
Tidslinje ”Den kolde krig” i få stikord. Version 20JAN22 
Beregnet fra afslutningen af II WW – og set med en Steen Paldan’s øjne! 

Skrevet i en fart, så finder du fejl, send en mail til steen@paldan.dk  

7.- 8. maj 
1945 

Russerne terrorbomber Rønne & Nexø’s civilbefolkning og besætter øen i 11 
måneder. Uagtet dette, fejrer ”restdanmark” på skammeligste vis stadig DK’s 
befrielse den 5. maj1945 
 

1945-46 Efter 2. verdenskrig ligger Tysklands skæbne i hænderne på sejrherrerne, der 
beslutter at dele landet op i en østlig og en vestlig besættelseszone kontrolleret af 
Sovjetunionen og de allierede – USA, England og Frankrig. 
 
De nye ”besættelsesmagter” strides om, hvordan fremtidens Tyskland skal se ud, 
og forholdet mellem øst og vest kølnes. Den kolde krig er brudt ud. 
 
I Tyskland viser forskellen mellem øst og vest sig snart tydeligt. Medens 
genopbygningen begynder i vest bl.a. med Marshell-hjælpen, hiver Josef Stalin alle 
værdier ud af det krigshærgede øst.  
Berlin bliver centrum for magtkampen. 
 

5. marts 
1946 

Winston Churchill udtaler: "Fra Stettin ved Østersøen til Trieste ved Adriaterhavet 
har et jerntæppe sænket sig over Europa". 
Jerntæppet | lex.dk – Den Store Danske med flere…. 
 

5. april  
1946 

Danmark er endelig frit når russerne i dag rejser fra Bornholm (i ruiner, plyndret 
og voldtaget), fordi regeringen har lovet, ”at Danmark godt selv kan forsvare 
Bornholm uden anvendelse af fremmede tropper” (sådan udlægger russerne det, 
og det påvirkede politikken indtil Uffe Ellemann i 1982 blev minister og tog skeen 
i den anden hånd)! 
 

Juni 1947 Den store Marshall plan der skal hjælpe Vesteuropa (og Japan) på fode igen, 
iværksættes, medens russerne tømmer Østeuropa for værdier og undertrykker 
folket de næste 44 år. 
 
Russerne overflyver flere gange Bornholm med 40-50 bombefly og øens beboere 
spørger sig selv, bliver vi igen besat? (Jeg oplevede det, og glemmer det aldrig). 
Også beskrevet i Jens Otto Kraghs erindringsbog. 
 

24. juni  
1948 

Russerne blokerer landeveje og floderne til det delte Berlin så US, Franskmændene 
og Englænderne ikke kan levere forsyninger til den delte by. Russerne håbede på, 
at man ville overgive den vestallierede del af Berlin til den østlige sovjetiske 
besættelseszone. 
 
Igen må US forsvare friheden og opretter en luftbro med Dakota-fly (kendt som 
DC-3) der flyver forsyninger ind i døgndrift, hvorefter russerne må se sig ”slået” og 
opgiver blokaden den 12. maj 1949. 
 

17. juni 
1953 

Russerne slår hårdt ned på folkeopstanden i Østberlin 
Folkeopstanden 17. juni 1953 - Wikipedia, den frie encyklopædi 
 

1956 Russerne invaderer Ungarn og knuser de demokratiske drømme om frihed for det 
ungarske folk! 
 

August 
1961 
 

Østtyskerne bygger md russisk hjælp, Berlinmuren for at stoppe flugten til vest! 
Læs videre her: Den kolde krig: Tidslinje | Historienet.dk  
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1962 Russerne opfører missilbaser med langtrækkende Atom-bevæbning på Cuba, kun 
ca. 182 km fra USA. USA med præsident John Fitzgerald Kennedy i spidsen, 
iværksætter en flådeblokade for at stoppe russerne. (Kennedy ”overtog” i øvrigt 
Svinebugtaffæren fra den tidligere præsident Dwight D. Eisenhower). 
 

Oktober 
1962 

Forsvarets efterretningstjeneste holder øje med den russiske skibstrafik i 
Østersøen, og kan meddele amerikanerne, når den sidste russiske båd fra Cuba er 
tilbage i havn – og freden er dermed sikret efter 13 heftige dage på randen af III 
verdenskrig.  
 
Kennedy fjerner efterfølgende US-missiler fra Tyrkiet som en del af aftalen om 
ophævelse af Cuba-blokaden. (Kennedy myrdes året efter i Dallas. Er det CIA og 
generalerne der ikke fik opfyldt deres ønske om at bombe Cuba tilbage til 
stenalderen, der står bag denne misgerning)? 
 
Jer der vil kende historien bør se filmen ”13 dage i oktober” med Kevin Kostner i 
hovedrollen. Den er barsk hvis man forstår hvad det er US-generalerne forsøger at 
få JF Kennedy til at gennemføre, han modstod presset – og reddere verden, men 
ikke sit eget liv…. Læs denne artikel til ende: 
Interview: 13 dage der rystede verden (berlingske.dk) 
 

August 
1968 

Russerne invaderer Tjekkoslovakiet og knuser ”Foråret i Prag” hvor Dubcek ville 
indføre ”Socialisme med et menneskeligt ansigt”. 
 

Marts 
1971 

Fyrpasser Mogens Christensen finder en russisk filtrator (”luftrenser” til en 
gasmaske) på Hammeren ved Salomons kapel. Masken kan ikke flyde og ligger 
også langt fra havet, den er ny og tør mm.  
 
Formodningen er, at en russisk Spetsnaz soldat har gemt den under en busk i 
forbindelse med en ”eksamensøvelse”, hvor personel fra den russiske ambassade 
senere skulle hente den, men Mogens kom først! Læs videre her: 
Spetsnaz taber filtrator (paldan.dk)  
 

1972 En på Bornholm kendt officer hvis navn jeg har lovet at holde fortroligt, møder på 
en vinterspadser tur ned ad Levkavej, 4 soldater med Kalashnikov geværer på 
brystet. De kommer gående med en stor trækasse mellem sig. Officeren vender 
om, går hjem og  alarmerer BV’s kupstyrke der ikke finder soldaterne, men deres 
fodaftryk i skoven. 
 
Var de på vej for at grave sprængstof ned som senere skulle bruges i en krise til 
at sprænge det daværende benzin- oliedepot i Lystskoven i luften? 
 

1972-73 Civile melder om mystiske ”sorte skikkelser” der kommer fra havet og løber op i 
klitterne på Dueodde. Politiet alarmerer BV’s kupstyrke som ved ankomst til 
Dueodde, også ser sorte skikkelser løbe ud i havet og svømme/dykke væk. 
 
Man etablerer bevogtning og overvågning af stranden natten over. Om morgenen, 
undersøges stranden med minesøgere uden man finder andet end – aftryk fra 
larvefødder der kommer fra havet, fortsætter rundt på stranden og ud i havet igen. 
Har Russiske miniubåde med larvefødder været i land (de findes)?? 
 

12. august 
1973 

13 Østtyske fiskekuttere invaderer Nexø havn hvorefter fiskerne blokerer havnen, 
så de ikke kan undslippe. Politi og militær border kutterne for at lede efter 
flygtninge. BV’s kupstyrke samles på Nexø møbelfabrik klar til indsættelse med 
skarpe skud i geværerne. Læs mere her (der er uenighed om antallet af kuttere). 
Nexø havn episode.pdf (paldan.dk)  

https://www.berlingske.dk/kultur/interview-13-dage-der-rystede-verden
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9. juni 
1976 

Østtyskerne forsøger at stjæle dansk trådstyret torpedo syd for Bornholm, og 
sejler med 11 krigsskibe provokerende frem og tilbage ud for Rønne havn. 
Dagen efter, sejlede russiske krigsskibe med flere hundrede meter lange stålkabler 
efter sig i håbet om, at fange en af de i alt 4 neddykkede ubåde, og fange tårnet 
og derved kæntre ubåden.  
Læs mere her: http://www.marinehist.dk/MHT/2014-1-MHT.pdf 
 

OKT 81 En russisk Whiskey ubåd med atomtorpedoer går på grund dybt inde i den 
svenske skærgård. Dette kun 108 km nord for Hammeren. Russerne havde hele 8 
af dem i det ”fredsbevægelserne” og WAPA kaldte ”Fredens hav”. 
U137 - Wikipedia, den frie encyklopædi  
U 137 – dagarna när Sverige var på randen till krig - Försvarsmakten 
(forsvarsmakten.se)  
 

1980’erne Polenkrisen, hvor Forsvarets radiostation B, løbende kan holde NATO underrettet 
om hvad der sker kun 240 km fra øen. 
 

1982 Et US Glenn Miller militærorkester forbydes at spille til Dyrskuet, fordi regeringen i 
1946 lovede (læs forrige) og den Socialdemokratiske ”forsvarsminister” Poul 
Søgård i 1982 udtaler, at ”Bornholm er ikke en del af NATO” (og dermed ikke en 
del af musketereden!). 
 

1985-89 1985-89: Den kolde krig lakker mod enden! 
“Østblokkens regimer må lære at stå på egne ben”, lyder det fra Sovjetunionens 
nye leder, Mikhail Gorbatjov. De frihedshungrende østeuropæiske befolkninger 
tager ham på ordet, og muren falder, og endelig får Polakker, Tjekkere, Ungarere, 
østtyskere mf. friheden efter 44 års undertrykkelse og diktatur. 
 

Foråret 
1990 
Gas eller 
raketter? 

Et hold lettiske turistakademistuderende er på Bornholm for at studere vestlig 
turisme. De besøger også Almegårds Kaserne, hvor letterne fortæller, at de er 
overrasket over vores åbenhed i vesten og benytter lejligheden til at spørge om 
de også må se de raketsiloer der er inde i Almindingen…. 
Læs hele historien her: Raketter & sennepsgas manipulation (paldan.dk)  
 

1990 Signalpersonel (efterretningsfolk) fra Dueodde, Forsvarets Efterretnings Station B, 
uddanner amerikanere og danske ubådsfolkfolk i efterretningsindhentning fra 
ubåd. Ubåden ”Sælen” deltager efterfølgende i den første Golfkrig, hvor den 
bogstavelig sagt, lå oppe på den Iranske kyst og aflyttede al kommunikation i 
nabolandet Iran meden krigen mod Saddam Hussein pågik.  
Besøg U-båden og hør historien på Holmen. Læs mere her: 
S323 Sælen - Wikipedia, den frie encyklopædi  
Skibene på Holmen - Nationalmuseet (natmus.dk) 
 

1999 Jeltsin overdrager magten til den tidligere efterretningschef Putin, der sammen 
med sine gangstere så småt begynder at fængsle og myrde sine modstandere og 
optrapper til ny kold krig. Han starter 5 nye ”småkrige” herunder besættelsen af 
Krim-halvøen. Taktikken har han lært af Hitler – en lille bid ad gangen – men den 
hopper NATO ikke på…. 
 

10. april 
1999 

Regeringen der består af Socialdemokrater og de sædvanlige Radigale, foreslår at 
Almegårds kaserne nedlægges og Bornholm IGEN forrådes og overlades til sin 
egen skæbne!!! Læs mere her. 
10.000 bornholmere slog ring om deres kaserne (berlingske.dk) 
 

2000 Bornholms Værn lægges i mølpose p.g.a. de fredelige forhold!!! 
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2006 Forholdene mellem øst og vest er så fredelige, at russerne nedlægger den ene af 
de 3 militære flybaser de har i Kaliningrad – den genåbnes dog igen i 2018, og vil 
ad åre blive opgraderet til SU-35 jagerfly. 
 

2007 Russiske elitesoldater (Spetsnaz?) deltager med panserkøretøjer i øvelser på 
Bornholm sammen med bornholmske soldater. 
 
Der var fred og ro på – vi var pludselig ”venner”. Kunne Rusland mon dengang 
have søgt om medlemskab i NATO for at beskytte sig mod den anden front – det 
frembrusende KINA?? Hvem sov i timen?? 
 

2012 Den første DJØF civile chef for FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) Thomas 
Ahrenkiel, nedlægger stationen på Dueodde, hvilket FE har fortrudt mange gange 
siden, og i stedet opført en ny radiomast i Østermarie, der ikke kan indhente en 
brøkdel af de efterretninger man kunne med parabolerne på Dueodde.  
DJØF’erne har ødelagt dansk forsvar….. 
 

2015 
20. marts 
 

Den russiske ambassadør i DK truer os med en A-krig.  
(Læs artiklen i Jyllandsposten og lyt til radioaviserne fra den tid). 
 

Tidsrum? 
(Efter Polen 
blev opta-
get i NATO) 

Bornholms Kommandant HFD møder under et Forsvarsattachemøde i NATO, en 
polsk major, som fortæller, hvordan Polske styrker skulle besætte Bornholm 
herunder tage Amtsborgmester, Politimester, Kommandanten og andre 
højtstående til fange, og bruge dem som gidsler overfor civilbefolkningen, for at få 
os til at ”makke ret”. 
Hertil ”naturligvis” for en besættelsesmagt, hvordan man skulle indtage Lufthavn, 
havne med en vis løftekapacitet, radio- og TV2, trykkerier, Østkraft mf. 
 

Kaliningrad i 
dag. 
 
Lidt fra 
virkeligheden 
og den 
teoretiske 
verden. 

Kaliningrad har genåbnet den i 2006 lukkede jagerbase og har i dag 2 jagerbaser 
samt en helikopterbase. Deres fly er pt. SU-24 og SU-27 men de udskiftes den 
kommende tid til SU-35.  
Det var SU-30 der krænkede vores luftrum i august 2021. 
 
Hertil 2 missilbaser og et missiløvelsesområde og 2 flådebaser. 
På den mobile side har de for år tilbage forstærket deres ANGREBSSTYRKER med 
mobile Iskandermissiler, der med A-våben kan nå København på ca. 7 minutter – 
og det danske ”forsvar” har INTET til at forsvare sig med…. 
 
Af U-båds kapacitet har de jf. mine kilder, kun en ubåd i Sct. Petersborg der er i så 
elendig forfatning, at den er ”boltet fast til bolværket for ikke at synke”. 
 
Men vi ved også, at nogle civile fragtskibe i virkeligheden er mini ubåds 
moderskibe, som ”smugler” miniubåde igennem ”lyttekablerne” i vores bælter.  
Er det mon fra disse miniubåde der i disse dage (JAN 22) sender droner ind over 
de Svenske A-værker, kongeslottet og Rigsdagen? 
 
I 2020 begynder russerne at opføre bunkers til opbevaring af A-våben i 
Kaliningrad….. Kik selv i Google Maps og se det jeg her beskriver, et lille 
eksempel fra deres HELI-base, 308 km fra Bornholm. Google Maps  
 

Uhyggelig 
teori fremsat 
af flere 
forskere!! 

Kan det tænkes, at russerne med henvisning til ”aftalen” i 1946 hvor danskerne 
lover ”at kunne forsvare Bornholm med EGNE styrker”, vil henvise til, at vi ikke 
opfylder aftalen og derfor genbesætter Bornholm og installerer skibsmissilbatterier 
og luftværn, så NATO ikke kan undsætte de Baltiske lande? (Finland – Sverige)? 
 
Er deres provokationer overfor Sverige et skalkeskjul for en sådan plan? 

https://www.google.dk/maps/@54.9337908,19.9771761,1170m/data=!3m1!1e3
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En sådan plan er let at gennemføre med civile fragtskibe der lægger til i Rønne og 
Nexø, hvorefter det blot er at trille i land og etablere sig. Natten op til invasionen 
har de sat Bornholms radio, TV2/B og Politiets radiokommunikation ud af spillet 
og taget Bornholmsk nøglepersonel til fange og likvideret højerestående officerer. 
Et skib russerne kunne benytte ville være det mistænkelige skib NS Concord der 
formodes at være et mini-ubådsmoderskib med en vis løftekapacitet. Det opførte 
sig meget mistænkeligt under den sidste ubådsjagt i den svenske skærgård, se 
her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/2014-10-19/svensk-
ub%C3%A5dsjagt-mystisk-skib-skulle-til-danmark  
 
Det vil fylde for meget at beskrive her, hvordan svenskerne har mange beviser for 
russisk aktivitet i deres farvande herunder om, hvordan de i 1982 skulle have ramt 
en ubåd, og lod den forlade svensk farvand, så den ”godt anskudt og såret”, kun 
nåede til et dybvandsområde nord for Christiansø, hvor den angiveligt sank og i 
dag ligge dybt mellem klippespalterne. Men den historie får vi nok aldrig be- eller 
afkræftet – jeg har den fra en ”Frø” der deltog i de efterfølgende undersøgelser 
med lånt amerikansk udstyr til dybdedykning. 
 

Efterskrift Russerne opruster aggressivt i disse år og truer nabolandene. 
Svenskerne opruster og har genindført værnepligten og flytter styrker til Gotland.  
Norge har indført værnepligt også for kvinder, genåbner Evernes flybasen og 
køber nye Orion 8 efterretningsfly.  
Danmark??? 
”Vi” halverer vores luftvåben og udskyder vigtige investeringer til 2025, alt imens, 
vores soldater ikke har ammunition nok til en eventuel krigsførelse, vores 
panserværnsvåben (Carl Gustav) er udfaset inden vi fik nyt.  
 
Alle andre NATO-lande opruster for at beskytte demokratierne, medens danske 
politikere snorksover. 
 
Som i trediverne, hvor man ikke lyttede til efterretninger om Hitlers opmarch syd 
for grænsen, lytter den siddende S-regering i dag heller ikke til advarslerne om 
den russiske trussel, og udskyder endda investeringer i forsvaret til 2025, medens 
de bruger milliarder på Corona-cirkus og endda forærer 165 millioner til Ukraine! 
 
”Regeringen” er ved at gentage historiens fejltagelser og svigter ordsproget 
”Aldrig mere en 9. april”.  
 

Mener du, efter at have læst tidslinjen, at russerne er et fredselskende troværdigt folk der 

respekterer og udvikler demokratiet og venskaber med nabolande? 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/2014-10-19/svensk-ub%C3%A5dsjagt-mystisk-skib-skulle-til-danmark
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/2014-10-19/svensk-ub%C3%A5dsjagt-mystisk-skib-skulle-til-danmark

