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Var Den kolde Krig varmere, end vi tror?

Klemt mellem stormagter i vest og i øst ligger Danmark. Med vores 
smalle stræder er vi en vigtig indgangsport til Østersøen og Det 
baltiske Hav. Men hvad ved vi egentlig om de danske stræders be-
tydning for Danmarks sikkerhed under Den kolde Krig? Den hem-
melige krig fortæller om efterretningskrigen i og omkring Dan-
mark – især over, på og under Østersøen.  

»Angrebet mod Sjælland begynder også på krigens sjette dag og indledes med 
luftlandsætning af den 6. luftbårne division i området ved Haslev mellem Køge og 
Næstved«.

Scenariet er fra CIA’s rapport fra 1989: Warsaw Pact: Planning for Operations Against 
Denmark. For Den kolde Krig var slet ikke så kold, som vi måske tror. I perioden 1949 
til 1990 omkom 153 piloter og teknikere i det danske flyvevåben – i samme tidsrum 
omkom 625 piloter og teknikere i det svenske flyvevåben – over Danmark og Østersøen. 
Og ifølge den danske professor i historie Poul Villaume omkom mellem 20 og 25 
millioner mennesker under Den kolde Krig.
 
Den hemmelige krig afdækker den stærke interesse, som især Sovjetunionen, DDR og 
Polen viste for Danmark under Den kolde Krig. Danske byer blev detaljeret kortlagt, 
og især Sjælland, sydhavsområdet og Bornholm var i fokus for spionage og chikane til 
havs og i luften. 
 
Bogen tager udgangs punkt i tidligere hemmeligstemplet materiale fra USA, Sverige, 
Danmark og Storbritannien.
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