
På kant med USA
Som i alle andre europæiske lande var
der i Danmark efter krigen et akut behov
for fremmed valuta til opbygning af lan-
det og produktionsapparatet. Det gjaldt
om at udnytte de begrænsede eksport-
muligheder, der var. Som supplement til
den traditionelle orientering mod vest
vendte man derfor blikket mod øst for at
drage fordel af afsætningsmuligheder på
det sovjetiske og de østeuropæiske mar-
keder. 

- Problemet var imidlertid, at der med
den kolde krig kom restriktioner på, hvil-
ke varer der måtte eksporteres til østlan-
dene. En amerikansk etableret organisa-
tion, CoCom, oprettet 1949, overvågede
således nøje om de varer, der blev ekspor-

teret, kunne være af militær betydning
for østblokken. Den store udfordring for
den danske handelspolitik var derfor at
eksportere så meget som overhovedet
muligt til markederne mod øst uden at
træde amerikanerne over tæerne, og det
var ikke helt let. Danskernes og amerika-
nernes opfattelse af, hvilke varer der var
af militær betydning, var nemlig ikke
altid ens, forklarer professor Per Boje.

Ideologi og økonomi
Der har tidligere været en tendens til at
se samhandelen med øst i efterkrigsårene
som en politisk betinget imødekommelse
over for de danske kommunister. Men
ifølge forskerne var der andre end de
danske kommunister, der kunne se forde-
lene ved at eksportere til øst.

- Da vi først lige har taget hul på forsk-
ningsprojektet, kan vi i sagens natur ikke
fremlægge nogle konkrete resultater
endnu. Meget tyder imidlertid på, at de
indenrigspolitiske projekter og ikke
mindst den økonomi, som var nødvendig
for at realisere disse, var nok så væsent-
lige for Danmarks handelspolitik som 
de politiske ideologier og det indenrigs-
politiske hensyn til kommunisterne.
Blandt dem, som kunne se fornuften i at
eksportere til øst, finder man således
flere, som siden hen er blevet beskrevet
som proamerikanske, udtaler lektor
Mogens Rüdiger. 

Nato ændrer situationen
I årene efter krigen, inden dannelsen af
Nato og CoCom, var der stadig delte
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Umiddelbart forbinder de fleste Danmarks internationale placering under den
kolde krig med sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål. Meget tyder imidler-
tid på, at handelspolitikken også spillede en vigtig rolle i kampen mellem øst og
vest. En forskergruppe på Aalborg Universitet vil derfor undersøge, hvilke politi-
ske overvejelser der lå til grund for Danmarks daværende handelspolitik, og 
ifølge forskerne er der meget, der tyder på, at såvel indenrigspolitiske som uden-
rigspolitiske hensyn var afgørende for en dansk balancegang mellem øst og vest.

Handelspolitikken 
som kampplads 
under den kolde krig
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meninger om, hvor Danmark skulle 
placere sig i den kolde krig, der var ved
at udvikle sig.

- I årene lige efter krigen var de fire
gamle partier enige om, at Danmark
skulle være brobygger mellem øst og
vest, og i den henseende var handlen
med østblokken et af redskaberne. Da
Nato og CoCom blev en realitet, ændre-
de denne situation sig. Men Danmark
forblev forbeholdent over for både
oprustning og rigoristiske handelssank-
tioner. Det, som bliver yderst interessant
at undersøge i dette forskningsprojekt,
er, om man kan finde overvejelser i han-
delspolitikken og i erhvervsorganisatio-
nerne om de mere globale politiske per-
spektiver i handelspolitikken eller, om

det først og fremmest var hensynet til
den økonomiske genopbygning og vel-
færdsstatsperspektivet, der var afgørende
- og for erhversorganisationerne vare-
tagelse af egne økonomiske interesser
forklarer lektor Marianne Rostgaard.

Et mere nuanceret billede
Kildematerialet til forskningsprojektet 
er de danske arkiver og arkivet efter
CoCom, og forskerne forventer, at de ved
at stykke stumperne sammen kan få et
billede af, hvordan situationen var den-
gang.

- Vi forventer, at forskningsprojektet vil
give et mere nuanceret billede af tiden.
Noget tyder nemlig på, at holdningen til
Sovjet og USA dengang ikke delte sig

helt efter det traditionelle politiske højre-
venstrebillede. Situationen var således
meget mere kompleks, end den gennem
tiden er blevet fremstillet. Ser man fx til-
bage på debatten i de seneste årtier, har
nuancerne været smidt i papirkurven, og
historien er blevet brugt som et redskab
til at slå hinanden i hovedet med. Ønsker
man at blive klogere af historien, er det
imidlertid vigtigt, at nuancerne kommer
med. Fronterne gik ikke nødvendigvis
helt sådan, som eftertiden gerne vil have
dem til at se ud, afslutter Per Boje.
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