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Efterårets foredrag på Konference & Hotel Klinten i Rødvig om Stevnsfortet og Den Kold Krigs 

nye sandheder efter tilgængeligheden af arkiverne blev gjort nærværende og tydelige af overin-

spektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigsmuseet Stevnsfortet. 

De 55 tilhørere fik en grundig indsigt i de trusler og kolde facts, der efter 2.-Verdenskrig var 

grundlaget for såvel NATO´s planer for Danmarks position og forsvar ved et frontalt angreb fra 

øst som de beredskabsplaner, der skulle varetage civilbefolkningens trængsler.  

Den kronologiske og saglige gennemgang bragte tilhørerne gennem alle faser og perioder i vor 

tids alvorlige trusselsbillede fra øst. Det gav et gib i tilhørerne, da Thomas fortalte om, at Sjæl-

land ikke ville kunne reddes i tilfælde af et angreb. Alle NATO´s tænkte scenarier for modangreb 

og forsvar ville ikke have væsentlig indflydelse set i lyset af de planer Warszawapagten havde i 

skuffen. Atomvåben var et indregnet element i angrebet. NATO´s egne planer for modangreb 

og/eller et spinkelt forsvar med atomsprænghoveder var tilsyneladende mere en skinmanøvre 

end en egentlig mulighed.  

Nye arkivoplysninger fortæller, at Danmarks egen tro på, at raketter og misiler, der skulle af-

sendes som modangreb forsynet med atomsprænghoveder, slet ikke kunne påregnes. NATO og 

USA ville slet ikke lade det danske Forsvar råde over de tiltænkte atomvåben. Tilhørerne fik 

perspektiveret, at de øvelser de som værnepligtige havde deltaget i som landstyrker på Sjælland, 

nok slet ikke ville have hjulpet som træningserfaring, hvis angrebet faktisk skete. Flere af tilhø-

rere havde været tjenestegørende på Stevnsfortet, og de fik nu en noget anden og ny historie til 

eftertanke.  Arrangementet var for alle interesserede.                            

NOV 78, Lars Juel Clement. 
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