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Side 10 KAJ MUNK Avisen

Frihedsrádet 1945.

AlSoren Dosenrode

Efter krigens aislutning
trngte et retsopgør med
dem, der havde samarbejdet
for meget med Tyskland sig

men frem for alt drejede
indenrigspolitikken sly om
‘normalisering’, og udenrigs
politikken drejede sly om
at vlge Danmarks plads
I det opgør, der begyndte
at aftegne sly mellem det
kommunistiske ‘øst’ 09 det
demokratiske eller kapitalis
tiske ‘Vest’.

Stoft tilløb af modstandsfolk
I de sidste mäneder af krigen
slutningen af april og begyn

delsen af maf 1945 havde
modstandsbevgeIsen et
stort tillob af nye medlemmer.
Pludseligt var det nrmest
som om hele Danmark havde
bestSet af modstandslolk, 09
det efterfølgende retsopgør
blev - specielt de første Sr -

tilsvarende hSrdt. Ved befri
elsen var der omkring 43.000
medlemmer af modstands
bevgelsen.

sentanter for de politiske par
tier. Resultatet blev ‘befri
elsesregeringen’, der rege
rede landet Ira den 5. maj
til valget den 30. oktober
1945. Statsminister blev so

cialdemokraten Vilhelm Buhi.
BuhI havde som statsminister
i 1942 fordørnt sabotørerne.
Regeringen bestod af 9 poli
tikere 09 9 modstandsfolk.
En al regeringens første op
gayer var, at tage hul p5 rets
opgoret. Rigsdagen vedtog
et ‘straffelovstillg’, der gen
indførte dodsstaf, 09 gjorde
det muligt at straffe med til
bagevirkende kraft for ger
ninger, der ikke havde vret
strafbare under besffelsen,
men sorn efter besattelsen
biev anset for strafbare dvs.
forskellige former for samar
bejde med Tyskland. I tiden
efter 5. maj blev der tilbage
holdt Ca. 40.000 personer, 09

al disse blev omkring 13.500
demt 09 tik straffe rkkende
Ira bøderoptil dødsdom. Der
blev afsagt 78 dodsdomme,
hvoraf 46 blev eksekveret -

de resterende biev ndret til
lange fngselsdomme.

fang stillet til regnskab for
de stikkerlikvideringer den
havde foretaget, 09 politik
erne, der havde gennemfort
samarbejdspolitikken, blev
undersøgt af en kommis
sion, best6ende af politikere.
Denne politikerkommission
kom i 1953 til den konklusion,
at politikerne ikke havde gjort
noget forkert.

Danskerne var tilfreds
med samarbejdspolitikkerne
Ser man folketingsvalget den
30. oktober 1945 som en
indikation pS, hvorledes be
folkningen var tilfreds med
partiernes arbejde under
bestteIsen, er det siSende,
at de to partier, der havde
modsat sig samarbejdspoli
tikken (Kommunisterne 09
Dansk samling) kun uk 15,6%
al stemmerne. Det kan, og
blev, tolket som en legitime
ring af samarbejdspolitikken.
Politikerne Ira de gamle par-
tier havde vret i stand til at
slge samarbejdspolitikken
som en form for modstands
politik, og dermed en Civil
form for modstandskamp.
Det virker ungteIig som en
meget darlig undskyldning
for en pragmatisk politik, hvis
formal det havde vret, at

bringe landet sS lempeligt
igennem krigen som muligt
(uden at deltage i kampen
mod nazistisk aggression).
Danmark havde haft en meget
tSlelig krig og var ikke blevet
smadret af store slag eller en
brutal besttelse. Da retsop
gøret var lagt p5 skinner, drej
ede det sig om normalisering,
og for regeringerne i sidste
del af 1940’erne 09 begyn
delsen af 1950’-erne var
hovedudfordringen at IS
styr p5 den dSrlige eko
nomi, der ramte hele Vest
europa. Derfor blev Mar
shalI-hjlpen fra USA til
Vesteuropa modtaget med
Sbne arme, og den blev
brugt til bl.a. at moder
nisere landbrug og indu
stri.

Verden under ndring
Udenrigspolitikken var ander
ledes dramatisk. Allerede for
afslutningen af krigen var den
uhellige alliance mellem den
diktatoriske Sovjetunion 09

de demokratiske stater Frank
rig, Storbritannien 09 USA be
gyndt at sprkke. Folkelor
bundet blev aflest af De
Forenede Nationer i oktober
1945, men det kunne ikke
Iorhindre, at der aftegnede
sig en konflikt mellem de to
blokke (Danmark var medlem
aI FN Ira begyndelsen). I
marts 1946 satte den da for
henvrende premierminister
Winston Churchill ord pa si
tuationen, da han en tale
sagde: ‘Fra Stettin I det bal
tiske til Trieste i det adriatiske
omrSde har et jerntppe
snket sig gennem konti
nentet. Bag denne linje ligger
hovedstderne i alle Cen
tral- og Østeuropas gamle
stater.’ Sovjetunionen havde
ikke indfort demokrati i Ost
europa, men kommunistisk
diktatur, 09 Vesten bite sig
truet. Et resultat var oprettels
en af Den NordatlantiskeTrak
tat Organisation (NATO), der
garanterede sine medlem
met, at hvis en af dem blev an-

grebet, ville det blive set som
et angreb p6 dem alle. Dan-
mark var medgrundlgger.
Forud var gaet forhandlinger
mellem Danmark, Norge 09

Sverige om at oprette et nor-
disk forsvarsforbund. Men da
Sverige ikke ville acceptere
en form for tilknytning til
USA, besluttede Norge, fLIlgt

af Danmark, at tilsiuffe Sig
NATO. Dermed var Danmarks
sikkerhedspolitiske kurs Iagt
fast for de nste 40 Sr.
Det andet store projekt, det,
der i dag er Den Europiske
Union, holdt Danmark sig p6
beherig afstand Ira. Da en
lang rkke organisationer
09 regeringsreprsentanter
mødtes i Haag i 1948 under
ledelse al Winston Churchill,
gik de nordeuropiske re
prsentanter strkt imod
noget, der kunne minde om
en europisk federation.
Men man kunne dog enes
om at arbejde videre mod
en europisk menneske
rettighedskonvention 09 det,
der blev til Europaradet I
1949. Endelig var Danmark
medinitiativtager til Nordisk
RSd, der blev grundlagt i
1952. Dermed var den ud
enrigspolitiske kurs lagt for
de nste artier med fokus
p6 NATO, FN, 09 det nor
diske, sSvel som forsog p6 at
fremme frihandel via Organi

sation for European Economic
Co-operation (OEEC), der var
en del af Marshall-hjlpen,
09 senere udvikledes til
OECD (Organisationen for
Økonomisk Samarbejde 09

Udvikling). SmSstaten Dan-
mark have Ioretrukket at
fortstte sin neutralitets
politik, men det var ikke en

reel mulighed. Den umiddel
bare efterkrigstid biev alløst
af en periode med dSrlig eko
nomi frationeringsmrker
blev brugt frem til 1952, ny
byggeriet skred langsomt
fremad pga. mangel p6 byg
gematerialer osv). I Danmark
fortonede skyggerne af kri
gen, al samarbejdspolitikken
09 Kaj Munk sig i takt med
at ekonomien fik det bedre
i slutningen af 1950’erne.
Men den Kolde Krig, med de
skarpt optrukne linjer mellem
‘øst’ 09 ‘Vest’ medforte usik
kerhed i belolkningen: For ek
sempel det sovjetrussiske kup
I Prag 1948 og Berlin Krisen i
1948-1949 viste, at Sovjetun
ionen var en aggreSSiv stat,
der kunne linde pa at angribe
Vesten.
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Befrielsesregeringen
Før krigens alsiutning havde Stikkerlikvideringer
der vret left drøftelser Modstandsbevgelsen blev
mellemfrihedsrSdetogrepr- ikke i nvnevwrdigt om
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