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”Spiseseddel” * Vælg det du vil høre om! 

Ingen trussel mod Danmark - et ironisk tilbageblik! 
Ritzaus Bureau den 26. marts 2009, kl. 10:38 

 Forsvarskommissionen fastslår, at der ikke er nogen militær trussel mod 

 Danmark i "en overskuelig fremtid". 
 Danskerne kan sove trygt i de kommende år. Næsten to årtier efter afslutningen på Den 

 Kolde Krig er der således ingen militære fjender, der kan spejdes i horisonten.  

 Det fastslår Forsvarskommissionen i en beretning, som netop er blevet offentliggjort. 

Forsvarets Radiostation B, opgaver og hvad kunne man (som vi kender til, dette er kun udpluk!) 

 Tjekkoslovakiet AUG 1968 - Bornholms rolle med lytteposten og pejlerne 

  1982 Lech Walesa - Poul Gross, modtage 20.000 flygtninge, felthospitaler 

 Skibs DNA, containere på Standard Flex senere fregatter (80 mill), Baltikum & Kaliningrad 

 Afkoder USSR fly-transpondere (Svensker sladrer) 

 Hvad lavede 2 bornholmske FE folk i Jordan 2005 da SAS Radisson blev sprængt? 

  Store ØV, Awacs fly jammer, vi sender ubåde ind i ØV-området 

  Hvilken rolle spillede Station B i den første Gofkrig med DK Ubåd? 

  Aflytter Internettet (Excelon - Dunhammer?)  

 Ex-Jugoslavien, signalopklaring, lytter på bestemte ledere/krigsherrer 

Koldkrigsepisoder på Bornholm (udpluk af mange) 

 Den russiske gasmaske på Hammerknuden i 1971, og teorierne bag fundet 

 (BL 1972) Levkavej møder 4 soldater med Kalesnikov og en stor kasse 

 Sorte skikkelser på Dueodde og miniubåd m/larvefødder 

 MiG-15, flugten til Bornholm 5. marts 1953 

 DDR-invasionen i Nexø august 1973 

 DDR forsøger at stjæle trådstyret torpedo og provokerer foran RNN 

 NATO bygger missilbase i Almindingen, 1990, Christian Christensens minde 

  18 Frøer, Station B og 2 USSR forskningsskibe ”The Tall Ships race” (før 1991, RS omtaler 1987). 

  Signalblanketten 1986 (Oplysninger der kan have betydning for statens sikkerhed). 

 Møde, DK officer (OL Harder) og Polsk officer for specialenheder, pistoler på natbordet 

 + Kommandantens historie fra Forsvarsattache mødet 

 2014 USSR fly ”angriber” Folkemødet, 2015 US B52 (8 M) overflyver 

Den ”nye kolde krig” 

  En ny PowerPoint præsentation på ca. 12 min, der viser lidt af ”den nye kolde krig” som 

 den udvikler sig lige ved vores kyster!!! 
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