ausgereift“). Det blev
samme sted bemærket, at baggrunden for ændringerne måtte søges i „NATOstyrkernes meget hurtigt voksende offensive muligheder“, som den sovjetiske
militære teori i længere tid havde beskæftiget sig intensivt med.72
På det teoretiske plan var der tale om, at de østtyske styrker i denne fase
skulle gennemføre den klassiske militære kampform, der kaldes „mødekamp“. Dette blev også øvet året efter af østtyskerne i arméøvelsen
„Hauptstoss-82“, hvor afværgelsen af de vestlige styrkers angreb skete i udgangsrummet for hovedangrebet og dannede betingelser for dette. Øvelsen
var, som det fremgik af øvelsesgennemgangen, ikke forløbet helt tilfredsstillende, selv om de vigtigste beslutninger blev accepteret. Kritikken efter
øvelsen gik bl.a. på, at man ikke havde ført mødekamp efter bogen, man
havde således ikke indført den operative manøvregruppe på tilfredsstillende
vis. Det fremgår i øvrigt af materialet fra denne øvelse, at de polske styrker
opererede på den yderste højre flanke og således stadig havde en rolle i
Kystfrontoperationen.73
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Introduktion for øvelsesledelsen (s. 241ff). DVH 7/45652. BA-MA.
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Øvelsesgennemgang af „Drusjba-86“, s. 699f. DVH 7/45662. BA-MA.
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Ved øvelsen „Sever-83“ i september 1983, der rummede en Kystfrontoperation med tre armeer, skulle man for første gang anvende det nye østtyske feltreglement ved forberedelsen og gennemførelsen af kamphandlingerne, der nu direkte omfattede forsvarskamp. Det lykkedes tilsyneladende
ikke helt at følge forskrifterne. Konklusionen på øvelsen var, at man havde et
problem i form af „den delvise undervurdering af nødvendigheden af en
grundlæggende organisering af forsvarshandlingerne“, som det hed. Øvelseslederen – den tidligere nævnte generaloberst Stechbarth – beklagede sig over,
at forsvarsspørgsmålet blev behandlet „overfladisk“ og på en pro forma måde.
Ledelsen af den østtyske „15. armé“ – der stod til ansvar for øvelsesforløbet –
havde ifølge generalen ikke i begyndelsen af øvelsen forstået, hvad forsvarskampen gik ud på, nemlig at forsvarsoperationen skulle tjene til afgørende at
ændre styrkeforholdet gennem en svækkelse af modpartens angrebsgruppering.74
Som det med al tydelighed fremgår af det østtyske øvelsesmateriale fik styrkeberegningerne nu en afgørende rolle i billedet. Styrkeberegninger var selvsagt
altid blevet foretaget inden for Warszawapagthærene og indgik som i Vesten
som fast element i den beslutningsproces, der førte frem til ordreudgivelse på
højt niveau, men havde måske mindre betydning tidligere, hvor man fra Østs
side ikke havde problemer med at skabe den overvægt, der skønnedes nødvendig for at et gennembrud kunne lykkes, dvs. normalt en overvægt på 3:1
eller mere i angrebsafsnittet. Situationen føltes tilsyneladende anderledes nu.
Overalt i det østtyske øvelsesmateriale fra disse år vil man derfor forud for afgørende operative beslutninger møde beregninger af styrkeforholdet, hvor
de vigtigste styrkekategorier anføres for begge parters vedkommende (antal
kernevåben, bataljoner, kampvogne, artilleri, panserværn), og styrkeforholdet for det pågældende frontafsnit udregnes. I højere grad end tidligere var
en konstateret overlegenhed blevet afgørende for østsidens beslutninger.
Det egentlige defensive gennembrud kom dog først med øvelsen „Jug-85“
(22.-29. august 1985), hvor det særlige ved øvelsen var planlægning og gennemførelse af en arméforsvarsoperation ved en krigs begyndelse. Denne
øvelse var – som det fremgik af øvelsesgennemgangen – afgørende præget af
den militærpolitiske situation, der herskede i Tyskland, og blev af øvelsesledelsen skildret i mørke farver. Warszawapagtlandene befandt sig i en situation af
stadig militær trussel fra NATO’s side. De seneste NATO-øvelser havde været
mere provokatoriske og aggressive end i de tidligere år. Som eksempel herpå
blev nævnt den øvelse som det 5. amerikanske armékorps havde gennemført
sidste vinter, og som var gået op til 10 km fra „statsgrænsen“. Her havde amerikanerne afprøvet deres aggressive „Luft-Land-Kriegsführung“ (dvs. AirLand-

74

DVH 7/45652, s. 151, 440. BA-MA.
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battle-doktrinen). Det blev betonet, at det havde spillet en rolle ved planlægningen af „Jug-85“, at fjenden ventedes at gennemføre dybe slag i flanker og
ryg, og som en konsekvens havde man lagt hovedvægten på forsvarsoperationen.75
I den videre kommentar hed det lidt selvkritisk, at i de forgangne øvelser
havde man planlagt en forsvarsoperation efterfulgt af en angrebsoperation,
men det var i virkeligheden ikke kommet til en forsvarsoperation. Fokus
havde altid været på angrebsoperationen, og der havde blot fundet begrænsede forsvarskampe sted. Alene den tildelte tid til forsvarskamp viste dette: i
„Jug-84“ havde man for eksempel afsat 24 timer til afværgelse af fjendens aggression – i „Jug-85“ varede selve armeforsvarsoperationen mere end tre dage.
Ved den sidste øvelse havde opgavestillingen også været helt anderledes end
tidligere, idet der først skulle planlægges og gennemføres en forsvarsoperation mod en stærk modstander. Derefter skulle der skabes forudsætninger for
overgang til angrebsoperationen. Denne skulle planlægges under forsvarsoperationen og derefter gennemføres. Generalen indrømmede, at opgaven
ikke var let, og afslutningsvis medgav han, at „der mangler noget for at
komme op på det niveau, som vi i teori og praksis har nået med hensyn til en
angrebsoperation“.76
Under øvelsen „Drusjba-86“ betonedes endnu en gang og med stærkere
eftertryk de elementer, der var rykket i forgrunden under seneste års øvelser
i form af respekt for NATO’s styrker, forsvarskampens nødvendighed og behovet for en udligning af det oprindelige styrkeforhold for at kunne gennemføre angrebsoperationen. Det hed: „For at kunne rette tilintetgørende angreb
mod en politisk solidt motiveret og meget godt og moderne udrustet modstander (der råder over et overordentligt stærkt panserværn), er det nødvendigt med en klar styrkeoverlegenhed og ikke en omtrentlig overlegenhed. Et
klassisk eksempel for anvendelsen af dette princip var slaget ved Kursk i juli
og august 1943.“77 Omtalen af panserslaget ved Kursk – hvor de sovjetiske styrker i starten kæmpede defensivt – er ikke uden interesse, for læren fra dette
efterhånden næsten mytiske slag indgik som et vigtigt element i det opgør om
den offensive retning, som foregik inden for det sovjetiske forsvar i disse år.
Under øvelsen, der omhandlede „15.“ østtyske armés deltagelse i 1. fronts
operationer øvedes forsvarsoperationen på 1.-4. krigsdag, hvorefter 1. front
skulle gå til angreb og nå frem til en linje Celle-Hannover på 6.-7. operationsdag. Som trumfkort skulle 8. panserarmé på den 3.-4. operationsdag sættes
ind som en operativ manøvregruppe i retning Halle og Kassel.78 Målene var
tydeligt mere begrænsede end tidligere.

75

DVH 7/45658, s. 498. BA-MA.
Sst. s. 501, 522. – S. 520 omtales de vestlige angreb med kemiske kampstoffer.
77
DVH 7/45661, s. 113. BA-MA.
78
DVH 7/45661, s. 245-55 uddrag af operationsbefaling for 1. front. BA-MA.
76
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Mere direkte end tidligere blev det fremhævet, at forsvarsoperationen
skulle gennemføres så længe, at det samlede styrkeforhold i det mindste var
ens, dvs. 1:1. Det gjaldt om
– at afværge angreb fra luften i form af det første massive luftangreb;
– at afværge angreb fra overlegne grupperinger af landstridskræfter;
– tilføje fjenden store tab;
– forsvare fastlagte rum;
– skabe gensidige betingelser for angrebsoperationen;
– lave modangreb med 2. echelon-styrker centralt eller i flanken, så der
ikke skete gennembrud.79
Det var dog først i 1988, at man fra østlig side øvelsesmæssigt begyndte at
drage konsekvenserne af den i maj 1987 offentliggjorte defensive militærdoktrin for Warszawapagtlandene, nemlig i øvelserne „Sever-88“ og „“Drusjba-88“.
Den sidstnævnte øvelse, der blev gennemført i perioden 8.-15. april 1988 i
Magdeburg-området og omfattede en arméforsvarsoperation (med deltagelse
af en polsk panserdivision) og gennemførelse af et modangreb, var den første øvelse, hvor vestlige observatører var til stede. Nøgleordet var nu „det aktive forsvar“ (die standhafte und aktive Verteidigung). Den afsluttende vurdering under øvelsesgennemgangen var, at den opgave, som den østtyske armé
havde skullet løse under øvelsen, absolut kunne løses, men forudsætningen
var, at fjendens hovedangrebsretning blev fundet og modangrebet koncentreret der.80 Afslutningsvis gjorde man opmærksom på, at der i forbindelse med
skabelsen af det i dybden stærkt udbyggede forsvarssystem „reelt“ var blevet
gravet 63 km kamp- og forbindelsesgrave og etableret 34 km spærringer.
Dette var også noget nyt.81

Brug af kernevåben
Hvad angik indsættelsen af kernevåben under øvelserne var billedet det
samme som i 1970’erne, nemlig ikke-førstebrug af kernevåben, men samtidig
sikring af beredskab til at gennemføre forkøbsslag i den situation, hvor det var
konstateret, at Vesten havde påbegyndt procedurerne i forbindelse med indsættelse af kernevåben. Generelt syntes indsættelse af kernevåben at have spillet en mere tilbagetrukken rolle end tidligere, med undtagelse af årene 198183, hvor der formentlig i sammenhæng med den spændte internationale situation kan spores en vis fokusering på kernevåben i øvelserne.

79

DVH 7/45662. Øvelsesgennemgang s. 701-03. BA-MA.
Øvelsesgennemgangen s. 412ff. DVH 7/45673. BA-MA.
81
Sst. s. 426.
80
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Som en konsekvens af indførelsen af Warszawapagtens nye defensive forsvarsdoktrin skete en reduktion af brugen af kernevåben. Disse indgik dog
stadig i forsvarsplanerne. I øvelsen „Sever-88“ (14.-19. februar 1988), der foregik i området Rostock-Schwerin, var antallet af kernevåben, der kunne indsættes i frontens første kernevåbenslag begrænset til 16 raketbårne og 16 flybårne kernevåben.82

82

Sst. s. 485. – Af de 32 kernevåbenangreb ville de 16 falde i den østtyske 5. armés afsnit.
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80 · Vurderingen i dag: Danmark og det
danske nærområde i det operative
billede. Konklusion på kapitlerne 78,
79 og 80
I litteraturen er der modstridende oplysninger om Warszawapagtlandenes
operationer mod Danmark i tilfælde af et krigsudbrud i 1980’erne. Det gælder såvel for de land- som de sømilitære operationer. Emnet vil derfor på
dette sted blive taget op til fornyet behandling under inddragelse af nyt kildemateriale. Hovedspørgsmålet vil være, i hvilket omfang de fra 1970’erne
kendte offensive operationer i form af Nordfrontens/Kystfrontens angreb på
Nordtyskland og Jylland og De Forenede Østersøflåders forsøg på at gennembryde de danske stræder og støtte en landsætning på Sjælland stadig blev opretholdt.
En vanskelighed ved besvarelsen af spørgsmålet er, at der for 1980’ernes
vedkommende næsten ikke har stået relevante polske militære kilder til rådighed for undersøgelsen. De tidligere nævnte PHP-interviews med polske generaler er heller ikke særligt givtige for den kolde krigs sidste periode. Der kan
derfor ikke – som for 1960’ernes og 1970’erne vedkommende – tegnes et billede af den polske operative planlægning og de polske militære overvejelser.
At dømme ud fra den til rådighed stående polske litteratur blev det polske
forsvar tilsyneladende i mindre grad end andre dele af samfundet ramt af landets generelle krise. Forsvarets struktur ændredes ikke i 1980’erne, hvor 5,5
% af statens udgifter gik til det, og det lykkedes tilsyneladende at gennemføre
såvel nyanskaffelser som vedligeholdelse af materiellet.1 Fra 1986 faldt bevillingerne til forsvarets behov imidlertid hurtigt, formentlig i sammenhæng
med, at statens indtægter faldt.
Polen var et (forholdsvis mildt) militærdiktatur igennem 1980’erne, og forsvaret var som den katolske kirke en af hovedsøjlerne i samfundet, men Polen
synes – at dømme ud fra deltagelsen i de fælles øvelser – i nogen grad at have
reduceret sit engagement i det militære samarbejde inden for Warszawapagten. Såvel det reducerede engagement som selve eksistensen af et militærdiktatur inden for Warszawapagten var selvfølgelig blot nogle af symptomerne på den omfattende krise, det østlige forsvarssamarbejde befandt sig i
1980’erne.

1

Tadeusz Panecki, Franciszek Pucha¢a, Jan Szostak (Eds.), Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2003,
Warszawa 2003, s. 265. – Her omtales også, at forsvaret i 1980’erne blev reduceret med ca. 50.000
mand.
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En anden måde at nærme sig spørgsmålet om Warszawapagtlandenes operationer mod Danmark i 1980’erne på er gennem interviews med de østtyske
generaler og admiraler, der var involveret i planlægningen af Den Nationale
Folkearmés operationer. Inden for rammen af PHP’s interviewprojekt med
østtyske generaler og admiraler er der på DIIS’ foranledning blevet rettet specifikke spørgsmål til disse officerer om mulige opgaver over for Danmark. De
tidligere østtyske topofficerer foretog under disse interviews samme undvigemanøvrer, som kunne konstateres under de af PHP foretagne interviews med
polske officerer, nemlig at undgå at besvare spørgsmål om den konkrete udformning af planerne for krigssituationen. Her er tale om en æressag: som deres polske kolleger følte de østtyske generaler og admiraler sig bundet af et
tavshedsløfte, selv om det var afgivet til et politisk system, der ikke mere eksisterede.2 Alligevel har disse interviews en vis interesse.
Ifølge interviewet med generaloberst Fritz Streletz, der i årene 1979-1989
var viceforsvarsminister og generalstabschef og i øvrigt 1971-89 sekretær for
det nationale forsvarsråd i DDR, var opgaverne over for Danmark tillagt
Kystfronten, dvs. den polske armé. „Dermed havde Den Nationale Folkearmé
ingen berøringspunkter“, hævdede han. Østtyskerne havde alene som opgave
at støtte den polske armé på dennes bevægelse gennem DDR frem til grænsen til Forbundsrepublikken. Planlægningen vedrørende hele problematikken omkring Danmark og Sund-Bælt-zonen var Kystfrontens opgave. Han betvivlede, at der var sket grundlæggende ændringer med hensyn til den polske
hærs opgaver efter 1980/81, dvs. indførelsen af krigsretstilstanden i Polen,
fordi forsvarsministeren og generalstaben i Polen forblev den samme. Han
sagde, at han vidste, at polakkerne fra 1987 ikke mere havde opgaver i denne
operationsretning. Hvis der var sket ændringer med hensyn til den polske
hærs rolle efter 1980/1981, måtte den polske generalstab have afklaret det
med den sovjetiske. Dette var ham ikke bekendt.3
I interviewet med generaloberst Joachim Goldbach, der fra 1986-1990 var
viceforsvarsminister og chef for den østtyske materielkommando, berørtes
emnet om den østtyske hærs operationer mod Danmark også, men der gives
ikke noget helt klart svar. Generalen bekræftede dog, at 5. armé havde øvet
operationer syd om Hamburg på kortet og ligeledes øvet besættelse af Jylland.
Østtyskerne havde imidlertid ifølge generalobersten aldrig opgaver – hvorved
uden tvivl mentes opgaver i krig – der var identiske med de polske. Derimod
kunne opgaverne under øvelser (DIIS’ fremhævelse) ligne hinanden, og under
øvelserne fik man altid en ny opgave. Her skal vel tilføjes: under de nationale

2

Disse officerers holdning kan i dag være vanskelig at forstå, men den skal formentlig ses i sammenhæng med en taknemlighed over for det samfund, der havde givet dem mulighed for social opstigning. Næsten alle topofficererne i DDR startede som arbejdere eller håndværkere.
3
PHP-interview med generaloberst Fritz Streletz den 27. januar 2003. Disse PHP-interviews er pr. maj
2005 ikke udgivet.
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øvelser fik man altid en ny opgave – situationen havde været anderledes
under de store Warszawapagtøvelser, der hørte op i 1980’ernes første halvdel.
Hvis et ikke helt klart interview læses på denne måde, sagde generaloberst
Goldbach det samme som generaloberst Streletz, nemlig at østtyskerne aldrig
havde haft primære krigsopgaver i Jylland og heller ikke fik det i 1980’erne.4
Fra 1987 opstod en teoretisk mulighed for operationer ind i Jylland under
gennemførelsen af det „aktive forsvar“, som indførtes i den østtyske armé i de
sidste år af den kolde krig. Generaloberst Goldbachs oplysninger om, at NVA
i 1980’erne øvede operationer mod Jylland bekræftes af materiale fra de nationale østtyske øvelser i militærarkivet i Freiburg.
Prøver vi at skaffe os et overblik over de planlagte østlige landmilitære operationer, der direkte vedkom Danmark i 1980’erne, dvs. Nordfrontoperationen/Kystfrontoperationen, er det muligt at skitsere de tre etaper, der har karakteriseret perioden. Det siger sig selv, at der i beskrivelsen bygges videre på
de i kap. 79 givne oplysninger om den tilpasning af den sovjetiske militærdoktrin og kampform i defensiv retning, der skete ca. 1984/85. Tilpasningen var
som nævnt en konsekvens af den sovjetiske generalstabs vurdering af, at der i
en eventuel konflikt skulle kæmpes under mindre fordelagtige vilkår end tidligere som følge af et ændret militært styrkeforhold på Centralfronten.
Der kan udskilles følgende perioder:
I.I Frem til midten af 1980’erne opretholdtes uagtet udviklingen i Polen
hovedelementer af 1960’ernes og 1970’ernes krigsplanlægning, idet den polske hær stod for såvel angrebsoperationen mod Jylland som for operationen
mod Holland, i hvilken sidste måske også det østtyske armékorps fra
Militærdistrikt V skulle deltage.5 Som skildret ovenfor giver den østtyske generalstabschef Fritz Streletz ingen antydning af, at der skulle være ændret på
dette forhold frem til 1987, hvor den defensive strategi blev introduceret.
Operationen synes altså opretholdt på papiret frem til 1987, også selvom der
grund af Polens dybe krise måtte knytte sig endnu flere usikkerhedsmomenter til den polske deltagelse i en krig end tidligere. Allerede i sommeren 1982
havde den sovjetiske militære ledelse ifølge den østtyske forsvarsminister gennemført et krigsspil over 10 dage, hvor krigen blev ført uden rumænsk og
polsk deltagelse.6 Den præcise og generelle formulering af de østtyske styrkers opgave i krig var i denne fase sammen med sovjetiske, polske og tjek4

PHP-interview med generaloberst Joachim Goldbach den 10. december 2002.
I marskal Kulikovs (hemmelige) arbejde fra 1983 Forberedelse og gennemførelse af angrebsoperationen for
en front af koalitionsstyrker indgår der dog kun én arme under polsk befaling i fronten i den nordtyske
strategiske retning (der omfattede de tre operationsretninger „Jylland“, „Kysten“ og „Ruhr“. Syd for
den stod en armé under sovjetisk befaling og en armé under østtysk befaling, jf. Hans Frank, „Die
Westgruppe der Truppen (WGT)“, i: Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 336.
– Det er vanskeligt at vurdere, hvilken status de af Kulikov givne eksempler på arméoperationer har.
6
Walter Jablonsky, „II. Die NVA in den Vereinten Streitkräften des Warschauer Paktes“, i: Klaus
Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 44f.
5
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koslovakiske styrker „at gennemføre arméoperationer som bestanddel af
frontoperationer i den vestlige retning for at afværge og knuse en aggression
fra modstanderen og indtage hans territorium“.7
II. Som en konsekvens af generalstabschef Akhromejevs tidligere omtalte
henvendelse til den østtyske forsvarsminister på mødet i forsvarsministerkomiteen i Budapest i december 1984, jf. kap. 79, skete der fra 1985 den
nyskabelse, at de østtyske styrker skulle forberede sig på at udføre mere selvstændige funktioner i forbindelse med et krigsudbrud, idet en bestemt del af
styrkerne til stadighed skulle befinde sig i forhøjet beredskab for straks at
kunne rette „svarslag“ mod udvalgte mål på modpartens territorium. Disse
styrker skulle bestå af flystyrker, rakettropper, artilleri samt styrker, der kunne
udføre elektronisk krigsførelse. Da angrebene skulle kunne rettes „under alle
betingelser“ (unter allen Lagebedingungen), må det forudsættes, at de afhængigt af aggressionens karakter også omfattede muligheden af nukleare
angreb.
NVA fik det fulde ansvar for at rette angrebene i de to „operative retninger“,
dvs. angrebsakser, som de to østtyske armeer havde. De to armeer skulle
dække en frontbredde på 250 km.8 Østtyskerne fik altså et ansvarsområde, der
dækkede 1⁄4 af grænsen indtil Forbundsrepublikken. Det må forudsættes, at de
sovjetiske armeer havde fået tilsvarende opgaver, blandt hvilke uden tvivl indgik det på forsvarsministermødet i Budapest i december 1984 omtalte øgede
beredskab under de store vestlige øvelser. Når det hedder, at de to østtyske armeer skulle rettes mod de to armeers operative retninger, er det ikke helt
klart, idet hele Centralfronten i sovjetisk sprogbrug inddeltes i to „strategiske
retninger“, den nordtyske og den sydtyske. Der er i dette tilfælde tale om den
nordtyske strategiske retning (på 300-400 km), men inden for den fandtes tre
„operative retninger“, nemlig „Jylland“, „Kysten“ samt „Ruhr“. En af de tre retninger skulle således i den givne situation dækkes af en sovjetisk armé.
Der er næppe tvivl om, hvad der i 1984 foranledigede den sovjetiske generalstab til at foretage denne ændring af strategien. Der tales i forsvarsminister
Hoffmanns beretning til Erich Honecker om „NATO’s høje aggressionsberedskab i den vestlige strategiske retning“,9 hvormed menes NATO-styrkernes
evne til væsentligt hurtigere end tidligere at foretage egentlige operationer
på Centralfronten. Dette punkt var som omtalt et stadigt tilbagevendende
tema på møderne inden for Warszawapagten og synes at have afspejlet en vok-

7

Helmut Göpel, „III. NVA-Landstreitkräfte“, i: Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 99.
8
Walter Jablonsky, „II. Die NVA in den vereinten Streitkräften des Warschauer Paktes“, i: Klaus
Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 59, 61.
9
Sst. s. 59.
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Krise eller ej: Den polske Folkehær fyldte 40 år, og det blev bl.a. fejret med dette billede
af et landsætningsfartøj på forsiden af bladet „Morze“ („Havet“), fra oktober 1983.
(Orlogsmuseet).
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sende østlig bekymring. Men det kan formodes, at den traditionelle østlige
opmarch og udvikling – inklusive den polske hærs mobilisering og fremrykning – er blevet vurderet at have været for langsom over for en vestlig modstander, der tænkte mere aggressivt og målrettet. Med andre ord: man ændrede operationsplanerne for at kunne tage højde for den situation, at krigen
kom meget hurtigt. I den situation ville man være i stand til at kunne ramme
„udvalgte mål“ på den anden side af grænsen og derved sikre sig en fordel
under de indledende kampe. Det hurtige krigsudbrud kunne i den optik, der
herskede i de østlige militærkredse i disse år, mest sandsynligt ventes i forlængelse af en af disse års store vestlige øvelser. De omfattende og stadige vestlige øvelsesaktivitet var – som nævnt ovenfor – et stadigt tilbagevendende klagepunkt på topmøderne inden for Warszawapagten.
Bag Sovjetledelsens „anbefaling“ formidlet gennem generalstabschef Akhromejev i december 1984 lå frygten for at blive taget på sengen som følge af et
vestligt lynangreb i forlængelse af en NATO-øvelse. Sovjetledelsens uro grænsende til panik syntes at komme i bølger og bredte sig fra Moskva til Østberlin. Denne frygt kom til udtryk i de østtyske mobiliseringsforberedelser, der
som nævnt ovenfor intensiveredes fra foråret 1985. De fem østtyske mobiliseringsdivisioner, der var bygget op omkring underofficersskolerne, reducerede nu mobiliseringstiden drastisk og var som nævnt i 1986 i stand til at
gennemføre mobilisering på kun to dage.10
Det må antagelig ses i forbindelse med denne operative ændring, at de østtyske styrker fra Militærdistrikt V fra 1985 forudsås at skulle stille en armé
(mod tidligere et armékorps). Ifølge et interview med generaloberst Joachim
Goldbach i 1993 blev armékorpset i 1986 omdøbt til en armé og begge østtyske armeer fik ifølge ham operative opgaver på højre flanke af (den sovjetiske) 1. Vestfront.11 Det er vel rimeligt at antage, at der med de operative
opgaver bl.a. menes de „svarslag“, som østtyskerne givetvis påtog sig at levere
efter den sovjetiske opfordring i december 1984.
Det større militære ansvar, der i 1980’erne blev overdraget den østtyske hær
(og flåde), kan også ses som udtryk for anerkendelse af de østtyske styrkers
voksende militære kompetence i denne sidste fase af den kolde krig. En
række udtalelser vidner om, at den østtyske hær med hensyn til militær kompetence var rykket op på siden af de sovjetiske styrker i DDR, der ellers i årtier havde haft en klar førerposition, og at den på enkelte områder (mobiliseringsforberedelser, automatisering af ordregivning) klart var bedre end de
sovjetiske tropper. Den sovjetiske generalstabschef Mikhail Moisejev blev tydeligt imponeret under et besøg hos de østtyske styrker i 1989 og tilkendegav, at
det var blevet klart for ham, at inden for de nævnte områder levede de [dvs.
10

Helmut Göpel, „III. NVA-Landstreitkräfte“, i: Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und
Wirklichkeit, s. 90f.
11
Sst., s. 84.
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de sovjetiske styrker] „endnu i stenalderen“.12 Det siger sig selv, at de østtyske
styrker som konsekvens af denne udvikling både kvalitativt og beredskabsmæssigt distancerede sig yderligere fra den polske hær, der ikke kunne undgå
at blive berørt af Polens generelle krise.
III. Med introduktionen i 1987 af Warszawapagtlandenes nye og mere defensive forsvarsdoktrin formuleredes tilsvarende nye opgaver for de østtyske
styrker, der nu „i første operative echelon af de forenede styrker på den vestlige krigsskueplads sammen med de forbundne armeer [skal] slå en aggressor ifølge princippet om modaktion... De forenede styrkers modoffensivoperationer kan udvides til NATO-staternes territorium“, som det hed. Disse
forsvarshandlinger kunne gennemføres med eller uden kernevåben.13
Denne formulering var udtryk for, at det militære billede var blevet ændret
ganske radikalt på grænseafsnittet over for Slesvig-Holsten og dermed Jylland.
Den polske hær skulle nu fungere som reserve bag de østtyske og sovjetiske
styrker i DDR og havde ikke mere som opgave ved starten af en krig at bevæge
sig til zonegrænsen og derfra indlede offensive operationer. De østtyske styrker fra det nordlige militærdistrikt (Militärbezirk V) skulle nu i tilfælde af krig
med 5. armé forsvare det område fra Østersøen til Elben, som polakkerne tidligere havde skullet angribe igennem. Den østtyske armé havde ligeledes som
opgave at forsvare den østtyske Østersøkyst mod vestlige landsætningsoperationer, en aggressionsmulighed der i denne fase blev tillagt voksende betydning.14
Det betød, at zonegrænsen i kystfrontområdet blev forsvaret af færre østlige
styrker end tidligere, hvilket dog ikke behøvede at volde uløselige problemer,
da man nu skulle varetage en forsvarsopgave og ikke en offensiv opgave. Hvor
langt ind i Slesvig-Holsten og op i Jylland, man eventuelt ville gå under udførelsen af de såkaldte „modoffensivoperationer“ fra 1987, ved vi ikke og måtte
vel afhænge af hele situationen. Men den østtyske hær havde nu som en af
sine hovedopgaver at afværge et angreb fra Slesvig-Holsten (og fra havet) og
eventuelt foretage et modangreb. Dette afspejledes også i øvelsesbilledet.15
For Danmark og Forbundsrepublikken betød det, at den potentielle trussel
over for Slesvig-Holsten og Jylland således aftog fra 1987 (i en vis forstand allerede fra 1985), idet der nu kun stod en østtysk armé over for dette område
og tilmed opstillet med henblik på forsvarskamp. Som tidligere nævnt under

12

Walter Jablonsky, „II. Die NVA in den Vereinten Streitkräften des Warschauer Paktes“, i: Klaus
Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 67ff.
13
Helmut Göpel, „III. NVA. Landstreitkräfte“, i: Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und
Wirklichkeit, s. 99.
14
Harald Nielsen, Die DDR und die Kernwaffen, s. 48, 50, 52f. – For en noget afvigende tolkning se
Horst-Henning Basler, „Das operative Denken der NVA“, i: Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch
und Wirklichkeit, s. 202ff.
15
Horst-Henning Basler, „Das operative Denken der NVA“, i Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch
und Wirklichkeit, s. 202f.
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gennemgangen af FE’s analyser for 1980’erne, var dette ikke opfattelsen i det
danske forsvar, hvor man i denne sene fase af den kolde krig ud fra diskutable præmisser opererede med forestillingen om en øget østlig trussel mod
Jylland.

Flådeområdet
Det høje beredskabsniveau, der kendetegnede de sovjetiske og østtyske divisioner i DDR, gjaldt også for den østtyske flåde i 1980’erne. Halvdelen af den
østtyske flåde skulle være i stand til at forlade havn fuldt udrustet inden for
en time. Det var hårdere vilkår end for den polske flåde og den sovjetiske
Østersøflåde. Først i 1988 lykkedes det den østtyske flådechef at få udvidet
dette meget krævende beredskabskrav til hele fire timer.16 Begrundelsen var
også på flådeområdet nærheden til modstanderen og Vestens evne til at
kunne gennemføre et overraskelsesangreb. Det høje maritime beredskab i
Østersøen er således endnu et af de mange vidnesbyrd om, i hvilken grad tanken om et vestligt overraskelsesangreb til 1980’erne slutning beherskede den
sovjetiske militære ledelses forestillingsverden.
Var beredskabet højt, var den fælles øvelsesaktivitet inden for Warszawapagten
dog klart for nedadgående. Den sidste store fælles flådeøvelse i Østersøen fra
Warszawapagtlandenes side var ifølge den østtyske flådechef Theodor
Hoffmann den operativt-strategiske øvelse „Waffenbrüderschaft-80“, der blev
ledet af den østtyske forsvarsminister Heinz Hoffmann.17 Siden da eksisterede
der ifølge flådechefen ingen østlig maritim øvelsesvirksomhed i Østersøen,
der kunne sammenlignes med de vestlige øvelsesaktiviteter der. Omfanget af
de vestlige aktiviteter er berørt i kap. 78. Ud over stabsøvelserne blev mindre
og halvstore fællesøvelser (med skibsindsats) dog afholdt. Så sent som i majjuni 1989 blev der dog holdt en stor fælles stabsøvelse, hvor der øvedes forsvar mod landsætning, minekrigsførelse samt sikring af konvojer.18 Det reducerede øvelsesniveau for de egentlige flådeøvelsers vedkommende kan stå i
forbindelse med sparekrav som følge af den trængte økonomiske situation,
men det kan også ses i lyset af en prioritering af et meget højt beredskab.
Ser vi på de operative opgaver for de østlige flåder er det sandsynligt, at de
tidligere opgaver i tilfælde af krig blev opretholdt i de første år af 1980’erne
(til og med 1983), men at de derefter blev uaktuelle på grund af ændringen
til Vestens fordel af det maritime styrkeforhold i Østersøområdet. Opgaven
var i de første år af 1980’erne fortsat at tilkæmpe sig søherredømmet i
Østersøen ved at slå de vestlige flådestyrker og udvide operationsområdet til
16

Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 212f.
Theodor Hoffmann, Sst. s. 187.
18
Sst. s. 235.
17
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Nordsøen gennem erobring af Kielerkanalen og gennembrud af de danske
stræder.19
Dette program stod på dagsorden i den ovenfor nævnte operativt-strategiske øvelse „Waffenbrüderschaft-80“ (4.-12. september 1980), hvor man tillige gennemførte en taktisk landsætning på øen Usedom.20
Landsætningsoperationen mod Sjælland spillede stadig en markant hovedrolle under den nationale sovjetiske øvelse „Sapad-81“, der blev ledet af den
sovjetiske forsvarsminister Ustinov. I sine erindringer giver admiral I.M.
Kapitanets, der var chef for Østersøflåden 1981-85, en omfattende beskrivelse
af øvelsen, i hvilken der var indlagt en større landsætningsoperation. Under
denne blev der i alt indsat ca. 75 fartøjer (heraf 5 handelsskibe), der landsatte
2500 mand og 1500 fartøjer og andet materiel. Der blev ikke lagt skjul på, at
øvelsen supponerede en landsætningsoperation mod de danske øer. I en senere øvelsesfase blev der udstedt ordrer om at forberede udsejling af de store
flådeenheder til Nordsøen og af de mindre enheder gennem Kielerkanalen.
Herunder viste der sig problemer med at rydde farvandene for miner.
Øvelsen viste, at minerydningskapaciteten var klart utilstrækkelig, og at der
også måtte inddrages civile fartøjer til denne opgave.21
Når admiral Kapitanets i sin bog skriver, at opgaven at føre fartøjerne ud i
Nordsøen kun var lidet studeret, og at der forestod dem at finde veje til løsning af denne opgave, må det i høj grad undre, når man tager i betragtning,
at Østersøflåden efter alt at dømme havde haft denne opgave i mere end 20
år. Admiral Kapitanets skriver, at øvelsen bekræftede flådens beredskab til at
deltage i en strategisk operation, men vanskelighederne ved den skjules dog
heller ikke. Hans afsluttende vurdering var: „Men besættelsen af strædezonen
var ingen enkel opgave. Løsningen af den blev forhindret af en hel stat, som
måtte blokeres, ødelægges og drages ud af krigen for at nå de operative
mål“.22
Det fremgår af det østlige øvelsesmateriale fra de første år af 1980’erne, at
man ikke undervurderede opgaven at tilkæmpe sig søherredømmet i den
vestlige Østersø. Det blev tydeligt nok opfattet som en stadig mere vanskelig
og tidkrævende opgave. Dette kom til udtryk i, at der nu blev afsat et længere
tidsrum til erobringen af den vestlige Østersø end tidligere. Der opereredes
19

Ifølge en østtysk kilde var krigsopgaven for Den Forenede Østersøflåde: „Det almindelige mål for
den 1. operation i rammen af det strategiske angreb består i tilkæmpelsen af søherredømmet i
Østersøen …, i styrkernes gennembrud til Nordsøen og tilkæmpelse af søherredømme i dette område … Gennemførelsen af en luft-/sølandsætning for at indtage øerne i Sund- og Bælt-zonen skal
følge så tidligt som muligt“, jf. artiklen „Volksmarine“ på http://www.freundeskreis-schnellboot
flotille.de/volk/volk.htm, s. 8 (der Auftrag).
20
Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen der Volksmarine 1971 bis 1987, Bl.
138-146. MA-BA.
21
I. M. Kapitanets, Na slusjbje Okeanskomu Flotu 1946-1992. Sapiski komandujusjtjego dvumja flotami,
2000, s. 496ff.
22
Sst. s. 507f.
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med forskellige tidsfrister, men i øvelsen „Okean-83“, der blev ledet af admiral Gorsjkov, skulle man ved udgangen af D+4 have tilkæmpet sig initiativet i
„forzonen til Sundet“ (Vorsundzone) og først ved udgangen af D+8/9 have
søherredømme i linjen Nakskov-Sønderborg. At dømme ud fra det østlige
øvelsesbillede spillede kampen om herredømmet over „Vorsundzone“ en
hovedrolle i 1980’erne. I forbindelse med øvelsen omtaltes, at man ville bruge
60 % af styrkerne i operationsretning „Sundet“ og 40 % i operationsretning
„Mecklenburg Bugt“.23
Fra 1984 blev øvelsesbilledet ændret i klar defensiv retning. Under de østtyske flådeøvelser i 1984 og 1985 („Herbstwind-84“ og „Herbstwind-85“ – henholdsvis 10.-14. september 1984 og 9.-13. september 1985) blev der taget udgangspunkt i et kraftigt vestligt flådeangreb fra Øresund ind i Østersøen.
Dette blev slået tilbage, men de østlige ambitioner rakte ikke videre end til
ved modangreb at sikre søherredømmet i Mecklenburg Bugt frem til en linje
gennem Femer Bælt på krigens femte dag. En landsætningsoperation forberedtes, men den var rettet mod Femern.24
Det defensive element var også stærkt fremherskende i „Start-86“ (15.-20.
september 1986), der blev ledet af chefen for Volksmarine admiral Ehm og
handlede om, hvorledes østflåderne kunne beskytte den civile skibsfart i forbindelse med et angreb fra NATO-landene. Den østtyske flåde fik herunder
befaling til at forberede en operation „på den strategiske forsvarsoperations
betingelser“. Admiral Ehm ledede også næste års Warszawapagtøvelse
„Synchron-87“ (10.-12. juni 1987), der indøvede forsvarskamp over for et vestligt angreb gennem dannelse af forskellige østlige task forces, og hvor ambitionerne nu var skåret ned til at slå de vestlige indtrængende styrker tilbage
og genvinde initiativet i farvandet ved Rügen (Arkona-See). Under denne
øvelse – der var en af de sidste Warszawapagtøvelser til søs – blev der indsat 59
østfartøjer, der blev overvåget af 22 vestfartøjer.25
På baggrund af den her skildrede udvikling må en taktisk Warszawapagtlandsætningsøvelse i 1986 (9.-14. juni 1986) betragtes som atypisk. Den blev
ledet af den polske kontreadmiral K. Bossy og var den sidste fælles landsætningsøvelse og formentlig også den sidste flådeøvelse ledet af en polsk admiral inden for Warszawapagten. Den var defineret som „Taktisk øvelse for de
forbundne Østersøflåders landsætningsstyrker“. I øvelsen deltog styrker fra
alle tre flåder og fra den østtyske hær. Den østtyske flåde skulle tilkæmpe sig
søherredømme i hele operationsområdet, deltage i en luftlande-/landsætningsoperation mod øerne i Sund- og Bæltområdet og begynde at gøre
Kielerkanalen sejlklar igen.26 Øvelsen var således en sidste gennemspilning af
23

Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen der Volksmarine 1971 bis 1987, Bl.
238-47. MA-BA.
24
Sst. Bl. 199-205, 206-11.
25
Sst. Bl. 224-30 og 231-37.
26
Sst. Bl. 218-23.
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gamle opgaver, som man ikke længere havde nogen mulighed for at løse. Det
hedder under sammenfatningen af de under øvelsen vundne erfaringer, „at i
en taktisk landsætning foretaget af Volksmarine kunne landsætningen af en
forstærket motoriseret infanteribataljon være en af de typiske kampopgaver“.
Bag denne uskyldige sætning lå der formentlig års tovtrækkeri mellem DDR
og Sovjetunionen om uddannelse af et egentligt østtysk marineinfanteri, jf.
det følgende.
Det må antages, at der i 1980’erne blev set med forskellige øjne på muligheden for at løse krigsopgaverne, alt efter om man befandt sig i Sovjetflåden
eller i den østtyske flåde. Medens en ledende sovjetisk admiral som Kapitanets
(jf. ovenfor) endnu i 1981 havde tillid til at krigsopgaven kunne lykkes om
end med vanskeligheder og tab, måtte billedet se meget mere betænkeligt ud
fra østtysk side. Volksmarine kunne fra krigens første time vente omfattende
vestlige fly- og missilangreb. Volksmarine stod i allerførste række og måtte påregne meget store tab på skibe og mandskab i en krigs første dage. Op igennem 1980’erne blev styrkeforholdsligningen i relation til vesttyskerne mere
og mere skæv.27 Den østtyske opfattelse var, at selv om den østtyske flåde i det
sidste årti af sin eksistens stadig blev forstærket med enheder, var den også
hårdt ramt af den økonomiske krise, idet den var ude af stand til at vedligeholde fartøjerne forskriftsmæssigt endsige få de nødvendig tilgange af tvingende nødvendige enheder (f.eks. på området minekrigsførelse).28
I modsætning hertil var hovedmodstanderen, den vesttyske flåde, inde i en
opgangsperiode og havde erhvervet sig teknologisk overlegenhed gennem
indførelse af nye missilfartøjer i 1970’erne, primært fordi de vestlige missiler
var mere præcise og rakte længere. Nye store missilbærende enheder (destroyere og fregatter) tilgik til stadighed den vesttyske flåde. I erkendelse af
problemerne – men uden på nogen måde at løse dem – tilgik der i årene
1984-86 Volksmarine fem enheder af den nye sovjetiske generation af små
missilskibe (Projekt 1241 RÄ – NATO-betegnelse: Tarantul), hvis nye sømålsmissiler øgede flådefartøjernes rækkevidde fra 46 km til 80 km.29 Ligeledes
søgte man at hale ind på Vesten gennem bygning fra 1986 af en ny type af
egne små missilskibe (Projekt 151), der blev introduceret 1989, men ikke nåede før afslutningen af den kolde krig at få monteret de nye effektive missiler, der skulle bidrage til at udligne den vesttyske missiloverlegenhed.30
27

Vurderingen i den østtyske flådeledelse i begyndelsen af 1989 var, at den østtyske flåde sammen
med den fra Sovjetunionen tildelte støtte ved et NATO-angreb i Østersøen ville kunne ødelægge 15
missilbåde (af disse havde Bundesmarine ved udgangen af 1988 over 40), 3-5 destroyere eller fregatter (heraf havde Bundesmarine 15) samt 3-4 ubåde (heraf havde Bundesmarine 24), jf. Theodor
Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 228.
28
Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 153f.
29
Friedrich Elchlepp m.fl. (Hrsg.), Volksmarine der DDR. Deutsche Seestreitkräfte im Kalten Krieg, 2. Aufl.,
2000, s. 205.
30
Friedrich Elchlepp m.fl. (Hrsg.), Volksmarine der DDR, s. 206; Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee,
s. 208.
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Ifølge Theodor Hoffmann udgjorde NATO’s sømålsmissiler i 1980’erne et
„enormt trusselspotentiel“.31 Det ligger implicit i hans gennemgang af trusselsbilledet, at Volksmarine måtte forvente at lide betydelige tab allerede fra
starten af operationerne.
Østtyskerne måtte også leve med den kendsgerning, at de kun i begrænset
omfang kunne regne med sikring fra luften under deres operationer på havet. Først i de sidste par af den kolde krig kunne flåden indsætte et begrænset antal egne jagerbombere. Hvis de vesttyske flådefly overlevede de uden
tvivl massive sovjetiske bombeangreb i en krigs første timer, ville de sammen
med andre vestlige fly hurtigt kunne tilkæmpe sig luftherredømmet over den
vestlige Østersø og i vidt omfang umuliggøre den østtyske flådes operationer.
Endelig var der faren fra de udlagte danske og tyske miner, der ifølge Theodor Hoffmann udgjorde „en hovedfare“. Hvis minespærringerne blev udlagt
planmæssigt, ville en landsætning på de danske øer være „yderst kompliceret,
om ikke umulig“ ifølge admiralen. Det virksomste minebekæmpelsesmiddel
var derfor at tilintetgøre minelæggerne og minedepoterne.32 Uden at det blev
sagt, måtte der heri ligge, at der fra en krigs start ville blive gennemført voldsomme flyangreb mod disse mål i Danmark og Forbundsrepublikken.
Der hersker en vis uklarhed om DDR’s deltagelse i en landsætningsoperation mod de danske øer i 1980’erne, idet østtyskerne allerede i slutningen af
1970’erne – til Sovjetunionens utilfredshed – havde opgivet at uddanne et
egentligt marineinfanteri. Fra sovjetisk side glemte man ikke at minde om opgaven. Under flådestabsøvelsen „Transit-82“ (1.-8. juni 1982), ledet af chefen
for Østersøflåden admiral Kapitanets, skulle Volksmarine være beredt til at tilkæmpe sig søherredømme i „Vorsundzone“ og i operationsretning Kiel og
skulle fra dag 5 „ifølge en særskilt plan“ deltage i en landsætningsoperation
mod de danske øer. Dette indebar under øvelsen, at Lolland og Langeland
skulle erobres på henholdsvis krigens 6. og 7. dag af østtyske styrker. 170
mand skulle overføres med helikopter til området øst for Rødby (ikke helt
korrekt benævnt Hyllekrog-Gramnitse) og 150 mand stormtropper skulle pr.
båd besætte Rødby havn. Resten af et motoriseret infanteriregiment skulle
overføres med de egentlige landsætningsstyrker. Senere skulle dele af regimentet være klar til at blive overført til Langeland og senere til Sjælland.33
Den sovjetiske utilfredshed med, at østtyskerne havde opgivet at uddanne
et egentlig marineinfanteri (som de tidligere havde haft), kom bl.a. til udtryk
i forbindelse med den operativt-strategiske stabsøvelse „Sojus-83“. Under
efterbehandlingen af denne øvelse, der blev ledet af marskal Kulikov og om31

Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 194f. – Ifølge Hoffmann befandt der sig på NATO-fartøjerne 312 sømålsmissiler og på „Tornado“-flyene op til 288 luft-til-jord-missiler.
32
Interview med Theodor Hoffmann 23. marts 1993, jf. Walter Jablonsky, „V. NVA-Volksmarine, i
Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit, s. 165.
33
Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen der Volksmarine 1971 bis 1987, Bl.
162-169. MA-BA.
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handlede føring af den strategiske operation på krigsskuepladsen, blev det
ført til protokols, at følgende bl.a. skulle undersøges:
– Muligheden for at skabe en landsætningsenhed i den Nationale
Folkearmé til brug for fælles aktioner ved landsætninger;
– Mulighederne for at indføre luftpudelandsætningsfartøjer samt stationering og sikring af samme.34
Hermed kan der kastes lidt lys over spørgsmålet om de østtyske landsætningsopgaver i Danmark. Østtyskerne ønskede af flere grunde fra slutningen
af 1970’erne ikke at deltage i landsætningsoperationer mod danske øer i tilfælde af krig, og de ville navnlig ikke bruge kræfter på at uddanne specialstyrker, dvs. et egentligt marineinfanteri til opgaven. Selv om Sovjetunionen også
i 1980’erne ivrede for opbygning af marineinfanteri til brug for landsætningsoperationer, står det klart, at den østtyske hærledelse med støtte af forsvarsministeriet strittede imod og vandt denne kamp.35 Det er for så vidt interessant, som det afslører, at de mindre Warszawapagtlande faktisk havde et vist
råderum selv i operative spørgsmål. Muligvis – det havde i alle tilfælde været
sagen da østtyskerne omkring 1960 nægtede at bygge undervandsbåde –
gjaldt det navnlig for særlig ressourcekrævende eller uløselige opgaver. I den
konkrete sag ønskede østtyskerne formentlig ikke at deltage i en operation,
som under de rådende styrkeforhold på søen og i luften måtte opfatte som
selvmord.
Til trods for at DDR klart nedprioriterede landsætningsøvelserne, rådede
det over en landsætningsbrigade frem til 1989, hvor den blev omstruktureret
til en transportskibsbrigade, bestående af 12 landsætningsskibe af mellemstørrelse.36

Sammenfattende om krigsbilledet i Østersøen
Det har ikke været en opgave for undersøgelsen at analysere de mange forskellige varianter, som en krig i Østersøområdet kunne antage i den kolde
krigs sidste fase. Men karakteren af en krig i Østersøområdet ville blive bestemt af, om den startede som en kernevåbenkrig eller som en konventionel
krig. Hvis den indledtes som en kernevåbenkrig på krigsteaterniveau (dvs.
omfattende Vesteuropa), ville det mest sandsynligt ske som følge af, at den
ene part besluttede at gennemføre et forkøbsslag med en del af sine kernevå-

34

Forschungsstudie zum Thema „Kommandostabs- und Truppenübungen der Volksmarine 1971 bis 1987, Bl.
186. MA-BA.
35
Walter Jablonsky, „V. NVA-Volksmarine“, i: Klaus Naumann (Hrsg.), NVA. Anspruch und Wirklichkeit,
s. 164.
36
Theodor Hoffmann, Kommando Ostsee, s. 232f.
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ben. De omfattende kernevåbenudvekslinger ville afgørende svække de berørte samfund, og Danmark ville næppe heller gå ram forbi. Om de gigantiske ødelæggelser ville føre til en optrapning til strategisk niveau eller til en
nedtrapning kan ikke siges.
I en konventionelt ført krig ville billedet blive præget af de første operationer, der må antages at være en luftoffensiv af meget voldsom karakter. Her
havde Øst en vis udgangsfordel over for NATO’s luftoffensiv i kraft af sine luftforsvarsstyrker, der var væsentlig større en NATO’s. Selv om en krig ikke startede på det nukleare niveau, ville den antage en ekstrem voldsom karakter
med enorme tab som følge. I denne første fase måtte der også påregnes betydelige tab på danske fly- og flådestyrker, der ville være hovedmål i en krigs første timer. Civile mål ville også blive ramt i meget betydeligt omfang. Spørgsmålet ville i høj grad være – hvad Øst vel vidste – hvor længe beslutningstagerne i Danmark kunne leve med fortsatte ødelæggelser i meget stort omfang, og hvornår de ville give efter og søge at få Danmark ud af krigen.
Med mindre krigen udviklede sig meget negativt for NATO, ville Warszawapagtlandene i 1980’erne dog ikke have kapacitet til gennemføre Kystfrontoperationen med besættelse af Jylland, og de ville heller ikke have den luftoverlegenhed og det søherredømme, der krævedes for at udføre et gennembrud af de danske stræder og foretage en landsætning på Sjælland. Hvis det
lykkedes Øst at erobre søherredømmet i den vestlige Østersø i kampe, der formentlig ville gå hårdt ud over den østtyske flåde, kunne der som i 1970’erne
blive tale om en østlig forsvarslinje ved den sydlige indgang til de danske stræder. I den forbindelse ville der formentlig blive kæmpet om Lolland, Falster
og Møn, der på grund af nærheden til DDR ville være vanskelige at forsvare
mod helikopterangreb og mindre landsætninger. Disse forhold gjaldt formentlig kun frem til ca. 1984. Fra dette tidspunkt er det klart, at Østersøflåderne på grund af voksende økonomiske vanskeligheder og teknologisk
underlegenhed kun satsede på at løse defensive opgaver. I denne den kolde
krigs sidste fase kunne man forestille sig, at den sovjetiske Østersøflåde ville
blive trængt tilbage til en sidste bastion omkring Den Finske Bugt, efter at den
østtyske og den polske flåde var blevet tilintetgjort.
Hvis det lykkedes USA at gennemføre sin Sverigesoption, dvs. overflytte et
betydeligt antal amerikanske fly til Sverige fra en krigs start og derefter indsætte flyene i opgaver over Østersøen og ind i Polen-Baltikum, ville en storkrigs startbetingelser være afgørende ændret.37 Kraftige vestlige flankeangreb
mod de østlige forbindelseslinjer i Østersøen og gennem Polen – og mod
Østflåderne – ville finde sted, og krigen ville antagelig fra starten udvikle sig
til en udpræget forsvarskrig for Østblokken. NATO-landenes forskellige optioner med dybe flådefremstød også med overfladefartøjer ind i Østersøen
37

Fra 1960’erne var der truffet foranstaltninger til, at amerikanske fly kunne modtages i Sydsverige,
jf. Ola Tunander, The Secret War against Sweden, s. 305f.
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samt eventuelle landsætninger af US Marines i de baltiske Sovjetrepublikker38
skal vel ses i denne sammenhæng og som en opfølgning. Under denne option
ville Danmark i høj grad kunne ligge i læ af amerikanske flystyrker baseret i
Sverige (samt af svenske fly) og ville i mindre grad blive direkte involveret i
krigen.

Konklusion (for kapitlerne 78, 79, 80)
På grund af fortsat hemmeligholdelse er mange aspekter af den militære udvikling under den kolde krig fortsat ikke vel belyste, men konturerne af et billede begynder dog at aftegne sig.
Den væsentligste tendens var, at USA begyndte at arbejde sig ud af
Vietnam-syndromet og fra anden halvdel af 1970’erne i samarbejde med de
store NATO-partnere indledte en justering af styrkeforholdet mellem Øst og
Vest. Denne justering startede først på det militære område i form af en modernisering og udbygning af det militære apparat, men fik efter uroen og
fremvæksten af en religiøs nationalisme i Polen (1978) samt Sovjetunionens
invasion af Afghanistan i december 1979 også en politisk dimension, hvor det
gjaldt om at modarbejde Sovjetunionens udenrigspolitiske initiativer. En styrkelse af komponenterne i denne politik udgjorde essensen af republikanernes valgprogram i 1980, hvor de forpligtede sig til „at opnå generel militær og
teknologisk overlegenhed over Sovjetunionen“ og med „ikke-militære midler
rulle kommunismens landvindinger tilbage“. Republikanerne forlod således
den hidtidige ligevægtsstrategi i forhold til Sovjetunionen og vendte med deres nye strategi, der kan betegnes en „sejrsstrategi“ eller en „udmattelsesstrategi“, tilbage til den tankeverden, der havde hersket i USA i begyndelsen af
1950’erne (NSC-68). Sejrsstrategien blev med modifikationer opretholdt
1980’erne igennem.
Da Reagan-administrationen kom til magten, blev elementer af den nye
grand strategy straks iværksat gennem hemmelige covert operations (især i
Mellemamerika) og psykologisk krigsførelse mod Sovjetunionen (fra marts
1981). En halvofficiel fremlæggelse af den nye strategis forskellige dimensioner skete først i maj 1982, hvor præsidentens sikkerhedspolitiske rådgiver
William Clark fremhævede, at Reagan-strategien omfattede „diplomatiske,
politiske, økonomiske og informationsmæssige elementer og byggede på et
grundlag af styrke“. Det er væsentligt at fastslå, at der indgik hemmelige operationer i betydeligt omfang i Reagan-administrationens strategi.
I undersøgelsen fokuseres på den amerikanske psykologiske krigsførelse,
der tog et betydeligt omfang, og hvor navnlig flåden og flyvevåbenet var ope-

38

Sst. s. 268.
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rative. Som påpeget af en ansvarlig embedsmand blev disse operationer udformet, så de ikke efterlod sig noget papirspor – de skulle altså ikke kunne
„lækkes“ og der skulle ikke kunne foretages undersøgelser, hvis noget gik galt.
Disse operationer omfattede dels de genoptagne hemmelige såkaldte „ferretflyvninger“ ind mod de sovjetiske grænser dels mere åbenbare styrkedemonstrationer gennem hyppig militær tilstedeværelse og øvelsesaktivitet. Således
steg efterretningsflyvningerne langs zonegrænsen og i Østersøen stærkt efter
Reagan-administrationen tiltræden. På samme vis øgedes den maritime tilstedeværelse såvel i Norskehavet som i Østersøen i 1980’erne, hvor NATOflåderne kom til at dominere øvelsesbilledet.
Der påpeges i undersøgelsen, at sider af den vestlige psykologiske krigsførelse blev gennemført på et tidspunkt, hvor spændingen mellem Sovjetunionen og USA var meget høj, og at de rummede betydelige risici for eskalation.
Det påpeges ligeledes, at de ubådsoperationer, de vestlige lande gennemførte
i de svenske farvande, blev tillagt Sovjetunionen, hvorved skabtes billedet af
en øget sovjetisk trussel mod Sverige og det danske nærområde. Ubådsoperationerne førte til en krise i det offentlige liv i Sverige, såvel internt i forsvaret som mellem politikere og officerer, og belastede relationerne mellem
Sverige og Sovjetunionen/Rusland gennem mange år.
Ser vi på de østlige reaktioner på den vestlige militærpolitik i perioden er
der næppe tvivl om, at den psykologiske krigsførelse bidrog til at øge den
internationale spænding, der kendetegnede 1980’ernes første halvdel. Den
sovjetiske ledelse opererede med et meget dystert trusselsbillede, ja, generalstabschefen Ogarkov mente i 1982, at USA havde begyndt krigen. Det er sandsynligt, at intensiveringen af de amerikanske psykologiske operationer fik den
sovjetiske ledelse til at iværksætte „operation Rjan“ i maj 1981, en meget stor
efterretningsoperation, hvis formål var at varsle om et forestående vestligt kernevåbenangreb på Sovjetunionen. En tilspidsning skete i november 1983,
hvor Sovjetunionen mistolkede hensigten med den uheldigt timede vestlige
kernevåbenøvelse „Able Archer“ og ikke udelukkede, at Vesten havde påbegyndt nedtællingen til et angreb på Sovjetunionen. Sovjetunionen gjorde kernevåbenbærende fly klar til indsats. Situationen var ikke mindst farlig, fordi
de amerikanske beslutningstagere ikke var vidende om, at deres land befandt
sig i en international krise. I flere af de nyeste fremstillinger sammenlignes
denne situation med Cuba-krisen med hensyn til farlighed.
Det påpeges i undersøgelsen, at „Rjan“ ikke – som anført i de nyeste fremstillinger – blev nedprioriteret efter gennemførelsen af „Able Archer“. Tværtimod blev den østtyske efterretningstjeneste i 1985 mobiliseret til øget deltagelse i operationen, ligesom de østtyske divisioners beredskab blev øget. De
nye forholdsregler tolkes i undersøgelsen som reaktioner på en ny og skærpet
vestlig øvelsespraksis.
Det fremhæves i undersøgelsen, at den øgede sovjetiske frygt for et kernevåbenangreb gik tilbage til Carter-perioden og formentlig var forårsaget af
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denne administrations retorik og justering af den amerikanske kernevåbendoktrin med øget vægt på den strategi for udslettelse af den sovjetiske ledelse
i tilfælde af krig (decapitation), der var under udvikling i 1970’erne og blev
et centralt element i amerikansk krigsplanlægning i 1980’erne.
På det rent militære område repræsenterede midten af 1970’erne formentlig det tidspunkt, hvor Sovjetunionen vurderede sin militære kapabilitet højst,
men allerede i slutningen af 1976 er man på forsvarsministermødet i
Warszawapagten foruroliget over den vestlige styrkeudvikling på det militære
område. Man hæftede sig ved den væsentlige forøgelse af kampkraften,
Vesten ville få gennem nye våbenplatforme og våbensystemer (nye ubåde,
bombefly, jagerbombere, fordobling af panserbekæmpelsesmidlerne etc.) og
drog den konklusion, at der var tale om den betydeligste fornyelse og modernisering af NATO-styrkerne siden deres udrustning med kernevåben i slutningen af 1950’erne.
Generelt blev 1980’erne en lang kriseperiode for Warszawapagten, hvis
medlemslande havde stagnerende økonomier og knurrende befolkninger og
kun i et vist omfang var i stand til at følge med Vesten under den rivende militærteknologiske udvikling, der fandt sted i denne periode. På den baggrund
blev især Sovjetunionen tvunget ind i en radikal omvurdering af politiske og
militære prioriteringer.
Fra begyndelsen af 1980’erne opererede Warszawapagten med et stadig
mere dystert trusselsbillede både hvad angik Vestens intentioner og Vestens
militære kapabilitet. Vesten vurderedes at arbejde på at sikre sig militær overlegenhed i løbet af få år og have gjort store fremskridt med hensyn til at forøge kampkraften og at kunne præstere en hurtig indsættelse af styrker. Vesten
formodedes at kunne disponere over såvel konventionelle som nukleare
krigsoptioner, men Øst syntes – næsten til besættelse – at have fokuseret på
optionen om en kernevåbenkrig begrænset til Europa og startende med et
amerikansk førsteslag.
Det stod allerede i anden halvdel af 1970’erne klart for de østlige strateger,
at Warszawapagtlandene af teknologiske og økonomiske årsager ikke kunne
deltage det kapløb om højteknologiske våben med Vesten, der aftegnede sig.
Ret hurtig indledtes, som det ses af kildematerialet fra den østtyske hærs
stabsøvelser specielt fra årene 1983-85, en tilpasning til en ændret slagmarkssituation, hvor de østtyske armé- og divisionschefer blev tvunget til at tage
hensyn til, at de kunne møde en velmotiveret, teknologisk avanceret og eventuel overlegen modstander.
Det teoretiske arbejde med denne tilpasning blev foretaget i den sovjetiske
generalstab, der så sig stillet over for den vanskelige opgave, at den skulle ændre på den strategi, der havde været løsenet siden 1950’erne og som havde
domineret såvel styrkeopbygning som teoretiske studier. I en overgangsfase i
midten af 1980’erne bibeholdt man den offensive strategi i den version, at
man først kæmpede defensivt for at skabe en ændring af styrkeforholdet,
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hvorefter man gik i offensiven på tredjedagen. Det siger sig selv, at man i
denne version forudså en langsommere fremrykning end tidligere og givetvis
heller ikke regnede med at kunne nå tidligere tiders mål.
Denne tilpasning kunne ikke undgå at få indflydelse på det overordnede
teoretiske niveau: i militærdoktrinen. Tilsyneladende på ordre fra den nye
statsleder Gorbatjov blev militærdoktrinen justeret, og i 1987 tog man afsked
med ca. 25 års offensive strategi baseret på ideen om en sejr over NATO-styrkerne, og der indførtes med udgangspunkt i forestillingen om „gensidig sikkerhed“ en defensiv strategi baseret på et „aktivt forsvar“, der som hovedopgave havde at forebygge krig, og hvis krigen kom, da at fordrive en angriber
fra eget territorium. I de allersidste år af Warszawapagtens levetid baksede
dens styrker med at indøve uvante operationer, der stred mod alt det, de
havde øvet og lært i en menneskealder.
Med hensyn til operationerne over for Danmark opretholdtes i 1980’ernes
første halvdel den fra 1970’ernes planer kendte Nordfront/Kystfrontoperation, hvor den polske hær gik mod såvel Holland som Jylland. Forudsætningerne for at udføre denne operation måtte på grund af Polens dybe krise
siges at være endnu dårligere end i 1970’erne. Fra 1985 fik de to østtyske armeer mere selvstændige opgaver, idet de skulle dække 250 km af statsgrænsen og om nødvendigt kunne rette svarslag ind over statsgrænsen mod angribende vestlige styrker. Først med Warszawapagtens antagelse af den defensive
strategi i 1987 blev der ændret afgørende på krigsplanerne, idet de polske
styrker nu blev rykket i 2. echelon og blev reserve for de sovjetiske og østtyske
styrker i DDR. Forsvaret af området mellem Elben og Østersøkysten blev overtaget af DDR, hvis 5. armé skulle udføre denne opgave. Det er rimeligt at antage, at den potentielle trussel mod Danmark fra omkring 1980 gradvis blev
formindsket. I alle tilfælde fra 1987 var den potentielle trussel mod SlesvigHolsten og Jylland væsentligt aftaget.
På flådeområdet var Warszawapagtflådernes aktiviteter i Østersøområdet
aftagende gennem 1980’erne. Den sidste store samlede flådeøvelse afholdtes
i 1980. I en stor national sovjetisk øvelse i 1981 spillede en landgang på
Sjælland stadig en vigtig rolle, men fra 1984 ændredes øvelsesbilledet i klar
defensiv retning og der fokuseredes på en indsats mod forventede vestlige flådefremstød i området syd for Øresund (Vorsundzone). DDR’s flåde kom i
1980’erne i en meget udsat position som følge af vesttyskernes overlegenhed
på missilområdet og med hensyn til flådefly og ubåde. Bl.a. på den baggrund
opgav østtyskerne til trods for sovjetisk modstand fra 1980 planlægningen af
en landsætningsoperation mod Danmark.
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81 · Militær efterretningsvirksomhed
i 1980’erne
Heller ikke i denne periode gjorde den sovjetiske militære efterretningstjeneste GRU sig videre bemærket i PET’s rapporter. Det har formentlig været
på grund af en vellykket hemmeligholdelse af dens aktiviteter, da det må anses for usandsynligt, at GRU var mindre aktiv i Danmark end i andre lande.
Som allerede nævnt i kapitel 48 var GRU yderst aktiv i indhentningen af
teknisk-videnskabelige efterretninger. Det var dog et generelt billede for de
fleste vestlige tjenester, at man havde begrænset viden om Sovjetunionens militære efterretningstjeneste. Enkelte gange kom PET imidlertid på sporet af
GRU’s illegale aktiviteter. Flere GRU-officerer stod for føring af agenter i
Danmark. I arbejdet indgik også håndteringen af udenlandske agenter, og
man anvendte blandt andet en dansk virksomhed som „dækadresse for breve
fra udenlandske agenter.“1 Igen var PET’s oplysninger dog sparsomme, idet
det var sjældent, at sådanne sager kom til de danske tjenesters kendskab. PET
konstaterede dog, at „GRU-residenturet i sin „modus operandi“ fortsat prioriterer brugen af „levende/døde brevkasser/signalsteder“ meget højt“.
Anvendelsen af døde brevkasser var en tydelig indikation af, at der foregik en
efterretningsmæssig aktivitet, som GRU ønskede at hemmeligholde for de
danske tjenester.
De østlige rekognosceringsrejser i Danmark udført af de kendte efterretningsofficerer fortsatte som tidligere, om end i et mindre og svingende omfang. De havde ofte militære formål og var et led i indhentningen af nye og
opdatering af gamle efterretninger.2 Disse rejser var af interesse for de danske
tjenester, fordi man ved hjælp af en nøje kortlægning af den østlige rejseaktivitet i Danmark fik mulighed for at „vurdere de pågældende landes militære
interesse i Danmark“.3 Med etableringen af „et stort overvågningsapparat“ fik
FE først i 1980’erne bedre informationer om de østeuropæiske efterretningsofficerer og deres rejser rundt i landet.4 Det havde ført til en stigning af
tilbagemeldinger i forhold til tidligere, og FE frygtede, at dette var et tegn på,
at der blev foretaget langt flere diplomatrejser, end de danske tjenester hidtil
havde været klar over.5
Gennem årene havde særligt de sovjetiske og polske tjenester rejst rundt i
Danmark. Som beskrevet i kapitel 54 havde de polske rejser hemmelige mili1

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 57 og 68.
3
FE’s arkiv, SikNyt nr. 4,1982, s. 23.
4
Det fremgår ikke direkte, hvordan overvågningen af efterretningsofficerernes rejser fandt sted,
men det har formentlig involveret lokale hjemmeværnsfolk rundt om i Danmark.
5
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1982, s. 10.
2
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tære formål, og fra
dansk side formodede man, at der foregik
en vis koordinering
mellem de polske og
sovjetiske
efterretningsofficerer. Helt
frem til slutningen af
1980’erne blev en løPolsk efterretningsmateriale. Beskrivelsen af et kontaktsted for bende kontakt melagenter og de procedurer, som skulle følges, fylder ofte op til fem si- lem polske og sovjetider inkl. billeder og skitser. Dette billede stammer fra et sådant ske militærattachéer
materiale. Her mødested for polske agenter i Slagelse midtby. bemærket af PET.6
Signaturen MNK angiver kontaktstedet, MPR samtalestedet.
Rejserne blev brugt til
1972. (IPN, Warszawa).
at kortlægge de dele
af Danmark, der i tilfælde af krig ville være anvendelige til eksempelvis indsættelsen af østlige luftbårne enheder.7 Ifølge PET blev rejserne også brugt til at vurdere NATO’s
muligheder for indsættelse af forstærkninger og udførelse af evakuering. I
1986 bemærkede FE ændringer i de østlige tjenesters indhentning af efterretninger i Danmark.
„Den tilsyneladende mindskede rejseaktivitet gennemført af de herværende sovjetiske og polske militærmissioner synes til gengæld at have givet et
øget antal rapporter om formodet efterretningsvirksomhed udført af andre
østmagt-repræsentationer (...) samt af tilsyneladende civile personer fra østmagtlande.“8
Umiddelbart stemmer FE’s vurderinger overens med PET’s formodning
omtalt i kapitel 46 om, at andre østlige efterretningstjenester, som ikke tidligere havde gjort sig videre efterretningsmæssigt bemærket, nu så ud til at
være mere aktive. Den sovjetiske militærrepræsentation kan også have fundet
nye metoder til at omgå de danske efterretningstjenesters overvågning af
dens aktiviteter. I løbet af 1982 havde PET eksempelvis bemærket en ændring
i rejseaktiviteten for den sovjetiske militærmissions vedkommende. I stedet
for at gøre brug af de sædvanlige ruter over Storebælt, når de sovjetiske efterretningsofficerer skulle på rejse til Jylland og Fyn, gjorde de brug af færgeruter, hvor PET’s meldesystem ikke var så velfungerende som på Storebæltsoverfarten.9 Lignende ændringer i den sovjetiske indhentning kunne være
årsag til den umiddelbare nedgang i den sovjetiske rejseaktivitet.

6

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 128.
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 53 og 68.
8
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 13.
9
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
7
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PET vurderede, at denne nedgang i rejseaktiviteter kunne skyldes, at militærattachéerne i højere grad end tidligere foretog „skrivebordsstudier“. Dette
skyldtes formentlig de muligheder, som den teknologiske udvikling frembød.
Teknologien gjorde det nu muligt at „foretage elektronisk indhentning dels
fra „moderlandet“, dels fra mere eller mindre permanent anbragte spionskibe og dels fra de opsendte militære satellitter.“10 Hertil kom, at den årelange indhentning af oplysninger og opdatering af disse måtte have givet de
østlige tjenester et godt indblik i danske forhold. I 1988 fremkom PET dog
med en forklaring, som allerede tidligere var blevet nævnt som en mulig årsag
til de tilsyneladende faldende militære aktiviteter i Danmark fra de østlige tjenesters side. „Endvidere kan det stadigt stigende antal østblokstatsborgere,
som frit og ukontrolleret færdes her i landet, risikofrit foretage ovennævnte
observationer for derefter at medtage oplysningerne til hjemlandet.“11
Allerede nogle år tidligere havde man fremført tesen om, at opgaver, som
tidligere blev udført af de herværende militærrepræsentationer, nu blev udført af civile østeuropæere på besøg i Danmark. Polske praktikanter og stipendiater havde vist interesse for forskellige områder, der ifølge FE alle var af
interesse i forbindelse med forsvaret af Sjælland, og en østtysk stipendiat
havde rekognosceret og fotograferet kyststrækninger af vigtig militærstrategisk betydning.12 Som det vil fremgå nedenfor, har FE siden hen fået indsigt
i resultaterne af de østtyske rekognosceringer af danske kyststrækninger.
Lastvogne fra østeuropæiske firmaer måtte ifølge FE – grundet deres rejser
og aktiviteter i Danmark – betegnes som mistænkelige, og vognene havde således også tiltrukket sig opmærksomhed fra dansk side.13 Her spillede erfaringerne fra udlandet en rolle. De østeuropæiske lastvogne var ofte at finde i
nærheden af militærinstallationer eller større øvelser, hvilket for de danske
tjenester tydede på, at „vognene anvendes til efterretningsmæssig indhentning.“14 Hvert år passerede 4.800 lastbiler fra østblokken de danske grænser,
hvilket gjorde det umuligt for PET at kontrollere trafikken. Hos PET delte
man FE’s formodning om, at lastvognstrafikken anvendtes til efterretningsmæssige formål. PET havde fået oplysninger om, at sovjetiske lastvogne på tur
i Vesteuropa ofte var bemandet med yngre officerer fra de sovjetiske specialstyrker. Disse officerer havde til opgave at „besigtige på forhånd udpegede militære mål, som de pågældende i tilfælde af WAPA-angreb vil være ansvarlige
for. Disse mål omfatter også broer, jernbaneknudepunkter osv.“15
Selv om en nedgang i attachéernes aktiviteter blev bemærket, så man fra
dansk side også nye initiativer blive sat i gang. I midten af 1980’erne foretog
10

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
12
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986. PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
13
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 14.
14
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 14.
15
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 145.
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de østlige tjenester nye dybdestudier af objekter i det danske landskab, og fra
dansk side bemærkede man, at personer med civil status ligeledes gennemførte sådanne studier. Civile østeuropæere, såsom de føromtalte lastvognschauffører, kunne ret ubemærket foretage den samme terrænrekognoscering, som de østlige militærattacheer tidligere selv havde foretaget. Forskellen
var, at de danske tjenester ikke kunne foretage samme overvågning af disse,
som man tidligere havde gjort det mod efterretningsofficererne ved repræsentationerne.
Et nyt objekt af militær betydning, og dermed også et mål for tjenesterne,
var Farø-broerne, som ved gentagne lejligheder blev besigtiget fra østlig side.
De danske tjenester bemærkede, at broernes konstruktion og bærekabler blev
studeret af en tjekkoslovakisk ingeniør, og man kunne ikke udelukke, at studierne havde „efterretningsmæssig betydning“.16 I en efterfølgende beretning
bemærkedes det, at sovjetiske lastvogne havde været parkeret ved broerne, og
at der fra disse lastvogne blev „fotograferet mod Farø-broerne, ligesom der
blev foretaget notater“.17 Observationerne supplerede den viden, østlandene
kunne skaffe gennem åbne kilder.

Mistanke om spionage mod forsvaret
Antallet af hændelser af „spionagemæssig karakter“ rettet mod forsvaret var i
den første halvdel af 1980’erne svingende.18 Visse hændelser førte til nærmere undersøgelser, mens andre blev betegnet som uden efterretningsmæssig baggrund. En del af de hændelser, der blev karakteriseret som „utidig nysgerrighed og mistænkelig udspørgen“, havde formentlig ikke direkte efterretningsmæssig karakter, men tjente ifølge FE andre formål. „Der skal imidlertid
i denne forbindelse peges på, at baggrunden for sådanne forespørgsler i flere
tilfælde ses at have været forsøg på at skaffe „stof“, der kunne bruges af stærkt
forsvarskritiske personer i deres arbejde med fremstilling af publikationer til
skade for Forsvaret og NATO.“19 Denne vurdering fra 1984 baserede sig formentlig på tidligere erfaringer. Man havde før set, at specifikke oplysninger
om det danske forsvar, blandt andet om FE’s varslings- og indhentningskapacitet, blev publiceret i danske udgivelser og pådrog sig en vis opmærksomhed.
I februar 1981 havde det militærkritiske tidsskrift Forsvar publiceret flere
artikler om Danmarks og andre NATO-landes efterretningsvirksomhed ud16

FE’s arkiv, SikNyt nr. 4, 1985, s. 11.
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 11.
18
FE’s arkiv, SikNyt nr. 4, 1982, s. 11. Ifølge SikNyt var disse hændelser i det omhandlede kvartal steget til næsten det tredobbelte i forhold til de to foregående kvartaler, og man var tilsyneladende ikke
i stand til at give en forklaring på denne pludselige stigning. Som eksempel på det svingende antal
hændelser, se også SikNyt nr. 1, 1983, s. 9.
19
FE’s arkiv, SikNyt nr. 2, 1984.
17

558

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 81 V

07/06/05

10:16

Side 559

ført ved hjælp af elektroniske installationer.20 En af disse artikler fokuserede
på det danske forsvars elektroniske anlæg, som ifølge artiklens forfatter ikke
bare kunne anvendes til at forsvare landet men også bruges i et angreb på østblokken. De danske anlæg var „en del af NATO’s grundlag for at kunne sætte
Warszawapagtens våbensystemer ud af spillet.“21 Artiklerne gav ifølge FE „en
omfattende og detaljeret beskrivelse af Forsvarets Efterretningstjenestes forskellige anlæg“.22 Forsvarschefen, general Knud Jørgensen udtalte til
Berlingske Tidende, at hvis man havde videregivet de samme oplysninger,
som var blevet fremlagt i artiklen, til en fremmed magt, så havde der været
tale om spionage.23 Over for dagbladet Information forklarede artiklens forfatter, Søren Møller Christensen, at han i enkelte tilfælde havde gættet sig
frem til artiklens oplysninger.24 Forsvarsministeriet så med alvor på sagen,
fordi artiklen havde skadet FE’s muligheder for at udføre elektronisk indhentning. Konsekvensen kunne blive, at installationernes elektroniske udstyr
måtte udskiftes.25 Også FE vurderede skaderne. „Uanset de forekommende
fejlagtige vurderinger og konklusioner er der ved artiklens offentliggørelse
blevet givet så detaljerede oplysninger om danske elektroniske indhentningsinstallationer, at det vil være et værdifuldt materiale for en fremmed efterretningstjeneste.“26
Sagen førte til, at justitsminister Ole Espersen iværksætte en undersøgelse
med henblik på at vurdere, om der skulle rejses tiltale mod Søren Møller
Christensen. Han blev sigtet, men den endelige vurdering lød, at der ikke
skulle gennemføres en sag.27 Justitsminister Ole Espersen meddelte i en pressemeddelelse, at selv om artiklerne kunne føre til domfældelse, måtte „den
forholdsvis ringe straf, der kunne ventes idømt“, dårlig skiltning ved installationerne, samt det faktum, at artiklerne blandt andet beroede på forfatterens
egne iagttagelser og offentligt tilgængelige oplysninger, virke som formildende omstændigheder.28

Indhentningsmetoderne skifter karakter
I midten af 1980’erne bemærkedes en stigning i antallet af sager vedrørende
fotografering af militære anlæg.29 FE så sig ikke i stand til at vurdere, om det
20

Militærkritisk Magasin Forsvar, nr. 4, 1981.
Militærkritisk Magasin Forsvar, nr. 4, 1981. S. 19.
22
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1981.
23
Berlingske Tidende, 23. februar 1981.
24
Information, 28. februar – 1. marts 1981.
25
Information, 3. marts 1981.
26
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1981.
27
Politiken, 23. januar 1982.
28
Militærkritisk Magasin Forsvar, nr.7, 1982.
29
FE’s arkiv, SikNyt nr. 4, 1984, nr. 4, 1985 og nr. 1, 1986.
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blot var tjenestestederne, der var blevet mere opmærksomme på sådanne episoder og derfor foretog flere indberetninger, eller der rent faktisk var tale om
„en stigning i denne form for mulig efterretningsmæssig indhentning“.30
Hertil kom problemet med at konstatere, om der rent faktisk var tale om indhentning af efterretninger eller bare nysgerrige turister. I sidste halvdel af
1985 omtalte FE en række tilfælde, hvor uidentificerede personer havde forsøgt enten at skaffe sig oplysninger af militær karakter eller at skaffe sig adgang til diverse militærforlægninger.31 Hertil kom, at man i samme periode
havde bemærket „en ikke uvæsentlig interesse for at fotografere militære anlæg/installationer“. Radiostationer, flyvestationer, raketbaser samt installationer til brug for en af det danske forsvars mindre kendte aktiviteter, elektronisk krigsførelse, var blevet fotograferet i sidste kvartal af 1985. Fotograferne
var overvejende „uidentificerede civile“.
Da der skulle gøres en sammenfattende status over efterretningsaktiviteter
rettet mod det danske forsvar i 1985, konkluderede FE, at aktiviteterne udført
af de østlige tjenester og repræsentationer ikke afveg væsentligt fra de foregående år. Enkelte ændringer blev dog fremhævet. Rejseaktiviteterne rettet
mod militære installationer havde været begrænsede, og FE mente, at personaleudskiftninger på østambassaderne og Oleg Gordijevskijs afhopning
havde ført til et fald i det østlige aktivitetsniveau.32 Nedgangen fortsatte ind i
det efterfølgende år og måtte fremdeles tilskrives Gordijevskijs afhopning.33
Frygten for at flere efterretningsofficerer blev kompromitteret kan have ført
til, at de østlige tjenester havde videregivet indhentningsopgaver til kredse,
som ikke tidligere havde gjort sig videre bemærket i efterretningsmæssig
sammenhæng. Atter pegede FE på civile borgere fra de socialistiske lande
som arvtagere af ambassadens hidtidige opgaver.34

Østtyske aktiviteter i Danmark
Danmark spillede som beskrevet i den foregående periode en central rolle for
DDR’s militære efterretningstjeneste fra starten af 1960’erne.35 Den militære
tjeneste, der i 1984 skiftede navn til Bereich Aufklärung, styrkede i 1980’erne
Danmarks position i sit arbejde. Den udvikling havde sin baggrund i flere forhold. For det første pressede DDR’s nye militære efterretningschef Alfred
Krause i starten af årtiet på for en styrkelse af indsatsen over for Danmark.
Årsagen til disse aktiviteter må formentlig i første række søges i den kraftige
30

FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 12 + 14.
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 11-12.
32
FE’s arkiv, SikNyt nr. 4, 1985.
33
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986.
34
FE’s arkiv, SikNyt nr. 1, 1986, s. 15.
35
Se kapitel 54.
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udvidelse af de østlige efterretnings- og varslingsaktiviteter, der indtrådte med
gennemførelsen af den sovjetisk ledede efterretningsoperation „Rjan“.36
For det andet var det muligt, at DDR’s rolle i forhold til Danmark i krigstilfælde voksede. Det kunne ske på bekostning af Polen, hvor oprettelsen af den
uafhængige fagforening Solidaritet og den efterfølgende krigsretstilstand
havde afsløret et ustabilt regime, jf. kapitel 80.
For det tredje begyndte de økonomiske realiteter i stigende grad at indhente styret i Østberlin. Økonomisk krise gjorde for første gang i den kolde
krig indhug i budgetterne for østtyske efterretningsorganer. Såvel ministeriet
for statssikkerhed som forsvarsministeriet havde ellers normalt været sikre vindere, når pengene skulle fordeles på den østtyske finanslov. Da styret i starten
af 1980’erne greb ud efter den økonomiske nødbremse, måtte selv disse
magtfulde institutioner om ikke spare, så i hvert fald acceptere en fastfrysning
af bevillingerne. Bereich Aufklärung imødegik situationen ved at koncentrere
sig om sine primære mållande, det vil sige Vesttyskland, Danmark, Benelux og
Storbritannien. Tjenesten skulle herefter fokusere på mulighederne for at
hverve nye kræfter i netop disse lande på bekostning af aktiviteter i resten af
verden. Andre lande skulle i princippet blot inddrages i det omfang indsatsen
understøttede arbejdet i de primære mållande.37 Det betød i Skandinavien, at
Bereich Aufklärungs indsats i Sverige ikke skulle rettes mod det svenske forsvar, men derimod bidrage til en styrkelse af efterretningsarbejdet i Danmark.
Uden at kende denne baggrund kunne PET i samtiden registrere resultatet
af fokuseringen. Den danske efterretningstjeneste konstaterede, at det østtyske „Handelszentrum“ i Göteborg stod bag „en indsamling af terrænoplysninger vedrørende objekter i Jylland.“38 Handelszentrum havde flere identificerede efterretningsofficerer tilknyttet, og indsamlingen skulle være foretaget
i civile svensk-registrerede personbiler.39
Også på et andet område kunne PET registrere en voksende østtysk efterretningsmæssig interesse for Danmark. Den danske efterretningstjeneste vurderede, at østtyskerne i stigende omfang benyttede Danmark som mødested
for kontakt mellem agenter fra andre vesteuropæiske lande og deres østtyske
føringsofficerer. Danmark blev også anvendt som transitland eller opholdssted for agenterne, inden de rejste videre til DDR for der at mødes med deres føringsofficer.40 På dette punkt stemte PET’s vurderinger overens med de
oplysninger, der efter sammenbruddet af DDR er blevet tilgængelige. Ruten
via Gedser til Vesttyskland, som i akterne fra den militære efterretningstjene-

36

Werner Grossmann, Den sidste spionchef, 2004, s. 106. Jf. kapitel 79.
Thomas Wegener Friis, Den usynlige front. DDR’s militærspionage i Danmark under den Kolde Krig, 2005,
s. 236.
38
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 137.
39
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141
40
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 137,141.
37

MILITÆR EFTERRETNINGSVIRKSOMHED I 1980’ERNE

561

Kap. 81 V

07/06/05

10:16

Side 562

stes kurer „Fockmast“ benævnes Nordruten, blev i stigende omfang benyttet,
såvel af Bereich Aufklärung som af kollegerne i ministeriet for statssikkerhed.41

Østtysk styring af agenter
På trods af, at DDR’s militære efterretningstjeneste ønskede at hverve nye kilder i Danmark, er det tvivlsomt, om dette forehavende rent faktisk lykkedes.
Såvel tidligere aktører som samtidige kilder peger på, at Bereich Aufklärung
ikke havde held til at etablere nye agentnetværk i Danmark.42 Det var imidlertid ikke ensbetydende med, at østtyskerne ikke rådede over agenter i Danmark. Informationer fremkommet efter den kolde krigs afslutning fortæller
således om et netværk opbygget af føringsofficeren kommandør Jürgen
Geicke. Han befandt sig i 1985 en måneds tid på DDR-ambassaden i Danmark. Det officielle formål med besøget var, at han var praktikant på ambassaden med henblik på at studere spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri
zone.43 Reelt opholdt Geicke sig formodentlig i landet for at gøre sig bekendt
med forholdene i operationsområdet. Geicke styrede seks-syv agenter, der enten var danskere eller tyskere, som lejlighedsvis løste opgaver i Danmark.
Informationerne herom er sporadiske, dog vides det, at Geicke førte agenterne „Ephraim“, „Emilia“, “Apache“, „Eduard“, „Etienne“, „Epper“, “Entry“,
„Edgard“ og „Eugen“. „Ephraim“ og „Emilia“ var et vesttysk agentægtepar, der
under dække af turistrejser løste opgaver med terrænrekognoscering samt observation af militære installationer, for eksempel den militære forlægning i
Fredericia.44
Lignende opgaver havde agenten „Eugen“, der var østtysker, men rejste
rundt i Danmark under en falsk vestberlinsk identitet. Derudover forsøgte
„Eugen“ at hverve den unge dansker Bo. Hvervningsforsøget blev sandsynligvis udført under såkaldt „fremmed flag“, idet „Eugen“ ikke gav sig til kende
som østtysk spion, men derimod som medarbejder i en NGO, der arbejdede
i Afrika. Denne hvervningsform var bekostelig og vanskeligt anvendelig, fordi
det var nødvendigt at opretholde et mummespil over for agenten. Det gjorde
det eksempelvis sværere direkte at stille opgaver, der ikke faldt ind under
dækorganisationens logiske arbejdsområde – men derimod naturligvis inden
for efterretningstjenestens. Umiddelbart var interessesammenfaldet mellem
en NGO i Afrika og DDR’s militære efterretningstjeneste ikke helt klart. Det
41
“Analyse zur agenturischen Verbindung “Fockmast“ der Verwaltung Aufklärung des MfNV“, 16.
december 1982, BStU, MfS-HA II 18790.
Helmut Müller-Enbergs, Inoffzielle Mitarbeiter des Ministerium für Staatssicherheit, 1998, s. 65.
42
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 239.
43
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 153.
44
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 153.
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kunne være årsagen til at ledelsen af Bereich Aufklärung underkendte forsøget på at hverve Bo.45
En af Geickes kolleger, en oberst Wolfgang Bernhard, førte ligeledes et netværk mod Danmark. Også han rådede over et vesttysk agentægtepar med
dæknavnet „Ernte“, der rejste til og fra deres efterretningsopgaver. De skulle
ligesom „Ephraim“ og „Emilia“ udefra overvåge militære installationer og
infrastruktur i Jylland samt NATO-manøvren Bold Grouse 88.46 Denne type af
„pendlerspioner“ gik i Bereich Aufklärung under betegnelsen „Marschaufklärer“ og blev ofte benyttet af den militære tjeneste. I Danmark kom de
eksempelvis til anvendelse i forbindelse med NATO’s store efterårsmanøvrer.
Bereich Aufklärung placerede sine folk forklædt som vesttyske lystsejlere i
Esbjerg Havn. Her var deres opgave at holde øje med de britiske styrker, der
ankom til Danmark. Lignende pendlerspioner udsendtes til andre havne, for
eksempel Antwerpen, hvor Bereich Aufklärung forventede, at der ville ankomme NATO-forstærkninger. Disse folk fungerede som en form for lakmusprøve på, hvor alvorligt NATO-øvelsen skulle tages i Østberlin. Store øvelser i
Europa fik altid nervøsiteten til at stige i øst. Det store spørgsmål var, hvorvidt
det nu rent faktisk drejede sig om en øvelse, eller det var den skjulte troppeopbygning forud for et angreb på Warszawapagten. Danmark og især Esbjerg
var her ganske velegnet til at teste situationens alvor. Østtyskerne vidste, at
Danmark i krigstilfælde skulle modtage britiske styrker. Grundet landets strategiske position regnede man i Østberlin med, at NATO ikke ville vove at
starte en krig uden at have de fornødne forstærkninger på plads ved
Østersøudfaldsvejene. Følgelig kunne indikatorer som briternes antal i
Esbjerg og omfanget af tungt udstyr eller kommunikationsmidler være en
varslingsindikator for Østberlin.47

Indhentere sendes til Danmark
Hvad enten det drejede sig om vesttyskere eller østtyskere under vesttysk identitet var marschaufklärerne et taknemmeligt værktøj. De var ikke til at skelne
fra de øvrige titusindvis af vesttyske turister, der hvert år besøgte Danmark.
Selv en håndfast håndhævelse af forbud mod at fotografere i nærheden af militære installationer ville rimeligvis ikke have afsløret denne gruppe. Nogle
ville måske være blevet opdaget og have fået deres film konfiskeret, men herfra og til en sammenkædning med DDR’s efterretningsvæsen var der lang vej.
Fordelene ved marschaufklärerne fremstår endnu tydeligere, når denne metode holdes op over for de sovjetiske og polske militærattacheers rejser i
45

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 262.
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 262.
47
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 205.
46
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Danmark. Efterretningsofficererne fra disse lande tiltrak de danske myndigheders interesse, mens østtyskernes metode var langt mere diskret, samtidig
med at den frigjorde ressourcer på ambassaden. Det legale østtyske residentur kunne dermed koncentrere kræfterne om andre opgaver. At de østtyske
„diplomater“ ikke rejste landet tyndt for at overvåge militære objekter havde
yderligere den fordel for Bereich Aufklärung, at det blev vanskeligere for PET
med sikkerhed at identificere efterretningsofficererne blandt ambassadepersonalet. Den usikkerhed kom blandt andet til udtryk i en PET-rapport fra
1987.
Fra de andre østambassader havde efterretningstjenesten været vant til, at
den kunne måle efterretningsaktiviteten på rejsefrekvensen. Østtyskernes opførsel skabte derfor nogen usikkerhed, for „på det østtyske sagsområde har
der desuden kunnet iagttages en markant stigning i antallet af provinsrejser,
der bortset fra høflighedsbesøg tilsyneladende har været „rene“ forretningsrejser. Om de øgede rejseaktiviteter har efterretningsmæssig baggrund er uafklaret. Der er indtil nu ikke modtaget oplysninger, der indicerer e-mæssige
aktiviteter.“48 Selv om PET ikke havde nogen meldinger om, at den militære
østtyske efterretningstjeneste var aktiv i Danmark, antog man, at også den østtyske repræsentation foretog indsamling af militære oplysninger.49

Terrænrekognoscering
Hvilke resultater marschaufklärernes arbejde kunne bringe, viser en ganske
særlig kilde. I 1995 modtog Forsvarets Efterretningstjeneste et omfattende
men ufuldstændigt materiale bestående af mapper og hæfter indeholdende
oplysninger om den jyske vestkyst, Fyn, Langeland og Lolland.50 Materialet
indeholdt også oplysninger om militære anlæg. Oplysninger om anlæggene
var suppleret af luftfotos, kort, tegninger og billeder, og enkelte af disse bar
præg af at være taget inden for det militære område.51 Hovedparten af materialet stammer fra rekognosceringer foretaget i perioden 1987-1989. Hertil
knytter sig et begrænset materiale, der går tilbage til 1960’erne. De sidste opdateringer blev udført i sidste halvdel af november 1989, hvilket betyder, at arbejdet blev fortsat også efter Berlinmurens fald. Umiddelbart kunne dette
virke paradoksalt, men i den sammenhæng bør det erindres, at Bereich
Aufklärung var ganske ukendt i den østtyske offentlighed og ikke ligesom ministeriet for statssikkerhed blev anset for at være en del af regimets undertryk48

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 135.
For eksempel PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
50
FE’s arkiv, Østtysk kystrekognosceringsmateriale m.m. overdraget til arkivet 1995. Materialet er beskrevet i Kjeld Hillingsø, Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud, 2004, s. 184-189.
51
Enkelte oplysninger om diverse militære anlæg er fjernet fra materialet. FE bemærkede, at det
ikke stod klart, hvem der havde fjernet de pågældende oplysninger.
49
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kelsesapparat. DDR var også efter murens fald medlem af Warszawapagten,
og den militære efterretningstjeneste fortsatte sin aktivitet, om end i stadig
mere begrænset omfang, indtil DDR’s opløsning.
Det forhåndenværende materiale bærer præg af en systematisk indhentning. Den del, der beskriver den jyske vestkyst, er inddelt i 11 kystafsnit fra
Blaavands Huk i syd til Lønstrup i nord. I hvert afsnit gives en kort karakteristik på baggrund af analyser. Alle behandlede objekter såsom strande, kystlinjer, veje, bygninger og militære anlæg er fotograferet, ligesom det fotograferede område er ført ind på vedlagte landkort.52
Også postkort samt udklip fra brochurer og blade med anvendelige motiver indgår i det østtyske materiale over de regionale kyststrækninger, såvel
som billeder og beskrivelser af strande, klitter, skovarealer, bevoksning, sten
og meget andet, som kunne have indflydelse på egne eller andres bevægelse
i terrænet.53 Enkelte steder er vedlagt jordbundsbeskrivelser.
Med henblik på at forbedre en eventuel skibsnavigation i de pågældende
farvande blev sådanne markante og genkendelige punkter, som kunne ses fra
søsiden, fyrtårne, sendemaster, havne og bygninger, fremhævet i det østtyske
materiale. For stort set alle 11 kystafsnits vedkommende gælder det, at de østtyske analyser indeholder vurderinger af til- og frakørselsmuligheder fra
strandområderne. Et område ved Ringkøbing fjord havde eksempelvis 10-20
meter høje klitter, som ifølge de østtyske analytikere umuliggjorde en bortkørsel fra stranden. Flere mapper indeholder en nøje fotografisk kortlægning
af kystområdet omkring blandt andet Esbjerg med billeder af marker, åer, sluser, vindmøller, veje, antenner kirketårne m.m.54 Også havnen, hvor Danmark
i givet fald ville modtage forstærkninger, er beskrevet.
Baggrunden for det østtyske materiale var behovet for i enkeltheder at
kende den vesteuropæiske krigsskueplads. Østtyskerne, der siden slutningen
af 1950’er havde haft voksende opgaver over for NATO-styrkerne i Tyskland
og Danmark, havde behov for et grundigt kendskab til det område, hvor de
skulle eller kunne blive indsat. Sammen med de sovjetiske styrker i Øst52

Hvert af de mange tusind billeder er forsynet med et nummer i hvert hæfte. På landkortene er
tydeligt angivet, hvor det enkelte foto er taget, og i hvilken retning det er taget.
53
Forsvarets Efterretningstjeneste har naturligvis gennemgået materialet med henblik på, hvad det
fortalte om sikkerheden omkring forsvarets anlæg. I den sammenhæng slog den generelt fast, at
“Materialets omfang viser, med hvilken lethed det kan skaffes til veje. Samtidig viser det, hvad det betyder, når en ikke tilfældig turist “tager et uskadeligt billede af et vejkryds i Vestjylland“. Systematisk
anvendelse af sådanne “uskadelige“ billeder som i det foreliggende materiale dementerer værdien
af den nedvurdering, som sikkerhedsbestemmelserne ofte er udsat for.“
Særligt billederne af de militære anlæg påkaldte sig FE’s opmærksomhed, da nogle af disse var taget
inde på militært område, hvilket betød, at den østtyske indhenter enten havde tiltvunget sig adgang
til militært område eller havde haft danske hjælpere inden for hegnet.
FE’s arkiv, Østtysk kystrekognosceringsmateriale m.m. overdraget til arkivet 1995.
54
“Nordsøkysten v. Esbjerg“, januar 1989, FE’s arkiv, Østtysk kystrekognosceringsmateriale m.m.
overdraget til arkivet 1995, pakke IV. FE bemærkede, at denne del af arbejdet var færdiggjort i januar 1989 på baggrund af rekognosceringer foretaget i 1988.
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tyskland og den polske hær var DDR’s Nationale Folkehær (NVA) udset til at
udkæmpe de første slag i området Vesttyskland/Danmark, der blev anset for
at være afgørende for udfaldet af en erobring af Vesteuropa.55 NVA havde følgelig behov for et systematisk overblik over modstanderen. Den militære
efterretningstjeneste havde opbygget et omfattende detailkendskab til de relevante områder. Alene i Vesttyskland dækkede dens beskrivelser minimum
200.000 militære installationer samt anden infrastruktur eller lokaliteter af
militær betydning.56 Denne samling, som materialet i dansk besiddelse sandsynligvis har indgået i, skulle løbende holdes opdateret. Terrænrekognosceringen fra Danmark var formodentlig den senest opdaterede version. Foruden disse beskrivelser førte Bereich Aufklärung nøje regnskab med kaserner, havneanlæg, flyvepladser, rørledninger, kommunikationsveje, ledende
militærpersoner etc. på den centraleuropæiske krigsskueplads, inklusive området omkring Østersøens udfaldsveje, det vil sige Danmark. En del af disse
fortegnelser findes i dag i det tyske forbundsmilitærarkiv i Freiburg.57
Karakteristisk for materialet er dets faktuelle karakter. Det indeholder hverken redegørelser for dets anvendelse eller analyser og vurderinger, der umiddelbart lader slutte til de bagvedliggende overvejelser hos den militære efterretningstjeneste. Derfor efterlader materialet en række spørgsmål åbne. Først
og fremmest er det påfaldende, at indhentningen fortsatte frem til 1989.
Tilsyneladende blev arbejdet ikke forstyrret af, at Gorbatjov i 1987 omlagde
Warszawapagtens militærdoktrin til at være defensiv.
Danmark mistede ikke betydning for Warszawapagten, da doktrinen blev
lagt om. Status som frontlinjestat af stor militær betydning ændrede sig ikke,
uanset om de østlige styrker forventede at erobre landet eller ej. Dette kan
muligvis forklare interessen for vestkysten, hvor østtyskerne forventede, at de
britiske forstærkninger ville lande. Hvis Esbjerg var ødelagt, måtte disse styrker finde alternative landsætningsmuligheder. Øerne havde siden starten af
1960’erne været i DDR’s militære efterretningstjenestes kikkert, idet DDR var
forudset til at spille en – om end mindre – rolle i forbindelse med en invasion.58 Selv om et sådant forehavende op gennem 1980’erne i takt med, at
Warszawapagtens forenede Østersøflåde mistede den overlegenhed, den havde
haft i det forgående årti, fremstod som mere og mere risikabelt, tyder indsam-

55

Se kapitel 53 og 80.
Bodo Wegmann: “Die Aufklärung der Nationalen Volksarmee“ i Georg Herbstritt & Helmut
Müller-Enbergs (red.), Das Gesicht dem Westen zu… DDR-Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland,
2003, s. 222.
57
For eksempel: “Führungspersonal der NATO, BRD und Frankreich.“, maj 1988, BMA, VA-01/42511.
„Taschenbuch NATO Ostsee/ Zentraleuropa“, 1987, BMA, VA-01/42675. “Fla-Raketenstellungen in
den strategischen Räumen Zentraleuropa und Ostseeausgänge“, 1976, BMA, DVW1/32661.
“Handbuch der militärischen Versorgungsanlagen in Westdeutschland. A-D.“, 1967, BMA,
DVW1/25788. “Handbuch des Französischen Flugplatznetzes. Bo-E.“, 1967, BMA, DVW1/25796.
58
Se kapitel 53.
56

566

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

Kap. 81 V

07/06/05

10:16

Side 567

lingen af efterretningsmaterialet på, at disse planer i hvert fald for de militære
planlæggere ikke var lagt endegyldigt i mølposen.

Bereich Aufklärungs agenter i Danmark
Blandt Bereich Aufklärungs i dag kendte agenter var „Apache“ og „Eduard“
formodentlig danskere, hvorimod „Etinne“, „Edgar“ og „Entry“ er vanskeligere at fastslå nationaliteten af.59 Derudover virkede den indslusede DDR-borger, der er beskrevet i foregående kapitel, fortsat som såkaldt objektbeobachter. Omfanget og karakteren af netværker bekræfter hidtidige formodninger
om, at Bereich Aufklärung var til stede i Danmark med agenter, der overvågede det danske forsvar, men at tjenesten ikke rådede over agenter inden for
forsvaret.60
For at råde bod på den manglende hvervningssucces søgte Bereich
Aufklärung at indsluse DDR-borgere i Danmark. Således fingerede tjenesten
en afhopning fra det nordiske institut i Greifswald. Det drejede sig om agenten “Veran“ i 1981.61 Ganske vist blev sagsakterne destrueret umiddelbart før
den tyske genforening, men tilfældet ville at ministeriet for statssikkerhed
overvågede den noget mindre militære efterretningstjeneste. Derved opstod
et spejlbillede af sagsforløbet set med statssikkerhedens øjne. “Veran“ benyttede et forskningsophold i København til at forblive i Danmark. Ambassaden
og de kommunistiske miljøer, han havde færdedes i under opholdet, slog
hånden af ham. Således var første skridt af „Verans“ såkaldte legalisering, altså
indslusning i det danske samfund, lykkedes. Ganske vist havde Politiets
Efterretningstjeneste sine tvivl om, hvorvidt „Verans“ afsværgelse af DDR-staten var reel. Denne mistanke stammede fra en anden – virkelig – afhopper fra
det nordiske institut Hans-Jürgen Wolf i Norge. Hans beskrivelse af instituttets
forbindelse til efterretningstjenesterne havde fornyet de nordiske landes mistænksomhed over for instituttet i Greifswald.62
Med indslusningen af “Veran“ i Danmark satsede den østtyske militære
efterretningstjeneste på at få placeret en mand i det københavnske universitetsmiljø. Denne placering ville være et godt udgangspunkt for hvervning af
unge akademikere, der siden hen i deres karriereforløb kunne blive værdifulde kilder, såkaldte perspektivagenter. Dette forsøg på at få foden indenfor
i den danske universitetsverden kan betragtes som en parallel til DDR’s ministerium for statssikkerheds udlandsefterretningstjeneste HVA’s samtidige

59

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 262.
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 296.
61
En yderligere afhopning i 1980’erne havde muligvis også en efterretningsmæssig baggrund. PET’s
arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 152.
62
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 232ff. BStU, MfS HA I 1630.
60
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hvervninger i universitetskredse.63 Indslusningen af “Veran“ mislykkedes imidlertid, fordi han ikke var i stand til at finde et arbejde i Danmark. Alternative
forsøg på at finde arbejde på universitetet i Lund eller på Goethe-Instituttet
løb ud i sandet, og “Veran“ endte med at slå sig ned i Vesttyskland, hvorfra
han efter en såkaldt „zwischenlegalisierung“ – altså en mellemliggende normaliseringsfase – skulle forsøge at komme tilbage til Danmark. Da dette heller ikke kom i stand, slog Bereich Aufklärung sig tilsyneladende til tåls med,
at “Veran“ varetog en række mindre opgaver i Nordtyskland.64 Kort efter
Veran-sagen gennemførte MfS sandsynligvis på lignende vis en indslusning af
en DDR-borger i Jylland.65
Foruden arbejdet med agenter samt det SIGINT og rekognosceringsarbejde, der er beskrevet i kapitel 54, benyttede DDR’s militære efterretningstjeneste sig af landets ambassade i København. Efter afslutningen af den
kolde krig har det været muligt at fastslå identiteten på tre efterretningsofficerer, nemlig „Helmut“, „Heller“ og „Hering“, der alle var indsat i slutningen
af 1980’erne.66 Deres arbejde adskilte sig som nævnt fra de østeuropæiske kollegers, idet østtyskerne kun i ringe omfang foretog terrænrekognoscering. I
stedet koncentrerede de sig om indhentning fra åbne kilder samt om at etablere kontakter i det politiske system, embedsapparatet og pressen.67 Indsamlingen af offentligt tilgængeligt materiale blev bemærket af de danske myndigheder. Således hæftede PET sig ved indkøbet af den umiddelbart harmløse
bog „Ringkøbing amts Landskabsanalyse 1972“. Bogen indeholdt beskrivelser
af trafikforbindelser og anden infrastruktur, og det fik PET til at bemærke, at
„bogen indeholder tydeligvis oplysninger af stor militær interesse.“68
Hvorledes ambassadens informationer fandt anvendelse, kan ses i en analyse af dansk infrastruktur, som det militære residentur udfærdigede i 1988.
Analysen findes i det materiale, som FE kom i besiddelse af i 1995.69 Ambassadens militære efterretningssektion havde studeret broer, motorveje, færgeforbindelser og tunneler. Motorvejes længde, antal af spor, påbegyndelsen af
deres udførelse adskillige år ud i fremtiden samt det forventede tidspunkt for
arbejdets færdiggørelse var at finde i det østtyske materiale. Desuden søgte residenturet at forudsige udviklingen af det danske trafiknet i 1990’erne.
Analysen indeholdt kort over udfærdigelsen af forventede udbygninger af
motorvejsnettet frem til omkring år 2000. Baggrunden for de østtyske vurderinger var blandt andet et fyldigt materiale fra Vejdirektoratet og DSB, som
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Se kapitel 76.
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 234.
65
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 253.
66
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 172.
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 214.
67
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 180. DIIS-interview med Torben Krogh, 23. november 2004.
68
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
69
FE’s arkiv, Østtysk kystrekognosceringsmateriale m.m. overdraget til arkivet 1995.
64
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beskrev veje, broer og togforbindelser. Det var materiale, som ambassaden havde fået direkte af sine danske statslige samarbejdspartnere.70
Analysen fastslog, at „planlægningen af motorvejsnettet lader afsløre, at der i høj grad ligger militære
overvejelser til grund for udbygningen“.71 Udbygning
af de jyske motorveje skulle ses i forlængelse af
NATO-planlægningen for at forbedre muligheden
for forstærkningers hurtige overførsel til SlesvigHolsten. Den østtyske vurdering lød, at Danmark rådede over en veludviklet infrastruktur med et stort antal broer og færgeforbindelser, som samtidig var de
mest sårbare punkter i infrastrukturen.72

„Kriegspläne der NATO“.
Østtysk efterretningsmateriale fra 1980’erne.

Danmark og krigsskuepladsen
Den hurtige overførsel af danske styrker til Vesttyskland var et forhold, der
måtte bekymre den militære efterretningstjeneste i Østberlin. Heraf opstod
også interessen for at finde de transportmæssige flaskehalse i den militære
infrastruktur. Det danske forsvar fremstod nemlig i et nyt lys som følge af
Warszawapagtens svigtende dominans på den europæiske krigsskueplads.
Omlægningen af østblokkens militærdoktrin betød, at DDR ændrede sig fra
at være opmarchzone for en offensiv mod Vesteuropa til at være skueplads for
et væbnet konflikts første kampe. Hvorledes den nye situation tog sig ud i
DDR’s efterretningstjenestes øjne fremgår eksempelvis af nedenstående kort
fra bogen „Kriegspläne der NATO in Zentraleuropa“, der var en af i alt tre udgivelser, som tjenesten udgav i 1980’erne.
Selvom der blæste mildere politiske vinde mellem øst og vest, arbejdede de
østlige efterretningstjenester ligesom deres vestlige kolleger ud fra et worst
case-scenarie. Efterretningsvæsenet var imidlertid ikke upåvirket af den afspændingsproces, der efter Mikhail Gorbatjovs magtovertagelse i Sovjetunionen var med til at tø den kolde krig op. Afspændingen kom blandt andet til
udtryk i Stockholm-aftalen i 1986. Aftalen betød en bindende udbygning af
reglerne for varsling af store militære øvelser samt en observatørordning

70

For disse vurderingers vedkommende var det blandt andet DSB’s udgivelse “DSB 2000 – Moderne
transport på skinner“ fra 1988 og “Die DSB Reedereidivision“ som dannede baggrund for vurderingerne om færge- og togforbindelser. Også materiale om den fremtidige storebæltsforbindelse indgik
i de østtyske analyser.
71
“Die gesamte Planung des Autobahnnetzes lässt erkennen, dass seinem Ausbau in hohen Masse
auch die militärische Komponente zu Grunde liegt.“, FE’s arkiv, Østtysk kystrekognosceringsmateriale m.m. overdraget til arkivet 1995.
72
FE’s arkiv, Østtysk kystrekognosceringsmateriale m.m. overdraget til arkivet 1995.
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mellem de europæiske lande i forbindelse med større øvelser. En varslingstid
på op til 2 år for store manøvrer, gjorde den militære forudsigelighed større
og bidrog til at befæste normalbilledet for militære aktiviteter. Ordningen
gjorde det vanskeligere for parterne at gennemføre et overraskelsesangreb
mod modstanderen under dække af øvelsesaktivitet.
Udvekslingen af militære repræsentanter under øvelser var ligeledes med
til at normalisere situationen på det militære område. Modstanderens observatører kunne ved selvsyn forvisse sig om, at øvelserne vitterligt var en del af
den faste militære træning og tjente den respektive sides legitime forsvarsinteresser. Ydermere skabte udsendelsen et forum, hvor militærfolk kunne
mødes til en faglig dialog på tværs af den kolde krigs fronter på samme vis,
som politikere og andre grupper gennem mange år havde kunnet.
DDR sendte i 1988 observatører, deriblandt oberst Johannes Teschner fra
Bereich Aufklärung, til Danmark for at overvære øvelsen „Bold Grouse“. Han
skrev efterfølgende en ganske udramatisk rapport om sit besøg i Danmark,
hvor han til forskel fra Bereich Aufklärungs normale sprogbrug forsikrede, at
øvelsen tjente forsvarsformål. Normalt var tjenesten ikke tilbageholdende
med at betegne vestlige militære aktiviteter som aggressive og offensive. Også
mødet med officerer fra Forsvarets Efterretningstjeneste forløb usensationelt.
Observationen var foregået i en positiv stemning, der var i afspændingens
ånd.73
Inspektionsordningen legaliserede den gensidige „spionage“, idet begge
parter var på det rene med, at observatørerne i vidt omfang var udsendt af
efterretningstjenesterne. De østtyske arkiver viser dog, at den tidligere, mere
besværlige illegale indhentning af militære informationer ikke havde forhindret Warszawapagtens militære efterretningstjenester i at skaffe sig omfattende og detaljeret viden om NATO-styrkernes øvelser i Vesteuropa.
Umiddelbart inden den kolde krigs afslutning kom endnu en legalisering på
plads i forhold til en normalisering og ordning af indhentning af militære oplysninger, idet overflyvninger af modstanderens territorium, der var et kendt
fænomen under den kolde krig, dels ved hjælp af spionfly, dels med satellitter, blev „legaliseret“ gennem aftalen om „open skies“.74

Polske aktiviteter i Danmark
Polske kilder bekræfter, at Polen gennem hele perioden arbejdede ihærdigt
på at indhente oplysninger om Danmark og NATO. I en statusplan for den
polske flådes efterretningsvirksomhed i 1979 og retningslinjerne for 1980 hed
det, at efterretningsaktiviteterne skulle styrkes. Dette indebar blandt andet en
73
74

Wegener Friis, Den usynlige front, s. 242ff.
Wegener Friis, Den usynlige front, s. 244.
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Den øverstkommanderende for den sovjetiske flåde, flådeadmiral S.G. Gorsjkov, besøgte Danmark 18.-22. juni 1974. Her stiger han i land ved Holmen i København. I båden: Chefen for
SOK, kontreadmiral H.M. Pedersen. Hilsende på Gorsjkov ses chefen for søværnet, viceadmiral
Sven Thostrup. (Søværnets Fototjeneste/Marinens Bibliotek).

forbedring af indsamlingen, bearbejdningen, videregivelsen og præsentationen af efterretninger.75 I 1980 blev den polske maritime indhentning af efterretninger ifølge den polske flådes stabschef blandt andet udført ved hjælp af
sejladser med lystbåde og officerers praktikophold på polske handelsskibe.76
Dette stemmer overens med de danske tjenesters opfattelse af den polske maritime indhentning af efterretninger.
Rekognosceringsordrer for sejladser i danske og vesttyske farvande viser, at
lystbådenes besætninger i konkrete tilfælde fik til opgave at lokalisere militære anlæg langs den danske kyst. NATO-aktiviteter i farvandene skulle fastslås, og havne og industriobjekter langs sejlruten skulle iagttages og beskrives.
Desuden skulle besætningen undersøge dybdeforhold og muligheder for
75

“Podsumowanie dzia¢alno ści kadry rozpoznawczej Marynarki Wojennej za rok 1979 i wytyczne szefa
oddzia¢u rozpoznawczego sztabu MW na rok 1980“ [Opsummering af flådens efterretningsvirksomhed i 1979 og retningslinjer fra chefen for flådestabens efterretningsafdeling for 1980], årsberetning
af 5. december 1979, ingen forfatter. AMW, Plany zasadniczych przedsiewzi
˛ e˛ ć i sprawozdania z ich
realizacji – roczne i wieloletnie.
76
“Ocena aktualnego stanu si¢ i środków rozpoznania Marynarki Wojennej oraz przedsiewzi
˛ ecia
˛
zmierzajace
˛ do jego usprawniania w latach 1981-1985“ [ Vurdering af den aktuelle tilstand i flådens
efterretningsstyrker og -midler samt tiltag rettet mod at forbedre den i perioden 1981-1985], manuskript til tale holdt d. 6. november 1980 af chefen for den polske flådestab. AMW, Plany zasadniczych
przedsiewzi
˛ e˛ ć i sprawozdania z ich realizacji.
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gennemsejling med lette overfladestyrker i udvalgte farvande samt „beskrive
kystformen og mulighederne for landsætning af tropper på Bornholms sydkyst, i området ved Køge Bugt og Fakse Bugt, på Falsters østkyst samt på
Lollands sydvestlige kyst.“77
Polakkerne havde problemer med udførelsen af nogle af de pålagte opgaver på grund af akut behov for teknisk udstyr. Det tekniske udstyr til aflytning
af den vestlige kommunikation var ikke tidssvarende, hvorfor mængden af
indhentede informationer var faldet.78 Hertil kom, at man grundet personalemangel ikke var i stand til at bearbejde og analysere de indhentede informationer i tilstrækkelig grad.79 Et lignende problem har formentlig også gjort
sig gældende for de øvrige østlige tjenester.
I begyndelsen af 1980’erne synes PET at have fået fornyet indsigt i „den polske efterretningstjenestes indsamling og vurdering af informationer om
Danmark.“80 PET fik endnu engang oplysninger om, at Polen siden slutningen af 1950’erne havde haft Danmark som sit særlige interesseområde.
Siden da havde „den polske militære efterretningstjeneste i stadig tiltagende
grad indhentet efterretningsmæssige informationer i Danmark.“ Disse informationer vedrørte Danmarks militære geografi, de danske styrker og det danske krigspotentiel samt den sociale og politiske situation i Danmark. Det tilfaldt desuden Z-II at undersøge „tilgangsmuligheder til Danmark på land og
over hav“. Tjenesten havde desuden fremstillet „omfangsrige og nøjagtige
analyser af de danske hær-, luft- og flådestyrkers organisation og kampstyrke.“
Selv om Polen angiveligt havde Danmark som sit særlige operationsområde, havde højtstående sovjetiske og østtyske officerer i forskellige situationer
givet indtryk af, at de „var mindst lige så godt orienteret om Danmarks pro77

“Zadania rozpoznania dla kapitana jachtu i wytypowanych oficerów MW udajacych
˛
sie˛ w rejs jachtem S/Y ‘Mat’ w dniach 14.6.-8.7.1980 r. do portów: Rønne, Kopenhaga, Gedser, Rødby, Nakskov,
Kiel, Neustadt, Travemünde, Lübeck (wariant I)“ [Rekognosceringsopgaver for kaptajnen og de udvalgte flådeofficerer, der deltager i sejladsen med lystbåden ‘Mat’ i perioden 14.06 – 08.07.1980 til
havnene: Rønne, København, Gedser, Rødby, Nakskov, Kiel, Neustadt, Travemünde, Lübeck, variant
1], ordre af 27. maj 1980, udarbejdet af Marian Brzezi ński/flådestabens efterretningsafdeling. AMW,
Plany zasadniczych przedsiewzi
˛ e˛ ć i sprawozdania z ich realizacji, 3892/90/3. “Zadania rozpoznania
dla kapitana jachtu i wytypowanych oficerów MW udajacych
˛
sie˛ w rejs jachtem S/Y ‘Bosman’ w
dniach 10.8.-5.9.1980 r. do portów: Rønne, Kopenhaga, Stubbekøbing, Korsør, Schleswig, Kiel,
Travemünde, Lübeck [Rekognosceringsopgaver for kaptajnen og de udvalgte flådeofficerer, der deltager i sejladsen med lystbåden ‘Bosman’ i perioden 10.08 – 05.09.1980 til havnene: Rønne,
København, Stubbekøbing, Korsør, Schleswig, Kiel, Travemünde, Lübeck]“, ordre af 27. maj 1980,
udarbejdet af Marian Brzezi ński/flådestabens efterretningsafdeling. AMW, Plany zasadniczych
przedsiewzi
˛ e˛ ć i sprawozdania z ich realizacji.
78
“Ocena aktualnego stanu si¢ i środków…“ (se note 76), manuskript til tale holdt d. 6. november
1980 af chefen for den polske flådestab. AMW, Plany zasadniczych przedsiewzi
˛ e˛ ć i sprawozdania z ich
realizacji. NATO havde ændret sin kommunikation, hvorfor de polske aflytninger blev næsten umuliggjort med det eksisterende udstyr.
79
“Ocena aktualnego stanu si¢ i środków…“ (se note 76), manuskript til tale holdt d. 6. november
1980 af chefen for den polske flådestab. AMW, Plany zasadniczych przedsiewzi
˛ e˛ ć i sprawozdania z ich
realizacji.
80
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 295.
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blematik som de polske officerer“. PET så ovenstående som en forklaring på
den konstaterede rejseaktivitet udført af militærattachéerne i Danmark, ligesom man antog, at den polske og andre østlige efterretningstjenester fortsat
var beskæftiget med at vedligeholde og supplere de omfangsrige oplysninger
om de polske styrkers angrebsmål i Danmark.81 De indgåede oplysninger bekræftede blot den eksisterende vurdering af den mulige indsættelse af polske
styrker mod Danmark.
At man fra polsk side var tilfreds med mulighederne for at udføre de pålagte opgaver i Danmark, bekræftes i en evalueringsrapport fra 1989 udfærdiget af den polske militærattaché i København. Attachéen konkluderede, at
man havde „gode vilkår for at udføre informationsarbejde inden for rammerne af de officielle aktiviteter.“ Dette var blandt andet muligt på grund af
den fri adgang til militære biblioteker, officielle udgivelser samt den organiserede kontakt mellem myndighederne og militærattachéerne.82 Rapporten
omhandler dog kun attachéens legale arbejde, og der er således ikke taget
stilling til de illegale elementer. PET bemærkede, at de polske efterretningsofficerer lagde vægt på anvendelsen af åbne kilder. I 1984 havde den polske
militære efterretningstjeneste Z-II hovedsageligt fokuseret på „indhentning
og bearbejdning af „åbne“ informationer“ i sit arbejde i Danmark. PET havde
dog også konstateret konspirative forbindelser på det militære område.83 Den
ledende polske efterretningsofficer var overordentlig sikkerhedsbevidst, hvorfor PET var uden føling med, „hvilken personkreds militærrepræsentanterne
har bearbejdet med henblik på udvikling af agenter.“84 Fra dansk side var man
opmærksom på, at de polske efterretningstjenester søgte kontakt til personer
i det polske emigrantmiljø.

Hemmelige operationer og subversive aktiviteter
i krise- og krigstid
Det forventedes fra dansk side, at fremmede efterretningstjenester ville iværksætte operationer i Danmark i perioder med international spænding og i tilfælde af krig. De danske efterretningstjenester kunne løbende supplere det
allerede kendte med ny viden om sådanne østlige operationer.
Den sovjetiske militære tjeneste GRU synes at have arbejdet på at etablere
et krigsberedskab i Danmark. GRU-residenturet havde blandt andet hvervet
81

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 195.
“Sprawozdanie z pracy oficjalnej attaché wojskowego przy Ambasadzie PRL w Kopenhadze za okres
pobytu na placówce od 20.01.1986 do 25.08.1989 r.“ [Rapport om militærattachéens officielle arbejde ved Den Polske Folkerepubliks Ambassade i København i udstationeringsperioden 20.01.1986
– 25.08.1989], udateret, udarbejdet af oberstløjtnant Mazurkiewicz. IPN, korespondencja z
Attachatami Wojskowymi w Kopenhadze, Oslo, Berlinie Zach., 396/184.
83
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
84
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 144.
82
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en herboende udlænding, som ifølge PET’s teori skulle fungere som GRUagent i tilfælde af en krisesituation. Her skulle han „fungere som meddeler,
hvis den russiske repræsentation af en eller anden grund blev kaldt hjem“.
Den pågældende havde været i Moskva for at blive uddannet til i en krisesituation at kunne modtage og sende kodemeddelelser via avanceret radioudstyr samt anvende døde brevkasser.85 GRU’s føring af den hvervede agent
fulgte de af PET kendte mønstre for de sovjetiske tjenesters konspirative arbejde.86
Ud over dette enkeltstående tilfælde vedrørende GRU havde de danske
efterretningstjenester kendskab til polske aktiviteter, som ikke umiddelbart
kunne skjules bag militærattachéernes officielle aktiviteter. PET opererede
med begrebet „stille polakker“, som dækkede over de herboende polakker,
som i tilfælde af krig kunne forventes at bistå Warszawapagtens styrker i
Danmark.87 Igennem en årrække havde de danske efterretningstjenester haft
oplysninger om, at østlige specialstyrker kunne ventes indsat i Danmark i tilfælde af krig, og i 1970’erne og 1980’erne begyndte de polske tjenester som
nævnt i stigende grad at fokusere på herboende polakker. I midten af
1970’erne erfarede de danske tjenester, at polakker bosat i Danmark indgik i
de polske efterretningstjenesters militære planlægning for eventuel krigsførelse på dansk område. Man regnede desuden med, at de polske hjemstavnsforeninger i Danmark blev anvendt som platforme til at finde egnede agenter til udførelse af efterretningsoperationer.88 Ifølge de indgåede oplysninger
havde repræsentanter for den polske militære efterretningstjeneste i
Danmark til opgave at rekognoscere for skjulesteder og angrebsmål samt
hverve lokale medhjælpere til støtte for disse operationer.89 Ved siden af de
personer, som allerede i fredstid arbejdede for de østlige efterretningstjenester, kunne det forventes, at en gruppe „stille polakker“ ville blive aktiveret og
anvendt af eksempelvis de polske efterretningstjenester i forbindelse med en
militær operation på dansk jord.
Den militære polske efterretningstjeneste Z-II søgte ifølge FE’s og PET’s oplysninger efter personer, som kunne hverves med det formål at hjælpe de polske efterretningstjenester og specialstyrker. Sådanne personer skulle fungere
som hvilende agenter i Danmark. PET gav dem følgende karakteristik: „Disse
skal især være herboende landsmænd og skal træde i aktion i spændingssituationer og krigstilstand og indtil da føre en rolig og tilbagetrukken tilværelse som „hvilende agenter“ (stille polakker).“90 Arbejdet med at afdække de
85

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 141.
Se for eksempel PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 130.
87
PET-materiale, som kunne have kastet yderligere lys over herboende polakkers mulige aktiviteter
i tilfælde af krig, er makuleret.
88
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 19.
89
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 37.
90
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 37.
86
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polske tjenesters hvervning og føring af „stille polakker“ krævede tid og tålmodighed. Af årsrapporterne kan man se, at PET’s indsats mod de polske aktiviteter efter tjenestens egen opfattelse gav resultater, uden at det uddybes,
hvordan resultaterne kom til udtryk.91
De danske efterretningstjenester synes at have arbejdet målrettet for at
finde frem til de polakker som var hvilende agenter og som kunne forventes
aktiveret. De danske tjenester havde oplysninger om, at herboende polakker
som oftest fik lov at leve i fred de første 10 år i landet, inden de polske efterretningstjenester tog kontakt til dem og forsøgte at hverve dem til forberedelse og udførelse af diverse opgaver.92 Dele af den rejseaktivitet, der blev
foretaget af polske efterretningsofficerer i Danmark, havde i en årrække været fokuseret på de samme områder i Danmark, og dette skulle formentlig ses
i relation til de polske forsøg på at finde og udpege egnede hvilende agenter
forskellige steder i Danmark, vurderede PET.93 Ved udgangen af 1980 konkluderede PET, at de polske tjenester havde øget deres opsøgende arbejde over
for emigrantkredse, og man havde bemærket kontakt til „mange delvist ukendte
emigranter“, uden at PET dog kendte formålet med disse kontakter. Om en
af de militære polske efterretningsofficerer hed det i en PET-rapport, at den
pågældende officer havde „været engageret i den operative udvikling af „sovende agenter“ placeret på dansk område.“94
Hvordan de danske tjenesters viden om „stille polakker“ udviklede sig op
gennem 1980’erne frem til Murens fald, fremgår ikke tydeligt af de danske
tjenesters årsrapporter. Ifølge en PET-årsrapport for 1985 „vides det, at de polske tjenester i forbindelse med de hidtil kendte Warszawapagt-angrebsplaner,
hvor polske enheder har været udpeget til at angribe Sydsverige/Danmark,
har placeret „sleeping-agents“ her i landet.“95 To år senere fremgår det, at
man ikke så mindre alvorligt på problemet. Ifølge en rapport fra 1988 ville
der blive fokuseret kraftigt på gruppen af polske emigranter og det polske
konsulats aktiviteter med det formål at finde frem til personer, som var blevet
udset til at agere „stille polakker“.96
Det fremgår ikke af rapporterne, om PET havde identificeret nogen af de
„stille polakker“. PET har givetvis været af den overbevisning, at hvis man
skred ind over for de polakker, som formodedes at have en hemmelige opgave i tilfælde af krig, og pågreb dem, ville der blot blive fundet nye og

91

PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 143. Det fremgår ikke tydeligt af rapporten, hvilke
resultater vedrørende de “stille polakker“ man havde opnået, men man fremhæver, at der har været
fremgang på området.
92
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 35.
93
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 37.
94
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 142.
95
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 145. “Sleeping agents“ er en engelsk betegnelse for
hvilende agenter.
96
PET’s arkiv, DIIS-samlingen, dokument nr. 147.
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ukendte personer til at udføre den samme opgave. Det er derfor nærliggende
at tro, at man fra dansk side først har haft i sinde at skride ind over for de
„stille polakker“, som man måtte have kendt til, i tilfælde af krise eller konflikt.
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Vurderinger af dansk sikkerhedspolitik
1979-1991
82 · Vestlige vurderinger af dansk
sikkerhedspolitik 1979-1991
På flere måder ændredes i den kolde krigs sidste periode de vilkår, der dannede udgangspunkt for de vestlige vurderinger af dansk sikkerhedspolitik.
Det gælder både m.h.t. ydre og indre vilkår.
Hvad de ydre angår, prægedes første del af perioden af den fornyede spænding mellem supermagterne, og de beslutninger, der i den sammenhæng
blev truffet af NATO-landene. Især to beslutninger er her væsentlige for at
forstå baggrunden for vurderingen af den danske politik. For det første vedtagelsen i maj 1978 af NATO’s langtidsforsvarsprogram, LTDP,1 der indebar
nye, konkrete forpligtelser på forsvarsområdet, ikke mindst en årlig stigning
af bevillingerne på 3%. For det andet dobbeltbeslutningen i december 1979,
hvorigennem NATO-landene signalerede en ny fasthed over for Sovjetunionen vedrørende atomoprustningen, hvis ikke det lykkedes at nå til enighed
på INF-området (oprindeligt TNF). Tilsammen betød de to beslutninger, at
NATO-alliancen – i lyset af den øgede spænding – søgte at optræde mere solidarisk udadtil med større vægt på afskrækkelsesfunktionen. Det satte den
traditionelle lav-profilerede danske NATO-politik under pres og risikerede at
gøre Danmark mere sårbar over for kritik.
Men med til de ændrede ydre vilkår hørte også, at NATO’s skridt uundgåeligt kom til at indgå i det nye mønster af trusselsforestillinger, der i begyndelsen af 1980’erne førte til en kraftig opblussen af fredsbevægelser i de vestlige lande. Denne udvikling, der faldt sammen med præsidentskiftet i USA i
januar 1981, hvorved den højreorienterede og stærkt anti-kommunistiske Ronald Reagan kom til magten, betød, at der i offentligheden blev skabt en hidtil ukendt polarisering af den sikkerhedspolitiske debat. Resultatet var øget
fokus på de enkelte medlemslandes sikkerhedspolitiske standpunkter, ikke
mindst hvis de – som tilfældet var for Danmarks vedkommende – ofte afveg
fra, hvad der i fællesskab blev vedtaget.

1
Se kapitel 41 og Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement (Dansk udenrigspolitiks historie,
6), Danmarks Nationalleksikon, 2004, s.183-84.
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Det hører endelig med til billedet af de ydre vilkår, at den konflikt mellem
Danmark og den officielle NATO-linje, der blev bygget op til i 1980’ernes første halvdel, aldrig for alvor kom til udløsning eller førte til dyberegående konsekvenser. Det skyldtes dels, at supermagtsforholdet efter Mikhail Gorbatjovs
udnævnelse til generalsekretær i Sovjetunionen i marts 1985 gradvis forbedredes, og konfrontationspolitikken herefter erstattedes af et stigende antal våbenbegrænsningsaftaler. Dels at de afvigende danske standpunkter indgik i et
kompliceret transatlantisk spil, hvor ikke alle spillere så lige negativt på den
danske politik.2
Også de specifikke indre danske vilkår efter regeringsskiftet i 1982 måtte
nødvendigvis øve indflydelse på de udenlandske vurderinger af den danske
sikkerhedspolitik. Med eksistensen af det alternative sikkerhedspolitiske flertal bestående af Socialdemokratiet, de Radikale, SF og VS, der i vigtige NATOspørgsmål indtog en anden holdning end den borgerlige firkløverregering,
blev Danmarks officielle repræsentanter udadtil – ikke mindst partiet Venstres udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen – tvunget til at indtage standpunkter, som de selv var imod.
Denne ejendommelige parlamentariske situation gjorde det ikke lettere for
udlandet at vurdere den danske politik. I hvor høj grad skulle der rettes kritik mod en regering, der i vid udstrækning selv var enig i kritikken? Med andre ord: betød den særegne indenrigspolitiske situation i Danmark, at kritikken blev mildere, end den ellers ville have været? Det modsatte kunne imidlertid også tænkes, idet regeringen kunne have en interesse i, at kritikken blev
formuleret så skarpt som muligt for ad den vej at påvirke den hjemlige opposition – eller i hvert fald den opinion, som den støttede sig på. I den forbindelse bliver spørgsmålet, i hvor høj grad regeringen selv søgte og havde held
til at øve indflydelse på den udenlandske kritikformulering, og dermed i hvor
høj grad den kritik, der offentligt kom til udtryk, overhovedet afspejlede de
’reelle’ udenlandske vurderinger.
Flere af de ovenstående spørgsmål vil det ikke være muligt at komme til
bunds i her, alene af den grund at arkivmaterialet fra Danmarks vestlige allierede ikke har været tilgængeligt for udredningsarbejdet længere end til
1974 (bortset fra det canadiske, hvor der har været adgang indtil 1984, men
hvor kun en mindre del har kunnet udnyttes). I stedet må dette kapitel først
og fremmest bygge på dansk materiale, herunder bl.a. aktørfremstillinger og
-interviews, og m.h.t. primærmateriale på udenrigsministeriets arkiv. Som det
er fremgået, er der grund til at stille spørgsmålstegn ved værdien af de nævnte
kilder, og det følgende skal derfor også læses med de forbehold, der følger
heraf. Kildeproblemet er særlig udtalt i forbindelse med analysen af, hvordan
det alternative sikkerhedspolitiske flertals politik i 1980’erne vurderedes,
hvorfor problemet vil blive taget op igen i afsnittet herom nedenfor.
2

Om det såkaldte Vest-Vest spil i 1980’erne se kapitel 59 og 60 samt kapitel 89 i det afsluttende bind.
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Det skal endelig indledningsvist nævnes, at kapitlet helt overvejende er
præget af de amerikanske vurderinger af dansk sikkerhedspolitik. Kildematerialet har her været mest fyldigt, men temaernes art har også gjort det mest
relevant at efterforske netop disse vurderinger. Af samme grund er der for
denne periodes vedkommende ikke ligesom for de andre perioder medtaget
et særskilt afsnit om bilaterale relationer.

Dansk forsvars- og forstærkningspolitik
Den dobbelthed, der under det meste af den kolde krig prægede den danske
forsvars- og sikkerhedspolitik, blev på mange måder mere manifest i den sidste periode end i de tidligere. De to spor, Danmark fulgte, var på den ene side
en stadig tættere militær integration med vore alliancepartnere i form af en
udbygning af kommandostrukturen, aftaler om forstærkninger i krise- og
krigssituationer og deltagelse i teknologisk set stadig mere avancerede infrastrukturprogrammer. På den anden side opretholdt Danmark sine forbehold
på base- og kernevåbenområdet og vedblev med at tildele forsvaret færre midler, end de vigtigste partnere fandt rimeligt.
Flere forhold bidrog til, at dobbeltheden nu kom tydeligere til udtryk. For
det første fik ’afkoblingssiden’ en ny dimension i kraft af den danske politik
over for NATO’s kernevåbenstrategi i 1980’erne (de vestlige reaktioner herpå
vil blive behandlet i de følgende afsnit). For det andet blev ’tilkoblingssiden’
styrket gennem nye aftaler med amerikanerne om brug af dansk territorium
i krigstilfælde. Det skete med COB-aftalerne af 1976 og 1979, hvorefter i alt 5
eskadriller amerikanske jagerfly planlagdes udstationeret på jyske flyvepladser i krigstilfælde, og med LOC-aftalen af 1979, der indebar oplagring af ammunition og reservedele til de amerikanske fly.3
Kombinationen af de to forhold synes at have haft betydning for de vestlige
vurderinger af den danske sikkerhedspolitik, idet den øgede danske militære
integration i NATO-alliancen var med til at mildne kritikken af de danske dagsordener under det sikkerhedspolitiske flertal fra 1982-88 (se afsnittet herom senere i kapitlet). Men samtidig blev Danmark i den kolde krigs sidste periode
også udsat for øget kritik. Det hang sammen med et tredje – allerede indledningsvist omtalt – forhold, der vedrørte betydningen af de nationale forsvarsbidrag til alliancen.
Fra slutningen af 1970’erne, da afspændingen løb ind i vanskeligheder,
og der udviklede sig et stigende internt pres for en ændret byrdefordeling,
begyndte USA at stille større og mere forpligtende krav til sine allierede.
Herved blev den lave danske profil sat i relief, hvilket resulterede i de hidtil
3

Se kapitel 41; jf. Petersen, Europæisk og globalt engagement, s.185-88. De nye aftaler kan fra dansk side
ses som en udløber af, at 1973-forsvarsloven lagde op til større vægt på den militære del af NATOintegrationen.
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stærkeste amerikanske udfald mod den danske forsvarsindsats. Kritikken kulminerede under brevvekslingen mellem de to landes forsvarsministre i første
halvdel af 1980, men kan spores helt frem til 1985, hvor statsminister Schlüter
under et besøg i Washington af præsident Reagan får at vide, „at man fra amerikansk side var foruroliget over udviklingen i Danmark med hensyn til forsvaret.“ 4
De amerikanske reaktioner må ses i sammenhæng med en fortsat dansk
uvillighed til at øge forsvarsudgifterne. Med et nyt forsvarsforlig i 1977 videreførtes de økonomiske rammer, der var sat med 1973-loven (jf. kapitel 41). Det
var i sig selv egnet til at fremkalde allieret kritik. Efter vedtagelsen af NATO’s
langtidsforsvarsprogram i 1978 med kravet om en 3% stigning i budgetterne
var der i Danmark udsigt til, at en mindre stigning i forsvarsbevillingerne ville
blive gennemført. Efter regeringsskiftet i oktober 1979 faldt de politiske forudsætninger herfor imidlertid væk, og den nye Anker Jørgensen regering
lagde i stedet for op til en mindre besparelse på forsvarsbudgettet.5 Det var på
baggrund af denne situation, at den hidtil skarpeste meningsudveksling
mellem danske og amerikanske myndigheder om det danske forsvarsbidrag
fandt sted.6
Udvekslingen startede med et personligt adresseret brev fra den amerikanske forsvarsminister Harold Brown til hans danske kollega Poul Søgaard
(„Dear Poul“) i januar 1980.7 De konkrete kritikpunkter af den danske forsvarsindsats, der heri blev anført, var i sig selv ikke overraskende – hvilket derimod kan siges om den direkte form, henvendelsen havde. Der lå heri en
kraftig opfordring til den ansvarlige for den danske indsats om at rette op på
4

„Statsministerens officielle besøg i Washington 9.-11. september 1985“, Amtel 1321 af 11.9.1985 fra
ambassaden i Washington, UM 5.D.32.b, pakke X. Om Schlüters samtaler under besøget se også
nedenfor. Det var primært USA, der stod bag NATO’s langtidsprogram fra 1978, og det er også primært amerikanske reaktioner, der vil blive taget op i det flg. Der findes kun få relevante kilder til belysning af andre allieredes syn på den danske forsvarsindsats. En tysk opfattelse er inddraget i note
6 nedenfor.
5
Se Petersen, Europæisk og globalt engagement, s.184-85 og s. 270.
6
Det var helt klart amerikanerne, der førte an, hvad angår kravet om opfyldelse af beslutningerne
fra NATO-mødet i 1978. Men også i Vesttyskland var man optaget af den danske uvillighed til at leve
op til den fælles målsætning om at hæve forsvarsudgifterne. Tyske myndigheder gjorde i august 1980
gældende, at det voldte problemer, at det af diskussionen i Danmark syntes at fremgå, at den danske regering – i modsætning til andre – ikke havde andel i NATO-beslutningen om principielt at
sigte mod en forøgelse af forsvarsudgifterne. Tyskerne mente, at den danske diskussion efterlod det
indtryk, at enkelte lande ikke var bundet af beslutninger, som den tyske regering havde forstået var
NATO-beslutninger. Heroverfor står følgende udtalelse af den tyske forbundskansler Helmut
Schmidt under en samtale med statsminister Anker Jørgensen: „Forsvarsminister Weinberger var et
begavet og dynamisk menneske, der imidlertid havde den tro, at forøgelsen af forsvarsindsatsen i første række er et spørgsmål om større budget og mere materiel frem for det egentlige: mandskab af
tilstrækkelig kvalitet …“ Denne udtalelse var i nogen grad i modstrid med den førstnævnte tyske udtalelse og ikke just egnet til at få den danske regering til i højere grad at leve op til NATO-målsætningen. Notat af 2. september 1981. UM 5.D.29.a, pk.15.
7
Jf. for det flg. Især Petersen, Europæisk og globalt engagement, s.271-72. Brevvekslingen kom pressen
for øre, og regeringen besluttede efterfølgende at lade den offentliggøre i sin helhed. Den er optrykt i Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1980 (Dansk udenrigspolitisk institut), 1981, s.261-65.
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de påpegede mangler, herunder den manglende opfyldelse af allianceforpligtelser. Amerikanerne var ikke tilfredse med det svar, de fik fra Søgaard, hvilket resulterede i en henvendelse til udenrigsminister Kjeld Olesen med en
fornyet anmodning til Danmark om at leve op til de fælles vedtagne forpligtelser, senere fulgt op af et betydelig skrappere brev fra Brown til Søgaard.
Heri truedes direkte med, at amerikanske forstærkninger ville blive holdt tilbage.8
Under en efterfølgende samtale mellem de to forsvarsministre i forbindelse med et NATO-møde i maj 1980 kunne Søgaard stadig ikke love, at Danmark ville øge sine forsvarsbevillinger som forlangt af USA. Over for den danske forsvarsminister slog Brown især på, hvor svært det var for amerikanerne
at forstå, „at et så rigt land som Danmark ikke skulle kunne opfylde sine forpligtelser.“9
Det fremgår af de interne amerikanske kilder, at problemet med Danmark
var oppe at vende på højeste plan i administrationen, og at det ikke kun var
udadtil, at der blev givet udtryk for bekymring over den danske forsvarsindsats. I et notat udarbejdet i præsidentens nationale sikkerhedsråd fra april
1980 hedder det i en orientering til Rådets leder Zbigniew Brzezinski:
„As you know, the Danes are doing miserably on defense and are currently
considering a program that would provide no real growth. The result would
be some severe cuts in Danish capability – elimination of a Zeeland brigade, a squadron of fighters, 12 warships and 4,000 military personnel.
Given Denmark’s strategic position and their already weak military forces,
these cuts would be serious.“10
Det var på baggrund af denne meget negative vurdering af, hvad der kunne
forventes af de igangværende danske forsvarsforhandlinger, at det næste dag
blev besluttet at videregive Browns brev nr. 2. Det var allerede afsendt til ambassaden i København, men ambassadør Manchel havde nægtet at aflevere
det ud fra en opfattelse af, at timingen var forkert. Men heri var forfatteren
til det ovenfor citerede notat uenig: „My instinct is to go in early and hard,
making our views known so that they will be taken into account in the internal political deliberations.“ Det var øjensynligt denne indstilling, der blev ta-

8

I dansk oversættelse var truslen formuleret således: „Jeg frygter, at Danmarks væbnede styrker ikke
uden en vægtig forsvarsordning vil være i stand til at løse de opgaver, der ifølge den danske forsvarslov påhviler dem … Med mindre Danmark er og opfattes som værende i stand til at løse disse opgaver, vil jeg finde det overordentligt vanskeligt over for Kongressen og den amerikanske offentlighed
at retfærdiggøre forpligtelser til at forstærke Danmark og oplagre materiel dér.“ Dansk
Udenrigspolitisk Årbog 1980, s.264-65.
9
Referat af samtalen gengivet sst. s.265.
10
„Danish defense spending“, Thomson til Brzezinski, 16. april 1980, Jimmy Carter Library, Donated
Historical material, Zbigniew Brzezinski Collection, SF, Box 34.
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get til følge; et vidnesbyrd om hvor alvorligt udsigten til danske forsvarsnedskæringer blev taget i Washington på dette tidspunkt.
Helt entydig synes den amerikanske holdning imidlertid ikke at have været.
Året efter, i maj 1981, havde et dansk regeringsmedlem lejlighed til at diskutere størrelsen af de danske forsvarsudgifter med sin amerikanske kollega.
Danskeren søgte her at imødegå en kritik af Danmark, som nyligt var fremkommet, og fremhævede i den forbindelse det danske indekseringssystem, hvorefter bl.a. prisstigninger på brændstof blev 100% kompenseret. Ifølge danskeren
var det derfor ikke så vigtigt at se på procenter, men derimod på, hvad der er nødvendigt til at løse opgaverne. Dette ræsonnement erklærede kollegaen sig helt
enig i og anførte, at han selv havde advaret hjemme i sit parlament om ikke at
mistolke spørgsmålet om byrdefordeling. Han fremhævede endvidere, at han bestemt ikke selv hørte til ’3%-klubben’, at USA ikke havde levet op til 3% målsætningen, og at polemik om disse spørgsmål burde undgås inden for alliancen.11
Holdningen over for Danmark i forsvarsspørgsmålet synes generelt at have
været kritisk inden for Reagan-administrationen. I sommeren 1981 fik udenrigsministeriets direktør under et besøg i Washington at vide, at den ringe
danske forsvarsindsats havde konsekvenser for de amerikanske forstærkningsplaner. I et nyt udkast til NATO’s såkaldte „Rapid Reinforcement Plan“ var
der ikke længere tildelt amerikanske hærstyrker til Nordregionen, og ifølge
lederen af Pentagons NATO-kontor, George Bader, havde denne ændring
sammenhæng med den mangelfulde danske indsats. Grundlaget for at øremærke styrker og placere depoter i Danmark var ikke til stede.12
Om end der ikke kan anføres interne amerikanske kilder, fortsatte kritikken tilsyneladende i de følgende år. I hvert fald er det tydeligt i forbindelse
med statsminister Schlüters besøg i Washington i september 1985, at man fra
dansk side forventer hård kritik af den danske forsvarsindsats – og generelt er
af den opfattelse, at den allierede kritik er stigende på dette område. I et notat udarbejdet til brug for Schlüters samtale med forsvarsminister Casper
Weinberger anføres således:
„Der er ingen tvivl om, at de allieredes holdning til dansk forsvar, uanset en
målrettet indsats fra dansk side, afspejler en stigende bekymring i Alliancen
over den danske forsvarsindsats. Det er markant, at medens kritikken før i
tiden først og fremmest kom fra NATO-organisationens militære og civile
myndigheder, er det nu vore allierede, der mest direkte giver udtryk for deres uro. Dette gælder især vore nærmeste naboer, Tyskland og England,
samt USA, der som grundlag har vurderet udviklingen af det danske forsvar
gennem de sidste ti år og peger herunder på følgende forhold:

11
12

Samtale i maj 1981.
Se Petersen, Europæisk og globalt engagement, s.275.
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Fra NATO-møde i Halifax, Canada, den 29. maj 1986. Uffe Ellemann-Jensen ses i baggrunden. Til venstre USA’s udenrigsminister George Shultz. På mødet foreslog Uffe Ellemann at tage
Gorbatjov på ordet vedrørende hans forslag om et prøvestop. (NATO Photo).

• nedgang i styrketallet inden for næsten alle områder,
• dansk forsvar lider under væsentlige mangler, der vil begrænse vor evne
til at modstå et Warszawapagtangreb og derved vanskeliggøre tilgang af
forstærkninger,
• eksterne forstærkninger vil have usikre ankomstbetingelser på grund af
utilstrækkeligt luftforsvar og manglende minestrygerkapacitet,
• disse mangler er forårsaget af, at Danmark i det sidste årti på grund af
utilstrækkelig ressourcetildeling har skubbet problemerne foran sig eller
ladet væsentlige behov udækkede,
• mangel på solidaritet også inden for områder, der ikke koster penge (fodnoteproblematikken, selvpålagte begrænsninger i Østersøen).“
Afslutningsvist hedder det i notatet, at der øjensynligt er „ved at danne sig
den opfattelse blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, økonomisk,
socialt og kulturelt, at vi ikke påtager os den del af forsvarsbyrden, som er rimelig i et forsvarsfællesskab. Med andre ord, at de i et vist omfang kommer til
at bære en byrde, der påhviler os.“13
13

„Håndakter for statsministerens møde med Secretary of Defense Casper W. Weinberger“, P.II, 30.
august 1985. UM 5.D.32.a, pk.2. Den beskrevne opfattelse af Danmark dækker begrebet „danmarkisering“, som det i starten af 1980’erne blev almindeligt at bruge i forbindelse med negative omtaler
– både herhjemme og i udlandet – af den danske forsvarspolitik. At det ikke kun var amerikanerne,
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Det fremgår ikke, hvordan samtalen herom forløb med den amerikanske
forsvarsminister, men foran er gengivet, hvordan Reagan selv udtalte sig over
for Schlüter.14 Det synes imidlertid at have været sidste gang, der blev talt med
store ord over for Danmark i forsvarsspørgsmålet.
Efter 1985 ændrede de udenrigspolitiske vilkår for den allierede kritik af Danmark sig efterhånden afgørende, og der synes ikke længere at have været anledning til hverken fra amerikansk eller anden side at fremkomme med advarsler
eller formaninger. Et vidnesbyrd herom er forløbet af en højtstående, sikkerhedspolitisk engageret amerikansk embedsmands besøg i København i august 1986.
I hans samtale med danske kolleger blev den tidligere kritik af den danske
forsvarspolitik ikke omtalt med ét ord – til trods for at også hele byrdefordelingsproblematikken drøftedes. Og da udenrigsminister Ellemann-Jensen
året efter havde en samtale med forsvarsminister Weinberger i Washington
blev dansk forsvarspolitik ikke berørt.

Danmark og atomvåbnene 1979-82
Atomvåbnene kom i begyndelsen af 1980’erne til at spille en hidtil uset stor
rolle i den offentlige debat (se kapitlerne 62-65). Det skyldtes dels det udefra
kommende forhold, at NATO den 12. december 1979 havde vedtaget dobbeltbeslutningen, hvorefter 572 nye mellemdistanceraketter med atomladninger var planlagt til at blive udstationeret i fem vesteuropæiske medlemslande; dels et øget internt pres, specielt udgående fra Socialdemokratiet, om
etablering af en atomvåbenfri zone i Norden. I forbindelse med begge forhold gav den danske politik anledning til allierede reaktioner. I det første tilfælde fordi Danmark ved at stille forslag om et 1/2 års udsættelse af beslutningen indtog et særstandpunkt inden for alliancen. Og i det andet tilfælde
fordi zonetanken hidtil fra både dansk og allieret side havde været afvist, og
fordi den inden for Socialdemokratiet, der indtil efteråret 1982 besad regeringsmagten, var kædet sammen med en stramning af det hidtil gældende –
og af NATO-partnerne godkendte – atomvåbenforbehold.

der i disse år var utilfredse med den danske forsvarsindsats, fremgår af britiske udtalelser til en højtstående dansk embedsmand i London i juli 1984. Her blev der udtalt skarp kritik af det danske forsvarsforlig, og af at Danmark ikke var parat til at skabe de nødvendige forudsætninger for britiske
forstærkninger.
14
I den danske Washington-ambassades referat af samtalen omtales kun Weinbergers udtalelser om
den europæiske holdning til SDI, som han finder uforståelig (jf. Shultz’ opfattelse gengivet nedenfor i afsnittet om det alternative sikkerhedspolitiske flertal). Herudover hedder det, at forsvarsministeren „kun“ strejfede de danske fodnoter. „Statsministerens officielle besøg i Washington 9.-11. september 1985. Udkast til statsministerens talepunkter ved Det udenrigspolitiske Nævns møde d. 13.
september 1985“, telegram af 11. september 1985, UM 5.D.32.b, pk.10. I notatet forud for mødet (se
noten ovenfor) karakteriseres Weinberger i øvrigt som tilhørende de milde, hvad angår kritik af
europæerne.
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Danmark var forud for NATO-rådsmødet i december 1979, hvor dobbeltbeslutningen skulle vedtages, udsat for et stærkt allieret pres fra især amerikansk side om ikke at indtage et særstandpunkt.15 USA’s vicepræsident Walter
Mondale henvendte sig til statsminister Anker Jørgensen herom; forsvarsminister Brown appellerede i et brev til sin danske kollega Poul Søgaard om at
ændre beslutningen; den amerikanske ambassadør henvendte sig i udenrigsministeriet for at redegøre for sin regerings indvendinger; og under et besøg
i Washington i begyndelsen af december fik udenrigsminister Kjeld Olesen af
sikkerhedsrådgiver Brzezinski at vide, „at det danske forslag om en udsættelse
af NATO’s TNF-beslutning var et dårligt forslag fremsat på det dårligst mulige
tidspunkt.“ Også udenrigsminister Vance var negativ, men viste dog en vis
imødekommenhed over for Olesen. I referatet af samtalen hedder det: „Hr.
Vance ville personligt i sine officielle udtalelser i Bruxelles gøre den amerikanske oprigtighed med hensyn til våbenkontrol aldeles klar. Dette ville forhåbentlig være til støtte for Danmark.“16
Det gennemgående træk i den allierede reaktion var, at det danske forslag
om udsættelse ville have skadelige konsekvenser for alliancens sammenhold
og sikkerhed.17 En væsentlig del af kritikken drejede sig dog også om den
mangelfulde konsultation af de allierede inden forslagets fremsættelse. Og
omstændighederne på selve mødet, hvor der var usikkerhed om den hollandske stillingtagen, betød, at den danske optræden ikke kun blev mødt med kritik. Efterfølgende blev det fremhævet, at det danske forslag medvirkede til, at
Holland ikke kom til at tage forbehold. Det betød, at Danmark, måske lidt
med urette høstede megen tak fra flere af de store landes udenrigsministre.
Alt i alt var vurderingen, at sagen havde fået et udfald, der ikke på nogen væsentlig måde havde skadet Danmarks prestige eller troværdighed hos de allierede.18
I de første år af 1980’erne blev det dansk politik stærkt at betone dobbeltbeslutningens forhandlingsdel. Heri kunne Danmark, som det er fremgået,
hente en vis støtte i forudgående udtalelser af den amerikanske udenrigsminister. På tysk side var opbakningen hertil kommet tydeligt til udtryk. I en
samtale mellem en dansk og en vesttysk minister i første halvdel af november
1979 var der enighed om, at hovedvægten burde lægges på forhandlingstilbuddet.19
15

Jf. kapitel 69. De udenlandske reaktioner omtales også i Petersen, Europæisk og globalt engagement,
s.210-13.
16
„Udenrigsministerens samtale med Dr. Zbigniew Brzezinski den 7. december 1979“ og
„Udenrigsministerens samtale med udenrigsminister Cyrus Vance den 7. december 1979“, telegrammer fra ambassaden i Washington, UM 5.D.32.b, pk.8.
17
Ambassadøren i København havde under sin henvendelse desuden henvist til, at en udsættelse af
TNF-beslutningen ville forringe muligheden for at få SALT II ratificeret i den amerikanske kongres.
Notits af Eigil Jørgensen, den 23. november 1979, UM lukket arkiv, 105.I.40.e/3, pk.42.
18
Brev, december 1979.
19
Drøftelser, november 1979.
VESTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1979-1991

585

kap. 82 rettet P

07/06/05

9:59

Side 586

Som det fremgår af kapitel 65, blev spørgsmålet om atomvåbenfri zoner,
og især Norden som atomvåbenfri zone, igen aktuelt i især de første år af
1980’erne.20 Det skete både under inspiration udefra (Norge) og i sammenhæng med, at der var kræfter i det socialdemokratiske regeringsparti, der ønskede det gældende danske atomforbehold skærpet, således at det ikke kun
gjaldt i fredstid, men også i krise- og krigstid. Selv om der til stadighed – også
efter at Socialdemokratiet fra efteråret 1982 var kommet i opposition – blev
knyttet uopfyldelige betingelser til en nordisk zones oprettelse, og en realisering aldrig for alvor kom på tale, gav den fornyede debat herom og de danske tilnærmelser til tanken anledning til en række negative allierede kommentarer.21
Reaktionerne skal ikke mindst ses på baggrund af, at atomvåbnene var en
integreret og central del af NATO’s militære strategi, og at det ville skade mulighederne for denne strategis gennemførelse, hvis Danmark endnu tydeligere koblede sig ud på dette område. Det var en bekymring, der klart blev givet udtryk for, efter at statsminister Anker Jørgensen i et interview til det franske ugeblad „Le Point“ i april 1982 åbenlyst havde luftet sin indædte modvilje
mod atomvåbnene. I samme interview sidestillede han USA’s og Sovjetunionens udenrigspolitik over for nabolande. Det gav kort efter anledning til
skarpe reaktioner fra allieret side. Det blev sagt, at Anker Jørgensens udtalelser havde virket chokerende, og der blev sat spørgsmålstegn ved meningen
med overhovedet at sende forstærkninger til Danmark i krigstilfælde.
Zonetanken blev specifikt taget op under statsminister Schlüters besøg i
Washington i september 1985, hvor den negative amerikanske holdning kom
klart til udtryk. Under en samtale præciserede udenrigsminister Shultz her,
„at det var imod NATO-alliancens koncept og strategi, hvis afskrækkelsen ikke
virkede på hele allianceområdet.“ Den gældende danske politik vedrørende
atomvåben på dansk jord blev derimod ikke anfægtet af Shultz.22
Opsummerende om de to foregående afsnit kan siges, at for de allierede
var den alvorligste anstødssten i den danske politik i begyndelsen af 1980’erne
knyttet til spørgsmålet om den atomvåbenfri zone, og faren for at Danmarks
atomfri status skulle udstrækkes til også at gælde i krise- og krigstid. Alvorligt,
fordi det satte spørgsmålstegn ved en af grundpillerne i NATO’s afskrækkelsesstrategi. I forhold hertil var den manglende danske opfyldelse af 3%-målsætningen – til trods for de advarende ord fra den amerikanske forsvarsminister – af mindre betydning. Den havde primært relevans i en lokal sammen20

Se også Petersen, Europæisk og globalt engagement, s.317-323.
For offentligt tilgængelige reaktioner se rapporten Dansk sikkerhedspolitik og forslagene om Norden som
kernevåbenfri zone, SNU 1982, s.142-47.
22
„Statsministerens officielle besøg i Washington 9.-11. September 1985. Udkast til statsministerens
talepunkter ved Det udenrigspolitiske Nævns møde d. 13. september 1985“, telegram af 11. september 1985, UM 5.D.32.b, pk.10. Zone-tanken blev også klart afvist i Frankrig. Fra Paris hed det i efteråret 1981, at Norden som atomfri zone var et spørgsmål, der i høj grad bekymrede Frankrig.
21
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hæng, og i en samlet vurdering var Danmarks integration i NATO-forsvaret
ikke ringere efter vedtagelsen af alliancens nye forstærkningsplan fra 1982.23
Endelig er det bemærkelsesværdigt, at Danmark ikke efterfølgende blev udsat for kritik på grund af forslaget om udsættelse af dobbeltbeslutningen –
snarere tværtimod; og at den danske betoning af beslutningens forhandlingsdel kunne vinde genklang hos de europæiske allierede. Det sidste kan muligvis ses som en afspejling af den transatlantiske strid om alliancens ’grand strategy’ (se kapitel 89).

Det alternative sikkerhedspolitiske flertal 1982-88
Indledende bemærkninger
Perioden 1982-88 var i samtiden en højst kontroversiel periode i dansk udenrigspolitisk historie, men er ikke mindst blevet det siden. Årsagerne hertil er
mange. En af de vigtigste vedrører spørgsmålet om, hvordan vore vestlige allierede så på den politik, som det såkaldte alternative sikkerhedspolitiske flertal
– bestående af Socialdemokratiet, de Radikale, SF og VS – pålagde regeringen
at føre. Denne politik, der kom til udtryk i en lang række dagsordener vedtaget i Folketinget, kunne ses som et opgør med centrale elementer i NATO-alliancens militære og politiske strategi over for Sovjetunionen, og førte til, at
regeringen gentagne gange – imod dens egne ønsker – måtte anmode om at
få sat danske fodnoter i kommuniquéer vedtaget i enighed inden for NATO.
Det er klart, at denne politik ikke var velkommen hos Danmarks allierede.
Dagsordenerne drejede sig i høj grad om atomvåbnenes rolle i Øst-Vest forholdet, herunder opfølgningen af dobbeltbeslutningen fra 1979. I den snævre
militære sammenhæng havde de danske markeringer ingen større betydning,
idet det siden 1950’erne erklærede danske atomvåbenforbehold var fuldt accepteret af vore partnere inden for NATO, og Danmark med dobbeltbeslutningen ikke havde påtaget sig nye forpligtelser i den henseende. Men i den
bredere politiske Øst-Vest sammenhæng var den afvigende danske optræden i
perioden 1982-88 egnet til at fremkalde kritik. Ligesom tilfældet var i forbindelse med vedtagelsen af selve dobbeltbeslutningen, blev det også i 1980’erne
fra NATO’s side – og ikke mindst fra amerikansk – anset for væsentligt, at den
vestlige alliance stod samlet over for modparten i øst. Sprækker i enigheden
kunne svække især USA’s forhandlingsposition i en afgørende fase af den
kolde krig.
Spørgsmålet er derfor ikke, om Danmark blev kritiseret for sin politik i
denne periode, for det blev vi. Men derimod om hvilken karakter kritikken
23

Se Petersen, Europæisk og globalt engagement, s.276. Her fremhæves, at bortfaldet af amerikanske forstærkningsenheder blev mere end kompenseret ved en udvidelse af forsvarssamarbejdet med
Storbritannien.
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havde. Var den så skarp, som nogle hjemlige aktører og iagttagere, ikke
mindst efterfølgende, har sagt?24 Eller var den evt. endnu skarpere? Og hvem
var den rettet imod? I hvor høj grad kunne regeringen klare frisag i kraft af,
at udlandet vidste, at den i vid udstrækning var enig i kritikken? Eller gik kritikken også på, at regeringen affandt sig med situationen? Endvidere: Hvem
formulerede kritikken? Og i hvor høj grad havde regeringen og dens repræsentanter selv indflydelse på den form, kritikken fik? Endelig er det vigtigt at
få klargjort, om kritikkens karakter generelt havde indflydelse på Danmarks
internationale stilling og dermed påvirkede beslutningstagernes muligheder
for at varetage Danmarks interesser (jf. hertil også kapitel 90).
Fyldestgørende svar på ovennævnte spørgsmål kræver dels et andet og
mere omfattende kildemateriale end det, der har været tilgængeligt for udredningen (jf. bemærkninger i det indledende afsnit); dels at de enkelte situationer og konkrete spørgsmål, der blev taget op i kritikken, analyseres hver
for sig – og det har af praktiske grunde ikke været muligt. I stedet vil de generelle tendenser i kritikken, som det – på det foreliggende grundlag – synes
rimeligt at udlede, blive påpeget. Først vil dog de rammer, som kritikken blev
formuleret inden for, blive omtalt. De giver en vigtig indgang til at forstå de
generelle tendenser.

Rammerne for kritikformuleringen
Hvad angår de indenrigspolitiske vilkår, den danske politik bliver til under, synes der – i hvert fald hos amerikanerne – i udgangspunktet at have været en
vis forståelse for regeringens vanskelige situation. Det får statsminister Poul
Schlüter at mærke, da han kort efter vedtagelsen af den første NATO-dagsorden den 7. december 1982, hvor indbetalingerne til infrastrukturprogrammet bliver stillet i bero, er på besøg i Washington.
Under en samtale med præsident Reagan den 13. december gennemgår
Schlüter forløbet af debatten i Folketinget ugen før. Præsidentens „eneste
kommentar var, at også USA levede i et demokrati med en selvstændig lovgivende forsamling. Det var de vilkår vi levede under, og ønskede at leve under.“
Tilsvarende toner hørtes fra forsvarsminister Weinberger, med hvem Schlüter
også havde en samtale samme dag. I referatet hedder det: „Weinberger forstod de problemer, statsministeren måtte have med at holde sammen på en
mindretalsregering. Det var bedre at overleve med henblik på at kæmpe en
anden dag. … Weinberger havde i øvrigt bemærket sig, at også Socialdemokratiet i Forbundsrepublikken Tyskland og selv Helmut Schmidt var kommet

24

Det gælder bl.a. to samtidige aktører, tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og den danske
Washington-ambassadør, Eigil Jørgensen. Se også bogen af Nils Jæger, Det historiske svigt, 1999. Jæger
arbejdede i 1980’erne som fuldmægtig i udenrigsministeriet med sikkerhedspolitiske spørgsmål i
bl.a. NATO-kontoret P.II.
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med neutralistiske lyde.“25 På dette tidlige tidspunkt af det alternative sikkerhedspolitiske flertals eksistens var der på højeste sted i USA således ikke alene
forståelse for de særlige indenrigspolitiske omstændigheder, der svækkede
den danske NATO-opbakning, men også en villighed til at forstå indholdet af
den danske markering i en bredere europæisk sammenhæng.26
Da dagsordenpolitikken fortsatte, bredte der sig dog i det diplomatiske
miljø i København en udtalt undren og forvirring over det indenrigspolitiske
spil, der foregik. Ifølge en dansk observatør rystede man lidt på hovedet, men
netop mere over spillet end over politikkens indhold.27 Opfattelsen af, at der
i udlandets vurdering i højere grad var tale om indenrigspolitik end om udenrigspolitik, bekræftes af senere udsagn fra ansatte ved den amerikanske ambassade. Og også at denne opfattelse – i hvert fald i begyndelsen af perioden
– var med til at mildne kritikken.28
I det lange løb kunne regeringen imidlertid ikke over for allierede dække
sig ind med vanskeligheder på hjemmefronten. Efterhånden som den forbeholdne danske NATO-linje bider sig fast, og kritikken af indholdet bliver
mere udtalt, glider forståelsen for regeringens indenrigspolitiske situation i
baggrunden, ligesom fokus samler sig om politikkens negative konsekvenser
for NATO.
Især den amerikansk udenrigsminister gør det klart for den danske regering, at kritikken må rettes mod den selv – og ikke mod oppositionen. Det
sker under en samtale i april 1985.29 Og da Schlüter senere på året er på besøg i
Washington, får han ligesom tidligere at vide, at USA forstår regeringens parlamentariske situation, men Shultz tilføjer under deres indbyrdes samtale, at
„det var nu engang regeringen, der var ansvarlig for den politik, et land førte.“ 30
25

„Udkast til statsministerens bemærkninger i Det udenrigspolitiske Nævn den 21. december 1982
vedrørende statsministerens besøg i Washington d. 13. december 1982“, Statsministeriet, den 20. december 1982 og „Referat: Statsministerens besøg i Washington: Samtalen statsministeren – forsvarsminister Weinberger“, Statsministeriet, den 17. december 1982. Begge: UM, 5.D.32.b, pk. IX.
26
Det kan her tilføjes, at Schlüter under samtalen med Reagan „ mødte fuld forståelse for det synspunkt, at der i fredsbevægelserne er betydelige strømninger af oprigtighed, som må tages med alvor.“ Den „forstående“ holdning hos Reagan og Weinberger står i modstrid med den skarpe kritik,
der tidligere var formuleret af viceudenrigsminister Eagleburger.
27
Udtalelse af ambassadør Jens Christensen under interview i DIIS den 6. december 2004. Jens
Christensen mente, at „fodnotesagen vakte nok interesse i nu’et, men gjorde ikke indtryk på nogen.“
For ambassaderåden ved den amerikanske ambassade Peter Swiers, der først tiltrådte i 1985, var det
snarere forvirring end forundring, der prægede hans billede af dansk sikkerhedspolitik: „One could
not quite figure out what was going on in Denmark“. Interview i DIIS den 30. november 2004.
28
Peter Swiers, jf. noten ovenfor, mener om dagsordenerne, at de var „at least as much a domestic
issue as a foreign.“ Tilsvarende skriver James C. Whitlock, der var ambassaderåd ved ambassaden indtil 1985: „My perception of Danish security policy was that it was a domestic political issue.“
(Emailsvar af 14. januar 2005 på interview-spørgsmål). Whitlock skriver videre, at „Washington was
remarkably understanding of a situation where the government in power was doing all it could to
minimize the damage.“
29
Samtalen omtales mere udførligt nedenfor.
30
„Statsministerens officielle besøg i Washington 9.-11. september 1985. Udkast til statsministerens
talepunkter ved Det udenrigspolitiske Nævns møde d. 13. september 1985“, telegram fra ambassaden i Washington, 11. september 1985, UM 5.D.32.b, pk.10.
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Hele spørgsmålet om, til hvem og med hvilket formål kritikken af den officielle politik under det alternative sikkerhedspolitiske flertal skal rettes, synes
at have været genstand for en del overvejelser i Washington, herunder i den
danske USA-ambassade. Og disse mere taktisk bestemte overvejelser er med
til at præge indholdet i kritikken. Der bliver kørt en forskellig linje over for
regeringen og over for oppositionen, hvilket er med til at gøre det vanskeligt
at nå frem til entydige konklusioner om, hvordan USA ’egentlig’ vurderede
den danske politik.
Denne problematik bliver meget tydeligt illustreret i forbindelse med
Ellemann-Jensens ovennævnte sammenkomst med George Shultz i april
1985, der finder sted på skoleskibet „Danmark“ i Washingtons havn. Kritikken
af Danmark bliver her formuleret meget skarpt af den amerikanske udenrigsminister. Mest markant var den bemærkning, hvormed han sammenfattede
sin kritik: „If all Europeans were like you, there would be no NATO.“ Og selv
om han udtrykkeligt sagde, at han ikke ønskede at lægge pres på Danmark,
måtte det opfattes som en slet skjult trussel, når han over for Ellemann betonede, at „han havde svært ved at se, hvorledes Danmark kunne forsvare sig
selv.“31 Shultz vidste udmærket, i hvor høj grad Danmark i en krigssituation
var afhængig af allierede forstærkninger, og hvordan antydninger af, at de
ikke kunne forventes, ville blive modtaget.
Når George Shultz udtalte sig, som han gjorde, kan det imidlertid både ses
som en alvorlig ment kritik fra amerikansk side, men også som en afspejling
af, hvilke behov den danske udenrigsminister havde på hjemmefronten.
Embedsmændene i State Department havde på forhånd udarbejdet et oplæg til Shultz’ samtale med Ellemann-Jensen, men det blev i sidste øjeblik lagt
til side – bl.a. på foranledning af den danske Washington-ambassadør Eigil
Jørgensen. Han var også til stede på skoleskibet, og i kahytten inden samtalen
blev han spurgt af Shultz, om han skulle være kritisk, eller om han skulle
bruge embedsmændenes oplæg. Ambassadøren har senere gengivet sit svar
på følgende måde: „Jeg sagde, at jeg ikke ville blande mig i politik, men min
umiddelbare reaktion ville være, at Uffe Ellemann måske kunne ha’ ganske
stort behov for en kritisk reaktion. Og så gjorde han det, at han lidt provokerende lagde embedsmændenes oplæg til side … han holdt et blændende og
kritisk indlæg, som Uffe Ellemann kunne bruge, når han kom til Danmark,
idet hans overvejelse, som jeg mener var rigtig, var, at Uffe Ellemann ikke
kunne komme hjem og sige: nu har jeg været i Washington, og de var såmænd
flinke og rare derovre, og jeg fik ikke nogen særlig kritik af den politik som

31

Udtalelserne er gengivet i Petersen, Europæisk og globalt engagement, s. 244. Se endvidere Uffe
Ellemann-Jensen, Fodfejl. Da Danmark svigtede under den kolde krig, 2004, s. 8. En stor del af samtalen
drejede sig om det amerikanske SDI-projekt, hvor en dagsorden i Folketinget kort forinden havde
taget afstand fra tilbuddet om dansk forskningsdeltagelse Her karakteriserede Shultz den danske
holdning som helt uforståelig.
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regeringen førte. Det ville være ødelæggende for Uffe Ellemann, så det kan
en modpart som George Shultz godt se, og det gjorde han altså også.“32
Ifølge Eigil Jørgensen havde regeringen brug for kritikken, og til det formål havde ambassaden mulighed for – og også held til – at hjælpe. Modsat
forholdt det sig med oppositionen. Over for den var formålet at ændre dens
politik, og for at opnå det måtte man søge at gå ind på dens tankegang.33
Hvordan det skulle praktiseres, fik ambassaden lejlighed til at demonstrere,
da Socialdemokratiets næstformand, Svend Auken, i november-december
1985 var på besøg i Washington. Ambassaden sørgede for, at han fik en overordentlig fin behandling og konfronterede ham med en lang række nøglespillere i den amerikanske administration, herunder viceudenrigsminister
Rozanne Ridgway og viceforsvarsminister Richard Perle. I hvor høj grad indholdet i de budskaber, der blev videregivet, på forhånd havde været drøftet
mellem ambassaden og Aukens samtalepartnere, er det ikke ud fra de tilgængelige oplysninger muligt nøjere at bestemme. Men det kan i hvert fald
konstateres, at Auken blev behandlet overordentlig mildt af sine amerikanske
samtalepartnere. Endog mildere end ambassaden havde forestillet sig. Det
blev bedømt som udtryk for en bevidst amerikansk charmeoffensiv, hvor kritikken blev holdt på et absolut minimum.34
Det var ikke kun på dansk foranledning, at de udenlandske vurderinger af
dansk sikkerhedspolitik blev søgt tilpasset situationen. I slutningen af 1986 er
der et eksempel på, at tilskyndelsen hertil kommer udefra. En international
nøglefigur spurgte en dansk minister, om han på nogen måde kunne være
hjælpsom, f.eks. ved at sige nogle ord om den danske situation, som han anså
for alvorlig. Hans tanke var, om nogle bemærkninger fra hans side kunne give
ministeren ammunition i hans hjemlige debat, eller om de kun ville virke irriterende. Den danske ministers opfattelse var, at noget sådant ikke ville være
til hjælp, men snarere virke mod hensigten.35
Hovedspørgsmålet i dette afsnit er, hvordan de vestlige allierede, herunder
især amerikanerne, vurderede det alternative sikkerhedspolitiske flertals politik. Det turde fremgå med tydelighed af det foregående, at svaret ikke er entydigt. Relevante udtalelser må tolkes ud fra formålet, hvem der var budbringer, og den sammenhæng hvori de bliver fremsat – og peger ofte i forskellige retninger. Vigtigheden af en kildekritisk indfaldsvinkel kan ikke stærkt
nok betones. Det gælder også, hvad angår de senere foretagne interviews.
På den baggrund skal der nu – efter først at have behandlet rammerne –
gøres et forsøg på at give en karakteristik af kritikkens indhold og dybde.
32

DIIS-interview med Eigil Jørgensen, 16. december 2004.
Sst.
34
Indholdet i Aukens samtaler tages op nedenfor.
35
I modsætning til de netop refererede amerikanske vurderinger er der i dette tilfælde primært tale
om en vurdering af den danske forsvarsindsats. Det er den, der tænkes på, når den danske situation
karakteriseres som alvorlig.
33
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Kritikkens indhold og dybde
Et gennemgående træk i den amerikanske kritik er – ikke overraskende – at
den danske politik svækkede sammenholdet i NATO. Dette punkt var forståeligt nok afgørende for USA, der var NATO’s toneangivende stat, og som
førte an i styrkepolitikken over for modparten i øst i en – i hvert fald indledningsvis – spændt international atmosfære. Samtidig var det USA, der under
disse vilkår stod med hovedansvaret for de forhandlinger, der blev ført med
Sovjetunionen.
USA’s væsentligste argumenter imod den danske politik kom ganske godt
til udtryk allerede efter vedtagelsen af den første dagsorden i december 1982
om infrastrukturprogrammet. Over for en centralt placeret dansk embedsmand opsummerede en amerikansk samtalepartner kritikken på følgende
måde:
• det er generelt uheldigt, at NATO-solidariteten svækkes
• politikken skaber vanskeligheder for nedrustningsforhandlingerne i Genève
• den øger indenrigspolitiske spændinger i andre lande, der bærer større byrder
• imødegåelse af kongresbestræbelser på troppereduktioner i Europa besværliggøres
• politikken kan mistydes og misbruges af Sovjet, ikke kun i nedrustningspolitisk sammenhæng, men også i den almindelige udenrigspolitik.36
Anskuet konkret var kritikken møntet på tre forhold, jf. de tre midterste
punkter: (1) Svækkelse af USA’s forhandlingsposition over for Sovjetunionen,
(2) negativ indvirkning på alliancepartnernes opslutning bag INF-politikken
og (3) trussel mod USA’s fortsatte engagement i Europa.
Det andet punkt skal primært ses i sammenhæng med den netop vedtagne
dagsorden, hvorefter Danmark ikke agtede at leve op til de økonomiske forpligtelser, vedtagelsen af dobbeltbeslutningen indebar. Da det viste sig, at
„den danske smitte“ ikke bredte sig, blev dette punkt i det lange løb mindre
væsentligt.37 De to andre kritikpunkter vedblev derimod at dukke op i de amerikanske kommentarer til den danske dagsordenpolitik. Efter ambassadør
Eigil Jørgensens opfattelse var svækkelsen af USA’s forhandlingsposition „det
store spørgsmål“38, en opfattelse han synes at have delt med andre centralt
placerede personer.
36

Samtale i december 1982.
Emailsvar fra daværende ambassaderåd ved den amerikanske ambassade i København, James C.
Whitlock, af 14. januar 2005.
38
DIIS-interview 16. december 2004. Hvor betydningsfuldt dette punkt var, fremgår også af forsvarsminister Weinbergers udtalelser til statsminister Poul Schlüter, da denne kort efter vedtagelsen af
den første dagsorden var på besøg i Washington: „The lack of solidarity regarding implementation
37
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Men også det sidste af de tre kritikpunkter synes at have haft en mere vedvarende betydning og afspejler de betydelige isolationistiske strømninger, der
gjorde sig gældende i amerikansk politik i denne periode. Som følge heraf var
Reagan-administrationen underkastet et ganske stærkt indenrigspolitisk pres
i retning af at reducere sine oversøiske forpligtelser. Hentydninger hertil udgjorde en central del af udenrigsminister Shultz’ argumentation over for Uffe
Ellemann på skoleskibet Danmark i april 1985, jf. følgende uddrag af ambassadens referat af samtalen:
„USA var uden en alliance kommet til Europas hjælp under første og anden verdenskrig, men man skulle ikke tro, at USA for tredje gang ville
komme til undsætning, hvis de europæiske lande førte en politik som
Danmark. Man kunne ikke feje problemerne ind under gulvtæppet og
følge en linje som den, jeg havde anvist. Man måtte huske på, at også USA
havde en offentlighed og en lovgivende magt at tage hensyn til. Hvis USA
førte en anden politik end den, man førte, kunne Shultz garantere en vedtagelse af det såkaldte Nunn-amendment. Hvis den opfattelse blev udbredt
i kongressen, at Europa ikke støttede USA, kunne han ikke garantere for
de amerikanske styrker i Europa.“39
Der kan ikke herske tvivl om, at begge de to omtalte hovedkritikpunkter vedrørte forhold, der havde stor betydning for USA – og dermed også for NATO.
I november og december1984 var danske iagttagere i Washington tilbøjelige
til at mene, at USA på et tidspunkt ville sætte hårdt mod hårdt over for
Danmark. Selv om forståelsen for de danske problemer stadig var det dominerende træk, var kritikken der også, og billedet kunne langsomt vende, så
forståelsen til sidst forsvandt. Der var en grænse for tålmodigheden, og iagttagerne følte, at man nærmede sig den.40
Advarslerne passer sammen med, at Eigil Jørgensen kort tid forinden for
første gang havde oplevet kritik af de danske dagsordener på højt plan i State
Department.41 Det skete under en samtale med viceudenrigsminister
Kenneth Dam, der mente, at Danmark med sin aktuelle politik undergravede

of the INF infrastructural works would imply an essential weakening of the pressure on the Soviet
Union for obtaining results in Geneva and thus presumably have very unfortunate consequences for
the negotiations in Geneva.“ „Statsministerens besøg i USA d. 9.-14. december 1982; statsministerens
samtale med forsvarsminister Weinberger“, referat, 8. december 1982, UM 105.DAN.9.
39
Referatet er udarbejdet af ambassaderåd Ulrik Federspiel i en form, så den fremstår som udenrigsministerens egen. „Udenrigsministerens samtaler med udenrigsminister Shultz den 19. april 1985“,
UM 5.D.32.b, pk.10. „Nunn-amendment“ vedrørte en ændret byrdefordeling inden for NATO til
ugunst for de europæiske medlemslande.
40
Eigil Jørgensen oplyste i interviewet med DIIS den 16. december 2004, at breve stilet direkte til
ministeren i stigende grad blev foretrukket frem for de traditionelle depecher, der skulle forelægges
det udenrigspolitiske nævn.
41
Udtalelse under interviewet den 16. december 2004.
VESTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1979-1991

593

kap. 82 rettet P

07/06/05

9:59

Side 594

sin troværdighed. Samtaler af den karakter bevirkede, at Eigil Jørgensen frygtede, at Danmark af sine alliance- og forstærkningslande kunne blive stillet
over for ufravigelige krav, som man ikke ville kunne opfylde, og at Danmark
derved i realiteten ville have sat sig uden for NATO-medlemskabet.42
Den sidste vurdering kunne støtte sig på udtalelser af NATO’s generalsekretær, den tidligere britiske udenrigsminister Lord Carrington. I et interview
til et kommende nummer af det franske tidsskrift „Politique Internationale“
blev generalsekretæren citeret for at erklære at „Danmark, hvis den nuværende kurs fortsætter, er på vej til at udelukke sig selv fra NATO.“43 Som allerede omtalt udtalte George Shultz i april 1985 at den danske politik truede
selve NATO’s eksistens. Noget tilsvarende gav han udtryk for under statsminister Schlüters besøg i Washington senere samme år, idet han ved denne lejlighed gjorde gældende „at hvis NATO-beslutninger konstant blev behæftet
med fodnoter, var der fare for, at fremtidige generationer ikke ville være i
stand til at se tilbage på en verden, som man ønskede at leve i. NATO burde
være mere end en fodnote i bestræbelserne på at skabe fred.“44
Ifølge disse udtalelser ville en fortsættelse af den danske politik således
kunne risikere at føre ganske alvorlige konsekvenser med sig – ikke alene for
Danmark men for hele den vestlige verden. På baggrund af en samlet vurdering af det kildemateriale, der har stået til rådighed for undersøgelsen, og de
kildekritiske forbehold, der er nævnt tidligere, er det imidlertid ikke muligt
at understøtte en så negativ tolkning af, hvordan effekterne af den danske politik opfattedes på allieret, herunder ikke mindst på amerikansk, side.45 På
trods af, at de danske dagsordener berørte forhold af central betydning for
den vestlige alliance og især for USA’s aktuelle sikkerhedspolitiske situation,
er der også belæg for at understøtte en modsat tolkning, hvorefter den dan42

Eigil Jørgensen har senere fastholdt sin samtidige opfattelse af de alvorlige konsekvenser, som det
sikkerhedspolitiske flertals politik kunne få for Danmark. Se „Udenrigstjenesten og sikkerhedspolitikken“ i Nye grænser, Udenrigsministeriet 1995, hvor han bl.a. skriver: „Fodnoterne var indenrigspolitik, men havde vidtgående udenrigspolitiske konsekvenser. De kom til at stå som manglende solidaritet med de andre NATO-lande.“ (s.122) I interviewet den 16. december 2004 udtalte han bl.a.:
„… hvis man fra dansk side gik for langt i retning af at acceptere dagsordenerne i Folketinget, som
gik imod regeringens politik, og som svækkede NATO-alliancen, kunne man risikere, at Danmarks
troværdighed blev sat på spil i Washington, og dermed altså at vi blev mere sårbare over for
Sovjetunionen og i givet fald ikke kunne være 100% sikre på at få amerikansk bistand.“ Daværende
udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen deler Eigil Jørgensens opfattelse. I sin bog Fodfejl fra 2004
skriver han utvetydigt til sidst – efter i øvrigt at have citeret fra Jørgensens 1995-artikel:
„Dagsordenerne og fodnoterne undergravede Danmarks sikkerhed.“ (s.367).
43
Udtalelse til tidsskriftets nr. fra januar 1985.
44
„Statsministerens officielle besøg i Washington 9.-11. september 1985“. Udkast til statsministerens
talepunkter ved Udenrigspolitisk Nævns møde d.13. september 1985“, 11. september 1985, UM
5.D.32.b, pk.10.
45
Til de kildekritiske bemærkninger kan tilføjes, at Lord Carringtons udtalelse blev indhentet som
led i et researcharbejde, der blev understøttet af den danske ambassade i Washington, og som resulterede i udgivelsen af et hæfte beregnet på den danske offentlighed: Det handler om troværdighed. En
international vurdering af Dansk sikkerhedspolitik, Managements Erhvervspolitiske Forum, Rapport
nr.16, 18.11.1984. Hæftet var stærkt kritisk over for det sikkerhedspolitiske flertal.
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ske politik ikke for alvor opfattedes som skadelig af den amerikanske regering
– hverken i relation til dens forhandlingsposition eller dens engagement i
Europa. Andre kilder end dem, der er anført ovenfor, og tolkninger af den
amerikanske adfærd over for Danmark, peger i retning af, at USA nok følte
et behov for at fremsætte kritik, men at betydningen af den i relation til
NATO-alliancen afvigende danske politik blev anset for marginal.
En række forhold synes at have bidraget hertil. Udover den allerede nævnte
manglende smitteeffekt anfører James Whitlock, der var tjenestegørende som
’political counselor’ på den amerikanske ambassade i København 1981-85, i
et senere brev to forhold: „Both because Denmark upheld its defense commitments to NATO (the importance of its role as the cork in the Baltic bottle)
and because Denmark was a small country, The Danish position was not seen
with extreme gravity.“ Og efter at have omtalt Danmarks isolerede stilling i
NATO vedrørende atomvåbenpolitikken konkluderer han samlet: „I believe
the Danish footnote became something that one decided to live with and not
worry about.“46
Kombinationen af, at Danmark var en småstat med en stærkt begrænset politisk og militær vægt inden for alliancen, og det forhold, at landet var et stabilt alliancemedlem, der grundlæggende opfyldte sine forpligtelser i den lokale sammenhæng, betød ifølge Whitlock, at USA tog forholdsvis let på Danmarks afvigende markeringer i relation til de store strategiske spørgsmål.
Hertil kom så en amerikansk opfattelse af, at de danske dagsordener primært
skulle ses som et resultat af et indenrigspolitisk spil, hvilket ifølge et opfølgende brev fra Whitlock nærmest gjorde Danmark immun over for kritik:
„… the Danish footnote position was, in my view, largely ignored as irrelevant because it was driven by domestic political considerations which were
of no importance to NATO. This realization also immunized Denmark
from a negative reaction from the Alliance partners.“ 47
Følger man denne vurdering, var det ikke kun skadevirkningen for alliancen,
men også for Danmarks ry inden for den, der var begrænset som følge af det
sikkerhedspolitiske flertals politik.
I mangel af tilgængelige primærkilder repræsenterer Whitlocks to breve en
af de få muligheder, der indtil videre er for gennem et førstehåndsvidne at få
indblik i opfattelsen på den amerikanske ambassade i København i
1980’erne. Af det foregående fremgår endvidere, at samtidige udtalelser fra
centralt hold ikke uden videre giver et korrekt billede af, hvordan USA så på
46

E-mail svar til DIIS, 14. januar 2005, jf. note 32 ovenfor. Whitlock tilføjer, at „Denmark was a wellintegrated and loyal member of the Alliance: no one doubted that in my view.“
47
Sst. Opfattelsen af, at den afvigende danske politik nærmest blev ignoreret, understøttes af, at
udenrigsminister George Shultz i sine erindringer Turmoil and Triumpf. My Years as Secretary of State,
1993, overhovedet ikke omtaler den.
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den danske politik. Der er derfor grund til at lægge en vis vægt på den af
Whitlock her gengivne vurdering; så meget mere fordi den – i hvert fald til dels
– understøttes af hans efterfølger, Peter Swiers, der tiltrådte på ambassaden i
sommeren 1985. Under et interview i DIIS karakteriserer han de danske fodnoter som „a serious irritant“, men i en samlet vurdering mener han ikke, at dagsordenpolitikken for alvor belastede det dansk-amerikanske forhold eller opfattedes som truende af USA. Opsummerende om perioden i 1980’erne udtaler
han: „We had differences, but basically we were in the final analysis allies.“48
Også andre kilder underbygger opfattelsen af, at der var tale om meget beherskede vestlige reaktioner på den danske dagsordenpolitik. Der er således
langt fra enighed mellem højtplacerede danske udenrigsministerielle embedsmænd fra samtiden om graden af negative reaktioner fra omverdenen.
Mens Eigil Jørgensen mener, at Danmark satte sig uden for det gode selskab
og mistede indflydelse inden for NATO-alliancen i kraft af det sikkerhedspolitiske flertals politik49, udtaler daværende chef for den politiske afdeling,
Peter Dyvig, at han i den pågældende periode ikke følte, at han var en ’lame
duck’, „ingen så skævt til mig når jeg blandede mig, også vedrørende dobbeltbeslutningen.“ Han opsummerer sin opfattelse af dagsordenpolitikkens konsekvenser for de udenlandske vurderinger af Danmark på følgende måde:
„I helt konkrete situationer mistede vi indflydelse. Men set over årene – og
m.h.t. alle de andre sager der kom op – der følte jeg ikke at vi mistede indflydelse som sådan. Der mener jeg at hvis vi havde nogle gode synspunkter,
så lyttede de til os hvis de i øvrigt respekterede dig som en professionel kollega – og det gjorde de. Vi blev ikke betragtet som andenrangs borgere i
NATO-sammenhæng.“50
På linje hermed udtaler Paul Fischer, at han i sin ambassadørtid i Bonn, der
strakte sig fra 1980 og helt til 1989, aldrig modtog kritik for danske fodnoter
– og heller ikke for niveauet af de danske forsvarsudgifter. Ifølge Fisher gav
den danske politik på disse områder sig aldrig udslag i henvendelser eller bebrejdelser, hverken formelt eller uformelt. Generelt om tiåret udtaler han, at

48

DIIS-interview 30. november 2004. Under interviewet udtrykte Swiers i øvrigt en stor beundring
for Anker Jørgensen. „I developed an enormous admiration for Anker Jørgensen – he was sincere
and knew what he was dealing with. … For Anker Jørgensen it was a question of conviction, we
understood the nuclear adversion, which was very Danish. …He was straight forward and honest and
a courageous person. Doesn’t mean that you agree with him all the time.“
49
Jf. en senere vurdering under interview i DIIS den 16. december 2004. I sin artikel i Nye grænser
(se note 46) forklarer han den svækkede indflydelse på følgende måde: „Danmarks holdning kom
udadtil alene til udtryk i form af fodnoter – og der var for de øvrige parter ingen grund til at tage
hensyn til Danmark, når landet alligevel ville tage forbehold i en fodnote. Efterhånden som antallet
af dagsordener steg, mistede Danmark indflydelse“ (s. 122).
50
DIIS-interview 7. oktober 2004.
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man i Bonn betragtede Danmark som en god ven, der var loyal, om end
måske lidt fodslæbende.51
Jens Christensen, der i sidste halvdel af 1980’erne var dansk ambassadør i
Wien og i kraft heraf deltog som observatør i MBFR-forhandlingerne om konventionel nedrustning mellem Øst og Vest, husker ikke, at den afvigende danske NATO-politik nogensinde blev bragt op af de andre allierede repræsentanter. „Det var almindeligt accepteret at Danmark ikke var så meget på barrikaderne militært, at vi var mere konciliante over for Øst.“ Af den grund mener han, at fodnoterne ikke tegnede noget nyt billede af Danmark.52
Det skal endelig nævnes, at den måde, Svend Auken som ledende oppositionspolitiker blev modtaget og behandlet på under sit besøg i Washington i
slutningen af 1985, kan tolkes som tegn på, at amerikanerne næppe var voldsomt skræmte over konsekvenserne af det sikkerhedspolitiske flertals politik.
Som tidligere omtalt fik Auken mulighed for at diskutere de aktuelle sikkerhedspolitiske spørgsmål med en række centralt placerede beslutningstagere. Deres
formål var utvivlsomt at påvirke Auken i retning af de amerikanske synspunkter
og herigennem ændre den danske oppositions sikkerhedspolitiske kurs. Og der
blev heller ikke lagt skjul på, hvad USA mente om denne kurs. Alligevel blev kritikken af Dannmark betragtet som mere afdæmpet, end man havde forventet.
Forløbet af Aukens samtaler giver indtryk af, at amerikansk fordømmelse
og kritik var kombineret med en udtalt pragmatisme. USA havde til en vis
grad accepteret, at det var oppositionen, der førte udenrigspolitik i Danmark.
Det var også sådan samtalerne blev opfattet af danske embedsmænd, som
kunne oplyse, at man fra amerikansk side var overordentlig tilfreds med samtalerne og havde antydet, at man jo også måtte se frem i tiden. Det er nærliggende at tolke denne meget pragmatiske måde at tackle udfordringen fra den
danske dagsordenpolitik på som endnu et tegn på, at amerikanerne – som det
udtrykkes af James Whitlock fra ambassaden i København – forsøgte at leve
med situationen.
Det her anvendte materiale tyder på, at hverken den danske regering eller
den opposition, der i realiteten udformede en vigtig del af den danske sikkerhedspolitik, blev betragtet med noget, der nærmede sig fjendtlige øjne. Det
generende danske sikkerhedspolitiske flertal blev nok betragtet som en modpart, men det var – i hvert fald til en vis grad – en modpart, der blev lyttet til,
som der kunne forhandles med, og hvis synspunkter ikke kun blev afvist.
Årene 1984 og 1985 repræsenterer den periode, hvor Danmark risikerede
den stærkeste kritik fra allieret side på grund af sin afvigende politik. Herefter
aftog spændingen mellem Øst og Vest, og der blev – bortset fra situationen i

51
DIIS-interview 16. februar 2005. Paul Fischer havde været direktør i udenrigsministeriet 1961-1971
og ambassadør i Paris 1971-1980.
52
DIIS-interview 6. december 2004. Jf. hans vurdering gengivet ovenfor i afsnittet om rammerne for
kritikformuleringen.
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foråret 1988 – ikke længere i samme grad anledning til at hæfte sig ved den
danske politik. Dette forhold afspejles ganske tydeligt i de relevante kilder
vedrørende årene 1986 og 1987.
I april 1988 – i forbindelse med den såkaldte anløbssag – faldt den sidste
sikkerhedspolitiske dagsorden, der gik regeringen imod. Afstemningsudfaldet
resulterede i, at statsminister Schlüter udskrev folketingsvalg med den hovedbegrundelse, at den vedtagne dagsorden alvorligt ville skade Danmarks sikkerhedspolitiske interesser og sætte landets medlemskab af NATO på spil. En
række vestlige reaktioner understøttede regeringens argumentation. Da hele
situationen er karakteriseret ved en tæt sammenvævning af dansk politikformulering og allierede vurderinger, er behandlingen af denne afsluttende fase
af dagsordenpolitikken samlet i kapitel 72 om politikformuleringen i
1980’erne.

Konklusioner
I højere grad end i de tidligere perioder fulgte Danmark i den her undersøgte, afsluttende periode af den kolde krig en sikkerhedspolitik, der åbnede
for kritik fra landets allierede. Danmark havde fra NATO-medlemskabets begyndelse i 1949 opretholdt en såkaldt lav profil inden for alliancen, og den
kritik, der fremkom i den sidste periode, kan til en vis grad ses som en forlængelse af de reaktioner, som det begrænsede danske engagement også tidligere havde afstedkommet. Men også kun til dels, idet kritikken samtidig pegede i nye retninger.
Hvis den lave danske profil inden for NATO-samarbejdet kan siges at have
indeholdt tre hovedelementer: ingen udenlandske tropper på dansk jord i
fredstid, ingen atomvåben på dansk jord i fredstid (begge dele bortset fra
Grønland) og – i forhold til BNP – relativt lave forsvarsudgifter, så var det kun
det tredje element der – med den kolde krigs skærpelse i slutningen af
1970’erne – gav anledning til forstærket kritik; og her først og fremmest fra
amerikansk hold. Med et stort set uændret forsvarsbudget levede Danmark
langt fra op til den fælles beslutning om en 3%’s årlig stigning i bevillingerne,
og det førte i 1980 til en skarp meningsudveksling mellem den danske og den
amerikanske forsvarsminister, herunder påpegning af, at forstærkningsplanerne over for dansk område blev bragt i fare. Efterfølgende blev det lidet
smigrende udtryk ’danmarkisering’ bragt i omløb. Hermed hentydedes til
lande, der nok ville høste fordelene, men ikke i tilstrækkelig grad ville bære
byrderne ved medlemskabet. Der er dog i kilderne også vidnesbyrd om, at for
amerikanerne var overholdelse af 3%-målsætningen ikke nogen afgørende
test på medlemslandenes NATO-solidaritet.
Selv om de to første elementer i den lave profil kun har en indirekte relevans for karakteren af de vestlige vurderinger i sidste periode, er de alligevel
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væsentlige for at forstå det samlede billede. Hvad baseforbeholdet angår,
skete der ingen ændringer i den danske politik i perioden, men der blev med
amerikanerne indgået forstærknings- og depot-aftaler, der om ikke udhulede
forbeholdet, så dog mindskede dets konsekvenser for den fælles forsvarsindsats. I en vis forstand kan man sige, at der herigennem indtraf en ny og mere
bindende fase i Danmarks militære integration i alliancen. Det er bl.a. på
denne baggrund, at man skal forstå de relativt milde vestlige reaktioner på de
afvigende danske standpunkter igennem perioden. Der var på intet tidspunkt
hos de allierede tvivl om Danmarks ønske om fortsat NATO-medlemskab. Der
var i udlandet – ligesom der var herhjemme – både observatører og regeringsrepræsentanter, der mente, at den danske politik skadede NATO’s bestræbelser i Øst-Vest sammenhængen, men det var ikke ensbetydende med en opfattelse af, at de danske skridt skulle ses som led i en politik, der sigtede på at
frigøre Danmark fra NATO-medlemskabet.
M.h.t. den danske atompolitik var Socialdemokratiet fra slutningen af
1970’erne på vej mod en stramning af forbeholdet – dels i form af ønsker om
at ville ophæve tilføjelsen „under de nuværende omstændigheder“, dels i
form af en mere positiv holdning til tanken om atomfri zoner. I den rent danske sammenhæng gav disse tendenser nok anledning til en vis bekymring fra
vestlig side, men det afgørende var, at partiets stigende skepsis over for atomvåbnene slog igennem på NATO-plan. Det skete med Anker Jørgensen-regeringens udspil om udsættelse i forbindelse med dobbeltbeslutningen i december 1979 og senere med de danske fodnoter.
I 1979 var det mere fremgangsmåden – de manglende konsultationer – end
indholdet i den danske politik, der gav anledning til kritik. Vigtigst var trods
alt, at Danmark i princippet havde accepteret dobbeltbeslutningen, der kunne
vedtages i enighed af NATO-landene. Hvad angår det alternative flertals politik, er det vanskeligere at udlede entydige konklusioner.
Det er således påfaldende, at udsagnene fra de aktører, der har været interviewet i forbindelse med udredningsarbejdet, peger i forskellige retninger. På
den ene side hævdes det, at denne politik alvorligt skadede Danmarks omdømme og førte til en mindsket dansk indflydelse i internationale fora – danske repræsentanter havde sværere ved at trænge igennem med deres synspunkter. Opfattelsen kan understøttes af de alvorlige kritikpunkter, der kom
til udtryk fra amerikansk side. På den anden side hævdes det, at effekten på
det danske omdømme var marginal og ikke i nævneværdig grad hindrede
Danmark i at gøre sine interesser gældende internationalt. Reaktionen var i
højere grad præget af undren end af egentlig kritik. Denne opfattelse af dybden i den allierede kritik understøttes i vid udstrækning af senere udsagn fra
diplomater tjenstgørende på den amerikanske ambassade i 1980’erne. Ifølge
dem havde den danske politik, der nok var irriterende, men som primært afspejlede et indenrigspolitisk spil, ingen nævneværdig betydning i den større
sammenhæng.
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Af de modstridende udsagn kan i hvert fald udledes, at der var – og stadig
er – væsentlige interesser forbundet med at tolke, hvilken betydning det alternative flertals politik havde for Danmarks position udadtil.
Som nævnt indledningsvis er disse forskellige interesser også med til at
præge det samtidige kildemateriale. I mangel af primært materiale fra de vestlige allierede har redegørelsen hovedsageligt måttet støtte sig på materiale fra
den ansvarlige danske regering og dens repræsentanter i udlandet.
Regeringen stod i et alvorligt dilemma mellem egne overbevisninger og en
opposition, der kunne gennemtrumfe en modsat politik, hvis resultat, den
følte sig sikker på, ville skade Danmarks position inden for NATO. Det kan
dokumenteres, at den for at slippe ud af dilemmaet selv medvirkede til, at den
udenlandske kritik blev skærpet, og at orienteringen af Det udenrigspolitiske
Nævn dermed tenderede mod at overdrive de udenlandske reaktioner i negativ retning.
På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at drage nogen entydig
konklusion om dybden af den allierede kritik af den danske dagsordenpolitik
i 1980’erne. Dertil er de tilgængelige kilder for tendentiøse og for mangelfulde. Først med åbningen af de allierede stormagters militære og diplomatiske arkiver for denne periode vil holdbare udledninger kunne foretages.
Det synes dog muligt at opstille et par overordnede tendenser og betragtninger.
For det første peger materialet på en proportionsforskel mellem den voldsomme debat, datidens danske sikkerhedspolitik blev genstand for i den
indenrigspolitiske sammenhæng – og stadig er, og de vurderinger den samme
politik blev genstand for i den internationale sammenhæng. De afvigende
danske standpunkter under det alternative sikkerhedspolitiske flertal blev bemærket af Danmarks partnere og også ind imellem hårdt kritiseret, men der
er ikke fundet tegn på, at den havde direkte konstaterbare negative konsekvenser for Danmarks position udadtil eller i videre forstand for de internationale forhandlinger, som de danske markeringer relaterede sig til. Under
alle omstændigheder var de udenlandske vurderinger og reaktioner meget
forskellige.
I forlængelse heraf er det væsentligt at fremhæve, at den afvigende danske
politik indgik i et europæisk – og også atlantisk – mønster, hvor hele atompolitikken var underkastet en intens debat, ikke kun i befolkningerne men også
i den toneangivende sikkerhedspolitiske elite.53 Danmark var en undtagelse i
den forstand, at ’modekspertisen’ havde direkte indflydelse på politikformuleringen, men Danmark var på linje med en lang række andre NATO-lande,
hvad angår udbredelsen af denne modekspertise og de tilsvarende holdninger i befolkningerne.
53

Jf. her også eksistensen af to konkurrerende ’grand strategies’ inden for den vestlige alliance (se
kapitel 89).

600

D E L I V · S I D S T E FA S E A F D E N K O L D E K R I G 1 9 7 9 - 1 9 9 1

kap. 83 rettet P

06/06/05

13:25

Side 601

83 · Østlige vurderinger af dansk
sikkerhedspolitik 1979-1991
Det var omkring 1980 en almindelig opfattelse blandt mange vestlige iagttagere, at styrkeforholdet i verden nu havde ændret sig til Sovjetunionens fordel. Det var naturligvis også det officielle sovjetiske synspunkt på dette tidspunkt. Det blev fra sovjetisk side mere eller mindre åbenlyst tilkendegivet
over for bl.a. de nordiske lande, at Sovjetunionens øgede magt var en kendsgerning, som de burde indrette deres politik efter. I sovjetisk sprogbrug betegnedes det som „realiteterne i den nuværende situation i verden“. Sovjetunionens politik over for Danmark skal anskues på denne baggrund.
I dag ved vi, at det ikke forholdt sig som påstået fra sovjetisk side. Tværtimod viste en analyse udarbejdet af KGB i 1981, at Sovjetunionen var sakket
agterud, og at USA havde et forspring på det økonomiske, militære, videnskabelige og teknologiske område – netop de faktorer, der indgik i det sovjetiske
begreb „styrkeforholdet“ (på russisk: sootnosjenije sil).1 KGB’s analyse forblev
en hemmelighed, forbeholdt en lille inderkreds i Moskva. Den indgav de sovjetiske ledere frygt for, at USA på grund af sit forspring ville vinde en kommende krig. Sovjetunionens forsigtige udenrigspolitik under den spændte internationale situation i begyndelsen af 1980’erne skal også anskues på den
baggrund.
Som et eksempel på den forsigtige politik og også på, hvor bekymret Sovjetunionen var for sit image i verdensoffentligheden, kan nævnes den interne
sovjetiske beslutning i juni 1980 om ikke at foretage en militær intervention i
Polen i forbindelse med den polske krise, der i højeste grad truede det regerende polske kommunistpartis position. På et møde mellem de øverste sovjetiske militære ledere var der kun én, der gik ind for invasion for at løse den
polske krise. Og på det afgørende møde i politbureauet erklærede Suslov, der
ledede mødet under Bresjnevs fravær, at Sovjetunionen under ingen omstændigheder, selv ikke hvis de polske ledere bad om det, ville sende tropper til
Polen. Med aktionen mod Afghanistan i tankerne tilføjede han, at Sovjetunionen ikke kunne udsætte sig selv for international fordømmelse én gang til.2
I de sovjetiske vurderinger af Danmark i perioden 1979-1991 er der to forskellige tendenser. På det politiske område – vedrørende danske holdninger
til internationale spørgsmål samt det dansk-sovjetiske forhold – gælder det, at
den danske politik til en vis grad blev anskuet positivt fra Moskva. På det mi-

1

Ben B. Fischer, „A Cold War Conundrum: The 1983 Soviet War Scare“, Center for the Study of
Intelligence, September 1997, s. 3.
2
Matthew J. Quimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy, 2003, s. 199-202.
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litære område – vedrørende NATO’s militære aktiviteter i Nordeuropa og
Nordatlanten og den danske deltagelse i alliancen – var billedet et andet. Her
var det den sovjetiske opfattelse, at NATO fra ca. 1980 i langt højere grad end
tidligere udgjorde en militær trussel mod Sovjetunionen.
I det følgende vil de sovjetiske vurderinger på de ovennævnte områder
blive præsenteret. Også den sovjetiske opfattelse af den betydning, som det
sikkerhedspolitiske flertal i Folketinget havde i perioden 1982-88, vil blive behandlet. Da dette emne dengang gav og stadig giver anledning til debat, vil
de sovjetiske synspunkter blive gengivet så omfattende, som det sparsomme
primære kildemateriale tillader. Endvidere vil kilder fra det danske udenrigsministeriums arkiv blive inddraget.

Sovjetunionens syn på Danmarks position i nogle
internationale spørgsmål
I slutningen af 1970’erne var det en realitet, at afspændingen var blevet afløst
af en ny tilspidsning af forholdet mellem supermagterne. I de sovjetiske vurderinger af Danmarks udenrigspolitik fra 1980’erne er det et gennemgående
træk, at Danmark trods det kolde internationale klima søgte at arbejde for en
fortsættelse af afspændingslinjen i det omfang og på de områder, hvor det var
muligt. I MID’s sammendrag af den årsrapport for 1980, der blev udarbejdet
af den sovjetiske ambassade i København, hedder det om Danmarks udenrigspolitik:
„Den danske udenrigspolitik har stort set fulgt det traditionelle spor og er
i første række som hidtil blevet bestemt af Danmarks tilhørsforhold til
NATO og EF. Den danske regering har i høj grad koordineret sin opfattelse
af de vigtigste internationale spørgsmål med partnerne i de ovennævnte
grupperinger. Danskerne har vist solidaritet med USA og andre vestlige
lande i vurderingen af grunden til den indtrufne forværring af den internationale situation ved at fremstille forværringen som en følge af den sovjetiske aktion i Afghanistan. Under disse omstændigheder har den danske
regering imidlertid fortsat understreget det vigtige i at bevare og udvikle alt
det positive, der er blevet opnået inden for détenten. Danskernes opførsel
har vidnet om deres bestræbelse på at forene så modstridende elementer
som solidaritet med Vestens førende land USA med ønsket om ikke at gå
for langt i deres støtte til de skridt fra den amerikanske administration, der
er farlige for fredens sag. Det har især vist sig i danskernes reserverede
holdning til den amerikanske „sanktionspolitik“ mod USSR og i den forsigtige reaktion på de krigeriske erklæringer fra repræsentanter for USA’s nye
administration. Ønsket om at undgå en tilspidsning af relationerne mellem
Øst og Vest har også til en vis grad karakteriseret danskernes holdning
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under konferencen i Madrid. ... Danskerne betragter Madrid-konferencen
som et vigtigt led i at bevare og udvikle afspændingsprocessen, og de går
ind for, at der skal opnås positive resultater på konferencen“.3
Vedrørende spørgsmålet om menneskerettigheder fremgår det af årsrapporten, at den danske regering støtter Vestens linje om at udnytte denne problematik i det ideologiske og politiske modsætningsforhold til de socialistiske
lande, og at danskerne under henvisning til CSCE’s slutakt blander sig i de socialistiske landes indre anliggender. Det siges dog også, at „den danske regering
ikke deler USA’s ekstremt hårde linje i kritikken af de socialistiske lande i menneskerettighedsspørgsmålet og anser det for rigtigere at vise fleksibilitet i denne
sag og ikke gøre den til genstand for åben konfrontation mellem Vest og Øst“.
Om INF-sagen nævnes det, at danskerne er interesserede i, at „de påbegyndte forhandlinger mellem USSR og USA ikke skal blive afbrudt på grund
af Reagan-administrationens hårde linje“. Og hvad angår SALT-2 citeres
udenrigsminister Kjeld Olesen for i Folketinget 21. november 1980 at have
sagt, at en amerikansk afvisning „vil skabe problemer for en række af USA’s
europæiske allierede, og at den danske regering i så fald vil tage sin stilling
op til ny overvejelse“.
Vedrørende Afghanistan hedder det, at „danskerne fortsat betragter en tilbagetrækning af de sovjetiske tropper fra Afghanistan som en forudsætning
for en politisk løsning af dette spørgsmål“. Den danske holdning har imidlertid været karakteriseret af „en mere tilbageholdende tone sammenlignet med
den hårde linje hos den amerikanske administration og hos regeringerne i
nogle andre vestlige lande“.
Det var således den sovjetiske vurdering i årsrapporten, at selv om Danmarks synspunkter i international politik i store træk fulgte USA’s og de andre vestlige allieredes, så havde Danmark alligevel sin egen udenrigspolitiske
profil. Den bestod i at fastholde forhandlingsmulighederne og at gå ind for
fleksibilitet og undgå konfrontation. Den danske position blev bemærket i
Moskva, hvor enhver vesteuropæisk afvigelse fra USA’s linje blev betragtet
som noget positivt.

Sovjetunionens vurdering af forholdet til Danmark
Det tilspidsede forhold mellem supermagterne fra ca. 1980 fik naturligvis
også indflydelse på det dansk-sovjetiske forhold. I MID’s ovennævnte sammendrag af årsrapporten for 1980 siges det, at den danske regering i praksis
har nedfrosset de politiske kontakter med USSR på højt niveau og er begyndt
3

„Vnutrenneje polosjenije i vnesjnjaja politika Danii“ [Danmarks indre forhold og udenrigspolitik],
27. februar 1981, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f. R-1019, ap. 4, b. 234, ll. 97-104.

ØSTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1979-1991

603

kap. 83 rettet P

06/06/05

13:25

Side 604

at udvise tilbageholdenhed over for større kulturelle udvekslingsarrangementer.4 I et andet dokument fra MID hedder det, at denne danske politik skyldes
pres fra USA: „I forbindelse med de såkaldte „begivenheder i Afghanistan“ er
den danske regering efter pres fra USA’s administration begyndt at begrænse
de politiske kontakter og konsultationer med Sovjetunionen“.5 Og i et baggrundsmateriale fra MID’s skandinaviske afdeling fra november 1980 til en
samtale med den danske ambassadør i Moskva beklager forfatteren sig over,
at „der i den danske presse fortsat offentliggøres materialer om begivenhederne i Afghanistan, der er uvenlige over for Sovjetunionen, samt bagvaskende påfund om „den sovjetiske militære trussel“ og „brud på menneskerettighederne i Sovjetunionen“.6
Som helhed er de sovjetiske vurderinger af forholdet til Danmark imidlertid positive. Det nævnes som et fast punkt i de notater om de sovjetisk-danske
relationer, der med jævne mellemrum blev udarbejdet i MID, at der på det bilaterale plan ikke er nogen uløste problemer mellem de to lande.7 I det ovennævnte samtalemateriale understreges det, at „den danske regering i den tilspidsede internationale situation har bekræftet sine tidligere erklæringer om,
at det er nødvendigt ikke at bryde, men tværtimod at benytte broerne til
Sovjetunionen“.8 Det er karakteristisk for den sovjetiske vurdering, at den
danske regerings holdning på dette punkt fremhæves som noget positivt.
Også de sovjetisk-danske politiske konsultationer i København i august
1985 forløb efter sovjetisk opfattelse tilfredsstillende. „I en række spørgsmål
var synspunkterne sammenfaldende eller tæt på hinanden“, hedder det i referatet, „i andre spørgsmål var der visse forskelle i opfattelserne, men ikke om
et eneste spørgsmål blev der fra dansk side, og naturligvis heller ikke fra vores, fremført elementer af konfrontation“. ...“Det var karakteristisk, at Afghanistan slet ikke blev nævnt, og heller ikke andre internationale spørgsmål,
som man i NATO-lande som regel forsøger at udnytte til fordrejning af
USSR’s udenrigspolitik og forskellige former for falsifikationer“.9

4

Sst., l. 104.
„Sovetsko-datskije otnosjenija“ [De sovjetisk-danske relationer], 21. august 1980, AVP RF f. 85, op.
70, p. 93, d. 12, l. 18.
6
„Materialy k besede s poslom Danii v SSSR P.D. Steenbergerom“ [Materialer til samtale med
Danmarks ambassadør i USSR P.D. Steenberger], 5. november 1980, AVP RF f. 85, op. 70, p. 93, d.
12, l. 24.
7
„Sovetsko-datskije otnosjenija“ [De sovjetisk-danske relationer], 21. august 1980, AVP RF f. 85, op.
70, p. 93, d. 12, l. 14. „Sovetsko-datskije otnosjenija“ [De sovjetisk-danske relationer], 6. marts 1986,
AVP RF f. 85, op. 76, p. 109, d. 10, l. 1.
8
„Materialy k besede s poslom Danii v SSSR P.D. Steenbergerom“ [Materialer til samtale med
Danmarks ambassadør i USSR P.D. Steenberger], 5. november 1980, AVP RF f. 85, op. 70, p. 93, d.
12, l. 24.
9
„Sapis osnovnogo sodersjanija sovetsko-datskikh polititjeskikh konsultatsij“ [Referat af hovedindholdet af de sovjetisk-danske politiske konsultationer], 15. august 1985, AVP RF f. 85, op. 75, p. 109,
d. 8., ll. 23-28.
5
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Sovjetunionens syn på forholdet til Danmark 1986
Oversættelse af uddrag af indberetning fra den sovjetiske ambassade i
København til MID.
3. juli 1986, AVP RF f. 85, op. 76, p.109, d. 10, ll. 16-17.
De sovjetisk-danske relationer udvikler sig som helhed i opadgående retning, selv om det ikke sker uden tilbagefald på visse områder. I relationerne er der ingen store uløste problemer.
Fejringen i Danmark af 40-året for nedkæmpelsen af Hitlerfascismen
viste, at historien ikke har indgivet det danske folk en følelse af fjendskab
over for vort land, men snarere en følelse af respekt. Selv om der blandt
danskerne naturligvis er ikke så lidt mistænksomhed og vagtsomhed over
for USSR, så kan man i Danmark som helhed også iagttage en trang til
at komme i kontakt med „den store nabo mod øst“, til hvem relationerne
gennem flere århundreder ikke har været tynget af territoriale problemer eller andre store stridsspørgsmål.
I årene under „den kolde krig“ var de sovjetisk-danske relationer i det væsentlige korrekte. Ydermere blev der endnu inden afspændingsperiodens indtræden skabt forudsætninger for en yderligere forbedring af relationerne. Allerede i de år begyndte danskerne at vise interesse for at
etablere en politisk dialog. Fra 50’erne begyndte de politiske kontakter
med Danmark at udvikle sig, herunder kontakter på højeste niveau (i
1956 besøgte den danske statsminister H.C. Hansen for første gang
USSR), og gradvis opstod en praksis med konsultationer om internationale og bilaterale problemer. Der blev skabt et traktatfæstet grundlag for
de erhvervsmæssige gensidige relationer, og forbindelserne inden for
handel, teknik og videnskab, kultur o.a. begyndte at blive mærkbart aktiveret.
Under détenten udvidedes og styrkedes den tosidede politiske dialog betydeligt, og både omfanget og indholdet af det sovjetisk-danske samarbejde fik en væsentlig udvikling. De politiske relationer blev karakteriseret af en udvidelse af antallet af internationale problemer, der blev drøftet under besøgene på højt niveau, og af en regelmæssig udveksling af
parlamentsdelegationer og andre delegationer. Under A.A. Gromykos
besøg i København i 1976 blev der underskrevet en sovjetisk-dansk pro-
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tokol om konsultationer, der fastlagde de regelmæssige tosidede politiske konsultationer. I 70’erne blev der indgået mere end 20 overenskomster inden for økonomi, kultur, videnskab, sport, turisme o.l.
Den nuværende fase af de sovjetisk-danske politiske relationer kan naturligvis ikke undgå at blive påvirket af de ledende danske kredses tilbøjelighed til at solidarisere sig med USA’s og NATO’s forsøg på at ændre den
militær-strategiske og politiske situation i verden til deres egen fordel og
ligeledes af de antisovjetiske kampagner, der ikke så sjældent føres i landet – undertiden tilskyndet af myndighederne.
Samtidig med det udviser Danmarks højre-centrum regering, der ikke
hører til de ekstremistiske og åbenlyst proamerikanske, som helhed omsorg for ikke at skade de kontakter og det samarbejde mellem de to stater, der har udviklet sig gennem årtier, især i détente-årene. De sovjetiskdanske forbindelser opretholdes ikke blot som helhed i det omfang, de
havde i den foregående periode, de har også på en række områder udviklet sig yderligere.

Sammenfattende kan man sige, at det er den sovjetiske vurdering af det bilaterale forhold, at Danmark opfører sig som forventeligt af et vestligt land.
Forbindelserne er – især i begyndelsen af 1980’erne – præget af det tilspidsede forhold mellem supermagterne. Samtidig understreges det i de sovjetiske dokumenter, at der ikke er større uløste problemer mellem de to stater,
og at kontakterne mellem dem stort set fortsætter som tidligere. Ligeledes
fremhæves den danske vilje til fortsat dialog. I overensstemmelse med tesen
om fredelig sameksistens blev Danmark i den sovjetiske selvforståelse et eksempel på, at det var muligt at etablere gode relationer mellem stater med
forskellige samfundssystemer.
Når forholdet til Danmark beskrives i så positive vendinger, kan det hænge
sammen med, at det var betydeligt bedre end forholdet til de fleste andre vestlige lande. Det var endvidere evident, at relationerne mellem Sovjetunionen
og Danmark i 1980’erne var mærkbart bedre end de sovjetiske relationer til
Norge og Sverige. Forholdet til Norge var dels præget i negativ retning af
Treholt-sagen, dels af en heftig pressedebat om NATO’s forstærkningsaftale
med Norge og etableringen af våbendepoter i Norge. Forholdet til Sverige var
belastet af ubådsaffærerne.10
10

At Sovjetunionens forhold til Danmark var bedre end til Norge og Sverige fremgår bl.a. af en
række dokumenter i UM’s arkiv. Fx depeche nr. I fra den danske ambassadør i Moskva, ThorningPetersen: Situationsberetning om det dansk-sovjetiske forhold, 15. februar 1985, UM 5.D.30.a.
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Også fra dansk side var der en positiv vurdering af forholdet til Sovjetunionen. I en notits fra en embedsmand i udenrigsministeriet november 1984 hedder det således:
„Der består ingen politiske problemer af bilateral karakter mellem
Danmark og Sovjetunionen. Besøgsudvekslingen mellem de to
lande har udviklet sig tilfredsstillende med kontakter på såvel udenrigsminister- som fagministerniveau. Der har tillige kunnet iagttages en god udvikling i kontakterne
på embedsmandsplan, hvor der
finder regelmæssige politiske kon- B. N. Pastukhov, Sovjetunionens ambassadør
sultationer sted mellem delegatio- i Danmark 1986-1989. (Den russiske ambassade).
ner fra de to lande. ... Mere generelt er det i øvrigt indtrykket, at man i Sovjetunionen opmærksomt følger
udviklingen i dansk sikkerhedspolitik, herunder i spørgsmål som forstærkningsaftaler og Norden som atomvåbenfri zone. Lejlighedsvise sovjetiske kommentarer hertil – f.eks. i forbindelse med NATO-øvelser og besøg
af allierede enheder i Danmark – synes imidlertid mindre skarpe end dem,
som i tilsvarende sammenhæng bliver Norge til del“.11

Sovjetunionens opfattelse af den militære situation på
nordflanken
Det var fortsat i perioden 1979-1991 Sovjetunionens vurdering, at Danmark
var fast forankret i NATO. I MID’s sammendrag af ambassadens årsrapport
for 1980 hedder det, at „den danske regering har udfoldet anstrengelser for
yderligere at styrke det militære og politiske samarbejde inden for NATO’s
rammer. Den har foretaget politiske forberedelser til at realisere en række
forholdsregler for at kunne modtage forstærkninger fra de allierede i en såkaldt „krisesituation“, herunder etablering af NATO-depoter til tung militær
udrustning på dansk territorium. Samtidig med det har regeringen indtaget
Endvidere telegram fra Per Carlsen til UM: Sovjetisk syn på Norden, 9. juli 1985, UM 5.D.30.a. samt
depeche nr. VI fra Thorning-Petersen: Sovjetisk syn på Norden og Danmark, 6. oktober 1986, UM
5.D.30.a.
11
Notits af Vagn Egebjerg 6. november 1984, UM 5.D.30.a. I udenrigsministeriets arkiv er der flere
lignede udsagn.
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en forsigtig holdning vedrørende den af NATO foreslåede forøgelse af forsvarsudgifterne, hvilket har ført til utilfredshed i NATO-kredse“.12
Det er karakteristisk for de sovjetiske dokumenter fra 1980’erne, at det understreges, at Danmark nu er dybt involveret i alliancens militære planlægning. I et notat fra MID oktober 1980 fremstilles det utvetydigt således, at
Danmark og også Norge og Island sammenlignet med 1960’erne og 1970’erne
nu i langt højere grad er blevet inddraget i NATO-samarbejdet, og at NATO’s
militære aktivitet i Nordatlanten i det hele taget er stærkt stigende. Det nævnes i notatet, at denne nye linje i NATO „søges retfærdiggjort ved påstande
om en såkaldt sovjetisk militær trussel, herunder en forøgelse af de sovjetiske
væbnede styrker og den sovjetiske flåde især på Kolahalvøen og i Østersøen“.
Om nordflankens øgede strategiske betydning for NATO hedder det i notatet:
„Mens denne flanke ved NATO’s oprettelse blev betragtet som perifer, så er
Norge, Danmark og Island i dag blevet omdannet til et vigtigt element i
Vestens militære strategi. Under de nuværende omstændigheder tildeles
disse lande i NATO’s aggressive planer rollen som et brohoved, som USA
og de andre førende lande i NATO har til hensigt at udnytte med det formål at sikre sig kontrol med havet og luftrummet i Nordatlanten,
Norskehavet og Nordsøen ud fra den betragtning, at der gennem disse områder går de korteste kommunikationslinjer for skibe, fly og raketter mellem Amerika og Europa. Ifølge NATO’s strateger skal dette i en „krisesituation“ gøre det muligt for NATO at anbringe flådestyrker i Atlanten, at forhindre den sovjetiske krigsflåde i at sejle ud til kamppositioner og at sikre
overførslen af tropper fra USA og Canada til Vesteuropa“.13
NATO’s militære aktivitet i Nordatlanten beskrives ganske detaljeret i notatet.
På Keflavik-basen er i årene 1977-80 kommet fly af typen „Phantom“ og
„Orion“, der kan medføre atomvåben, og ligeledes AWACS-fly. Og der er ved
at blive bygget et „system for kernevåbensikkerhed“, hvilket sædvanligvis sker
på steder, hvor der opbevares atomvåben. Til modernisering af baserne i Thule
og Søndre Strømfjord er der siden Carters tiltræden brugt over otte millioner
dollars. Der er planer om at bygge otte nye radionavigationssystemer af typen
„Loran-C“ til brug for de amerikanske atomubåde. Seks af dem skal ligge på
det norske fastland og to på Spitsbergen, hvilket er i direkte modstrid med
traktaten fra 1920. I Norge og Danmark moderniseres de militære lufthavne
og flådebaserne, og der bygges depoter til militær udrustning. NATO-øvelser
i Norge og Danmark bliver stadig hyppigere med deltagelse af stadig flere
12

„Vnutrenneje polosjenije i vnesjnjaja politika Danii“ [Danmarks indre forhold og udenrigspolitik],
27. februar 1981, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f. R-1019, ap. 4, b. 234, l. 100.
13
„Ob aktivisatsii dejatelnosti NATO na „severnom flange“„ [Om aktiviseringen af NATO’s virksomhed på „nordflanken“], 23. oktober 1980, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f. R-1019, ap. 4, b.
234, ll. 53-59.
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tropper. I 1978-79 er der underskrevet aftaler om opmagasinering på norsk
territorium af udrustning til underafdelinger af to brigader fra Canada og
Storbritannien. I 1979 er der indgået en aftale om, at dansk territorium skal
stilles til rådighed for amerikanske kampfly i „krisesituationer“. I en „krisesituation“ har NATO’s ledelse til hensigt at sende den 2. amerikanske marineinfanteridivision, der består af to brigader med op til 20.000 mand, til
Norge og Danmark. Disse brigader vil få tildelt 225 kampfly og 175 helikoptere. Efter bygningen af depoter til tung udrustning i Norge og Danmark vil
overførselstiden for disse tropper fra USA kunne forkortes fra en måned til to
døgn.
Endvidere understreges det i notatet, at USA og NATO ikke blot øger de
militære aktiviteter i Nordatlanten, men også lægger et betydeligt politisk
pres på landene i området. Dette sættes direkte i forbindelse med Carter-administrationens linje, der ifølge notatet går ud på „at øge spændingen og
bryde den etablerede militære ligevægt“. Carters politik beskrives således:
„Carter-administrationen går også ud fra, at en styrkelse af Norges og Danmarks militære potentiale og en øget amerikansk militær tilstedeværelse på
hele nordflanken, inklusive havområderne, vil bidrage til at styrke USA’s
politiske og ideologiske indflydelse i disse lande og til at bremse den tendens til en yderligere udvikling af disse landes „ikke-sanktionerede“ samarbejde med USSR, der begyndte at manifestere sig klart under détenten“.14
NATO’s øgede militære opbygning i Nordatlanten omtales også i flere andre
dokumenter fra denne periode. Den sovjetiske ambassadør i Danmark, B.
Pastukhov, skrev i juli 1986, at Danmark sammen med Norge og Island trækkes yderligere ind i de militære forholdsregler, der går ud på „at skabe militære betingelser på nordflanken, der er fordelagtige for USA og NATO“, samt
at „der tages konkrete forholdsregler til en operativ forberedelse af det danske territorium, så det kan modtage store allierede styrker, hvilket fører til en
ændring af Danmarks rolle i NATO’s strategiske og operativt-taktiske planer.
Med andre ord, Danmark knyttes stadig tættere til NATO’s forestillinger om
et foregribende slag i dybden mod Warszawapagtlandenes tropper“.15
NATO’s øgede militære aktivitet i Nordatlanten er ligeledes et fast tema i
artikler i sovjetiske tidsskrifter om international politik fra denne periode. I
en artikel fra 1984 nævnes det, at situationen i Nordeuropa i stadig højere
grad er præget af „en voksende militær aktivitet fra USA’s og en række NATOlandes side, der betragter dette område som deres forpost ved USSR’s nord-

14

Sst., l. 54.
„K peregovoram v Moskve s delegatsijej Presidiuma Folketinga Danii“ [Vedrørende forhandlingerne i Moskva med en delegation fra Danmarks Folketings Præsidium], 3. juli 1986, AVP RF f. 85,
op. 76, p. 109, d. 10, l. 71.

15

ØSTLIGE VURDERINGER AF DANSK SIKKERHEDSPOLITIK 1979-1991

609

kap. 83 rettet P

06/06/05

13:25

Side 610

vestlige grænser. Som et resultat af det er den militær-strategiske situation i
Nordeuropa i de sidste år blevet tilført en række nye momenter, der undergraver dette områdes mulighed for at forblive uden for internationale konflikter og international spænding“.16 Og i en artikel fra 1986 hedder det om
Danmark og NATO: „Hvad angår udførelsen af NATO-forpligtelserne og den
praktiske deltagelse i blokkens militære aktivitet i Nordeuropa viser Danmark
sig (med nogle undtagelser) som en ikke mindre loyal partner for USA og
NATO end de andre lande i alliancen. Efter det scenarium, der er udarbejdet
af de atlantiske strateger i Washington og Bruxelles, forbereder NATO sig på
at „tilegne sig“ det danske territorium som et brohoved for blokkens aggressive handlinger mod USSR og de andre socialistiske lande“.17 Herefter beskrives i artiklen lufthavne, baser, radarstationer m.v. i Danmark, i Grønland og
på Færøerne. Det er karakteristisk for denne og andre lignende artikler, at
Sovjetunionens egne militære forholdsregler i området overhovedet ikke omtales. Tværtimod understreges det, at den sovjetiske regering vil gøre alt for
at sikre freden i Nordeuropa.18
Sammenfattende kan man sige, at de sovjetiske dokumenter fra første halvdel af 1980’erne lægger stor vægt på den ændring, der efter sovjetisk opfattelse er sket med NATO’s øgede aktiviteter på nordflanken. Der er næppe
tvivl om, at Sovjetunionen var dybt bekymret for og følte sig truet af den forøgelse af Vestens militære styrke, der indledtes i Carters præsidentperiode og
fortsatte under Reagan. De sovjetiske beskrivelser af Danmarks og Norges
NATO-tilhørsforhold minder med udtryk som „brohoved“ og „aggressive planer“ om ordvalget i dokumenterne fra 1950’erne og første halvdel af 1960’erne.
De sovjetiske redegørelser for de militære forhold med vægten lagt på Vestens
konfrontationslinje står i modsætning til omtalen af de politiske relationer,
hvor grundtonen er vilje til dialog. En del af forklaringen herpå er nok, at de
militære beskrivelser omhandler Vesten som helhed, dvs. NATO, mens de politiske omhandler Danmark.

Sovjetunionens vurdering af Danmarks atomvåbenpolitik
Ligesom tidligere fremhæves det også i de sovjetiske dokumenter fra 1980’erne,
at Danmarks og Norges forbehold vedrørende base- og atomvåbenpolitikken
fra sovjetisk side betragtes som noget positivt. Imidlertid hævdes det nu gang
16

Ju. Denisov, „60 let otnosjenij mesjdu SSSR i stranami severnoj Jevropy“ [60 års relationer mellem
USSR og landene i Nordeuropa], Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer], 6, 1984, s. 37.
17
Ju. Denisov, „Sovetskij Sojus – Danija: rasvitije dobrososedskikh svjasej“ [Sovjetunionen –
Danmark: udviklingen af gode naboforbindelser], Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer],
7, 1986, s. 98.
18
Sovjetiske avis- og tidsskriftsartikler om NATO’s militære aktiviteter i Nordeuropa er behandlet i
Bent Jensen, Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig, 1987.
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på gang fra sovjetisk side, at denne politik er ved at blive udhulet, da der stadig oftere i danske og norske erklæringer tales om, at forbeholdet ikke gælder i krisesituationer. I notatet fra MID oktober 1980 om NATO’s øgede militære aktivitet på nordflanken formuleres det således:
„I de seneste år kan man iagttage en tendens til, at Norges, Danmarks og
Islands militære og politiske samarbejde med USA og de andre førende
lande i NATO øges, og til, at principperne i Norges og Danmarks „atompolitik“ og „basepolitik“ udhules. Særlig tydeligt er denne tendens begyndt at
vise sig i forbindelse med revurderingen i NATO’s planer af det norske og
danske territoriums strategiske betydning og ligeledes af betydningen af de
havområder i Nordatlanten og Arktis, der støder op til „nordflanken“. De
formuleringer, der benyttes af Norges og Danmarks officielle repræsentanter til at definere deres politik i spørgsmålet om stationering af kernevåben
og udenlandske tropper, bliver stadig mere udflydende. Indtil midten af
1970’erne taltes der om en afvisning af stationering af udenlandske væbnede styrker og kernevåben i fredstid, så længe Norge og Danmark ikke var
udsat for et angreb eller truslen om et angreb. I dag formuleres dette princip stadig oftere som en afvisning af stationering af udenlandske tropper og
kernevåben, når der ikke er „krisesituationer“. Endvidere har regeringerne
i Norge og Danmark ikke udarbejdet en entydig definition af begrebet
„krisesituation“, og de har heller ikke kunnet give et svar på spørgsmålet
om, hvilke organer der har kompetence til at afgøre, om der er tale om en
„krisesituation“ i regionen eller ej“.19
Det skal bemærkes, at den ovennævnte passus med ordlyden „afvisning af stationering af udenlandske væbnede styrker og kernevåben i fredstid, så længe
Norge og Danmark ikke var udsat for et angreb eller truslen om et angreb“
kun gjaldt Norge, og at den kun omfattede udenlandske baser, ikke atomvåben (se kapitel 26). Danmark havde på intet tidspunkt afgivet en erklæring
om ikke at ville oprette udenlandske baser på dansk territorium, sådan som
det påstås i den sovjetiske tekst.
Påstanden om, at det danske og norske base- og atomvåbenforbehold var
ved at blive afsvækket, genfindes i flere dokumenter fra denne periode. I et
brev september 1984 til chefen for MID’s skandinaviske afdeling skrev den
sovjetiske ambassadør i København, at „den danske doktrin om ikke-stationering i fredstid af udenlandske tropper og atomvåben på dansk territorium er

19

„Ob aktivisatsii dejatelnosti NATO na „severnom flange“„ [Om aktiviseringen af NATO’s virksomhed på „nordflanken“], 23. oktober 1980, Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas, f. R-1019, ap. 4, b.
234, ll. 55-56.
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ved at miste sin styrke. Det undergraver klart betydningen af den nævnte danske doktrin, der altid er blevet vurderet positivt af os“.20
Spørgsmålet blev også berørt under de dansk-sovjetiske politiske konsultationer august 1985. I det sovjetiske referat af konsultationerne hedder det
kort:
„Under drøftelsen af situationen i Nordeuropa blev det fra vores side sagt,
at Sovjetunionen har bemærket NATO’s øgede militære aktivitet i Nordeuropa, der er rettet mod at svække stabiliteten i denne vigtige region. I
den forbindelse blev det bemærket, at der var tegn på svækkelse og erosion
i Norges og også i Danmarks politik om ikke af have kernevåben og ikke at
have baser. Vi gjorde opmærksom på den kendsgerning, at udtrykket krisesituation i den sidste tid har fået stadig større udbredelse. Danskerne noterede sig tydeligvis dette, men gik ikke ind i en diskussion med os af disse
spørgsmål“.21
Også en række dokumenter i UM’s arkiv viser, at den sovjetiske regering
mente, at Danmarks atompolitik var ved at blive udhulet. Man var i Moskva af
den opfattelse, af etableringen af våbendepoter på dansk og norsk territorium og den øgede øvelsesaktivitet i området i sig selv var en udvanding af de
to landes basepolitik. Dette synspunkt blev naturligvis imødegået fra dansk
side.22
Det virker som om, man fra sovjetisk side har „glemt“, at Danmarks atomvåbenforbehold lige siden det blev fremsat i 1957 er blevet forsynet med tilføjelsen „under de foreliggende forudsætninger“, dvs. at den danske regering
bevarede muligheden for, at Danmark kunne få tilført atomvåben, hvis omstændighederne ændrede sig. Fra sovjetisk side fremstilles sagen i 1980’erne,
som om det var noget nyt, at forbeholdet ikke skulle gælde i en krisesituation.
I det sovjetiske kildemateriale er der ingen henvisninger til konkrete udtalelser af nordiske politikere om atomvåbenpolitikken. Der er blot en generel
omtale af danske og norske politikeres stadig hyppigere brug af ordet krisesituation, der sammen med våbendepoterne og NATO-troppernes øvelser
ifølge sovjetisk opfattelse betød, at den danske og norske atomvåbenpolitik
var ved at blive justeret i retning af, at atomvåben hurtigt ville kunne bringes

20

Mendelevitj til Farafonov, 27. september 1984, AVP RF f. 85, op. 74, p. 104, d. 11, l. 86.
„Sapis osnovnogo sodersjanija sovetsko-datskikh polititjeskikh konsultatsij“ [Referat af hovedindholdet af de sovjetisk-danske politiske konsultationer], 15. august 1985, AVP RF f. 85, op. 75, p. 109,
d. 8., ll. 26-27.
22
Se f.eks. referat af samtale mellem UM’s direktør og viceudenrigsminister Zemskov 27. februar
1979, UM 5.D.30a. Endvidere referat af samtale 6. november 1980 mellem den danske ambassadør
i Moskva, Steenberger, og viceudenrigsminister Zemskov, UM 5.D.30a, samt referat af samtale
mellem ambassadør Thorning-Petersen og 1. viceudenrigsminister Maltsev, amtel 550 12. juli 1985,
UM 5.D.30a.
21
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til Danmark og Norge. I virkeligheden var der ikke tale om nogen ændring i
den danske og norske regerings erklærede politik på dette område.
Den sovjetiske bekymring i denne sag indikerer, at man i Moskva fortsat var
klar over, at det danske atomvåbenforbehold hurtigt kunne bortfalde. Den
hyppige omtale af disse forhold fra sovjetisk side er et tegn på, at Sovjetunionen var ængstelig for NATO’s øgede militære styrke i Nordeuropa.
Moskvas påstand om, at Danmarks og Norges base- og atomvåbenpolitik var
ved at blive ændret i 1980’erne, var fast inventar i artikler i sovjetiske tidsskrifter om international politik, dvs. den indgik i propagandapolitikken. Også
her søgtes påstanden underbygget med omtale af det stigende antal NATOøvelser på nordflanken. Der argumenteredes for, at de mange øvelser med
deltagelse af et stort antal soldater betød, at der mere eller mindre konstant
var udenlandske tropper i Danmark og Norge, og at de to landes basepolitik
derved i realiteten var blevet undergravet. Endvidere lagdes der i artiklerne
vægt på, at en stor del af øvelserne havde til formål at træne overførslen af forstærkningsstyrker, og at der i Danmark og Norge var bygget depoter til tung
militær udrustning.23
I et sovjetisk værk fra 1984 om atomvåbenproblematikken i Norden suppleredes omtalen af den danske og norske atomvåbenpolitik med trusler, der
vækker mindelser om Bulganin-brevene til den danske regering i 1957:
„Nogle nordiske landes reserverede holdning til ideen om en atomvåbenfri zone i regionen viser først og fremmest, at de ikke er villige til at give afkald på muligheden for, at udenlandske atomvåben kan stationeres på deres territorier. Som vi tidligere har nævnt, ønsker Danmark og Norge at
være sikre på, at der er en mulighed for, at sådanne våben kan blive overført til deres territorier og blive anvendt af de allierede i NATO i en uklar
„krisesituation“. Man kan kun håbe, at de ikke for alvor har til hensigt at tillade atommagterne at anvende atomvåben fra deres territorier, ellers ville
det være at begå selvmord, mens man søgte frelse“. ... „Den blotte tilstedeværelse af sådanne våben i disse lande, uanset hensigterne med hensyn til
deres brug, ville bringe landenes sikkerhed i fare. Logikken i begreberne
„inddæmning“ og „afskrækkelse“ indeholder – for så vidt det angår
Danmark og Norge – ingen konstruktive elementer, mens støtte fra disse
lande til NATO’s atomstrategi udsætter deres befolkninger for en alvorlig
trussel“.24
23

P. Krymov, „Sovetskij Sojus i severnyje strany“ [Sovjetunionen og de nordlige lande],
Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer], 8, 1979, s. 19-20. Ju. Denisov, „60 let otnosjenij
mesjdu SSSR i stranami severnoj Jevropy“ [60 års relationer mellem USSR og landene i
Nordeuropa], Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer], 6, 1984, s. 37. Ju. Denisov, „Sovetskij
Sojus – Danija: rasvitije dobrososedskikh svjasej“ [Sovjetunionen – Danmark: udviklingen af gode naboforbindelser], Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer], 7, 1986, s. 98.
24
L. Voronkov, Non-Nuclear Status to Northern Europe, 1984, s. 122.
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Sovjetunionens opfattelse af det sikkerhedspolitiske flertal i
Folketinget 1982-88
Folketingets sikkerhedspolitiske flertal i perioden 1982-1988 er behandlet andetsteds i udredningen, se kapitel 69-72. Her skal udelukkende gøres rede for
den sovjetiske opfattelse af dansk sikkerhedspolitik i de år, sådan som den
fremtræder i nogle indberetninger fra ambassaden i København til MID. Da
det interne sovjetiske kildemateriale om dette emne er begrænset, vil indholdet af disse indberetninger blive præsenteret bredt.

To indberetninger december 1983
Den første vurdering i kildematerialet af det sikkerhedspolitiske flertals betydning findes i en indberetning fra december 1983.25 Hovedindholdet af den er
en ganske detaljeret redegørelse for Folketingets debat 10. november 1983.
Det var den debat, der endte med, at socialdemokraterne og de radikale vedtog en dagsorden, der opfordrede regeringen til aktivt at arbejde for, at Danmark forblev atomvåbenfrit gennem etablering af en atomvåbenfri zone samtidig med, at Danmarks medlemskab af NATO bekræftedes. Indberetningen
er skrevet af S. Rjabkov, der var referent ved ambassaden. Med håndskrift er
der på forsiden tilføjet: „Til kammerat D.A. Vasiljev: Indberetningen er god,
den bør anføres i oversigten over diplomatpost“. Selv om forfatteren havde en
underordnet stilling (en referent rangerede under en ambassadesekretær i
det diplomatiske hierarki), er indberetningen således blevet vurderet som væsentlig i MID.
Det siges i indledningen, at den danske befolkning under de tilspidsede
internationale forhold i stigende grad er bekymret for, at der skal komme en
atomkrig, og at fredsbevægelsen har øget sin aktivitet blandt de danske politikere, i første række socialdemokrater og socialister. Opfattelsen af, at det er
nødvendigt for Nordeuropa at fremsætte selvstændige initiativer for at mindske atomoprustningen, bliver i denne situation mere og mere populær. De
konstruktive sovjetiske forslag 1981-83 om en atomfri zone i Nordeuropa siges at have haft en mærkbar indvirkning på hele det politiske spektrum i
Danmark og at have stimuleret diskussionen om, hvordan idéerne konkret
kan realiseres. Også den øgede interesse for en atomfri zone i de andre nordeuropæiske lande, især Sverige, har virket befordrende for diskussionen af
dette spørgsmål i Danmark. Blandt de faktorer, der har ført til en øget interesse for en atomfri zone, nævnes også, at udenrigspolitiske temaer er begyndt

25

„O positsii Danii po probleme sosdanija besjadernoj sony na severe Evropy“ [Om Danmarks stilling til oprettelsen af en kernevåbenfri zone i Nordeuropa], 22. december 1983, AVP RF f. 85, op.
73, p. 100, d. 12, ll. 102-112.
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at spille en større rolle i den indenrigspolitiske kamp, hvilket især debatterne
i Folketinget i 1983 har vist.
Videre hedder det, at „til trods for et øget pres fra NATO og USA, rettet
mod yderligere at inddrage de nordeuropæiske medlemmer af alliancen i de
militær-strategiske forholdsregler, optræder Danmark – hvis interesser objektivt ikke falder sammen med Washingtons – stadig oftere i rollen som NATO’s
„uromager“ og bevæger sig i retning af en vis korrektion af sin officielle holdning til de vigtigste sikkerhedspolitiske spørgsmål. Denne korrektion, der
ikke altid er tilstrækkeligt konsekvent og stabil, afspejler indenrigspolitiske
processer, der som helhed udvikler sig i retning af, at danskerne får en mere
realistisk vurdering af den nuværende situation i verden. Korrektionen ville
dog være umulig ved en sammensætning af Folketinget, der var mindre gunstig for Socialdemokratiet, SF, VS og de radikale. Debatterne i Folketinget i
1983, herunder debatten 10. november om Danmarks stilling i NATO’s kernevåbenstrategi, viste, at det udenrigspolitiske flertal havde mulighed for i realiteten at påtvinge regeringen sine synspunkter ved at opnå reelle indrømmelser fra den og ved at opnå, at der i NATO skulle gennemføres en „særlig“,
„socialdemokratisk“ linje“.26
Den særprægede formulering ovenfor „at danskerne får en mere realistisk
vurdering af den nuværende situation i verden“ er karakteristisk for den officielle sovjetiske sprogbrug og tankegang. Dermed menes, at danskerne er
rede til at acceptere Sovjetunionens øgede styrke på dette tidspunkt. Det må
siges at være sovjetisk ønsketænkning. I øvrigt var situationen i begyndelsen
af 1980’erne den, at Sovjetunionen ikke stod stærkere, men tværtimod svagere end USA – og at det år for år gik stadig dårligere for Sovjetunionen og
dens allierede. Det var KGB og ledelsens inderkreds som nævnt i indledningen til dette kapitel udmærket klar over. Den slags ubekvemme kendsgerninger tilkom det imidlertid ikke embedsmænd i udenrigsministeriet at formulere i deres indberetninger.
Videre nævnes det i indberetningen, at regeringen på grund af presset fra
oppositionen har foretaget en ændring af sin taktik i spørgsmålet om en
atomfri zone. „Uden på nogen måde at afvige fra deres principielle vurdering
af den nuværende situation og af udviklingsperspektiverne på dette område
og samtidig med at de som helhed bevarer alle de vigtigste elementer i deres
holdning til en atomfri zone uændret, er regeringspartierne gået ind på en
mere bred diskussion, herunder på officielt niveau, af emnet et atomfrit
Norden“. Som et eksempel på interessen for at føre mere reelle diskussioner
om det spørgsmål nævnes det, at Uffe Ellemann-Jensen på FN’s 38. Generalforsamling erklærede, at den danske regering i overensstemmelse med beslutningerne i et slutdokument fra Generalforsamlingen vedrørende nedrust-

26
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Uffe Ellemann-Jensen under et
møde med Sovjetunionens udenrigsminister Andrej Gromyko i
Moskva, 31. oktober 1983.
(Den russiske ambassade).

ning „støtter alle realistiske
bestræbelser på at oprette
atomfri zoner“.27 Som indberetningens forfatter selv
erkender, er der altså i dette
spørgsmål ikke sket nogen
ændring i den danske regerings holdning.
Indberetningen kommer
også ind på debatten i Socialdemokratiet om partiets sikkerhedspolitiske linje. Lasse Budtz citeres for
at have sagt, at Socialdemokratiet var imod enhver stationering af atomvåben
i Danmark i fredstid, i krisetid og i krigstid (Jyllandsposten 9. november
1983). Socialdemokratiets ledelse fandt det dog ifølge indberetningen ikke
muligt at formulere partiets holdning på den måde, da det uundgåeligt ville
føre til en revurdering af Danmarks rolle i NATO’s atomstrategi og til en ændring af NATO’s militærdoktrin i Nordeuropa.
Generelt fremhæves i indberetningen indenrigspolitiske og taktiske overvejelser som bestemmende for debatten 10. november 1983. Ligeledes betones forskellen mellem socialdemokrater og radikale på den ene side og SF og
VS på den anden side i spørgsmålet om, hvor yderligtgående dagsordenens
formuleringer om atomvåben i Danmark skulle være. Da socialdemokraterne
ifølge indberetningen ikke ønskede at fremprovokere et valg, blev deres mere
moderate dagsordenforslag vedtaget med Socialdemokratiets og de radikales
stemmer til stor fortrydelse for SF og VS. I indberetningen citeres teksten til
den vedtagne dagsorden og det nævnes, at den „som helhed var acceptabel
for regeringen“. Det nævnes også, at Schlüter under debatten udtrykte tilfredshed med, at Socialdemokratiet i spørgsmålet om en atomfri status for
Danmark „var blevet bange for sin egen skygge“.28
Ifølge indberetningens forfatter viste folketingsdebatten 10. november 1983,
at Socialdemokratiets holdning til en atomfri zone i Norden var tvetydig. På
den ene side tydede udtalelser af ledende socialdemokrater på, at partiet ville
gå ind for, at Danmark ikke under nogen omstændigheder skulle have tilført
atomvåben. Men på den anden side viste den vedtagne dagsorden, at Social27
28

Sst., l. 108.
Sst., l. 110.
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demokratiet i praksis ikke var villigt til at gå så langt, og at der var uenighed
blandt partierne i det sikkerhedspolitiske flertal. Det er derfor, indberetningens forfatter betegner ændringen i den danske holdning til en atomfri zone
som „utilstrækkelig“, dvs. ikke i tilstrækkelig grad i overensstemmelse med
Sovjetunionens opfattelse af dette spørgsmål. Ligeledes nævnes det i indberetningen, at „regeringspartierne sikkert vil bestræbe sig på at udhule det positive indhold af dagsordenen af 10. november“.
Alligevel hedder det til slut i indberetningen, at der med vedtagelsen af
dagsordenen 10. november 1983 „som helhed åbner sig gunstige muligheder
for at knytte Danmark til en mere realistisk holdning i spørgsmålet om oprettelsen af en kernevåbenfri zone i Nordeuropa“.29 Udtrykket „en mere realistisk holdning“ angiver, at indberetningens forfatter øjnede en mulighed for
en ændring af den danske holdning i dette spørgsmål i en for Sovjetunionen
gunstig retning.
Også en anden indberetning fra december 1983 omhandler det sikkerhedspolitiske flertal. Den er skrevet af andensekretær ved ambassaden J.
Voronin og S. Rjabkov (forfatteren til ovennævnte indberetning) og har følgende håndskrevne påtegning: „Til kammerat D.A. Vasiljev. Jeg synes, at dette
dokument bør omtales positivt i oversigten over diplomatpost“.30
Hovedindholdet i denne indberetning er, at selv om der i løbet af 1983 ikke
er sket større ændringer i den danske udenrigspolitik, så er politikken alligevel på grund af det sikkerhedspolitiske flertal til en vis grad blevet justeret i
en retning, der stemmer overens med sovjetiske interesser. I overensstemmelse med den måde, hvorpå man fra sovjetisk side ønskede at fremstille
egen indflydelse, understreger indberetningens forfattere effekten af den
sovjetiske politik sådan, som de opfattede den:
„I 1983 har sovjetstatens udenrigspolitiske kurs fortsat haft en positiv indflydelse på udformningen af Danmarks holdning til de væsentligste internationale problemer“. ...
„Samtidig med at den danske politik har bevaret sin tvetydighed, er den begyndt i noget mindre grad at blive bestemt af landets medlemskab af NATO
og EF og af tilhørsforholdet til gruppen af højtudviklede lande i
Vesteuropa. Synspunkterne hos det „udenrigspolitiske flertal“ i Folketinget
– og dermed hos det flertal af vælgerne, der står bag det – har spillet en stadig større rolle i udformningen af politikken. Ved siden af den direkte indflydelse på regeringens holdninger har den sovjetiske udenrigspolitiske
kurs haft en overordentlig stor indvirkning på det officielle Københavns

29

Sst., l. 112.
„O reaktsii v Danii na sovetskije vnesjnepolititjeskije initsiativy“ [Om reaktionen i Danmark på de
sovjetiske udenrigspolitiske initiativer], 22. december 1983, AVP RF f. 85, op. 73, p. 100, d. 12, ll. 113123.
30
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linje i internationale spørgsmål, formidlet af Socialdemokratiet og de venstresocialistiske partier, der i løbet af 1983 har demonstreret en realistisk og
ofte forholdsvis velovervejet tilgang til de grundlæggende problemer med
at bevare freden og styrke sikkerheden“. ... „Uden at den i det forløbne år
har undergået væsentlige ændringer har Danmarks udenrigspolitiske kurs
alligevel i betydelig grad udviklet sig på baggrund af en voksende erkendelse hos de danske politikere af realiteterne i den nuværende situation i
Europa og i verden, under påvirkning af de sovjetiske udenrigspolitiske initiativer“.31
Vedrørende udtrykket „realiteterne i den nuværende situation“ henvises til den
ovenstående kommentar. Hvad angår Sovjetunionens påståede indflydelse på
Danmarks udenrigspolitik er der ikke noget nyt i, at man fra sovjetisk side hævder, at en sådan indflydelse eksisterede og havde stor betydning for udformningen af dansk politik. Det havde siden 1950’erne været en fast bestanddel i
de sovjetiske dokumenter, både i ambassadeindberetninger og i notater fra
MID. Den stærkt begrænsede kildeværdi af sådanne udsagn betyder, at man
ikke på det grundlag kan drage konklusioner om, hvorvidt det var sovjetiske
synspunkter, der bestemte de sikkerhedspolitiske holdninger i Danmark.

Tre indberetninger fra 1986
Rjabkov er også ophavsmand til en indberetning fra juni 1986, nu med titlen
referent og sekretær. Som medforfatter optræder 1. sekretær ved ambassaden
S. Sjisjkin.32 Folketingets sikkerhedspolitiske flertal får i denne indberetning
den besynderlige betegnelse „det antimilitaristiske flertal“, hvilket kunne tyde
på, at forfatterne ikke rigtig er klar over, hvad sagen drejer sig om. Man skal
nok ikke lægge for meget i ordet „antimilitaristisk“ i denne forbindelse, men
betragte det som synonymt med „sikkerhedspolitisk“. Karakteristisk for indberetningen er påpegningen af, at den danske udenrigspolitik har to sider. På
den ene side er ikke blot oppositionen, men også regeringspartierne begyndt
at give udtryk for holdninger, der er mere positive over for Sovjetunionen
end tidligere. Og på den anden side er Danmark – ligesom det er fremhævet
i flere af de tidligere nævnte sovjetiske dokumenter – i de sidste år militært
blevet dybere involveret i NATO’s aktiviteter. I indberetningen udtrykkes det
på denne måde:

31

Sst., ll. 113-14.
Nekotoryje soobrasjenija o vosmosjnom rasvitii politiko-propagandistskogo obespetjenija sovetskikh vnesjnepolititjeskikh initsiativ“ [Nogle betragtninger om en mulig udvikling til politisk og propagandistisk sikring af de sovjetiske udenrigspolitiske initiativer], 19. juni 1986, AVP RF f. 85, op. 76,
p. 109, d. 10, ll. 140-148.
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„Mens socialdemokraterne, venstresocialisterne, folkesocialisterne og til
dels de radikale indtil begyndelsen af 1980’erne ret konsekvent støttede
princippet om „lige ansvar“ hos USSR og USA for den voksende krigsfare,
så understreger de i forbindelse med, at det antimilitaristiske flertal i
Folketinget er blevet styrket, stadig tydeligere De Forenede Staters ansvar,
de tilskriver os betydeligt mindre negativt, og de deler mange elementer i
vores udenrigspolitiske holdninger. Samtidig er de borgerlige regeringspartier, der for ikke særlig lang tid siden betingelsesløst støttede den amerikanske politik og anklagede Sovjetunionen for alle internationale komplikationer, nu tilfredse, når det lykkes dem at dreje diskussionen af det ene
eller det andet udenrigspolitiske spørgsmål i retning af tesen om „lige ansvar“. I enkelte tilfælde begynder de endda at hælde til vores opfattelse og
at fremsætte synspunkter, der er ret tæt på det antimilitaristiske folketingsflertals linje“. ...
„Parallelt med denne udvikling er der imidlertid i de sidste år, især efter
NATO’s vedtagelse af doktrinen om fremskudt forsvar, sket en mærkbar
stigning i Danmarks militære aktivitet i NATO og af NATO’s i Danmark, i
første række vedrørende moderniseringen af NATO’s infrastruktur på dansk
territorium med det formål at udvide mulighederne for at modtage allierede forstærkningsstyrker. Danmark knyttes stadig mere aktivt til det integrerede militære samarbejdssystem i NATO. Der sker en forøgelse af de
danske væbnede styrkers kampberedskab i overensstemmelse med kravene
fra NATO’s ledende organer“.33
Det konkluderes i indberetningen, at den danske udenrigspolitik og militærpolitik er tvetydig. Det er i det hele taget en gennemgående vurdering af
Danmark i de sovjetiske dokumenter fra 1980’erne, at en politisk udvikling,
der på nogle punkter betragtes som positiv af Sovjetunionen, går hånd i hånd
med en af Sovjetunionen uønsket militær udvikling i retning af en styrkelse af
NATO i Nordeuropa.
Denne vurdering genfindes i en indberetning fra juli 1986 skrevet af den
sovjetiske ambassadør i København B. Pastukhov. Heri hedder det:
„Den vigtigste særegenhed ved udformningen af Danmarks udenrigspolitik
i dag består i, at den på mange måder skabes under påvirkning af de oppositionspartier, der udgør det såkaldte antimilitaristiske flertal i Folketinget
(Socialdemokratiet, SF, venstresocialisterne og de radikale). De 19 dagsordener fra de sidste år vedrørende international politik og militærpolitiske
spørgsmål (se bilaget), der er vedtaget med dette flertals stemmer, har til-

33

Sst., ll. 140-41.
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ført og tilfører et væsentligt element af realisme i den danske regerings
udenrigspolitiske kurs, og styrker den danske oppositionelle holdning til
de farligste sider af Reagan-administrationens militære og internationale
kurs. Det nuværende kendetegn ved den danske udenrigspolitiske og militærpolitiske kurs, der i en hel række af sine elementer går på tværs af USA’s
og NATO’s målsætninger, bidrager til at skabe revner på det politiske område mellem USA og vesteuropæerne“.34
Denne beskrivelse af dansk udenrigspolitik står imidlertid ikke alene i ambassadørens indberetning. Straks efter hedder det, at der „parallelt med den voksende oppositionelle linje over for de farligste sider af Reagan-administrationens udenrigs- og militærpolitik udvikler sig en anden proces, der virker i
modsat retning: Danmark trækkes ind i NATO’s militære forholdsregler, og
landet knyttes tættere til forestillingerne om et „foregribende“ slag, dvs. et
førsteslag mod USSR og de andre socialistiske lande. I den sammenhæng
foregår der en dyb erosion af visse sider af den danske kernevåben- og basepolitik, ifølge hvilken kernevåben og udenlandske militærbaser ikke kan stationeres på dansk territorium i fredstid“.35
Ambassadørens opfattelse af, at dansk udenrigspolitik på mange måder skabes under påvirkning af det sikkerhedspolitiske flertal, modificeres af ham
selv i et andet dokument, hvor han skriver, at regeringen har svært ved at affinde sig med det sikkerhedspolitiske flertals beslutninger (se nedenfor). I
forbindelse med de to forskellige tendenser, der efter sovjetisk opfattelse gør
sig gældende i dansk udenrigspolitik og militærpolitik, nævnes det, at „elementerne af realisme for tiden er klart de fremherskende“. Dvs. at man fra
sovjetisk side fremhæver de sider af dansk udenrigspolitik, der passer ind i
Sovjetunionens opfattelse af verden.
Endnu et dokument fra det sovjetiske udenrigsministeriums arkiv kaster lys
over det sovjetiske syn på det sikkerhedspolitiske flertals betydning for dansk
udenrigspolitik. Det er en redegørelse for nogle kendetegn ved den politiske
situation i Danmark, som ambassadør Pastukhov udarbejdede til brug for de
politikere og embedsmænd, der i august 1986 i Moskva skulle modtage en delegation fra Folketingets præsidium. Det hedder heri:
„I de seneste år har Danmarks officielle holdning til udenrigspolitiske og
militærpolitiske spørgsmål stadig oftere været i modstrid med USA’s og
NATO’s linje, der er rettet mod at opnå militært overherredømme. Således

34
„O positsii Danii po osnovnym mesjdunarodnym voprosam“ [Om Danmarks stilling til de vigtigste
internationale spørgsmål], 3. juli 1986, AVP RF f. 85, op. 76, p. 109, d. 10, l. 9. I et bilag er de 19 sikkerhedspolitiske dagsordener, der er vedtaget af Folketinget siden december 1982, oversat til russisk.
35
Sst.
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er det danske Folketing gået imod opstillingen af de amerikanske mellemdistanceraketter i Vesteuropa og imod en realisering af militære programmer i rummet samt Danmarks deltagelse i disse. Og Folketinget er gået ind
for, at der hurtigt skal gennemføres et forbud mod alle kernevåbenforsøg,
at der skal indgås en international traktat om ikke-førstebrug af atomvåben, og at arbejdet i retning af oprettelse af en kernevåbenfri zone i Nordeuropa skal fortsættes. I samtaler om disse spørgsmål er det dog nødvendigt at have for øje, at de nævnte særegenheder ved den danske stats politik er et resultat af beslutninger i Folketinget, vedtaget af venstreoppositionen – det såkaldte antimilitaristiske flertal bestående af socialdemokrater,
radikale, folkesocialister og venstresocialister – imod højrecentrumsregeringen. Regeringen har svært ved at affinde sig med disse beslutninger:
Partierne i regeringskoalitionen – de konservative, venstre, centrumdemokraterne og kristeligt folkeparti – stemmer som regel imod de pågældende
folketingsdagsordener, og kun i enkelte tilfælde afholder de sig fra at
stemme. Da regeringen søger at undgå valg i utide, er den ikke desto mindre tvunget til forholdsvis loyalt at udføre de beslutninger, der er påtvunget
den af det antimilitaristiske folketingsflertal, og den indfører forbehold,
der afspejler Danmarks særlige stilling, i teksterne til kommunikéer og andre dokumenter fra NATO’s politiske og militære organer, hvilket i den sidste tid har medført, at der fra disse dokumenter er blevet fjernet bestemmelser, der er i modstrid med den officielle danske holdning“.36
At den beskrevne situation blev vurderet som værende fordelagtig for Sovjetunionen ses af det råd, som ambassadøren henstiller til sine landsmænd at
følge under samtalerne med de danske politikere. Da den danske delegation
består af repræsentanter for begge grupperinger i Folketinget, bør russerne
„udvise særlig forsigtighed og takt ved vurderingen af de for os fordelagtige
særegenheder ved Danmarks udenrigspolitiske kurs, eftersom alle klart positive udtalelser i den forbindelse uundgåeligt vil blive udnyttet af regeringskoalitionen mod det antimilitaristiske folketingsflertal“.37
I øvrigt indeholder ambassadørens orientering denne karakteristik af den
danske regering og dens forhold til USA:
„Danmarks regering og også de borgerlige partier, den består af, hører absolut ikke til de retlinede tilhængere af Reagan-administrationen, skønt de
er rede til at gå længere end Socialdemokratiet i deres støtte til USA’s udenrigspolitiske kurs. Ansvaret for tilspidsningen af de sovjetisk-amerikanske

36

„K peregovoram v Moskve s delegatsijej Presidiuma Folketinga Danii“ [Vedrørende forhandlingerne i Moskva med en delegation fra Danmarks Folketings Præsidium], 3. juli 1986, AVP RF f. 85,
op. 76, p. 109, d. 10, ll. 67-68.
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relationer og af den internationale situation som helhed forsøger de som
hidtil at lægge først og fremmest på USSR, men alligevel viser de en reel bekymring for situationen i verden, og i den sidste – og især den allersidste –
tid har de stadig mere tilstræbt en selvstændig sammenligning af de to supermagters holdninger til de grundlæggende spørgsmål om en begrænsning af våbenkapløbet og en regulering af de regionale konflikter. Denne
udvikling har ganske naturligt ført de danske regeringspartier til en mere
konstruktiv opfattelse af vores udenrigspolitiske argumentation“.38

Sovjetiske tidsskriftsartikler om det sikkerhedspolitiske flertal
Folketingets sikkerhedspolitiske flertal er også behandlet i artikler i sovjetiske
tidsskrifter om international politik. Vurderingerne af Danmarks sikkerhedspolitik er her i overensstemmelse med vurderingerne i de ovennævnte ambassadeindberetninger.
I en artikel fra 1986 nævnes de vigtigste af det sikkerhedspolitiske flertals
dagsordener. Om en atomvåbenfri zone i Norden hedder det, at „den danske
regering ikke afviser idéen, men heller ikke viser beredvillighed til at gennemføre den i praksis, da den i dette spørgsmål orienterer sig efter NATO’s
linje“. Det nævnes også, at regeringen har søgt at svække og splitte det sikkerhedspolitiske flertal og at skille Socialdemokratiet fra den øvrige opposition
og få det til at indgå kompromiser.
Om Socialdemokratiet siges det i artiklen, at partiet spiller den førende
rolle i „antiraketflertallet“, og at der i dets „udenrigspolitiske orientering i de
seneste år har vist sig en række nye positive momenter. Socialdemokraterne
forbliver faste tilhængere af Danmarks medlemskab af NATO og understreger, at de ikke ønsker at bidrage til en svækkelse af alliancen. Samtidig med
det støtter de ikke USA’s linje, der er rettet mod konfrontation med
Sovjetunionen og mod at bryde den eksisterende militær-strategiske ligevægt
i Europa og i verden som helhed. I overensstemmelse med det program, der
blev vedtaget på partiets sidste kongres (i 1984), går Socialdemokratiet ind
for, at Danmark skal forblive atomvåbenfrit ikke blot i fredstid, men også i krisetid og krigstid“.39
I artiklen, der som altid afspejler den officielle sovjetiske holdning, konstateres det således, at det sikkerhedspolitiske flertal ikke har ført til nogen reel
ændring af regeringens syn på en atomvåbenfri zone i Norden. Også vurderingen af Socialdemokratiet er interessant derved, at artiklens forfatter nævner Socialdemokratiets program fra 1984 med dets ønske om dansk atomvå-

38

Sst.
Ju. Denisov, „Sovetskij Sojus – Danija: rasvitije dobrososedskikh svjasej“ [Sovjetunionen –
Danmark: udviklingen af gode naboforbindelser], Mesjdunarodnaja Sjisn [Internationale relationer],
7, 1986, s. 98-106.
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benfri status i fredstid, krisetid og krigstid og samtidig understreger, at partiet
fortsat fuldt ud støtter det danske medlemskab af NATO.

Vurderinger fra den danske ambassade i Moskva
I det følgende vil de indtryk, man på den danske ambassade i Moskva havde
af den sovjetiske opfattelse af Danmarks sikkerhedspolitik i 1980’erne, blive
præsenteret. Der bliver i indberetningerne til udenrigsministeriet i København skelnet mellem de to sider af Sovjetunionens udenrigspolitik: Den officielle, der førtes ad de diplomatiske kanaler, og den propagandaorienterede
påvirkningspolitik, der især førtes i pressen. På det officielle plan blev det sikkerhedspolitiske flertals aktiviteter ifølge indberetningerne mødt med taktfuld tavshed og betragtet som et internt dansk problem, man fra sovjetisk side
ikke skulle blande sig i. I påvirkningspolitikken har man derimod forsøgt at
udnytte de propagandamæssige muligheder, der kunne udledes af den specielle sikkerhedspolitiske situation i Danmark.
Den danske ambassadør i Moskva, R. Thorning-Petersen, konstaterede således i november 1984, „at ingen af ambassadens samtalepartnere i MID i de
snart 14 måneder, hvor jeg har været på posten her, på noget tidspunkt har
søgt at komme ind på de særlige vilkår, som i denne periode har været gældende for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik eller på folketingets forskellige vedtagelser herom. Hermed være ingenlunde sagt, at man også har afstået fra operationer sigtende direkte mod den danske opinion eller fra at udnytte de propagandamæssige gevinster, som har kunnet indhentes herfra,
hvorom sovjetisk presse til stadighed vidner“.40
To år senere gav Thorning-Petersen udtryk for den samme opfattelse af det
sovjetiske syn på dansk sikkerhedspolitik:
„Ved samtaler med officielle sovjetiske instanser understreges det uopfordret
og gang på gang, at man fra sovjetisk side ikke ønsker at blande sig i den danske sikkerhedspolitiske debat, endsige at slå mønt heraf. Ved afgivelsen af disse
forsikringer synes man ikke at have taget den sovjetiske presse i ed. Den,
som daglig følger sovjetisk pressedækning af Danmark og især de officiøse lederartikler – skrevet under pseudonymer, som dækker over ambassaden bekendte embedsmænd i udenrigsministeriet, den militære ledelse og partisekretariatet – modtager indtrykket af et samfund, hvor et overvældende folkeligt flertal hindres i at udfolde sine bestræbelser på at følge Sovjetunionens
initiativer for fred og afspænding af nogle „onde kræfter“, der som „håndlangere for USA“ kun arbejder på at spænde ben for afspændingen“.41

40
41

Telegram fra Thorning-Petersen til chefen for P.4., Egebjerg, 26. november 1984, UM 5.D.30a.
Depeche nr. VI: Sovjetisk syn på Norden og Danmark, 6. oktober 1986, UM 5.D.30.a.
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Vedrørende den sovjetiske opfattelse af dansk sikkerhedspolitik og af
Danmarks betydning i Sovjetunionens Europapolitik leverede den danske
ambassadør denne analyse:
„Der er næppe tvivl om, at de nordiske lande i sovjetiske øjne udgør et i forhold til andre eksceptionelt stabilt og rimeligt problemfrit område“... [De
nordiske landes] forskellige sikkerhedspolitiske placering er et faktum,
man for længst har akkviesceret ved. Trods det nordatlantiske områdes stigende betydning i sovjetisk strategi tyder intet på, at ændringer i eller blot
modificering af de nordiske staters sikkerhedspolitiske status har nogen høj
prioritet i sovjetisk udenrigspolitik. Udviklingen følges vel nøje, og en kontinuerlig række af avisartikler indeholder i overensstemmelse med sovjetisk
presseskik flere „løftede pegefingre“ end bestræbelser på at indkassere politiske gevinster. Alligevel er det øjensynligt, at interessen er koncentreret
om andre, mere problem- og risikofyldte områder i Europa“.42
Thorning-Petersen drog selv følgende konklusion af den sovjetiske udenrigsledelses syn på forholdet til Danmark:
„At Danmark indgår med knapt marginal vægt i USSR’s udenrigspolitiske
overvejelser, at den politiske udvikling i Danmark, hvor en borgerlig regering må og accepterer at leve med et andet udenrigs- og sikkerhedspolitisk
flertal i Folketinget nu er så vel „på skinner“, at det anses ufornødent at yde
særlige koncessioner til styrkelse af nævnte flertals politiske troværdighed i
Danmark, samt endeligt, at denne situation i virkeligheden i sovjetiske øjne
anses som den realistisk optimale“.43
Sammenfattende kan det konstateres, at det var den danske ambassadørs opfattelse, at Moskva generelt betragtede Norden som et lavspændingsområde
og forholdet til Danmark som stabilt. Den sovjetiske regering accepterede det
danske medlemskab af NATO. Den sikkerhedspolitiske debat i Danmark blev
fulgt med interesse; fra officiel sovjetisk side blandede man sig ikke i disse
spørgsmål, men udnyttede samtidig i pressen de propagandamæssige fordele,
situationen frembød.
Det kan tilføjes, at statsminister Schlüter til sine nordiske statsministerkolleger
videregav følgende indtryk fra sit besøg i Moskva oktober 1986: „Sikkerhedspolitisk
fik jeg en klar fornemmelse af, at man går ud fra og accepterer vort NATOmedlemskab og den solidaritet med vore allierede, som det er udtryk for“.44
42

Depeche nr. V: Sovjetunionen som europæisk nabo, 20. december 1984, UM 5.D.1.
Brev fra Thorning-Petersen til departementschef i UM Benny Kimberg, 9. september 1986, UM
5.D.30a.
44
Talepunkter til uformelt frokostmøde mellem de nordiske statsministre 26. november 1986, 19.
november 1986, UM 5.D.30.a
43
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Poul Schlüter under et møde med Mikhail Gorbatjov. Ved siden af Poul Schlüter ses statsministeriets departementschef Peter Wiese † og udenrigsministeriets direktør, ambassadør Otto E.
Møller. Sammen med Gorbatjov sidder rådgiveren Anatolij Tjernjajev. Moskva, 21. september
1986, kort tid før mødet i Reykjavik mellem Reagan og Gorbatjov. (Den russiske ambassade).

Sovjetunionen og det danske Socialdemokrati
Den sovjetiske regering udviste i 1980’erne stor interesse for Socialdemokratiet. Lige siden midten af 1960’erne havde man fra sovjetisk side forsøgt at få
etableret officielle partiforbindelser mellem SUKP og Socialdemokratiet. Det
lykkedes i 1984. Kontakterne mellem de to partier indledtes allerede, mens
Socialdemokratiet havde regeringsmagten. I februar 1979 var en delegation
fra Socialdemokratiet i Moskva. Det var et led i den sovjetiske politik over for
Vesten at søge at etablere kontakter til socialdemokratierne; det danske
Socialdemokrati var det sidste i rækken af partier, der besøgte Moskva i den
forbindelse. Under opholdet mødtes socialdemokraterne med ledende partifunktionærer fra SUKP’s centralkomité. Ud over det danske referat (se kapitel 71) findes der et internt sovjetisk referat af dette møde.45 Ifølge det sovjetiske referat erklærede russerne, at de „for at standse rustningskapløbet og sikre
45

„Ob informatsii dlja rukovodstva Kompartii Danii. Postanovlenije Sekretariata TsK KPSS“ [Om information til ledelsen af Danmarks Kommunistiske Parti. Forordning fra SUKP’s CK’s Sekretariat],
22. februar 1979, RGANI f. 4, op. 24, d. 835, ll. 103-108. Referatet findes i et telegram fra CK til den
sovjetiske ambassadør i Danmark. Ambassadøren får instruks om at henvende sig til formanden for
DKP og informere ham om mødet. Det er interessant, at man fra sovjetisk side har fundet det nødvendigt at meddele de danske kommunister, at SUKP nu havde indledt en anden kurs over for de
danske socialdemokrater, der tidligere blev betegnet som klasseforrædere og kommunisternes
hovedfjende i kampen om arbejderklassens gunst. Det danske referat er skrevet af Poul Nielson; det
findes i ABA 500, Socialdemokratiets arkiv, kasse 821.
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freden var rede til at samarbejde med alle progressive og fredselskende kræfter, og at de tillagde det stor betydning, at et sådant samarbejde udvikledes
mellem kommunister og socialdemokrater“. Det blev fra sovjetisk side understreget, at „det i den nuværende situation var nødvendigt at mobilisere en indsats fra alle progressive kræfter i verdensoffentligheden, og især fra de partier,
der byggede på arbejderklassens støtte, til aktive handlinger for at standse
rustningskapløbet“. De danske socialdemokrater erklærede, at der „under de
nuværende omstændigheder ikke var grundlag for et samarbejde med de
danske kommunister, især i spørgsmål vedrørende landets indenrigspolitik“.
Om NATO fastslog socialdemokraterne, at „deres lands udtræden af denne
blok ville kunne føre til, at den eksisterende ligevægt i Europa blev ødelagt.
De understregede samtidig vigtigheden af at fortsætte afspændingsprocessen
og udvikle dialogen mellem Sovjetunionen og de vestlige lande“. Referatet
slutter med en konstatering af, at den socialdemokratiske delegations besøg
var „nyttigt“, og at det „til en vis grad kan bidrage til at svække de antikommunistiske synspunkter i ledende socialdemokratiske kredse og til at knytte de
danske socialdemokrater til deltagelse i det internationale samarbejde om
fred, afspænding og standsning af rustningskapløbet“.
I oktober 1984 var en socialdemokratisk tremandsdelegation i Moskva,
hvor den mødtes med ledende centralkomitémedlemmer, heriblandt formanden for CK’s internationale afdeling Boris Ponomarjov. Desværre er det
interne sovjetiske referat af dette møde ikke tilgængeligt, men de danske deltageres beskrivelse af mødet, der bl.a. omhandlede mulighederne for at oprette en atomvåbenfri zone i Norden, er kendt (se kapitel 71). Kontakten mellem de to partier videreførtes i 1987, hvor en delegation fra SUKP’s CK besøgte Danmark.46

Sammenfatning
Set fra Moskva var Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik i perioden 19791991 karakteriseret af flere tendenser. I internationale spørgsmål fulgte den
danske regering i store træk de førende NATO-landes politik. I tiden frem til
1982, hvor Socialdemokratiet havde regeringsmagten, var den danske regering på nogle punkter kritisk over for USA. Regeringen delte ikke Reagan-administrationens hårde linje over for Sovjetunionen i menneskerettighedsspørgsmålet, og den var bekymret for, at USA’s konfrontationspolitik over for
Sovjetunionen skulle ødelægge mulighederne for afspænding.

46
„Sotsial-demokratitjeskaja Partija Danii“ [Danmarks Socialdemokrati], 13. juli 1989, GARF f.
10026, op. 4, d. 2787, ll. 16-19. Kort notat der indeholder en oversigt over kontakterne mellem de
to partier i 1980’erne. Socialdemokratiets udenrigspolitiske synspunkter gengives kort; bl.a. siges
det, at socialdemokraterne har „en positiv opfattelse af sovjetiske udenrigspolitiske initiativer“.
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De forværrede relationer mellem supermagterne satte især i periodens begyndelse deres præg på det bilaterale forhold, men i øvrigt var det som helhed den sovjetiske opfattelse, at der ikke var større uløste problemer mellem
de to stater, og at Danmark var interesseret i at fortsætte dialogen fra détenteårene.
Hvad angår den militære situation var billedet ifølge sovjetiske iagttagere
det, at Danmark fra ca. 1980 i langt højere grad end tidligere blev inddraget
i samarbejdet inden for NATO og blev styrket bl.a. ved en modernisering af
den militære infrastruktur, der forbedrede mulighederne for at modtage forstærkningsstyrker. I forbindelse med de mange bredt anlagte NATO-øvelser
på nordflanken og på grundlag af en angiveligt hyppigere brug af ordet
„krisesituation“ i danske politikeres udtalelser var det Sovjetunionens opfattelse, at det danske atomvåbenforbehold var ved at blive udhulet.
Den danske sikkerhedspolitik i 1980’erne havde efter sovjetisk opfattelse to
sider. Den ene side var den ovennævnte tiltagende involvering i NATO-samarbejdet og den deraf følgende styrkelse af Danmarks militære position. Den
anden side var den linje, der kom til udtryk i det sikkerhedspolitiske flertals
dagsordener 1982-1988. I nordisk sammenhæng var det vigtigste element i
denne linje en opfordring til etablering af en atomvåbenfri zone i Norden. Da
den sovjetiske regering selv i sin tid (1958) havde fremsat denne tanke, kan
det ikke undre, at den så positivt på, at et parlamentsflertal i et NATO-land
nu havde den atomfri zone som målsætning. Selv om dagsordenerne lagde et
pres på regeringen, ændrede de ikke grundlæggende regeringens politik. At
Danmark var og også fortsat ville være medlem af NATO blev ikke på noget
tidspunkt draget i tvivl af den sovjetiske regering, der ligesom alle andre var i
stand til at forstå den uopfyldelige forudsætning i den socialdemokratiske version af zoneforslaget om, at en zone skulle være garanteret også af de vestlige
allierede.
Østtysk kildemateriale fra 1988 viser, at DDR’s militære efterretningstjeneste betragtede de sikkerhedspolitiske dagsordener som et internt dansk anliggende af underordnet betydning. Hvad angår Danmarks base- og atomvåbenpolitik anlagde det østtyske militær den vurdering, at de danske forbehold ikke ændrede ved tingenes tilstand, da Danmark i tilfælde af krig ville få
tilført atomvåben og ligeledes forstærkningsstyrker fra USA og Storbritannien. Denne vurdering udelukkede dog ikke, at fodnoteproblematikken var
interessant for det østtyske udenrigsministerium.47

47

Thomas Wegener Friis, Den usynlige front, 2005, s. 274-275.
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84 · Periodekonklusion 1979-1991
Den internationale situation (se kapitel 59). 1980’erne skulle uventet vise sig at
blive den kolde krigs slutspil med afslutningen på de af Sovjetunionen påtvungne diktaturer i Østeuropa og til sidst opløsning af selve sovjetstaten. På
vej til dette slutresultat blev den kolde krig væsentligt skærpet fra 1979 frem
til efter midten af 1980’erne. Skærpelsen betød en stærk fremhævelse af modsætningen mellem de ulige samfundsstrukturer i Øst og Vest og en nedprioritering af muligheden for samarbejde for at dæmpe og kontrollere sikkerhedsdilemmaet. På østlig side begyndte slutspillet med den sovjetiske
opstilling af SS-20 raketterne rettet mod Vesteuropa og indmarchen i
Afghanistan. På vestlig side skærpedes den amerikanske politik over for
Sovjetunionen betydeligt i de sidste år af Carter-administrationen, og med
Reagan-administrationen blev den yderligere tilspidset, både på det retoriske plan og gennem en forceret oprustning. Ukendt for samtiden var en
hemmelig psykologisk krigsførelse mod Sovjetunionen, der blev sat i gang
hurtigt efter Reagan-administrationens tiltræden og kulminerede de følgende år.
Efter nogle års afventende politik og stilstand begyndte fra midten af
1980’erne en vidtrækkende ændring af Sovjetunionens udenrigspolitik, der
kulminerede med Berlin-murens fald i 1989 og tysk genforening i 1990. På
det idémæssige plan kom inspirationen hertil bl.a. fra ret så forskellige vestlige politikere og grupperinger, som gik ind i diskussioner med en sovjetisk
ledelse, der efter 1985 repræsenterede en ny generation og som noget helt
nyt selvstændigt kunne gennemføre en meningsfuld dialog med vestlige politikere og sovjetinteresserede. På topniveau var især samtaler med den britiske
premierminister og ledende repræsentanter for Reagan-administrationen vigtige. Det hjalp meget på kommunikationen, at tre af de vigtigste vestlige samtalepartnere – Margaret Thatcher, Ronald Reagan og George Shultz – var
hurtige til at erkende og drage konsekvensen af, at der virkeligt var kommet
nye folk til magten i Moskva. Inspirationen til en ny sovjetisk forståelse af landets forhold til omverdenen kom også fra vestlige politikere og rustningskontrolgrupper, der – bl.a. i opposition til Reagan-administrationen – udviklede
begreber som fælles sikkerhed og ikke-offensivt forsvar på en måde, så ideerne kunne påvirke de stadig større dele af den sovjetiske elite, som gradvist
havde mistet troen på marxismen-leninismen og havde brug for nye tænkemåder. Samtidig betød det større kendskab (udviklet siden 1960’erne) til
velstanden, de friere omgangsformer og det politiske demokrati i vestlige
lande, at den ideologiske desillusionering i den sovjetiske elite blev stadig
dybere.
Hovedforklaringen på den fredelige afslutning på den kolde krig på vestlige præmisser skal findes i den dybe økonomiske krise og politiske desillusioPERIODEKONKLUSION 1979-1991

629

kap. 84 P

07/06/05

7:57

Side 630

nering i de kommunistiske lande som en modsætning til vestligt demokrati og
velstand (se kapitel 60). Den svækkelse af Sovjetunionens økonomiske præstationsevne, som satte særlig kraftigt ind fra midten af 1970’erne, hang i betydelig grad sammen med ændringer i de internationale omgivelser.
Verdensøkonomien undergik hastige forandringer, som understregede omkostningerne ved Sovjetunionens økonomiske isolation. Det blev stadig vanskeligere for Øst at holde trit med Vesten i henseende til økonomisk og teknologisk produktivitet. Sektorer som mikroelektronik, computere, luftfartsindustri og telekommunikation udviklede sig stærkt hos Sovjetunionens konkurrenter, bl.a. i kraft af globaliseringen. Det var sektorer, der udgjorde en stadig
større del af grundlaget for militær magt. Sovjetunionens isolation fra den
fremadskridende globalisering udgjorde dermed et alvorligt handicap på det
militære område. I 1980’erne blev sovjetiske generalers klager over teknologisk tilbageståenhed daglig kost. Præsident Reagans lancering af Det Strategiske Forsvarsinitiativ (SDI) i 1983 fungerede som en stærk symbolsk understregning af, at Sovjetunionen økonomisk og teknologisk var sakket bagud.
Disse problemer og den udenrigspolitiske nytænkning førte til, at den sovjetiske ledelse i slutfirserne opgav det ene efter det andet af de standpunkter,
som siden 1940’erne havde været en fundamental del af sovjetisk udenrigspolitik. De vigtigste vestlige politikker, som bidrog hertil, var sider af de amerikanske og vestlige politiske og militære tiltag, herunder fastholdelsen af deployeringsdelen af dobbeltbeslutningen. Derimod er det vanskeligere at vurdere virkningerne af de konfrontationsprægede hemmelige operationer,
men de kan have trukket i samme retning ved at reducere den sovjetiske tro
på egen evne til at klare sig i den kolde krig. Samtidig synes nogle af dem at
have rummet en høj risiko. Sideløbende med alt dette fortsatte Helsingforskonferencens vedtagelser med at skabe nye huller i jerntæppet og være en inspiration for spirende oppositionsgrupper i de kommunistiske lande. Også
fortsættelsen af den vesttyske østpolitik var med til at mindske frygten for
Vesttyskland i Østeuropa og dermed fjerne en del af grundlaget for det sovjetiske herredømme. I europæisk sammenhæng fortsatte resultaterne af
1970’ernes afspændingspolitik altså med at virke.
Den militære trussel fra Øst (se kapitel 77-80). Den militære trussel fra
Warszawapagten mod Danmark var på flere måder for nedadgående gennem
1980’erne, selv om de hidtidige krigsplaner i hovedtræk blev opretholdt frem
til 1987. Warszawapagtens nye militærdoktrin fra 1987 bevirkede en drejning
bort fra de offensive opgaver. Den militærpolitiske situation i Østersøen blev
skærpet ved grundstødningen i 1981 af en sovjetisk ubåd af Whiskey-klassen i
svensk territorialfarvand, samt ved at Østersøen blev inddraget i vestlige
psykologiske operationer og NATO-landenes flådemæssige og flymæssige tilstedeværelse kraftigt forøget.
Østlig påvirkning og efterretningsarbejde (se kapitel 73-76 og 81). Politisk vold og
terrorisme var belastende i en række NATO-lande. Man så med særlig bekym-
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ring på stats-terrorismen fra lande som Libyen. De østlige efterretningstjenesters målområder var uændrede, med fortsat vægt på det politiske liv og det
teknisk-videnskabelige område. Den kolde krigs karakter af efterretningskrig
blev illustreret af det store antal udvisninger af østlige efterretningsfolk fra
NATO-lande. Når det gælder østlige aktiviteter rettet mod Danmark i den sidste periode af den kolde krig, er der ingen tvivl om, at skærpelsen af den amerikanske linje gav Østblokken visse muligheder for at fremstå som den fredelige part over for et aggressivt USA. Sovjetunionen afsatte betydelige midler
til propaganda og påvirkningsarbejdet i Vesten, og de vestlige kommunistpartier, herunder DKP, fik besked på at fokusere på fredsspørgsmålet.
Efterretningsfolkene på de østlige ambassader og de stedlige KGB-officerer
fulgte på nært hold udviklingen i dansk politik og søgte efter bedste evne at
skubbe debatten i den ønskede retning. Samtidig med at de kommunistiske
landes repræsentanter tilsyneladende ofte satte deres lid til det alternative sikkerhedspolitiske flertal i folketinget, fik den sovjetiske fredspropaganda imidlertid ikke større gennemslagskraft i den danske offentlighed. I 1983 viste opinionsundersøgelser således den største tilslutning til NATO-medlemskabet siden Danmark blev medlem i 1949.
Østtyske dokumenter viser, at agenter for Stasi og den militære efterretningstjeneste arbejdede i Danmark. Det har bortset fra Lenz-sagen ikke været
muligt at påvise en tydelig infiltrering af administrationen, forsvaret eller det
politiske liv (jf. kapitel 76 om Rosenholz-arkivet og PET’s Stasisag). Fra østtysk
side har man formentlig anset det omfattende agentnetværk i Vesttyskland
som brugbart til om nødvendigt at løse opgaver også i Danmark. I første halvdel af 1980’erne gav den sovjetiske krigsfrygt sig udslag i, at de østlige efterretningstjenester intensiverede deres bestræbelser på at indhente informationer, som kunne be- eller afkræfte et forestående vestligt angreb, jf. operation „Rjan“, der nåede et kritisk højdepunkt i efteråret 1983. Sideløbende
med disse hemmelige aktiviteter begyndte en efterlevelse af de i Helsingforsslutakten vedtagne bestemmelser om udveksling af observatører ved parternes militære øvelser og forhåndsunderretning om disse. Efter alt at
dømme havde dette en vis beroligende effekt i den sidste periode af den
kolde krig.
Den sikkerhedspolitiske debat i Danmark (se kapitel 61-68). I 1980’erne gik partierne i den sikkerhedspolitiske konsensus hver deres veje i debatten. Socialdemokratiet agiterede i stigende grad for behovet for en markant fredsoffensiv, en europæisering af sikkerhedspolitikken og en afprøvning af ideen om
Norden som atomvåbenfri zone. Denne linje var påbegyndt, inden partiet
kom i opposition i 1982, men den blev forstærket efter regeringsskiftet, hvor
den fik støtte fra de radikale samt SF og VS. Foruden af indenrigspolitiske
grunde var ændringerne i Socialdemokratiets holdninger meget påvirket af
diskussioner, som partiet havde med sine søsterpartier i det transnationale
diskussionsforum Scandilux, der i høj grad blev dannet som en reaktion på
PERIODEKONKLUSION 1979-1991
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Reagan-administrationens politik.1 Derimod er der intet, som tyder på, at
Socialdemokratiets holdningsskifte var et resultat af sovjetisk pres. Selv om
der hele tiden havde eksisteret en NATO-kritisk og atom-kritisk fløj i partiet,
betød modviljen mod Reagan-administrationen og utilpashed ved våbenmængderne som i sig selv farlige, at mere end 30 års socialdemokratiske holdninger til visse sider af systemkonflikten mellem Øst og Vest blev yderligere
anfægtet. På den borgerlige side i dansk politik skete også en stramning af
synspunkterne. Det gjaldt især Venstre, der tidligere havde været det mest afspændingsorienterede af de store borgerlige partier. Sammen med de konservative og især CD lagde Venstre stor vægt på værdien af alliancesammenholdet, og da de større NATO-lande skærpede deres politik over for Sovjetunionen, fik det også af den grund konsekvenser for modsætningerne om
dansk sikkerhedspolitik. Polariseringen i debatten og politikformuleringen
toppede omkring 1984/85, hvorefter den aftog for på ny at tage til i 1988 i
forbindelse med anløbssagen. Det var et generelt kendetegn for debatten i
Danmark – og heri lignede den diskussionen i andre vestlige lande – at ingen
af partierne forestillede sig de vidtgående forandringer i de kommunistiske
systemer, der fra slutningen af 1980’erne skete i Sovjetunionen og Østeuropa.
Næsten alle var enige om, at de østlige systemer var givne faktorer, og diskussionen kredsede i høj grad om nødvendigheden af respektive faren ved flere
våben.
I tilslutning til folketingets sikkerhedspolitiske flertal var fredsbevægelserne meget aktive, navnlig til og med 1983. Der var flere organisationer, der
satte præg på debatterne, men det var „Samarbejdskomiteen for Fred og
Sikkerhed“, „Nej til atomvåben“ og „Kvinder for Fred“, der var mest aktive. Et
fællestræk for disse var modstanden mod atomvåben. Der var dog også betydelige forskelle. „Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhedspolitik“ var domineret af DKP og kritiserede nødigt Sovjetunionen. Anderledes forholdt det
sig med „Kvinder for Fred“ og „Nej til Atomvåben“. De betragtede sig som uafhængige, og i debatten stillede de sig kritisk over for såvel USA som Sovjetunionen. Navnlig var „Nej til Atomvåben“ særdeles aktive med gennem artikler i presse og tidsskrifter at argumentere for støtte til systemkritikerne i eksempelvis Polen og Tjekkoslovakiet. Samtidig understregede de, at også Sovjetunionen måtte nedruste og bidrage til afspændingen gennem fjernelse af
atommissiler i Østeuropa og på sovjetisk territorium. I debatterne var også
aviserne naturligvis vigtige aktører.
Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik (se kapitel 69-72). De interne vilkår for
formuleringen af dansk sikkerhedspolitik, herunder kampen om den poli1

Initiativet til Scandilux-samarbejdet blev taget umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg i
1980. Det omfattede de socialdemokratiske partier i Danmark, Norge, Holland, Belgien (både det
flamske og det wallonske), Luxembourg, Storbritannien og Forbundsrepublikken. Især tyske SPD og
norske Arbeiderpartiet var vigtige for de danske socialdemokraters politik-formulering. Senere kom
det franske socialistparti PS til.
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tiske magt, var i den sidste periode af den kolde krig nok så vigtige. Først og
fremmest var politikformuleringen præget af en splittet og blokeret parlamentarisk proces mellem firkløverregeringen (1982-1988) og det alternative
sikkerhedspolitiske flertal bestående af Socialdemokratiet, de radikale samt
SF og VS. Uenigheden mellem de traditionelle konsensuspartier begyndte i
1979 med NATO’s dobbeltbeslutning, hvor Danmark kort før beslutningen
havde foreslået den udsat et halvt år, men da der ikke var tilslutning hertil fra
andre NATO-lande, havde Danmark alligevel tilsluttet sig dobbeltbeslutningen. I de følgende år betonede den socialdemokratiske regering i stigende
grad forhandlingsdelen af beslutningen uden, at det førte til konflikter i
NATO, idet en raketdeployering først var planlagt påbegyndt i slutningen af
1983, hvis forhandlinger med Sovjetunionen ikke førte til et resultat. Den spirende uenighed mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier blev først
et reelt parlamentarisk problem efter regeringsskiftet i efteråret 1982. Den
første vigtige sag kom, da firkløverregeringen kort efter sin tiltræden blev pålagt at stille indbetaling af de danske bidrag til infrastrukturdelen af NATO’s
dobbeltbeslutning i bero, som den socialdemokratiske regering tidligere
havde forpligtet sig til. Det opfattedes som illoyalt af andre NATO-lande, især
sådanne ligesindede, der også havde problemer på grund af dobbeltbeslutningen. Den nye regering beklagede stærkt bruddet på den traditionelle sikkerhedspolitiske konsensus, men håbede at det blot var en enkeltstående afvigelse.
Det var det ikke. På det parlamentariske plan blev formuleringen af dansk
sikkerhedspolitik derefter præget af en markant politisering og polarisering.
I løbet af de følgende år frem til anløbsvalget i 1988 vedtog det sikkerhedspolitiske flertal imod firkløverregeringens ønsker et antal dagsordener, som pålagde regeringen ved fodnoter i kommunikeer fra ministermøder i NATO og
på anden måde at tage afstand fra forskellige sider af NATO’s kernevåbenpolitik. I denne situation lagde firkløverregeringen afgørende vægt på den økonomiske politik, der blev støttet af Det Radikale Venstre, som imidlertid også
var en del af det alternative sikkerhedspolitiske flertal. Dette flertal kunne
ikke blive enige om at vælte regeringen ved en mistillidsdagsorden, og regeringen ønskede ikke at gøre dagsordenspolitikken til et kabinetsspørgsmål.
En af grundene til den manglende vilje til at drage den normale parlamentariske konsekvens af uenigheden var, at dagsordenerne som regel var udtryk
for en deklaratorisk kernevåbenpolitik, hvor der blev taget afstand fra det ene
eller det andet og regeringen pålagt at viderebringe folketingets vedtagelser.
Da der aldrig var tale om, at atomvåben skulle placeres på dansk område,
havde dagsordener og fodnoter i den forstand begrænsede konsekvenser.
Over for offentligheden var udenrigsminister Ellemann-Jensen en meget
skarp kritiker af det sikkerhedspolitiske flertal og dets dagsordener, men han accepterede at ’leve med’ dem, bl.a. fordi regeringen havde et spillerum, den ofte
forstod at udnytte, når en dagsorden skulle præsenteres i NATO. I samtaler
PERIODEKONKLUSION 1979-1991
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med Reagan-administrationen søgte udenrigsministeren også flere gange aktivt og kritisk at påvirke den amerikanske politik i den af folketingsflertallet
ønskede retning. Det var således tilfældet, da han var talsmand for en INF-politik, der omfattede en „mellemløsning“ som et alternativ til Reagan-administrations nul-løsning, som næsten alle anså for helt urealistisk. At det så blev
nul-løsningen, som russerne endte med at acceptere, er en af slutfirsernes
mange forbløffende omvæltninger. Mht. SDI lagde Ellemann-Jensen i fortrolige samtaler med udenrigsminister Shultz stor vægt på de mange problemer
forbundet med at overgå til afskrækkelse baseret på strategisk forsvar. Når det
gælder forelæggelsen af det sikkerhedspolitiske flertals synspunkter i NATO,
er det nærliggende at antage, at de danske synspunkter ikke kunne have stor
indflydelse i sager, hvor man havde en udpræget mindretalsopfattelse. Danmarks almindelige påvirknings- og manøvremuligheder inden for alliancesamarbejdet svækkedes formentlig i nogen grad, bl.a. fordi danske synspunkter let kunne opfattes som udtryk for indenrigspolitiske partimodsætninger
og dermed uden solid politisk forankring i hjemlandet.
I den socialdemokratiske folketingsgruppe var en del medlemmer mere eller mindre utilpasse ved partiets deklaratorisk prægede sikkerhedspolitik, der
blev udformet sammen med venstrefløjen, som partiet tidligere under den
kolde krig ikke ville føre sikkerhedspolitik sammen med. Men stillet over for
ikke mindst partiformandens „lidenskabelige engagement“2 i atomvåbenspørgsmålet samt en udbredt stemning imod Reagan-administrationen ville
de betænkelige ikke sætte sagen på spidsen. I firkløverregeringen og dens
partier var der også forskellige meninger om, hvor langt man skulle acceptere
oppositionens pålæg uden at sætte regeringens liv på spil. Ikke mindst medlemmer af Venstres folketingsgruppe gav flere gange udtryk for betænkeligheder ved at acceptere nye dagsordener, mens den konservative gruppe med
statsministeren og forsvarsministeren i spidsen var mere villige til at gå på
kompromis. Af de to mindste partier i regeringen var Centrumdemokraterne
de mest NATO-orienterede, mens Kristeligt Folkeparti var det mest tilbageholdende.
De særegne træk ved politikformuleringen under firkløverregeringen i
1980’erne kan føres tilbage til partiernes relative prioritering af sikkerhedspolitiske og indenrigspolitiske mål og deres bestræbelser på at virkeliggøre målene i et parlamentarisk system, hvor de formelle normer i Grundloven er få
og den parlamentariske praksis derfor bøjelig. Udtrykt med en spidsformulering: aldrig opnåede det lille mindretal af socialistiske NATO-modstandere
(SF og VS) så stor indflydelse på dansk sikkerhedspolitik som under den borgerlige firkløverregering med Socialdemokratiet og de radikale i opposition.
Først efter folketingsvalget i foråret 1988 ophørte splittelsestendenserne i
dansk sikkerhedspolitik. Spørgsmålet om allierede orlogsfartøjers anløb af
2

DIIS-interview med Knud Heinesen, 7. december 2004.
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danske havne blev aktuelt i slutningen af 1987, og i løbet af de følgende måneder blev det klarere, at der kunne komme et sammenstød mellem danske
ønsker om at få atomvåbenfriheden garanteret ved hvert besøg af allierede
krigsskibe og deltagelsen i NATO-alliancen, hvor atomvåbenmagterne med
USA i spidsen fastholdt en politik om hverken at bekræfte eller afkræfte tilstedeværelsen af atomvåben på deres fartøjer. Uenigheden om spørgsmålet
spidsede til i første halvdel af april, og i dagene op til den afgørende afstemning i folketinget var den politiske proces usædvanlig hektisk og uoverskuelig. De forskellige parters overvejelser og beslutninger, både på Christiansborg og i Washington, var flettet sammen på en måde, der ikke var set tidligere under den kolde krig. Efter vedtagelsen af et socialdemokratisk dagsordensforslag den 14. april om, at besøgende orlogsfartøjer – til forskel fra lande
– skulle underrettes om den danske atomvåbenpolitik, udskrev firkløverregeringen valg på spørgsmålet. Ved valget den 10. maj gik partierne i det alternative sikkerhedspolitiske flertal tilbage fra 96 til 89 mandater, mens partierne
bag regeringens sikkerhedspolitik gik frem fra 79 til 86 mandater. Fremgangen skyldtes Fremskridtspartiets gevinst på 7 mandater, mens firkløverpartierne tilsammen fik det samme antal mandater som i 1987, nemlig 70. Det
hidtidige sikkerhedspolitiske flertal havde dermed stadig et snævert flertal i
det nye folketing. Splittelsen af dansk sikkerhedspolitik ophørte imidlertid,
fordi de radikale valgte at indtræde i regeringen, mens CD og Kristeligt Folkeparti måtte træde ud.
Eksterne vurderinger af dansk sikkerhedspolitik (se kapitel 82 og 83). For perioden
1975-1991 er der endnu ikke adgang til de allieredes interne vurderinger i de
udenlandske arkiver, og kildesituationen er dermed meget forskellig fra de
foregående perioder. De tilgængelige kilder har alle været beregnet for danske øjne, og en historiker er derfor på forhånd nødt til at antage, at de kan
have været udformet med hensyntagen til deres politiske virkning, og undertiden alene med henblik på denne virkning. På det foreliggende grundlag er
det således ikke muligt at drage endegyldige – og i mange tilfælde heller ikke
entydige – konklusioner. Især amerikanske vurderinger er gennemgået, og
heraf fremgår på den ene side, at Danmark i første del af perioden blev genstand for en skarp og direkte kritik af sit forsvarsbidrag, men på den anden
side, at det danske forsvars indsats blev højt vurderet. Socialdemokratiets
interesse for tanken om atomfri zoner blev mødt med afvisning. Hvad angår
generelle vurderinger af den danske dagsordenspolitik, gør de nævnte kildeproblemer sig gældende, og de tilgængelige udsagn går i forskellige retninger. Både udenrigsminister George Shultz og ansatte i State Department
og Pentagon gav tydeligt udtryk for en kritik, der især vedrørte den danske
politiks konsekvenser for USA’s forhandlingsposition over for Sovjetunionen
og for USA’s engagement i Europa. Men andre aktører, bl.a. tidligere diplomater ved den amerikanske ambassade i København, mener i interviews med
DIIS, at den afvigende danske politik var af begrænset betydning, og at DanPERIODEKONKLUSION 1979-1991
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marks fortsatte og forstærkede militære integration i NATO i denne periode
betød, at USA så relativt mildt på de danske fodnoter (jf. kapitel 90 om de allieredes vurderinger af dansk sikkerhedspolitik samt om Danmarks sikkerhed,
indflydelse og renommé).
Fra østlig side blev den splittede danske sikkerhedspolitik klart bemærket,
og der var ingen tvivl om, at Sovjetunionen gerne så det danske standpunkt i
NATO udbredt til flere vestlige lande. Moskva synes dog at have nået den konklusion, at der ikke var nogen chance herfor. Under alle omstændigheder var
udviklingen i Vesttyskland afgørende efter Sovjets vurdering. Danmark var af
mindre betydning og kunne højst virke som et irritationsmoment i NATO –
men som sådant nyttigt og oplivende i en situation, hvor også flere i sovjetledelsen synes at have erkendt, at de var på vej til at tabe den kolde krig. Hvad
angår den militære situation, var det Sovjetunionens vurdering, at Danmark i
1980’erne i højere grad end tidligere blev inddraget i samarbejdet i NATO.
Bl.a. var russerne bevidste om, at der skete en modernisering af den militære
infrastruktur, der forbedrede mulighederne for at modtage forstærkningsstyrker. Også NATO’s militære styrke på nordflanken vakte bekymring hos
den sovjetiske ledelse, og alt i alt syntes russerne at erkende, at også de militære styrkeforhold i Danmarks nærområde var ved at ændre sig til vestlig fordel.
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