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FORORD

Dette er en beretning omDen norske Atlanterhavskomité (DNAK) gjennom
60 år – fra den første papirfestede dato 5. juni 1955. Den er skrevet på

oppdrag fra DNAK, og baserer seg på årsberetninger, styreprotokoller og regn-
skaper – alle med enkelte huller – og på intervjuer, først og fremst med de
fem gjenlevende av komitéens syv generalsekretærer. Målet har vært å vise
litt av det politiske bakteppet fra tiden før og rundt komitéens etablering –
og veien fremmot jubileumsåret 2015.

DNAKs historie har vært skiftende,med en tidlig fase somer lite kjent, og jeg
har derfor valgt å legge mer vekt på denne fasen enn på de senere år. Men
heftet forteller også om hvor DNAK står i dag. Dette er ikke en fremstilling av
norsk sikkerhetspolitikks historie, selv omden har vært «arbeidsplassen» for
DNAK gjennom disse seks årtiene. Der er en historie som konsentrerer seg
om hva DNAK har gjort og betydd for den norske politiske debatten.

Oslo 16. mai, 2015
Nils Morten Udgaard
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Kapittel 1

DEN NORSKE
ATLANTERHAVSKOMITÉ BLIR TIL

NORGES SPESIELLE BAKGRUNN
Da Norge kom ut av Den annen verdenskrig og skulle forme sitt forhold til
omverdenen var landet og regjeringen fremdeles preget av en gapende
mangel på utenrikspolitiske og diplomatiske tradisjoner. Hvordan skulle
norsk innflytelse –makt, omman vil – nå utøves; hvilke ambisjoner og hvilket
apparat var for hånden?
Statsministeren fikk ikke et eget sekretariat for sine oppgaver som landets

regjeringssjef før 2. oktober 1939, én måned etter at Den annen verdenskrig
var brutt ut i Norges umiddelbare nabolag. JohanNygaardsvold ble da fritatt
for å styre et departement – slik hans forgjengere gjorde – og ble tildelt en
byråsjef og en kontormedarbeider.
Utenriksdepartementet var ikke stort bedre. Under første stortingsdebatt

om UD etter 1905 var det alminnelig enighet om at utenrikstjenesten skulle
ha «et forretningsmessig syn på livets forhold» og at Norge ikke skulle «drive
noen særlig politikk i ordets egentlige forstand.» Stortinget strøk stillingen
somutenriksråd og sa nei til to faste departementsavdelinger. Det politiske og
«ikke-praktiske» arbeidet ble holdt nede. Det varte helt frem til 1938 før UD
fikk opprette en egen politisk avdeling – den avdelingen som i andre land all-
tid har vært selve kjernen i et utenriksdepartement.
Detmanglet –med andre ord – en politisk klangbunn i det norske samfunn,

i partiene, i offentligheten.
Norges krigserfaring i årene 1940-1945 endret tankegangen i regjerings-

apparatet, men denne klangbunnen – fagmiljøene, interessene, personene,
kunnskapene –manglet fremdeles i store deler av det politiske Norge. Denne
mangelen ble spesielt viktig da Norge i 1949 gikk inn i NATO og ble del av et
storpolitisk interesse-fellesskap. Velgernes alminnelige støtte er ikke alltid
nok i et demokrati: En forståelse av sakene må også være tilstede.
Her er det Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) kommer inn, i 1955,

sammen med en rekke andre organisasjoner – som Folk og Forsvar, etter
hvert Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid (NIU), samt de
gamle skytterlagene fra før 1905, Kvinnenes Frivillige beredskap og andre som
støttet det militære forsvar. 5



DNAK fikk oppgaven med å fremme – i bredere lag av det norske samfunn
– den politiske innsikt i tankeretninger og ideologi som holdt det nye sikker-
hetspolitiske interessefellesskapet sammen.

TRE MILEPÆLER FOR NORGE
Skal vi forstå den politiske situasjon i 1955 – hvordan kom vi dit – er det
nødvendig å peke på tre avgjørende politiske milepæler

1 - Atlanterhavserklæringen
Den 14. august 1941 –mindre enn tomåneder etter Hitlers angrep på Sovjet-
unionen – møttes USAs president Franklin D. Roosevelt og britenes stats-
minister Winston Churchill på krysseren «Augusta» utenfor New Foundland.
De holdt en gudstjeneste på dekk sammen med sine militære ledere, og
sendte så ut Atlanterhavserklæringen sammen. Den ble de vestalliertes po-
litiske credo under krigen – og fikk frem til 1945 tilslutning fra ytterligere 43
land. Norge og andre krigførende landmed eksilregjeringer i London, sluttet
seg raskt til. Erklæringen tjente som den politiske ramme rundt krigføringen
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Storbritannias og USAs ledere, Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt, på
dekket av krysseren USS “Augusta”, utenfor New Foundland i august 1941, da de
sendte ut sin «Atlanterhavserklæring», de vest-allierte lands samlede politiske
program under Den annen verdenskrig.



i vest, men fikk også voksende betydning for tenkningen om etterkrigstiden,
etter hvert som en alliert militær seier nærmet seg.
Atlanterhavserklæringen var opptakten til det som ble FN, og definerte

langt på vei noe vi kan kalle et vestlig normativt prosjekt. Storbritannia og
USA, somnå skritt for skritt beveget seg inn i krigen, erklærte at de ikke søkte
noen utvidelse av sine landområder og ville at alle endringer av grenser kun
skulle skje etter befolkningens egne ønsker. De folk som var berøvet sin selv-
stendighet skulle få den tilbake, het det - myntet på de okkuperte land i Eu-
ropa. Alle folks rett til selv å velge den regjeringsform de vil leve under, ville
bli respektert. Det måtte gjennomføres et nært økonomisk samarbeid mel-
lom alle folkeslag, for å trygge økonomisk fremgang og sosial sikkerhet. Alle
stater burde på like fot få tilgang til råstoffene i verden, og ferdselen på
havenemåtte være åpen for alle. Etter at nazityranniet var knust, måtte den
nye freden sikre alle folks adgang til å leve i trygghet innen sine egne grenser.
Statene måtte gi avkall på maktbruk og freden trygges gjennom et nytt
sikkerhetssystem på bredest mulig grunnlag, het det i erklæringen.
Atlanterhavserklæringen fikk stor politisk betydning ved at den pekte frem-

over mot et stadig sterkere engasjement av USA, både i krigen og under løs-
ningen av problemene etter krigen. Med sitt navn pekte den også fremover
mot det etterkrigssamarbeidet som kom i stand rundt Atlanterhavet, med
NATO som en av samarbeidets viktigste nye institusjoner.

2 - Norsk nytenkning i London: Den atlantiske linjen
Atlanterhavserklæringen kommidt oppe i en radikal norsk nytenkning rundt
landets utenriks- og sikkerhetspolitikk, slik den ble ført av Nygaardsvold-
regjeringen i London. Straks regjeringen hadde forlatt Norge i 1940, kom det
til dels skarp kritikk mot den konsekvente nøytralitetspolitikk som utenriks-
minister Halvdan Koht stod for.
En gruppe norske ledere i London, med Arne Ording og tidligere utenriks-

minister Arnold Ræstad i spissen, mente at Norge etter 9. april var blitt Stor-
britannias allierte, og de var sterkt kritiske til den utenrikspolitiske linjen som
Norge fulgte. Her protesterte Koht ogminnet omat Norge den 28. september
1939 hadde avvist tilbudet omen garanti fra Storbritannia og den 9. april 1940
ikke hadde bedt om hjelp. «Sia har den norske regjering haldi fast på det
standpunkt at ho ikkje ville ha nokon politisk sambandsavtale med nokon
framand stat. Det har berre vori tinga omein tekniskmilitæravtale som gjeld
vilkåra for norsk hær- og flåtestyrke i Storbritannia», sa Koht.
Høsten 1940, mens britene stod midt inne i en militær kamp på liv og død,

foreslo de en politisk avtale med Norge som gjorde det nødvendig for regje-
ringen å ta et valg. Britene skrev i utkastet at «det eneste virkelige grunnlag
for en varig fred er det frivillige samarbeid av frie nasjoner i en ordning med
militær, økonomisk og sosial sikkerhet, og at det er deres hensikt å sam-
arbeide i krig og fred for dette formål». Dette pekte mot en allianse i etter-
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krigstiden. Da den norske regjering 13. november 1940 stemte over det
britiske utkastet avviste statsministeren, Koht og tre regjeringsmedlemmer
forslaget – mens åtte statsråder stemte for en slik avtale.
Vedtaket innebar en radikal omlegging av Norges utenrikspolitiske kurs.

Koht manglet nå tillit og gikk av. Trygve Lie overtok. Han stod frem som en
pågående utenriksminister og talsmann for et aktivt samarbeidmed britene
«i krig og fred».
Det som slår oss i dag, 75 år etter, er hvor nært disse britiske tankene, som

et norsk regjeringsflertall sluttet seg til, ligger dennord-atlantiske allianse som
kom i 1949, som vi lever med i dag – og somDNAK arbeider sammenmed.
Men også på norsk side ble det arbeidet videremed tanker sompekte klart

i retning av et fremtidige atlantisk samarbeid. Trygve Lie formulerte dette
høsten 1941, i en tale i Oxford og i en artikkel i «The Times». Han pekte igjen
på at nøytralitetspolitikken hadde slått feil og spurte om hvem Norge da
skulle samarbeidemed. Og svarte: «Vi er et Atlanterhavsfolk og vi ønsker først
og fremst et fast organisert samarbeid med de to atlantiske stormakter, Det
britiske samveldet og De forente stater. Det er det primære, ja det er en be-
tingelse for at vi kan delta i et samarbeid på (det europeiske) fastlandet». Og
Lie så inn i fremtiden, og fortsatte:

«Dettemilitære samarbeid bør imidlertid utbygges ogdet bør fortsette inn i fremtiden.
Det bør sluttes en overenskomst hvorved hvert av de allierte land påtar seg bestemte
forpliktelser, og jeg skulle tro at disse for de mindre staters vedkommende bør være
av regional karakter. For Norge ligger det særlig nær å tenke på forsvaret av
Atlanterhavet og understreke vårt ønske om at De forente stater skal delta i denne
oppgaven».
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Kong Haakon og hans regjering, i den norske ambassaden i London i 1940. Til
venstre for Kongen sitter statsminister Johan Nygaardsvold, til høyre kronprins
Olav. Ved siden av kronprinsen ser vi utenriksminister Halvdan Koht, som ble
presset ut av regjeringen samme høst. (Ukjent, De kongelige samlinger)



Trygve Lie – som i krigsårene jevnlig spilte tennis med sin britiske kollega
AnthonyEden -ønsketå få i gang forhandlingeromenavtale så raskt sommulig.
Under samtaler i ForeignOffice ble hanmer konkret ogmente det var viktig at:

«Storbritannia, USA og Norge sammen skulle være ansvarlig for sjø-, land- og luft-
forsvaret av Grønland, Island, og Færøyene, ved å habaser der. Island ville ønske å bli
selvstendig; Norge ville gjerne ha Færøyene; og både Storbritannia og USA burde ha
forsvarsbaser i Norge (sjø-, land- og luftmilitære)»

I dempet form formulerte regjeringen sine tanker i det somhet «Hovedlinjer
i norsk utenrikspolitikk», et papir som var hemmeligstemplet, men som ble
spredt til utenriksstasjonene – samt til deler av det norske politiske miljø i
Stockholm og til Hjemmefrontens ledelse. Det var datert 8. mai 1942. Da var
krigssituasjonen en annen, med USA og Sovjetunionen fullt med i krigen på
alliert side.
Konklusjonen i «Hovedlinjer» er ganske klar: «Inntil det blirmulig å skape et

effektivt og universelt folkeforbund, vil Norge blir nødt til å søke sikkerhet i
regionale avtaler. Norge ønsker derfor bindende og forpliktende militær-
avtaler om forsvaret av det nordlige Atlanterhav, og det ønsker at Sverige
tiltrer disse avtaler. Den norske regjering ser også gjerne at Danmark, Neder-
land, Belgia og Frankrike slutter seg til systemet». Det ble tilføyet at slike av-
taler måtte godkjennes av de konstitusjonelle organer i Norge etter krigen.
Klarere kunne tankene bak vår tids NATO vanskelig formuleres – i 1942.
Vi ser også andre forvarsler om spørsmål som dukket opp senere. I Stock-

holm reagerte spesielt AP-høvdingen Martin Tranmæl på Trygve Lies tanker
om at norske tropper burde være med på en okkupasjon av Tyskland etter
krigen, noe britene ba om. «Det burde heller formuleres krigsmål som kunne
oppmuntre de demokratiske krefter i Tyskland. Det kunne forkorte krigen», 9

Trygve Lie – justisministeren som overtok
som utenriksminister etter Halvdan Koht,
og som under krigen arbeidet for å
trekke Norge inn i et atlantisk politisk
samarbeid også etter krigen. Bildet et
tatt i Stockholm i 1944. (Riksarkivet).



mente Tranmæl. Dessuten var det nødvendig med Tyskland sommotvekt til
Sovjetunionen: «Er det Sovjetsamveldet som skal bli den dominerende
stormakt på fastlandet? Forstår man ikke i London hvilken fare en slik
maktsamling omkring Stalins imperialistiske bolsjevisme kan medføre?»,
skrev Tranmæl. Hanmente at det kunne bli lettere å samarbeidemed et nytt
Tyskland ennmed et overmektig Sovjetunionen.
Her bør det tilføyes at allerede i desember 1941, da Eden besøkte Stalin i

Kreml, sa russerne klart at de ville godta britiske baser i Norge (og i Danmark,
Nederland og Belgia) etter krigen – og at de forventet aksept for en tils-
varende sovjetisk interessesfære i det østlige Europa.
Dette tilbakeblikket på overveielsene under krigen har en plass i en beret-

ning omDNAKs historie, for det forteller oss at et norsk atlantisk utblikk var til
stede på prinsipielt grunnlag allerede under krigen. Krigen la et press på
norskemyndigheter for å avklare hvor Norge hørte hjemme, og hvor vimente
å ha våre naturlige politiske og militære partnere.

3 - Truman i 1949: NATOs kamp er politisk
Det trolig viktigste, og i alle fall detmest interessantemøte daNATOble etab-
lert, fant sted i Det hvite hus søndag kveld den 3. april 1949 – dagen før «Den
nordatlantiske pakt» ble høytidelig undertegnet av de 12 allierte lands uten-
riksministre. De var alle invitert til Washington av president Harry Truman, til
et «ytterst hemmelig» møte som de ble bedt om bare å referere overfor sine
statsministre og forsvarsministre. Referatet forble hemmelig til tidlig på 1990-
tallet, i over 40 år, og er blitt omtalt som et særdeles åpenhjertig stykke
«hjelpeundervisning i maktpolitikk» overfor USAs nye allierte. Mens de satt
samlet i Det hvite hus gikk luftbroen til Vest-Berlin sin gang, som et urverk, i
sin 10. måned og holdt liv i den gamle tyske rikshovedstaden.10

Martin Tranmæl – en av Arbeiderpartiets
mest kraftfulle ledere – advarte fra
Sverige under krigenmot tanken om en
norsk «Tysklands-brigade» som
okkupasjonsmakt etter krigen. Han ville
oppmuntre de demokratiske krefter i
Tyskland.



Dette var Trumans anledning til å forklare USAs strategiske tenkning ved
NATOs tilblivelse, og kreve orden i rekkene hos sine partnere. Sett i en fjern
ettertid er det mest interessante vedmøtereferatet president Trumans klare
understrekning av at NATO stod overfor en politisk oppgave. Han pekte på
Sovjetunionens

«…overveldendemilitære potensial…men jeg vil understreke at den sovjetiske trussel
ikke bare er militær; det dreier seg om trusselen fra kommunismen som en idé, som
en egalitær, dynamisk og sosial kraft som – næret av verdens økonomiske og sosiale
ubalanser – i seg selv reiser et grunnleggende problem overfor Vesten, et problem
som– forsterket av støtten fra den sovjetiskemakt – kanskje er et enda større problem
på lang sikt…Vi skal demme opp og så nedkjempe verdenskommunismen, men når
jeg sier ‘nedkjempe’mener jeg ikkemilitære aksjoner, for dere er like klar over som jeg
at det amerikanske folk ikke ville støtte en aggresjonskrig», tilføyde presidenten.

Det interessante er at Truman, da NATO ble til, gjorde det helt klart at en
krig ville være «umulig», fordi den ikke ville få støtte i Kongressen og of-
fentligheten i USA, og fordi den ville kreve inngrep i borgerrettighetene og
autoritær kontroll. «Og ikke minst ville den ta ressurser bort fra nettopp de
sosiale og økonomiske velferdsprogrammer som vi satser på for å fjerne
presset som fremmer kommunismen», sa han. Han poengterte videre atman
også måtte være klar over at «…den sovjetiske nasjonalisme er dynamisk,
denmå ekspandere…den enestemetode for til slutt å nedkjempe den er ikke
bare å demme opp for kommunismen, men å bringe den ideologiske krigen
inn i selve den sovjetiske sfære», sa Truman.
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President Harry S. Truman undertegner «Den nordatlantiske pakt» - Atlanterhavs-
pakten – i Det hvite hus i 1949. Han er omgitt av representanter for Kongressen;
mannen som holder enmappe er USAs utenriksminister, Dean Acheson.



Han var klar på fremgangsmåten: De to potensielle maktsentra Tyskland
og Japan måtte reintegreres i vestlig økonomi og politikk, militærressurser
måtte ikke sløses bort på kolonikriger, forsvaret av Vest-Europamåtte styrkes
gjennom felles kommandoapparater, den økonomiske samordning i Vest-Eu-
ropamåtte bygges videre ut i kjølvannet av Marshall-planen, og det begynn-
ende politiske samarbeidet i det vestlige Europamåtte utbygges sterkt, med
britisk deltakelse.
Dette er den politiskemarsjordre som kom fra USA da NATO ble grunnlagt,

og den forteller oss først og fremst om en bred politisk tilnærming for å etab-
lere en maktbalanse overfor Moskva. Og det er som en del av dette arbeidet
at vi må forstå DNAKs historie og den høye politiske prioritet som komitéens
virksomhet fikk i Norge. Også bredden i DNAKs virksomhet forklares gjennom
denne sammenbindingen av en rekke faktorer til en global strategi.
Vi skimter samtidig noe av den dragkampen somaldri har tatt slutt i NATO:

omhvordan balansenmellomde rentmilitære komponenter og det politiske
arbeidet bør være i alliansen. Dette er en debatt som kom allerede i 1947, da
USA-diplomaten George Kennans teser omen «oppdemmingspolitikk» over-
for Sovjetunionen fikk kraftig gjennomslag i Washington – og etter hvert ble
tolket mer som enmilitær strategi enn som et politisk svar på utfordringene
fra Moskva.
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NATOsmilitære hovedkvarter for Europa, SHAPE, i Rocquencourt ved Paris. Det
holdt til her fra 1953 til 1967, da president Charles de Gaulle bygget ned
Frankrikes militære samarbeid med NATO, og hovedkvarteret flyttet til Brussel.



Kapittel 2

1955: ATLANTERHAVSKOMITÉ MED
BRED POLITISK STØTTE

I tiden like etter at Den nordatlantiske pakt var undertegnet i 1949 komhend-
elsene raskt: Korea-krigen i 1950, vedtaket om å bygge ut en militær or-
ganisasjon for NATO, de sovjetiske atom- og vannstoffbombene, samt det
begynnende våpenkappløpet. I en rekke NATO-land vokste det frem frivillige
organisasjoner for å fremme kunnskap om alliansen og gi den bredest mulig
politisk støtte i befolkningen.
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Amerikanske soldater i felten i Korea i 1950. Korea-krigen var en av hendelsene i
etterkrigsårene som bekreftet at det nå hersket en «kald krig», som også kunne
bli «varm».



På norsk side var grunnlaget allerede lagt da forsvaret etter krigen ble
bygget opp på ny, av en Arbeiderparti-regjering som hadde skyggen av før-
krigsårenes svake forsvar og 9. april 1940 hengende over seg. Partiets unge
nestformann, Trygve Bratteli, ledet fra 1946 til 1949 en forsvarskommisjon
som blant mye annet sa:

«Skal vi kunne føre en sikkerhets- og forsvarspolitikk i samsvar medmoderne vilkår,
er det nødvendig at hele folket bevisst er med på de nødvendige tiltak. Et effektivt
forsvar kan bare bygges opp med hele folkets støtte. Når vårt folk her ikke kan
bygge på noen sterk tradisjon,må det oppveies ved at folket blir seg bevisst hva
sikkerhets- og forsvarspolitikkengjelder oghvadenbetyr.» (Forfatterensuthevelse)

Dette var det tankemessige og politiske utgangspunkt for et målbevisst in-
formasjonsarbeid. Det skulle støtte en norsk forsvars- og alliansepolitikk som
fremdeles var omstridt og som virket ny og fremmed i deler av befolkningen.
Det første som skjedde var at en landsomfattende paraplyorganisasjon – Folk
og Forsvar – så dagens lys i 1951, støttet av et enstemmig Storting, og med
oppslutning fra nærmere hundre helt ulike norske organisasjoner. Stats-
minister Einar Gerhardsen pekte på at «stemningen (i Norge) svingermed de
utenrikspolitiske hendelser fra tid til annen», mens det er avgjørende «at vi
kan følge en fast linje». Og han tilføyet at «krigen allerede er i full gang – krigen
om det alminnelige mennesket». I denne organisasjonen var det Arbeider-
giverforeningen og LO som førte an, den første stort sett i formannsstillingen
– supplert av noen ledere fra Høyre –mens LO satt ganske trygt på nestleder-
posten, i et fast mønster. Idretten, lærerlaget, mediene, NRK, husmorsfor-
bundet, bondeorganisasjonene og praktisk talt hele organisasjons-Norge
sluttet seg til.
Forsvarspolitikken skulle ut til folket. På samme tid arbeidet Norge for at

selve NATO ikke bare skulle være et organ for regjeringene – somarbeidet i de
lukkede diplomatiske og militære rom – men at de folkevalgte skulle få en
rolle. Det kunne også gi de små land bedre medvirkning i en politisk prosess
dominert av de store landene. Den mangeårige lederen av Stortingets uten-
rikskomité, Finn Moe, drøftet dette allerede i 1951 medmedlemmer av Kon-
gressen i USA, og Norge tok saken opp i NATO-rådet. Men tanken fikk liten
eller ingen støtte; det var vanskelig nok å hamre ut en felles linje for regje-
ringene i NATO-landene. I stedet etablerte de folkevalgte i juli 1955 NATOs
parlamentarikerforsamling, som var adskilt fra NATO-rådet.
De frivillige organisasjonene som fantes i de fleste NATO-land søkte deri-

mot sammen, for de hadde sammenfallende interesser og behov for gjensidig
støtte.
Dessuten hadde Den nordatlantiske pakt forpliktet medlemslandene, i Ar-

tikkel 2, til «å bidra til den videre utvikling av fredelige og vennskapeligemel-
lomfolkelige forhold ved å styrke sine frie institusjoner, gjennom å skape en
bedre forståelse av de grunnsetninger som disse institusjoner bygger på og14



ved å fremme vilkårene for stabilitet og velferd». Og de ble i samme artikkel
pålagt «å søke å fjerne konfliktstoff i sinmellomfolkelige økonomiske politikk
og vil oppmuntre til økonomisk samarbeid seg i mellom». Her ligger både et
politisk og økonomisk mandat.
I juni 1954 møttes frivillige organisasjonene i den Haag og etablerte

Atlanterhavspaktens Forbund – ATA, «Atlantic Treaty Association». Formålet
var å «undervise og informere offentligheten omNATOsmål og hensikter», å
drive forskning om virksomhet knyttet til alliansen og fremme solidariteten
mellom «folkene i det Nord-Atlantiske område». Prominente vestlige po-
litikere og diplomater gikk inn som styreformenn, med navn som Belgias
Paul-Henri Spaak, britenes Sir Frank Roberts og Eugene V. Rostow fra USA.
Også Norge var invitert til stiftelsesmøtet,men nølte. Man tvilte på omFolk

og Forsvar,med sin store bredde av frivillige og hjemlige organisasjoner, ville
være det riktige organ å engasjere i et så tydelig og målrettet internasjonalt
samarbeid. Utenrikskomitéens sekretær, diplomaten Tim Greve, dro ned til
møtet som observatør. Han rapporterte tilbake at dette samarbeidet kunne
være av stor interesse, men det ville kreve en egen organisasjon.
Diskusjonen omhvordan dette burde og kunne gjøres pågikk i nesten et år,

for en slik ny organisasjon ville tre inn på en fremdeles omstridt politisk arena: 15

Statsminister Einar Gerhardsen (t.v.) på besøk i USA i 1951. Her er han sammen
med Trygve Lie, som den gang var FNs generalsekretær. I midten Norges USA-
ambassadør Arne Sunde. (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)



forsvars- og sikkerhetspolitikk. Spørsmåletmeldte seg i en periodemed kald
krig,militær opprustning og et truendeMoskva –men siden 1953 uten Stalin.
Et håp om avspenning lå også i luften. I juli 1955 møttes USA, Storbritannia
og Sovjetunionen til sitt første toppmøte på ti år, i Wien. Dette var også årets
da den tyske forbundskansleren Konrad Adenauer i september for første gang
dro til Moskva, opprettet diplomatiske forbindelser og fikk hentet hjem de
siste 10.000 tyske krigsfanger. Og to måneder senere, i november, gjorde
statsminister Einar Gerhardsen noe så uvanlig blant NATOs regjeringssjefer
som å reise til Moskva.
Resultatet av diskusjonen i Norge ble at Den norske Atlanterhavskomité ble

etablert, med den samme tverrpolitiske ambisjon som for Folk og Forsvar,
bare med omvendt politisk fortegn: Arbeiderpartiet satte inn sine topp-po-
litikere, med Stortingspresident og tidligere forsvarsminister (1951-54) Nils
Langhelle som første styreformann i DNAK. Den 26 år gamle diplomaten og
AP-mannenKaare Sandegren ble engasjert som sekretær, somet ekstra-opp-
drag for «hjørnet av kontorpulten og stua hjemme på Eiksmarka».
Hans første regnskap går fra 5. juni 1955 til 14. desember 1957. Og siden 5.

juni er den første dato der DNAK dukker opp, i de papirene komitéen har be-
vart, regnes dette som «fødselsdagen».
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Vest-Tysklands forbundskansler, Konrad Adenauer, i Moskva i september 1955.
Han gjenopprettet diplomatiske forbindelser mellom Forbundsrepublikken
Tyskland og Sovjetunionen, og fikk sendt hjem de siste tyske krigsfanger fra
sovjetiske leire. Med ryggen til står partileder Nikita Khrustsjov. De to andre
medlemmer av «troika’en» i Kreml er statsminister Georgij Malenkov (sort hår,
midt i mot Khrustsjov) og til venstre forsvarsminister Nikolaj Bulganin, landets
senere statsminister. (Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0).



Disse første to og et halvt årene var utgiftene beskjedne kr. 24.379,14 (in-
flasjonsjustert til 2015-nivå tilsvarer dette kr. 333.823). Det meste av inn-
tektene, kr. 20.000, var tilskudd fra UD, og kr. 3.500 gaver – trolig fra
næringslivet. Som største utgiftspost stod kontingent til ATA, sombidromed
myemateriale til komitéen, og videre reiser til ATA-møter. Til å begynnemed
holdt ATA til i Paris,men flyttet senere til Brussel. Av disse første regnskapene
kan vi slutte at det aller meste av DNAKs arbeide i Norge den gang var frivil-
lig og hadde karakter av det vi kan kalle en «politisk dugnad».

EN TYDELIG POLITISK LEDELSE
Den nye norske Atlanterhavskomité slo i sine statutter fast at den er basert på
individuelt medlemskap og at formålet er «å fremme vårt folks kjennskap til
NATOs virksomhet» og styrke alliansens «samarbeid på det politiske, øko-
nomiske og kulturelle området», i samsvar med paktens Artikkel 2. Sam-
arbeidet i ATA ble spesielt nevnt.
Styret som ble valgt i desember 1957 forteller mye om den tverrpolitiske

ansats og det nivået for ledere som preget DNAK: Stortingspresident Nils
Langhelle som formann, med NAF (Arbeidsgiverforeningens) Øyvind Skard
som nestformann (disse to valgt separat) og med Arbeiderpartiets mektige
sekretær Haakon Lie som styremedlem – sammen med lederen i Norges
Lærerlag, KåreNorum,Morgenbladet-redaktør Birger Kildal, NRKs Toralv Øks-
nevad og byråsjef i UD, Einar Løchen. DNAKs råd, som også skulle sørge for
midler til arbeidet, fikk fylkesmann Trygve Lie og skipsreder Leif Høegh som
lederduo, mens høyesterettsjustitiarius Terje Wold, redaktør Per Monsen og
redaksjonssekretær Halvdan Hegtun utgjorde valgkomitéen. Revisor var
statssekretær Per Kleppe.
DNAK representerte det politiske «establishment» i Norge – på høyt nivå.
Allerede for året 1958 kunne DNAKs Kaare Sandegren melde at et «om-

fattende publikasjonsprogramer påbegynt» og «et nyttig samarbeidsforhold»
etablert til Norges Lærerlag og de politiske ungdomsorganisasjonene. Målet
har vært å gi «et enhetlig bilde av samarbeidet i vest», ved å understreke at
det «har en politisk og økonomisk side ved siden av den forsvarspolitiske».
Samarbeidet med Folk og Forsvar fremheves og det samme gjør «den ufor-
melle samordningen» mellom disse to og institusjoner som UD, FD (For-
svarsdepartementet) og informasjonsavdelingen på Kolsås, der NATO hadde
sin Nordkommando.
I henhold til retningslinjer godkjent i desember 1957:
«…ser komitéen det slik at Folk og Forsvar er den organisasjon somdriver det

brede opplysningsarbeid om NATO og vårt forsvar. Folk og Forsvar har løst
denne oppgaven på en utmerket måte. Atlanterhavskomitéens oppgaver er
først og frem å representere norske opplysningsorganisasjoner i ATA og å kon-
sentrere ressurser og innsats på enkelte spesielle felter, særlig blant skolefolk
og ungdom».
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Sandegren understreker at komitéen legger stor vekt på debatt og utveks-
ling av meninger på sine møter, og mener at «dette i det lange løp best
fremmer forståelsen av hva Norges forpliktelser i internasjonalt – og særlig
det vestlige - samarbeid innebærer». Men han sier også at dette skjer forsiktig.
«Komitéen har ikke søkt å plassere seg eller vekke oppmerksomhet overfor of-
fentligheten, men heller forsøkt å komme på talefot med enkelte grupper og
fremme en saklig debatt innen disse». Om ungdomsarbeidet heter det at
«lukkede kveldsmøter omaktuelle emnermed fremtredende innledere er en
hensiktsmessig arbeidsmåte». Her var det ledende norske diplomater som
tok for seg emner som NATO, Sovjetunionen og Tyskland.
Bak dette varsomme språket fra sekretæren kan vi fornemme den intense

debatten som pågikk på denne tiden, spesielt innen Arbeiderbevegelsen –
der de første politiske avskallingene avNATO-kritikere ogNATO-motstandere
allerede hadde funnet sted, i fagbevegelsen og blant studentene.

SKOLEVERKET SOMMÅLGRUPPE
Skoleverket og ungdom var DNAKs spesielle målgruppe – og er forblitt det
siden. Norges Lærerlag var en nær partner. DNAK tok også kontaktmedNorsk
Lektorlag, som «underrettet sine medlemmer om Atlanterhavskomiteens
skriftserie og virksomhet». Så tidlig som i 1956 fant det sted en konferanse18

Stortingspresident Nils
Langhelle – tidligere for-
svarsminister – var DNAKs
første ogmangeårige
styreformann. Her leder
han NATOs
parlamentarikerkon-
feranse i Paris i 1961.
(Arbeiderbladet/-
Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibliotek)



(«Skolens rolle i Atlanterhavssamfunnet») for undervisningsmyndighetene,
og en rapport fra konferansen er trykket opp i 5000 eksemplarer og fordelt i
skoleverket. Tre år senere var det viktigste tiltaket i skoleverket en tre-dagers
kontaktkonferanse for 75 lærere, med emnet «Fra heimbygdskunnskap til
internasjonal forståelse». Kursleder var stortingspresident Langhelle, blant
foredragsholderne var flere statssekretærer og skoleledere. DNAKs årsrapport
for 1958 noterer at lærere, lektorer og gymnasiaster «har begynt å skrive til
komitéen etter materiell». Sammen med Norges Bygdeungdomslag holdt
DNAK våren 1958 en større kunnskapstevling for bygdeungdom. Hele 500 lo-
kallag fikk tilsendt materiale – og ca. 100 bygdeungdommer sendte inn be-
svarelser, heter det i årsrapporten.
ATA konsentrerte seg også om skolesektoren, med flere studiekonferanser

om «undervisning om internasjonale spørsmål», der norske toppem-
betsmenn fra skolen deltok – ogmed en «Teachers Guide» som sluttprodukt.
Stilkonkurranser var vanlige for elever og voksne, og redaktør i Bergens
Tidende Tomas Torsvik – senere statssekretær i UD – vant førstepremien i den
internasjonale konkurransen i 1958. Samme år ble «NATO-håndboka» over-
satt til norsk og sendt ut i et opplag på 10.000. Komiteen hentet inn kortfilmer
om de ulike medlemsland i NATO fra deres ambassader i Oslo, og sam-
arbeidetmed Folk og Forsvar for en «pool» av slike filmer for utlån til de store
landsomfattende organisasjonene.
Redaktør Chr. A. R. Christensen i VG skrev om «Atlanterhavssamarbeidet –

realiteter og problemer» i 25.000 eksemplarer, fordelt gjennom ulike or-
ganisasjoner. Ambassadør Jens Boyesens foredrag i Det norske Studenter-
samfund i 1958 om «Nasjonal suverenitet – et avleggs begrep» gikk ut i 5000
eksemplarer. Dette var året da traktaten om Det europeiske fellsskap, under-
tegnet i Roma året før, trådte i kraft, og Europa-spørsmålene lå allerede på lur
i bakhodene. I oktober 1958 arrangerte DNAK et størremøte i Handelsstanden
i Oslo om «Europeisk enhet i Atlanterhavssamarbeidet». Direktør i Norges
Bank Erik Brofoss, banksjef i DnC Johan Melander og stortingsrepresentant
Hans Borgen fra landbruksorganisasjonene var innledere – med stortings-
president Nils Langhelle og høyesterettsjustitiarius Terje Wold som møte-
ledere.
Det norske politiske lederskap stilte opp.
Og da overrasker det ikke at DNAK hadde sitt første kontor i Folkets Hus på

Youngstorget.
Foran NATOs 10-årsdag i april 1959 la DNAK og Folk og Forsvar opp til et

stort møte i Oslo Rådhus, med Kongen tilstede, hovedtale av statsminister
Einar Gerhardsen – og med ordfører, byorkester og direkteoverføring i NRK.
En flyttbar utstilling omNATO ble vist for første gang i Bergen under jubileet.
Arbeidet som ATA – i virkeligheten en koordineringssentral for informasjon

– drev, bekrefter at NATO satset på å bygge politisk støtte i sine medlems-
land. ATA finansierte noe av dette arbeidet, med beskjedne bidrag fra NATOs
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egnemidler. Norge forsøkte også her å fremme en politisk debatt innen ATAs
ramme, uten å vinne gehør, men møtte opp med «tunge» delegasjoner. Til
årsmøtet i Boston i september 1958 dro LO-leder Konrad Nordahl, stortings-
representant Aase Lionæs og lederen for AUF, Bjartmar Gjerde (som ob-
servatør), sammen med Sandegren og sekretær Ragnar Sem i NIU –
Nasjonalkomitéen for Internasjonalt Ungdomsarbeid.
Atlanterhavskomitéens virksomhet i 1958 er brettet ut såpass detaljert i

denne fremstillingen, for å vise hvor langt arbeidet var kommet bare tre år
etter oppstarten – og hvor ambisiøst og bredt komitéen gikk ut,med støtte fra
høyeste politisk hold. Dessuten foreligger det en grundig årsrapport omdette
året, fra sekretær Sandegrens hånd, mens rapporteringen for øvrig – før og
like etter 1958 – har værtmer variabel, eller er blitt borte under DNAKs senere
flyttinger.

I denne første tiden var to personer særlig aktive i arbeidet med DNAK.
Tim Greve, født 1926, var i fem år personlig sekretær for utenriksminister

Halvard Lange, to år norsk ambassaderåd i Bonn og deretter fra 1962 til 1966
sekretær for Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité. Han var en sterk
forkjemper for norsk medvirkning i NATO og i Europa. Fra 1974 var han
direktør for Det norske Nobelinstitutt, inntil han etter fire år overtok sompo-
litisk sjefredaktør i VG. Tim Greve gikk bort i 1986.20

De første årene hadde DNAK kontorplass på Youngstorget i Folkets Hus, som her
er under oppføring. (Ørnelund, Leif/Oslo Museum/ CC BY-SA 3.0).



Einar Løchen, årgang 1918, var jurist og ansatt i Utenriksdepartementet fra
1949 til 1963. Han var en av dem sommed størst kraft engasjerte seg i det po-
litiske informasjonsarbeidet, både som styremedlem i DNAK og på Stortinget
da EEC/EF-spørsmålet nærmet seg Norge. Han var med på å kurse re-
presentanter i et loftsrom på Stortinget om fremveksten av EEC/EF-sam-
arbeidet og hva det betydde politisk og juridisk for Norge. Etter en periode
som høyesterettsadvokat med egen praksis var Løchen lagdommer fra 1974
og deretter høyesterettsdommer i årene 1977-85. Einar Løchen gikk bort
2008.
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Kapittel 3

1959-1971: UNGDOMSARBEID OG
KONSOLIDERING

DNAK var vel etablert som en effektiv og diskret formidler og koordinerings-
sentral for informasjon om og rundt NATO, da generalsekretær Kaare
Sandegren i 1959 dro videre til en post i den norske NATO-delegasjonen i
Paris. Han ble etterfulgt av Magne Lerheim, en 30 år gammel engasjert or-
ganisasjonsmann somallerede var leder for Unge Venstre og generalsekretær
i Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid, NIU.
NIU var en frivillig sammenslutning av politiske ungdomsorganisasjoner,

fra AUF, Bygdefolkets Ungdomsfylking, Kristelig Folkepartis KFU, Noregs Ung-
domslag, Norges Bygdeungdomslag, Unge Venstre, Norsk Studentsamband,
Norske 4H og Unge Høyre. NIU var åpen for alle og hadde som oppgave «å
drive opplysningsarbeid blant norsk ungdom om internasjonale spørsmål,
legge forholdene til rette for utvidet kontakt mellom norske og utenlandske
ungdomsorganisasjoner» og delta på internasjonale konferanser der slike or-
ganisasjoner er med.
Disse oppgavene var ganske parallelle til DNAKs – i en tid (og det er det

viktig å ha i tankene) da kommunikasjon og reisevirksomhet var mye dyrere
og tungvint enn i dag. TV var i sin spede, nasjonale begynnelse, mens
internett lå bortenfor enhver fantasi. Reiser ble i stor grad organisert
kollektivt. Organisasjonslivet stod følgelig sentralt for de unge - og var
fremdeles avgjørende i politikken.
Under Magne Lerheim ble sekretariatene for NIU og DNAK slått sammen,

og det var enkelt siden DNAK i praksis var en enmannsoperasjon. I 1961,med
Unge Høyres formann Jan Syse som leder for NIUs arbeidsutvalg, ble det
holdt et ukelangt internasjonalt seminar på Jessheim. Det ble i tillegg ar-
rangert helgekurs på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Det skjedde i sam-
arbeidmed DNAK, FN-sambandet og til dels den norske FAO-komité, ogmed
økonomisk støtte fra NATOs informasjonsdirektorat. Her var «Atlanterhavs-
amarbeidet» bare ett av emnene, i tillegg til bl.a. afrikansk nasjonalisme,
norsk misjon og utviklingshjelp.
På denne tiden tok NIU/DNAK i bruk Leangkollen i Asker som kon-

feransesete. Dette ble starten på Leangkollen-konferansen som siden er blitt
DNAKs flaggskip og denmest sentrale internasjonale, sikkerhetspolitiske kon-
feranse i Norge, frem til i dag.
I januar 1962 samlet NIU 40 tillitsmenn i sinemedlemsorganisasjoner til en22



«ungdomslederkonferanse omNorge og Fellesmarkedet»,med forelesere fra
Norge og fra EEC/EF i Brussel. I 1961 sendteNIU ut journalistgrupper til Belgia,
Luxembourg og Tyskland, ti ungdomsgrupper til ulike steder i Storbritannia
og to til Tyskland. NIU organiserte reiser for utenlandsk ungdom til Norge.
Generalsekretæren deltok i 1961 på reiser til Paris, til et kontaktmøte med
NATOs ungdomssekretær og videre til Brussel for å møte folk fra Europa-
bevegelsen i det som ble kalt «Fellesmarkedets sekretariat». EEC/EF-saken
kan ofte fornemmes i bakgrunnen i disse årene, men uten at den noen gang
får prioritet i NIU/DNAKs daglige arbeid.

I februar 1961 sluttet Lerheim som generalsekretær for NIU/DNAK og ble
etterfulgt av Eivind Berdal. Samtidig var organisasjonene på flyttefot: I
november 1961 forlot NIU/DNAK Folkets Hus i Youngs gate 11 – fordi LO
trengte kontorene selv – og havnet først et par måneder i Kristian IV’s gate 4,
før organisasjonene sammen flyttet til Nordre gate 22, ved Schous plass på
Grünerløkka.

EN INTELLEKTUELL OPPRUSTNING
Til tross for fellessekretariatet med NIU førte DNAK sin tilværelse videremed
egne årsmeldinger og med en klar satsing på avansert informasjon om ak-
tuelle spørsmål i den vestlige alliansen. I oktober 1963 inviterte DNAK norske
og noen svenske og danske ungdomsledere, samt en del Oslo-journalister, til 23

DNAK har gjennom lang tid holdt sin sentrale årlige konferanse om utenriks-,
forsvars- og sikkerhetspolitikk på Leangkollen i Asker. På bildet åpner forsvars-
minister Ine Eriksen Søreide konferansens andre dag i 2014. (Den norske Atlanter-
havskomité)



en tre-dagers konferanse på Voksenåsen om «Europe and the Atlantic
Community». Blant talerne var utenriksminister Halvard Lange, de vest-tyske
sosialdemokratenes viktigst sikkerhetspolitiker Helmut Schmidt, sjefen for
Chatham House i London Kenneth Younger, den tidligere amerikanske vis-
eutenriksministerWillard Thorp ogWillem van Slobbe fra EEC-kommisjonen.
DNAK har hele tiden sett det somen del av sin oppgave å koble interesserte

sektorer av det norske samfunn oppmot denmer avanserte diskusjonen om
politiske spørsmål som skjer i de viktige vestlige hovedstedene. I 1963 sendte
komiteen grupper eller enkeltpersoner ut til ti konferanser i Europa, fire av
dem i Tyskland. Komitéen samarbeidet med NATO, og spesielt med USAs,
Storbritannias og Vest-Tysklands ambassader, samt med både den ame-
rikanske informasjonstjeneste og med USAs MAAG (Military Assistance and
Advisory Group) i Norge. DNAK og NIU arrangerte i 1963 i fellesskap fire in-
formasjonsreiser til Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Belgia og Danmark,
hvorav én av turene var reservert for nordnorske journalister. Amerikanske
og tyske myndigheter sørget for flytransport, sammen med det norske
flyvåpen.
Slike opplegg peker igjenmot «dugnadstanken» bakmye av DNAKs arbeid.

På denne tiden forble styret nesten uendret, med et mønster der nærings-
livet kom sterkt innmed støtte til DNAK. I 1963mottok komitéen kr. 15.000 fra
UD, og samme beløp fra hver fra Bankforeningen, Industriforbundet, Rederi-
forbundet og Arbeidsgiverforeningen. Vi ser etmønster der ledende politikere
fra Arbeiderpartiets sterke pro-NATO-fløy sitter med den politiske ledelsen,
mens de vi kan kalle «den borgerlige siden» er representert gjennomnærings-
livet som bidrar med midler. Økonomisk støtte kommer også fra NATOs in-
formasjonstjeneste – og fra de viktigste allierte landene på ad hoc-basis.

TYSKLAND I ALLIANSEN ØKER NATO-MOTSTANDEN
Et eksempel på det siste er at den vesttyske ambassaden i 1964 bidro med
ca. 10.000 kroner for å trykke opp og spre en artikkel fra samme år i NUPIs
tidsskrift Internasjonal Politikk. Den var skrevet av den norske diplomaten
Helge Groth – litteraturhistoriker,mil.org.-deltaker og i ni år (1953-62) knyttet
til den norske ambassaden i Bonn. «Tysk sikkerhetspolitikk. Tyskmilitarisme
og vesttysk opprustning» het artikkelen. Den gir – også lest i dag – en meget
god historisk og politisk innføring imilitærapparatets rolle opp gjennom tysk
historie, og peker på problemene med - og håndteringen av – disse tra-
disjonene ved oppbyggingen av en vesttysk hær fra 1955. Hans konklusjon
er at militærsektorens pregende rolle i samfunnet er brutt og at etterkrigs-
årenes tyske eksperiment med soldaten som «en statsborger i uniform» er i
ferd med å lykkes – noe ettertiden, femti år senere, ser som bekreftet.
Her engasjerte DNAK seg for distribusjon, siden den vest-tyske gjenopp-

rustningen i årene etter Vest-Tysklands NATO-medlemskap i 1955 – som et
bidrag til alliansen – skapte politisk ubehag i de fleste av landene somhadde24



vært okkupert under Den annen verdenskrig. Det er påfallende hvor stor del
av DNAKs virksomhet på 1960- og 1970-tallet som var rettet mot Vest-Tys-
kland, ofte med amerikansk støtte. For dem som var kritiske til norsk NATO-
medlemskap kom Vest-Tysklands inntreden i alliansen, og oppbyggingen av
en tysk militær styrke til 500.000 mann, som en ytterligere begrunnelse til å
holde avstand til NATO.
I 1964 bleNord-Norge for første gang tattmedpåDNAKs kursvirksomhet. Til

sammen var 280 lærere, gymnasiaster og tillitsmenn i ungdomsorganisa-
sjoner fra alle landsdeler med på kurs, 100 deltok på informasonsturer «til
Kontinentet» og for første gang sendte DNAK en ungdomslederdelegasjon til
USA. En egen Berlin-utstilling, tre år etter at Muren delte byen, hadde 32.500
besøkende i Oslo, Bergen og Trondheim. «NATO-håndboka» ble utgitt og kon-
takter ble knyttet mellom norske lærere og et nytt «Atlantic Information
Centre for Teachers» i London og dets tidsskrift «The World and the School».
Videre dro en gruppe på 22 norske og danske journalister i ti dager til Tys-
kland og Frankrike, der de ble mottatt av Berlins regjerende borgermester
Willy Brandt og besøkte den tyske hærens nye «Skole for indre lederskap»,
som nettopp skulle frembringe «soldaten som statsborger».
Dette arbeidet ble drevet jevnt, trutt og effektivt, i tett samarbeidmed NIU

og uten at DNAKs budsjetter vokste stort utover årlige beløp på 100-120.000 25

Det nordatlantiske råd, samlet i Paris 23. oktober 1954, inviterer Vest-Tyskland
inn sommedlem av NATO. Det skjedde etter at et fransk-tysk fremstøt for en
«Europa-hær» var blitt avvist av den franske nasjonalforsamling tidligere samme
år.(NATO)



kroner. I 1966 flyttet også Eivind Berdal nedover til NATO-hovedkvarteret, og
Kjell Dankertsen – Arbeiderpartiets tidligere fylkessekretær i Nordland – over-
tok som leder for DNAKs og NIUs felles sekretariat. Berdal bygget ut ak-
tiviteten videre, og distribuerte bl.a. tidsskriftet «NATO-NYTT» fra oktober
1966. Det hadde en opplagsøkning på 50 prosent, til 7000 eksemplarer i løpet
av 1967. 250 av dem ble sendt til Norges NATO-partner Island. (Et
spesialnummer om Island i 1968 kom i et opplag på 9.000). I året 1967 var
deltakelsen på weekendkursene kommet opp i 1000 personer, og DNAK ar-
rangerte egne seminarer for sine foredragsholdere. Etter hvert kunne ko-
mitéen også trekke på foredragsholdere blant norske forskere ved Norsk
Utenrikspolitisk Institutt, som Stortinget vedtok å etablere i 1959. Formålet
for NUPI var «å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive
forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold».
Et utenrikspolitiskmiljø var nå i ferdmed å vokse frem i Norge, ved siden av

Utenriksdepartementets krets av diplomater. Og DNAK kunne se knopp-
skyting: På nyåret 1967 ble det ved Handelshøgskolen i Bergen opprettet en
gruppe somarbeidetmedNATO-spørsmål der DNAK hjalp til med å skaffe fo-
redragsholdere. DNAK samarbeidet tett, ikke baremed NUPI, NIU og Folk og
Forsvar, men også med informasjonstjenesten ved NATOs Nordkommando
på Kolsås. En særlig viktig kanal ut til norsk ungdom var NIU, som i 1968 om-
fattet 17 landsdekkende ungdomsorganisasjoner med tilsammen 215.000
medlemmer.

MOTAKSJONMOT «NORGE UT AV NATO».
I 1968 var aktiviteten spesielt stor, fordi NATOs 20-årsdag det følgende året
åpnet for en fornyelse av NATO-pakten – eller en utmeldelse. Det var start-
skuddet for kampanjen «Norge ut av NATO». DNAK svarte med 28 helgekurs
med til sammen 1.500 deltakere over hele landet – i Bergen, Trondheim,
Skaldi, Mandal, Oppland, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Steinkjer,
Tønsberg, Ålesund, Arendal, Fredrikstad, Elverumog Sørmarka. Komiteen var
meget aktivt med egne arrangementer og ga bred støtte til kurs og kon-
feranser i andre organisasjoner. Spesielt fikk Arbeiderpartiet støtte, til en
sentral sikkerhetspolitisk konferanse, 20 fylkeskonferanser og vel 100 møter
på våren 1963. Uten at vi har dokumentasjon, kan vi her trolig fornemme
grepet fra Haakon Lie, DNAKs mangeårige styremedlem og APs mektige
partisekretær.
Budsjettene forteller den samme historien: Mens DNAK i 1966 hadde en

samlet utgift på 141.000 kroner, var tallet mer enn fordoblet for 1968 – kr.
351.000. Og de fleste inntektene er ført opp under to poster: «Annonser» i
DNAKs skrifter på 108.000 – i praksis trolig støtte fra næringslivet og «andre
tilskudd» på kr. 240.000, uten at kilden er spesifisert. Vi kan anta at dette er
tilskudd både fra offentlige budsjetter og fra næringslivet.
Nils Langhelle trakk seg tilbake fra DNAKs styre i 1965, etterfulgt for et år av26



formannen for Stortingets utenrikskomité, Finn Moe. I 1966 overtok så
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og senere stortingspresident,
Guttorm Hansen, som satt i dette vervet frem til 1985.
Opplysningskampanjen for NATO hadde virkning, med rekordoppslutning

på 65 prosent som mente at Norges NATO-medlemskap «bidrar til å trygge
landet» - i følge enmeningsmåling fra september 1968. Det var solid nok. Men
året før lå tallet på 49 prosent. Det viser at et klart flertall i Norge formedlem-
skap i NATO ikke er en selvfølgelighet «som kommer av seg selv».
Mot slutten av 1960-årene var kampen om fortsatt NATO-medlemskap

vunnet ganske klart, men ble skritt for skritt erstattet av en voksende strid
rundt det som den gang het EEC, EF fra 1967. Med sin Harmel-rapport i 1967
haddeNATO tatt et tydelig skritt i retning av å søke å få i gang en politisk pro-
sess på tvers av blokkgrensene i Europa – en sterkere betoning av det po-
litiske, som et supplement til den rent militære side av NATOs virksomhet.
Helsinki-konferansen – som kom i 1975 – var under forsiktig drøftelse, an-
sporet av maktskiftet i Bonn i 1966. Sosialdemokratenes leder, Willy Brandt,
overtok da først som tysk utenriksminister og tre år senere som regjeringssjef
og forbundskansler.
I Norge hadde det europeiske ungdomsopprøret av 1968 tatt en radikal

vending sompektemotml-bevegelsen og en til dels drastisk venstredreining 27

Amerikanske soldater i kamp i Ia Drang-dalen i Vietnam. Krigen i Vietnam
skjerpet motstandenmot NATO i en rekke norske ungdomsorganisasjoner, og
motstanden ble ytterligere styrket av striden rundt et norsk EEC/EF-medlemskap
– foran folkeavstemningen i Norge i 1972.



i ungdomspartiene i forbindelsemed EEC/EF-striden, før folkeavstemningen
i 1972. Et nesten bisart eksempel her er reaksjonen da EEC/EF-forkjemperen
Willy Brandt i 1971mottok Nobels fredspris for sin øst-politikk og en utstrakt
hånd for samarbeid med landene i Øst-Europa. Da nektet samtlige politiske
ungdomspartier å væremed på et fakkeltog for den sosialdemokratiske pris-
vinneren – med Unge Høyre som eneste unntak. De fikk ordnet det
tradisjonelle fakkeltoget til Grand Hotell. For andre politiske ungdomsorga-
nisasjoner stod Brandt for «internasjonal storkapitalisme», for NATO, for sam-
arbeid med et Portugal med kolonier og for EEC/EF som «ny supermakt».
Mot slutten av 1960-årene og tidlig på 1970-tallet lå EEC/EF-saken som en

mørk sky i bakgrunnen under alt utenrikspolitisk arbeid i Norge – og fikk også
betydning for neste fase i DNAKs historie.
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Kapittel 4

EN NY START FOR DNAK –
ETTER NORGES EF-NEI

I desember 1971 fattet Nasjonalkomitéen for internasjonalt ungdomsarbeid
(NIU) «et prinsippvedtak omå søke å danne et eget sekretariat uten det sam-
arbeid som finner sted i dag», heter det tørt i DNAKs årsberetning for 1971.
Noen ytterligere bakgrunn blir ikke gitt. Men vi vet at dette er denmåned da
de politiske ungdomsorganisasjonene –medunntak avUngeHøyre – sa «nei»
til et fakkeltog som på Nobeldagen 10. desember skulle hylle fredspris-
vinneren Willy Brandt i Oslo.
Vi kan trygt gå ut fra at dette bruddetmellomNIU og DNAK har sin rot i den

politiske ungdomsradikaliseringen som pågikk nettopp på denne tiden, del-
vis –menbare delvis – som følge av oppløpet til Norges EF-avstemning i 1972.
Brandt ble stemplet – med rette – som en NATO-tilhenger, en som var med
på opprustning av Tyskland og en forkjemper for EF.
Dessverre mangler DNAKs årsberetning for 1972, med en mulig utdypning

av hendelsene rundt dette veiskillet i Atlanterhavskomitéen historie. Men det
er kjent at en økende politisk radikalisering også slo inn i samarbeidet i NIU.
I praksis var situasjonen den at NIU tok med seg hele det felles sekretariatet
på 9 personer, bortsett fra en person – den 28-årige jusstudenten Ellmann
Ellingsen. Han haddemed løs tilknytning engasjert seg i arbeidet for DNAK i
et par år. Ellingsen ledet bl.a. en større internasjonal konferanse i Oslo og
Bodø i juni 1971, om norsk sikkerhetspolitikk og forsvaret av Nord-Norge.
Konferansen ble åpnet av utenriksminister Andreas Cappelen.
Siden Kjell Dankertsen forlot DNAKhøsten 1971, og blemidlertidig erstattet

av konsulent Leonard Larsen, fikk Ellingsen nå tilbud om å bli DNAKs
generalsekretær, en stilling han tiltrådte tidlig i 1972.
Ellingsen var ærgjerrig og idérik på DNAKs vegne, selv om han nå var alene

omåbygge opp et eget sekretariat. I 1973 komAnne Lise Skolem til ham som
sekretær, først på deltid, og hun ble i 22 år. Alt dette innebar at Ellingsen
måtte drive frem virksomheten og samtidig ta seg av de praktiske sider med
trykking, korrektur, distribusjon og detalj-planlegging av møter og reiser,
sammen med etter hvert to deltidsekretærer. Men han fikk sterk politisk
støtte, først fra stortingspresident Guttorm Hansen – med styremøter på
presidentkontoret i Stortinget – og fra 1985 av en ny styreformann, Rolf
Hansen, tidligere forsvarsminister og en av Arbeiderpartiets tungvektere.
Holdningen i styret var, fortalte Ellingsen den gang, at nettopp på grunn av 29



Norges «nei» til EF i folkeavstemningen var det nå dobbelt så viktig å ta vare
påNATO-medlemskapet, og sikre en bred støtte i befolkningen for alliansens
arbeid. Dette fikk prioritet.

STØRRE RESSURSER – OG AKTIVITET
Styret sørget fordeøkonomiskemidlene, et styrederArbeiderpartiet dominerte
(i 1973: GuttormHansen,HaakonLie, PerMonsen,Gunnar Alf Larsen),mender
næringslivet var sterkt representert (Skipsreder Leif Høegh, generaldirektør
Martin Siem, banksjef Johan Melander, skipsreder Niels Werring jr.). Bevilg-
ningene vokste nå raskt, fra kr. 248.000 i 1972 (tilsvarer, inflasjonsjustert, kr.
1,694.000, i 2015) til kr. 370.00 året etter – et hopppå50prosent –og videre opp
til kr. 1,231.000 i 1983, til kr. 2.893.00 i 1990 og til kr. 3.984.00 i 1997 – året da El-
lingsen brått gikk bort, etter 25 år som generalsekretær. Beløpet for 1997 tils-
varer, inflasjonsjustert, kr. 5.673.000 i 2015.
Nå gir ikke disse budsjettene hele bildet, for DNAK mottok mye «materiell

støtte» for sine prosjekter. Det gjaldt ikkeminst bruk av Forsvarets fly for turer
til Brussel og enkelte andre reisemål, samt støtte fra andre lands
myndigheter. Spesielt Vest-Tyskland, USA og til dels Storbritannia bidro gjen-
nom medvirkning og dekning av utgifter til utvalgte arrangementer. Det er i
årsberetningene på denne tiden ikke spesifisert hvor midlene til DNAK kom
fra, f.eks. heter det for 1990 at «Bidrag og private tilskudd» på inntektssiden
utgjorde kr. 2.633.000. Medlemskontingenten, i en organisasjon somoffisielt
var basert på individuelt medlemskap, innbragte det året bare kr. 65.000.
Det somskjeddeetter 1972 var atDNAKkoblet seg –ogdermedNorge –påen

internasjonal utvikling der strategiske studier var en vekstbransje. Der ble de
store spørsmålene rundt krig og fred for første gang del av en bred og demo-
kratisk samfunnsdebatt i mange vestlige land og ikke alene overlatt til
fagmiljøene.Her erdet interessant atdenkjentebritiske institusjonen IISS–Det
Internasjonale Institutt for Strategiske Studier – ble etablert i London i 1958, på
initiativ fra ledende politikere i flere vestlige land. Det norske NUPI, vårt første
større spesialinstitutt for utenrikspolitiske spørsmål, så dagens lys året etter.
DNAK koblet seg på denne utviklingen. Ellingsen dro – sammen med en

håndfull norskemedlemmer av IISS – til de etter hvertmeget anerkjente IISS-
årsmøtene, som på denne tiden var det klart viktigste internasjonale forum
for sikkerhetspolitisk debatt. Også det norskemilitære etablissement blemer
og mer internasjonalisert, gjennom utdannelse og samarbeidet i NATO, og
ledende offiserer engasjerte seg i diskusjoner ommilitære spørsmål med en
klarere forståelse for det politiske bakteppet.

ET BREDT SAMARBEID – OM EN FELLES MÅLGRUPPE
Ellingsenbrukte ressursenesomDNAKble tilført til enmålrettet virksomhet som
vi kankalle «informeringav informatørene».NATOspolitiskeorganisasjonsatset
sterkt på en koordinert innsats overfor skolen, ogNorge fulgte opp. Lektorer og30



elever i denhøyere skolen stodhelt sentralt, sammenmed journalister ogetut-
valgavyngreogpotensielt lovendepolitikere. Lektorkurs fant etter tur stedover
detmeste av landet,med rundt hundre deltakere årlig. En del skoleklasser fikk
støtte for reiser til Brussel.Og interessenvar stor. I regi avAgder Lektorlagdro47
lektorer frade toAgder-fylkene i 1980medbuss til Brussel, etteratdevarplukket
ut blant 378 lærere som hadde meldt interesse for delta. DNAK var med på å
legge opp programmet. Samme år ble DNAKs norske koordinator, lektor Bjørn
A. Nordahl, valgt til nestformann i ATAs undervisningskomité.
DNAK utvidet sitt arbeid med opplysningsmateriale ved å utgi en egen

«skriftserie» og en serie for «småhefter»; «NATO-NYTT» kom fire ganger i året
i et opplag på 6000. Og den leksikonlignende «NATO-boken» kom i nye ut-
gaver med jevne mellomrom.
Men viktigst for debatten i Norge var at DNAK fra 1975 publiserte en norsk

utgave av den store «Militærbalansen 1974-1975» fra IISS, og denne første ut-
gaven ble utsolgt. Den årlige «Militærbalansen» gir en tallmessig oversikt over
ulike lands militære styrke slik den utvikler seg fra år til år, basert på britiske
kilder. Opplaget for den norske utgaven lå på rundt 1.500. Senere fikk DNAK
i en årrekke utarbeidet et eget tillegg om militærbalansen på Nordflanken,
og denne ble distribuert i et opplag på hele 4000. Alt dette er materiale som
bidro til å gjøre hele debatten om forsvars- og sikkerhetspolitikk i Norgemer
saklig og mer faktabasert.
For delegasjonsreiser utviklet det seg etter hvert etmønster: To ganger årlig

plukket DNAK og Folk og Forsvar, sammen med søsterorganisasjoner i
Danmark, ut deltakere til en reise til Berlin-Bonn-Brussel, arrangert av vest-
tyske myndigheter. Og DNAK selv sendte to ganger årlig egne grupper til
Brussel, til NATO-hovedkvarteret, til det militære hovedkvarter SHAPE og
noen få ganger ogsåmed visitter til EF-organer. Til britenes Wilton Park-kon-
feranser dro en eller to norske deltakere, utvalgt etter råd fra DNAK, nesten
hvert år. Gradvis ble også reiser til USA – Washington og flåtehovedkvarteret
i Norfolk – mer vanlige, i takt med rimeligere flyreiser.
DNAK gikk også oftere i gang med å arrangere større internasjonale kon-

feranser om strategiske spørsmål, som «NATO and US Maritime Strategy» og
«Reinforcing theNorthern Flank» i 1987. Her opptrådte DNAK i forståelsemed
norske myndigheter, som ønsket å sette disse spørsmålene under debatt og
som fryktet at Norges stilling ville bli svekket bakmulige fremskutte sovjetiske
marinestyrker. Ellmann Ellingsen pleiet også kontakter til det diplomatiske
miljø i Oslo, og inviterte diplomater oftere med på reiser til Nord-Norge, til
Svalbard og til og med til Bjørnøya og Jan Mayen – med transporthjelp fra
marinen og/eller luftforsvaret.

ET EKSEMPEL: AKTIVITET I ET TYPISK OG TILFELDIG ÅR: 1986
For å skaffe oss et bilde av bredden i DNAKs virksomhet, kan vi ta for oss et
typisk og tilfeldig år som 1986. Det tradisjonelle Leangkollen-seminaret er

31



lagt opp som «foredragsholdernes videreutdanning» på et krevende nivå, og
med 34 deltakere; et årlig Tromsø-seminarmedmilitære orienteringer og fo-
redrag av den norske og danske forsvarsminister; etterutdanningskurs for
lektorer i Alta; en konferanse for ledende embedsmenn – diplomater og of-
fiserer – omemnet «Dealingwith the Russians – the Northern Flank» (med en
avstikker til Bodø og Bardufoss) ogmed foredrag somutgis i bokformpå eng-
elsk; syv endags-seminarer i Oslo; støtte til fem weekend-seminarer rundt i
landet; en islandsk-norsk kontaktkonferanse i Reykjavik.
To gruppeturer til Berlin-Bonn-Brussel, etter invitasjoner fra den vesttyske

regjering og NATO-rådet; en av gruppene bestod av ledere for arbeider-
bevegelsen. To DNAK-reiser til Brussel med i alt 50 deltakere, halvparten fra
skoleverket i Trøndelag, Vestfold og Telemark – en av turene gikk med Luft-
forsvarets fly. Støtte til studieturer til Brussel for 60 gymnasiaster fra Arendal,
for 24 lektorer fra Stavanger Katedralskole, og for en gymnasklasse fra
Fredrikstad. Støtte for jusstudenter til besøk ved institusjoner i Vest-Europa
og for 6 deltakere på Atlantsammenslutningens (den danske atlanterhavs-
komité) sommerskole i Roskilde.
Syv hefter ble utgitt i «Skriftserien» og ni hefter i «Det sikkerhetspolitiske

bibliotek»; for første gang ble Militærbalansen utgitt med et norsk særtrykk
som tillegg. I tillegg stod komiteen for distribusjon av norske og noen danske
trykksaker om NATO, samt 43 artikler av DNAKs stab for ca. 25 landsdels- og
lokalaviser som abonnerte på denne artikkeltjenesten. Videre deltok DNAK32

Den amerikanskemarinens store base i Norfolk, syd forWashington D.C. Her lå
hovedkvarteret for USAs Atlanterhavsflåte. Etter hvert somdet ble rimeligere å reise
over Atlanterhavet, arrangerte DNAK jevnlig besøk til USA og til basen i Norfolk.



på en del ATA-møter, og på møter i «NATO Information Forum»;
generalsekretæren reiste til IISSs årskonferanse i Kyoto og styreformann og
generalsekretær dro til NATOs «SEA Link»-symposium i Annapolis i USA.

NORGE OG EUROPAS GEOPOLITISKE OMVELTNING.
Da «Jernteppet» gjennomEuropa falt i 1989 – først i Polen, så da «Muren» for-
svant i Berlin, og etterhvert i de øvrige folkerepublikker i Øst-Europa – gikk
startskuddet for en geopolitisk omveltning i Europa. NATO stod overfor helt
nye politiske utfordringer: Hvordan skulle nå sikkerheten håndteres i vår egen
verdensdel?
I Norge ble 1989 – ofte kalt «underets år i Europa» - fulgt intenst av opi-

nionen, noe som også viste seg i betydelig voksende interesse for DNAKs
skrifter og konferanser, heter det i årsmeldingene. Men samtidig ble det re-
gistrert at Norge kanskje var det landet i NATO som varminst berørt av end-
ringene: Vi var fortsatt en nabo av Sovjetunionen, og deretter av Russland, i
nord; vi var opptatt av utviklingen på Kola-halvøya og i nordområdene; vi
forble et landmed ansiktet vendt mot Atlanterhavet: vi følte ikke straks virk-
ningene på EU-samarbeidet – der vi ikke varmed – og vi opplevde ingen form
for grenseendringer. Denne sikkerhetspolitiske interesseretningen holdt seg
forbausende konstant: Russland og omveltningene der fikk de første årene
etter 1989 større oppmerksomhet enn de politiske hendelsene på det eu-
ropeiske kontinent. Men i Norden ble de politiske virkningene tydelige: Fin-
land løste seg allerede i september 1990 fra Stalin bistandspakt av 1948, som
hadde kastet sin skygge over finsk utenrikspolitikk gjennom nesten et halvt
århundre. Deretter var det Sverige som tok initiativet og søkte medlemskap
i EU, fulgt av Finland og til slutt av Norge –med en ny norsk folkeavstemning
om EU i november 1994. Den bekreftet at den norske befolkning ikke var
sterkt engasjert i utviklingen på det europeiske kontinent. Indirekte var dette
en bekreftelse på at oppmerksomheten mer var rettet mot det atlantiske og
mot områdene i nord.
For DNAK er det nå påfallende hvor stor del av virksomheten som fulgte det

gamle mønsteret. Det gikk tre år fra Berlin-murens fall før DNAK kommed sitt
første skriftstykkeomdet gjenforente Tysklands stilling, ChristianBorchshefte
i «Det sikkerhetspolitiske bibliotek»,med tittelen «Tysklands rolle i det nye Eu-
ropa». Allerede imånedsskiftet november-desember 1989 var en felles delega-
sjonsreise forDNAKogFolkogForsvarpåbesøk iBerlin –bareuker etterMurens
fall – under den tradisjonelle reiserunden Berlin-Bonn-Brussel. Den fortsatte
frem til og med 1995, finansiert fra Bonn. Deretter tok disse faste turene til
Berlin slutt, også etter at byen ble den offisielle tyske hovedstad i 1998.

USA VEDTOK Å BLI I EUROPA
Men indirekte hadde den tyske samlingen, ogmåten den skjedde på, stor po-
litisk betydning for Norge og dermed for arbeidet i DNAK. Det viktigste for oss
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var både at samlingen skjedde med USAs aktive medvirkning og at USA,
under president Bush den eldre og utenriksminister James Baker, kjempet
for – og fikk sikret – en fortsatt sentral rolle for USA i fremtidens Europa. Og
det innebar en «livsforsikring» for NATO-samarbeidet. Selv 44-45 år etter den
annen verdenskrig trakk USA seg ikke ut av europeisk politikk. Tvert i mot,
amerikanerne var med på å dempe motsetningene mellom de «gamle» eu-
ropeiske stormakter daMuren falt. De bidro aktivt til løsninger. Også russerne
har sett på USAs fortsatte nærvær i Europa somen forsikringmot en for sterk
tysk dominans på kontinentet og som en videreføring av rollen som
kjernefysisk «ordensmakt» i Europa. I avtalen om tysk gjenforening bekreftet
Tyskland på ny at landet ville avstå fra å anskaffe ABC-våpen, en avtale der
også USA står som garantist.
I årene frem til august 1994 trakk så de sovjetiske troppene i det tidligere

Øst-Tyskland - DDR – seg 1.000-1.500 kilometer østover, og ble bygget ned.
Dette skjedde mens USA ble stående i det gamle Vest-Tyskland, med sterkt
reduserte styrker. Og hele det samlede Tyskland ble medlem av NATO, med
bare små innskrenkninger: NATO-styrker kunne ikke stasjoneres i det gamle
DDR. Det fortsatte og utvidede tyskemedlemskap i NATO forsikret alle stater
– også Russland og USA – om at et sterkt og gjenforent Tyskland ville være
bundet inn ikke bare i EU, men også i NATO. I tillegg er Tyskland avhengig av
USA i NATO – og i mindre grad av franskmenn og briter – når landetmåtte ha
behov for å stå i mot enmulig kjernefysisk utpressing fra andre atommakter.34

I 1989 falt «Muren»i Berlin – og etter hvert falt også folkerepublikkene i Øst-
Europa. Dette medførte helt nye utfordringer for et NATO, men for Norge forble
mange av utfordringene de samme. (Raphaël Thiémard/CC BY SA 3.0)



35

Tidlig på 1990-tallet var EU-utvidelser nok en gang tema i Europa, ikke minst i
Norge. Både EU (øverst) og NATO (nederst) fikk nye medlemsland i det østlige
Europa etter den kalde krigen.



EU ER ALLTID MED PÅ LASSET
Atlanterhavskomitéens årsrapporter navngir en lang rekke organisasjoner
som DNAK har samarbeidet med. Europabevegelsen stod på denne listen i
en årrekke. Men i rapporten for 1994, året for Norges annen EU-folke-
avstemning, er Europabevegelsen falt ut av listen over DNAKs samarbeids-
partnere. EU skal holdes i bakgrunnen og forklaringen er trolig enkel: I 1994
ble Anne Enger Lahnstein – «nei-dronningen» fra samme år – innvalgt som
nytt styremedlem i DNAK fra Senterpartiet. Først i de senere år er denne av-
standen blitt mindre, og i oktober 2014 stod DNAK – sammen med Europa-
bevegelsen, Folk & Forsvar og Institutt for Forsvarsstudier - bak en
halvdagskonferanse i Oslo om «Er EU blitt viktigere ennNATO i Europa?» Bak-
grunnen var EUs voksende rolle i konflikten rundt Ukraina.

NATOS STILLING I NORSK OPINION
Ellmann Ellingsen konsoliderte DNAKs stilling i det norske politiske land-
skapet gjennom sine år som leder. Og Atlanterhavskomitéen kunne vise til
det vi i dag kaller «måloppnåelse», siden meningsmålingene gikk entydig i
retning av støtte for Norges NATO-medlemskap: Etter å ha ligget på 61
prosent, som er enige i at NATO-medlemskapet «bidrar til å trygge landet», i
november 1968 – i kjølvannet av kampanjen foran alliansens 20-årsdag - lå
støtten stort sett på samme nivå helt frem til 1979. Deretter var den lett
stigende, og med færre sommente at NATO «øker faren for angrep». Høsten
1987mente for første gang 70 prosent at NATO trygger landet. Og siden 1992
har tallet ligget tydelig over 70 prosent, med en topp på 77 prosent i 1994 –
året da Norge igjen sa «nei» til EU. Her kan det virke som om nordmenn ser
en avveining mellom EU og NATO – når alliansen vinner ny støtte tre år etter
at Sovjetunionen er gått i oppløsning. Når vi sier «nei» til EU, øker oppslut-
ningen om NATO.
Men det viktigste tallet er kanskje andelen som mener at Norges NATO-

medlemskap «øker faren for angrep». Denne andelen sank fra 6 prosent i
oktober 1988 til 5 prosent et år senere, så til 3 prosent i oktober 1990 og ned
til 2 prosent i oktober i årene 1991 og 1992.
Sammenligner vi med årene rundt 1955, da DNAK ble til, ser vi at NATO ikke

lengereretomstridtemne.Alliansenerblittdetvikankalle«endelavhverdagen»,
noe som «alltid er der», og frem for alt noe som gir Norge en håndfast interna-
sjonal tilhørighet. En viktig politisk milepel var året 2005, da anti-NATO-partiet
Sosialistisk Venstreparti – bygget opp av Orientering-gruppen med NATO-ut-
brytere fraArbeiderpartiet –gikk inn i enkoalisjonmednettoppArbeiderpartiet,
i en regjering som videreførte norsk NATO-politikk uten endringer.
Vi vil aldri kunne regne ut hvor stort DNAKs bidrag har vært til en slik ut-

vikling, men vi vet at en slik utvikling ikke kommer av seg selv. Vi vet også at
det er galt å tenke, sommange nordmenn gjør, at NATO «alltid er der». Dette
er et samarbeid sommå pleies.36



Kapittel 5

DNAK: EN NORSK
SIKKERHETSPOLITISK TRIBUNE

Som NATO-alliansen selv, søkte DNAK i årene etter Jernteppets fall, og
spesielt etter Sovjetunionens oppløsning i juledagene 1991, etter politisk ori-
entering og en gjennomtenkning av egne oppgaver – i en helt endret uten-
rikspolitisk situasjon. Ellmann Ellingsen besøkte Russland et par ganger på
1990-tallet, men det falt på hans etterfølger – Chris Prebensen – å føre ori-
enteringsarbeidet videre. Prebensen kom til DNAK i 1997 som den første
virkelige «insider» fra NATOs organisasjon. Han møtte en norsk politisk opi-
nion som nok holdt sterkt fast på alliansen, men som i hverdagen ned-
prioriterte Forsvaret, NATO og følgelig DNAK.
Somenprofesjonell informasjonsmannprioriterte Prebensen arbeidetmed

ådigitaliseremestmulig av DNAKs kommunikasjonmedomverdenen, og han
fikk raskt på plass nye nettsider. Men den manglende politiske interesse var
merkbar, gjennom press på budsjettene. Den norske utgaven av
«Militærbalansen» ble borte, ettersom IISS krevet høyere honorarer for sine
bidrag. Fra årtusenskiftet publiserte ikke lenger DNAK Gallups meningsmål-
inger, som ga løpende informasjon om opinionens holdninger til alliansen.
Det ble vanskeligere å få styremedlemmene samlet til sine to årlige møter.
Atlanterhavskomitéen hadde to svar på disse utfordringene:
For det første prioritertemanden løpende debatten omutenriks- og sikker-

hetspolitikk, gjennom komiteens nettsider og ganske spesielt gjennom en
flittig bruk av dagsseminarer på kort varsel om aktuelle emner. Ofte fant
seminarene sted under «ChathamHouse rules», som tillater at informasjonen
anvendes åpent, men ikke at offisielle eller andre kilder navngis. En rekke
fremtredende embetspersoner i FD og UD, fra andre deler av det norske
sikkerhetspolitiske apparatet og fra de voksende forskningsmiljøene ble
trukket inn i disse dags- og lunsjseminarene. Mediene var som regel til stede.
DNAK beveget seg i retning av å bli et intellektuelt pustehull for sikkerhets-
politiske spørsmål, etter nesten to generasjoner med kald krig.
Det andre svaret var å si «ja» til henvendelser om å «delta ute i felten», om

å væremed på å bygge opp nye samarbeidslinjer mot øst og hjelpe frem nye
atlanterhavskomiteer, i et Øst-Europa på vei ut av Moskvas dominans. De
baltiske stater fikk slik assistanse gjennom besøk allerede i 1992, og tre år
senere gikk generalsekretær Ellingsen «i privat kapasitet» – og i forståelse 37



med FD,UD og styret – inn i en «International Defence Advisory Board». Den
ble oppnevnt av de tre baltiske staters forsvarsministre 27. februar 1995,med
den siste sjef for NATOsNordkommando på Kolsås, britenes general Sir Garry
Johnson, som leder. De andre nordiske land og Tyskland, Frankrike og USA
var også med i gruppen, som skulle være rådgiver ved oppbyggingen av de
baltiske lands forsvar.

NORGE OG NATOS POLITISKE FREMSTØT MOT ØST
Dette ble innledningen til en ny og viktig fase i DNAKs arbeid. Vi kan se av for-
muleringene i 1995 at Ellingsens medvirkning – i «privat kapasitet» - forårs-
aket hodebry i komitéen. For NATO-landene engasjerte seg i ikke-NATO-land,
som tidligere hadde vært en del av Sovjetunionen og somnå søkte inn under
NATOs paraply for å motvirke russisk press, i dag eller i fremtiden. NATO-
pakten og DNAKs formålsparagraf var formulert slik at de åpnet for å fremme
samarbeid om økonomi, politikk og kultur – men da primært med land som
allerede var medlemmer av alliansen.
Her bør vi ha klart for oss hvor svakt «det sivile samfunn» var blitt i de

baltiske land, som på et vis «gjenoppstod» i historien i 1990-1991 – etter et
halvt århundre. Det fantes ingen tradisjon for et samvirke mellom demo-
kratiske politiske organer og et militært apparat for forsvar i de baltiske
statene. Den samme situasjon møtte ATA og de samarbeidende atlanter-
havskomiteer i Øst-Europa, da tidligere nasjonalstater der forlot det som
hadde vært en sovjetisk «interessesfære». I disse årene samarbeidet DNAK
tett med Ungarn og Tsjekkia for å dele sine erfaringer med nye atlanterhavs-
komiteer, som nå vokste frem i denne delen av Europa.38

DNAKs lunsjseminarer i kontorets lokaler på Rådhusplassen er blitt et populært
innslag i komitéens virksomhet. Bilder er fra seminaret «Europeisk taktskifte:
Middelhavet, en enkelttragedie eller varige løsninger» våren 2015 med Haakon
Svane (UD), Elin Sørsdahl (TV2) og Stig Jarle Hansen (NMBU). Her ble
problematikk og utfordringer knyttet til flyktningestrømmer over Middelhavet
diskutert.(Audun Reiby/Den norske Atlanterhavskomité)



I 1999 ble Polen, Tsjekkia og Ungarn NATO-medlemmer. Og bare fem år
senere – i mars 2004 – sluttet Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia,
Romania og Bulgaria seg til den vestlige alliansen. For åtte av landene fulgte
EU-medlemskapet hakk i hæl, fra 1. mai 2004. Det var sikkerheten i NATO og
de økonomiske forhåpninger knyttet til EU som nå trakk den østlige del av
Europa mot vest.
Etter hvert som Russland konsoliderte sin stilling, etter at Vladimir Putin –

en mann fra det gamle maktapparatet – overtok i år 2000, ble den russiske
politiske motstanden mot et NATO som beveget seg østover klarere og
klarere. Presidentskiftet i USA sammeår bragte GeorgeW. Bush jr. til makten,
i spissen for en administrasjon som var mer pågående overfor Moskva enn
forgjengeren Bill Clinton. Han var noe mer avventende og satset sterkere på
et «partnerskap» med tidligere sovjetrepublikker. De var nå selvstendige
stater og ønsket NATO-medlemskap. Hans etterfølger George Bush kjempet
for å få disse landene –medUkraina ogGeorgia i spissen – inn som fullverdige
medlemmer av den vestlige alliansen. Et klimaks i denne striden kom på
NATOs toppmøte i Bucuresti i april 2008. Tysklands Angela Merkel og
Frankrikes Nicolas Sarkozy motsatte seg intenst å oppta formelle forhand-
linger med disse to landene. Og Moskva la ikke skjul på sin motstand – ved
også å hentyde til sine atomvåpen. Kompromisset ble et NATO-vedtak om at
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Siden den kalde krigens slutt har NATO fått 12 nye medlemsland: Polen, Tsjekkia,
Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Albania
og Kroatia – de to sistnevnte så sent som i 2009. Denne utvidelsen østover kom
bl.a. som et svar på sentral- og øst-europeiske lands ønsker om økt sikkerhet,
men har medført økt russisk skepsis hva gjelder NATOs ambisjoner. (NATO)



disse landene «vil bli medlemmer» av alliansen, men at forhandlinger om
medlemskap inntil videre ikke vil bli innledet.
Vi kan trolig søke røttene til dagens Ukraina-konflikt i denne uenigheten fra

2008. Den viste at Moskva fremdeles krevde – og kjempet for – en form for
innflytelsessfære i det østlige Europa: En «buffer» mellom et fremdeles
svekket Russland og et EU-Europa med høy velstand og stor økonomisk og
politisk tiltrekningskraft for et belte av land i øst.
Norge støttet tanken om at NATO skulle utbygge sine politiske kontakter

østover, og henviste – somhele NATO gjør – til Helsinki-dokumentene. De sier
at ethvert land står fritt til selv å avgjøre hvilken alliansetilknytning det vil
søke.
I tillegg til dette arbeidet gikk DNAK inn i en del prosjekter i andre områder,

spesielt i Kaukasus, og til støtte for Afghanistan. Utenriksdepartementet ga
betydeligemidler for å engasjere DNAK i slike oppdrag. Det var snakk omåut-
vikle forskningskapasitet innen energisikkerhet i Tbilisi og et dialogprosjekt
mellom Armenia og Aserbajdsjan. En felles sikkerhetsplattform skulle ut-
arbeides for de tre kaukasiske landene. DNAK var i 2007 – før NATO-toppmøtet
i 2008 – også knyttet til et prosjekt for kontakt med «relevante aktører i det
sikkerhets- og euro-atlantiskemiljøet i Kiev»,med sikte på å gjennomføre en
ungdomskonferanse. Flere av prosjektene ble presentert for ATA, sam-
arbeidsorganet for NATO-landenes atlanterhavskomiteer. På Balkan var DNAK
engasjert i lignende prosjekter, under fellesnevneren «Balkan Mosaic»: i
Serbia, Kroatia, Albania, Romania og Bosnia-Herzegovina. DNAK har også
fokusert på utviklingen i Afghanistan og den norske innsatsen der, og gitt as-
sistanse til den afghanske ambassaden i Oslo.
I denne samarbeidsperioden fikk prosjektstøtten fra UD DNAKs budsjetter

til å vokse kraftig, fra 5,9 millioner i 2004 til 8,7 millioner i 2007. Disse pro-
sjektene var ønsket og finansiert av Utenriksdepartementet, men vanskelige
å håndtere for en liten organisasjon som DNAK. Det viste seg å være
problematisk å kontrollere innsatsen og pengebruken fra Oslo, og finne tilst-
rekkelig med norske fagfolk som kunne følge prosjektene i mål. Den nye
generalsekretæren, Kate Hansen Bundt, som overtok i 2010, valgte en grad-
vis utfasing av disse prosjektene i Europas problematiske ytterkant.
På budsjettsiden mottok DNAK i 2014 i alt kr. 6.120.000 i drifts- og ak-

tivitetsstøtte fra Forsvarsdepartementet, av samlede driftsinntekter på kr.
6.469.000.MensUtenriksdepartementet i de første tiårene var DNAKs viktigste
støttespiller, er komitéen skritt for skritt blitt en partner for FD, som også
styrer mer av norsk sikkerhetspolitikk enn tidligere.

DET NORSKE NÆROMRÅDEINITIATIVET
Under den amerikansk-britiske krigen mot Irak og Saddam Hussein i 2003
holdt Norge en lav profil. Men da krigføringen i Afghanistan skritt for skritt
ble trappet opp, etter angrepetmot USA 11. september 2001, stilte Norge seg40



solidarisk og deltok etter hvert med egne militære avdelinger av betydelig
størrelse, etter norsk målestokk.
NATOs felles Nordkommando på Kolsås ble flyttet til HighWycombe i Stor-

britannia i 1994, som ledd i omfattende endringer av NATOs kommando-
struktur. Alliansens territorielle kommandoer ble borte, og en viss usikkerhet
vokste fremomhvem somhadde det reelle ansvar for hvilke områder omnye
situasjoner skulle oppstå. Da var det at Forsvarsdepartementet i 2007-2008
utarbeidet et «nærområdeinitiativ», for å «bringeNATOhjem». Russland opp-
trådte igjen som en tradisjonell stormakt i nord og i andre deler av Europa.
Det norske initiativet ble tatt vel i mot i andre europeiske NATO-land, og førte
til endringer i alliansens planleggingsarbeid.
Vi kan si at det tradisjonelle NATO kom i fokus, og at en historisk kontinuitet

igjen ble synlig. NATO ble i årene etter Jernteppets fall anklaget for å være
«treg» og bare langsomt tilpasse seg en ny tid. Det kan være en riktig ob-
servasjon. Men utviklingen de senere år har vist at den stabilitet og kon-
tinuitet som NATO representerer i seg selv er et bidrag til den
sikkerhetspolitiske trygghet sompreger det vestlige Europa. Denne tilliten til
alliansen er til stede, også etter at NATO i 1999 førte sin første krig – mot
Serbia – for å motsette seg overgrep mot befolkningen i provinsen Kosovo.
For Russland var dette like fullt en krig som ble møtte med skarpe protester.
Den rettet segmot russernes tradisjonelle og nære serbiske allierte påBalkan. 41

Norske soldater feirer 17. mai i Afghanistan. Norge hadde et betydelig militært
nærvær i Afghanistan i årene etter 2001, men i 2007/2008 utarbeidet Forsvars-
departementet et «nærområdeinitiativ» for å «bringe NATO hjem».
(PRT Meymaneh/ CC BY 2.0)



DNAK har under Prebensen og Bundt tatt vare på sentrale deler av DNAKs
tradisjonelle oppgaver, med to turer til Brussel i året, med én Svalbardtur
hvert år, samt reiser til USA. Turene som gikk to ganger i året til Berlin-Bonn-
Brussel er blitt ofre for innsparinger. Leangkollen-konferansen er utbygget
som Norges kanskje viktigste sikkerhetspolitiske debattforum, og ble i 2015
– for første gang – åpnet med en tale av statsministeren, Erna Solberg.
Fremdeles er det slik at den politiske eliten i Norge søker til DNAKs tribune
når viktige sikkerhetspolitiske budskap skal sendes ut. Vi kan si – omvi ser til-
bake til DNAKs første år – at den gang skapte og drev den politiske eliten i
Norge Atlanterhavskomitéen,mens det politiske toppnivået i dag støtter opp
under og gjør bruk av Atlanterhavskomitéen, som en viktig plattform for det
norske samfunns løpende debattmed seg selv og andre om landets sikkerhet.

STORTINGET SOM DNAKs PARTNER
I styret for DNAK har det over tid skjedd viktige endringer. Etter at APs
partisekretær Haakon Lie gikk ut av styret i 1982, har partiene plassert egne
stortingsrepresentanter i styret – i tillegg til en representant for LO og en for
næringslivet. Komitéens finansutvalg har oppløst seg selv, etter at for-
mannen – administrerende direktør Rolf Sæther i Rederiforbundet – spurte
om hensikten med et slikt utvalg, når 95 prosent av midlene kommer fra det
offentlige. Den tidligere «dugnadsholdningen», da økonomisk støtte til ko-
mitéens arbeid også ble samlet inn hos næringslivet, er borte.
Arbeiderpartiet sittermed styreformannenog har gjort det praktisk talt hele

tiden: Etter Guttorm Hansen ledet tidligere forsvarsminister Rolf Hansen
styret fra 1985 til 1993, fulgt i to av år diplomatenOle Ålgård som formann. De-
retter var tidligere forsvarsminister Alv Jacob Fostervoll styreleder i årene
1995-2007. Han ble etterfulgt av Kjell Engebretsen, tidligere leder i Akershus
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Guttorm Hansen, stortingsrepresentant og
senere stortingspresident, var styrefor-
mann for DNAK i nesten 20 år, fra 1966 til
1985. Han ble etterfulgt av tidligere
forsvarsminister Rolf Hansen.
(Stortingsarkivet)



AP og med 12 år på Stortinget bak seg, også som medlem av utenriks-
komitéen.
Vi ser en rød tråd i DNAKs virke og det er en tett og direkte kontakt til

Stortinget og ledende politikere der. De første årene holdt komitéen sine års-
møter i Stortingets lokaler og avholdt sine styremøter på Stortings-
presidentens kontor. Det understreket for 60 år siden – og understreker i dag
– at DNAKs viktigste oppgave er å få brede lag av den norske befolkning i tale
– både gjennom egne arrangementer og indirekte gjennom arbeid med
skolen og frivillige organisasjoner. DNAKs arrangementer og initiativmåholde
et høyt faglig nivå, innen sikkerhetspolitikk, historie og samfunnskunnskap,
for å nå fremmed sitt budskap om hva trygghet på lang sikt krever av Norge
og norsk politikk.
Ser vi på DNAKs aktivitet i 2014 – Kate Hansen Bundts fjerde år som

generalsekretær – kan vi slå fast at komitéens viktige rolle som en synlig og
relevant debattarena, samt som formidler og kunnskapsbase, er opprettholdt
og utbygget. Det året var i alt vel 3.500 deltakere med på 29 lunsj-seminarer
og syv kurs i internasjonal politikk i like mange byer. Kursene i internasjonal
politikk, som er en fortsettelse av der som tidligere het «lektorkursene», ble
det året holdt under tittelen «Det internasjonale konfliktbildet i 2014: Hvilke
drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden?». DNAKs undervis-
ningsutvalg, under forfatter og historiker Øivind Stenersens ledelse, er like
aktivt som før, i Norge og i samarbeidmed atlanterhavskomiteer i andre land.
DNAK gjennomførte åtte større konferanser i 2014, i tillegg til Leangkollen-

konferansen: Om Norden og de Sentral-europeiske land 1999-2014, for å
markere Ungarns, Polen og Tsjekkias 15 år i NATO; et åpent seminar i
Litteraturhuset om Norges standpunkter foran NATOs Wales-toppmøte i
september 2014; medvirkning på «Army Summit 2014»; konferansen «Er EU
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Dagens styreleder i DNAK, Kjell
Engebretsen, har vært leder for Akershus
Arbeiderparti og var i 12 år stortings-
representant – medmedlemskap i bl.a.
Stortingets utenrikskomité.
(Stortingsarkivet/Scanpix)



blitt viktigere ennNATO i Europa?»; fire debattmøter i Stavanger, Trondheim,
Moss og på Hamar i samarbeid med Norges Forsvarsforening. Emnet var
«NATO – viktigere enn noen gang?» og tok for seg alliansen i lys av Ukraina-
krisen.
Der Chris Prebensen i 1997 tok med seg et spesielt engasjement for

samfunnssikkerhet til DNAK, har Kate Hansen Bundt bragt inn en
kommentatorprofil i mediene for aktuelle utenrikspolitiske saker. Hun re-
presenterer en ny generasjon, med et blikk for den avgjørende sammen-
hengen mellom det som skjer i EU-samarbeidet på den ene siden og på den
annen side utviklingen i NATO og det transatlantiske samarbeidet.
Det er gått to tredjedels århundre – 66 år – siden president Truman talte til

de 11 nye NATO-landene i møterommet i Det hvite hus, kvelden før pakten
ble undertegnet. Og vi ser igjen at når det blir alvor – som i Ukraina – rykker
landene i NATO tettere sammen og forblir den alliansen som sterkest kan
påvirke det internasjonale hendelsesforløpet.
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Statsminister Erna Solberg åpner DNAKS Leangkollen-seminar i Nobel-instituttet
i 2015. Medmikrofonen professor Janne Haaland Matlary; til høyre DNAKs
generalsekretær Kate Hansen Bundt.(Den norske Atlanterhavskomité)



Kapittel 6

DNAK – NORGE I ET VESTLIG
VERDIFELLESSKAP

Da Den norske Atlanterhavskomité stod frem i 1955, skapt av en gruppe en-
gasjerte politikere og embetsmenn, var den et uttrykk for en bred politisk
konsensus rundt avgjørende spørsmål for Norges sikkerhet og selvstendighet.
Den ble ledetmed fast politisk hånd av fremtredende Arbeiderpartipolitikere,
med Haakon Lie og stortingspresident Nils Langhelle i spissen. Men den
hadde full støtte på den borgerlige siden, ikke primært gjennom folk fra
partiet Høyre, som man kanskje skulle tro, men ved medvirkning fra
prominente ledere i næringslivet: Akers generaldirektør Martin Siem, DnC-
sjefen Johan Melander, skipsrederne Leif Høegh og Niels Werring jr.
Den borgerlige siden bidromedmidler, i en gjenoppbyggingstidmed pine-

trange budsjetter, og det var damidler som ikkemåtte gjennomen vanskelig
politisk diskusjon på Stortinget. Arbeiderpartiet stod for politikken, og be-
krefter historikernes senere tese omat norsk utenrikspolitikk etter krigen var
en kampomArbeiderpartiets (og Einar Gerhardsens) sjel. Bak DNAK stod folk
fra Aps sentrums- og høyrefløy. Det partipolitiskemønster i styret for Atlanter-
havskomitéen endret seg ikke opp gjennomårtiene, heller ikke under borger-
lige regjeringer.
Dette var kort tid etter krigen og det politiske verdifellesskapet somokkupa-

sjonen hadde synliggjort. Tryggheten i NATO ble i 1955 verdsatt av et flertall
i Norge, etter seks årsmedlemskap,men på venstresiden var uenigheten for-
tsatt skarp. Arbeiderpartiet kunne bare regne med å få velgerstøtte for å
regjere Norge videre, så lenge partiet klarte å samle seg bak den nye al-
liansepolitikken.
En sentral oppgave for DNAK var å betone de politiske sider ved NATO-

medlemskapet, et fellesskap om grunnleggende politiske verdier for ame-
rikanere og vest-europeere. Det som fremdeles virket skremmende, både på
venstresiden og i mange borgerlige kretser, var vektleggingen av håndfaste
militære sider ved alliansen, av forberedelser for militær kamp her og nå.
Igjen.
Dette var en dragkamp som vi også fant i andre land, ikke minst i USA.

George Kennan, USA-diplomaten bak den vestlige «oppdemmings-po-
litikken» overfor Sovjetunionen, opplevet det sammepå hjemmebane og tok 45



til motmæle mot et for dominerende militært innslag i tenkningen om det
han først og fremst betraktet som en politisk motstandskamp mot Moskva.
Somvi har sett var også president Trumans holdning, da hanmøtte USAs nye
NATO-partnerne ved undertegnelsen av Den nordatlantiske pakt i 1949,
primært politisk og ideologisk.
NATO-landene samarbeidet i ATA – The Atlantic Treaty Association - om å

sikre sine NATO-medlemskap politisk ryggdekning. Men dette arbeidet ble
ulikt prioritert, og noen av landenes atlanterhavskomiteer varmer aktive enn
andre. DNAK hørte hele tiden til de mer aktive og energiske. Men «dugnads-
elementet» som var til stede de første årtienemellom politikk og næringsliv,
ble svekket skritt for skritt, og styret etter hvert utpekt av Stortinget i henhold
til partienes styrke. Den første tiden var Utenriksdepartementet den avgjør-
ende partner for DNAK, men etter Jernteppets fall tonet UD sikkerhets-
politikken ned. Forsvarsdepartementet, med en ny og voksende
sikkerhetspolitisk avdeling, overtok denne rollen. Overføringer fra FD dekker
i dag det meste av DNAKs budsjett.
I løpet av sine 60 år – en lang tid i politikken – har DNAK sett grunnleggende

endringer i det norske samfunn som helt har forandret rammebetingelsene
for komitéens arbeid. I 1955 fant det ikke sted noen bred og kvalifisert of-
fentlig diskusjon rundt sikkerhetspolitikk. Her manglet Norge en tradisjon.
Studiet av statsvitenskap var så vidt kommet i gang. Dagens situasjon, med
sikkerhetspolitikk som et favorittfag for studier og forskning i Norge, lå
milevidt unna. I dag finner vi et levendemiljø for informert sikkerhetspolitisk
debatt i Norge. DNAK har en del av æren for dette.
Den annen verdenskrig understreket at Norge er en atlantisk nasjon. Kom-

munikasjonene var den gang dårligere – ingen TV, omstendelige og dyre reiser
og telekommunikasjoner, ordet «internett» var ikke oppfunnet. Den politiske
kommunikasjonmåtte i langt større grad gå fra mann til mann, fra kvinne til
kvinne. Og det var her det tidlige DNAK kom inn med full tyngde, med hjelp
fra ungdomsorganisasjonermed til sammen 215.000medlemmer. Dette sam-
arbeidet varte til radikaliseringen av mange ungdomsorganisasjoner og
kampen mot EEC/EF ble dominerende rundt 1972. Og her ser vi to ganger –
ved begge «nei» til EF/EU i folkeavstemningene – at støtten for NATO-medlem-
skapet vokser når norske velgere avviser Norges medlemskap i EF/EUs be-
sluttende organer.
DNAK har gjennom60 år vært enmeget viktig tilrettelegger for det politiske

ordskiftet omNorges sikkerhet – og er det fremdeles. Samtidig ser vi at i den
aktuelle krisen i Europa – rundt Russland og Ukraina – er det EU som fører
ordet på Europas vegne,medUSA somen viktig,men fjerneremedspiller. Det
understreker at vi ikke kan tenke NATO og EU i ulike båser. Statene i det øst-
lige Europa er kommet inn som et nytt og viktig element i den sikkerhets-
politiske debatten i vår verdensdel, med Polen som en særlig innflytelsesrik
ny aktør.46



Her kan det være nyttig å gå tilbake til en prominent gjest som DNAKs
generalsekretær Ellmann Ellingsen inviterte til Oslo i 1995. Henry Kissinger, en
omstridt vinner av Nobels fredspris i 1973, kom for å holde enminneforeles-
ning om sin venn, avdøde utenriksminister Johan JørgenHolst. Selv omdette
er 20 år siden, kom Kissinger med en formaning som fortsatt gjelder i dag: «I
utenrikspolitikken må to ting gjøres. For det første å avholde Russland fra
militære aktiviteter utenfor sine grenser. Et land med en slik enorm utstrek-
ning, større enn USA, og med kjempestore ressurser, burde ikke føle
klaustrofobi i det enormt store området fra St. Petersburg til Vladivostok. For
det annet må Russland få en ærlig mulighet for å delta – som likeverdig – i
løsningen av internasjonale problemer. Dette synes meg å være de viktigste
krav til en utenrikspolitikk – og de bringer ikke med seg noen nødvendighet
av å behandle Russlands indre problemer som om de skulle være våre egne
eller verdenssamfunnets».
Talen finnes i DNAKs årsberetning for 1995. Den forteller oss, blant mye

annet, at det lønner seg å lese og lytte til det som kommer fra DNAK.
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Om generalsekretærene

Atlanterhavskomitéens sekretærer – og etter hvert generalsekretærer – har
vært nøkkelfigurer ved oppbyggingen og driften av DNAK gjennom seksti år.
De syv personene som har hatt denne posten – seks menn og én kvinne –
gjenspeiler alle og hver på sinmåte tiden og oppgavene somkomitéenmøtte.
Deres personlige biografier forteller ossmye ombakgrunn, interesser og per-
spektivene den gang og nå. Menneskene er en del av DNAKs historie.

KAARE SANDEGREN (1955-1959)
Kaare Sandegren var den første sekretær for DNAK, som i starten ble drevet
fra hans kontor i Utenriksdepartementet og «hjemme i stua». Sandegren, født
i 1929, vokste inn i politikken i Arbeiderpartiet, gjennom en far som var
rørlegger – ansvarlig for opplegget i Norges Bank – og aktiv i partiet ved alle
valg. Mot slutten av krigen satt faren hans på Berg fangeleir i Vestfold for
arbeid i motstandsbevegelsen, og Kaare Sandegren hentet som tenåring inn
over seg verdenskrigens og okkupasjonens politiske drama. Familien flyttet
fra Kampen i Oslo til Thereses gate, og Kaare Sandegren tok artium på
Fagerborg Gymnas i 1947.
Sandegren søkte ut i verden, og det var USA som trakk. Etter historie bifag

på Universitetet i Oslo i 1951 skaffet han seg et Fulbright-reisestipendium og
dro til University of Oregon. Senere dro han til Tufts og Harvards «Fletcher
School of Law and Diplomacy» – og levde til dels av tilfeldige «tallerken-
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vasker-jobber», som han skaffet seg i USA. Han kom tilbake til Norgemed en
bachelor- og enmastergrad, og tok så sinmagistergrad i statsvitenskap i Oslo
i 1956. For sin avhandling hadde han valgt det løfterike emnet «Kon-
tinentalsokkelen»,med hovedvekt på statspraksis og FNs reguleringsforslag.
Sandegren var på denne tiden deltaker i den intense dragkampen som

pågikk i Sosialistisk Studentlag, mellom dem som ville følge AP og AUF i et
«nei» til besøkskontakt til ensrettede kommunistiske ungdomsorganisasjoner
i et Øst-Europa dominert av Sovjetunionen – og de gruppene somønsket å gå
inn i en slik besøktkontakt. Disse gruppene ville bryte med «moderpartiet»,
med Arbeiderpartiets linje – og ble kimen til det nye partiet SF, senere SV.
Venstresiden ble splittet. På et avgjørendemøte i Sos.Stud. tidlig i 1950-årene
brøt en gruppe på 12 personer ut og holdt fast på AP-tilknytningen. Blant dem
var Gro Harlem Brundtland, Knut Frydenlund og Kaare Sandegren.
Like ettermagistergraden, fra det nye studiet statsvitenskap, ble Sandegren

engasjert i UD – somhan kjente fra innsiden allerede fra studieårene - og han
ble opptatt på departementets aspirantkurs. Fra 1957 tjenestegjorde han i
UDs politiske avdeling. Det var like før han begynte fast i UD at han ble spurt
av høyesterettsadvokat Einar Løchen om han kunne tenke seg å være
sekretær for den nye Atlanterhavskomitéen, som nå var i ferd med å etab-
leres. «Jeg husker at vi en dag reiste sammen på bussen, og da vi steg av
spurte Løchen om jeg kunne tenke meg å påta meg et slikt oppdrag for
Atlanterhavskomitéen. Jeg svarte ‘ja’», forteller Sandegren. Det var hjemme
i stua på Eiksmarka og på et hjørne av hans kontorpult i Utenriksdeparte-
mentet at Den norske Atlanterhavskomité fikk vokse frem.
Det hele var nokså uformelt og midlene var små, men tanken bak DNAK

hadde sterk politisk støtte – først og fremst fra stortingspresident og tidligere
forsvarsminister Nils Langhelle,men også fra denmer fjerne utenriksminister
Halvard Lange og hans unge og aktive chef de cabinet, Tim Greve. Han ledet
statsrådens sekretariat i departementet.
På denne tiden levde Sandegren et «dobbeltliv», somdiplomat og somaktiv

musiker. Han spilte bass og piano og arrangertemusikk,med en spesiell drag-
ning til jazzen. Dette hadde han drevetmed lenge, først for russerevyer i Oslo
like etter krigen og senere somorkesterleder og arrangør for de store student-
revyene i Oslo i 1950 og 1954. Det året utga han boken «Hva er jazz?», parallelt
med en rekke kåserier i NRK om «Hva er hva i jazzen». På sine eldre dager så
han i 2010 tilbake på denne tiden i boken «Spillesug. En jazz-kommentar.
Jazz-miljøet i Oslo-regionen under og etter krigen. 1940-1950: En gullalder».
Allerede i 1959 sendte departementet Sandegren til Norges NATO-delega-

sjon i Paris, der han som ung tjenestemann fikk følge og studere alliansens
politiske arbeid på nært hold. Som regulær tjenestemann i UD var han flytte-
pliktig, og etter fire år vedNATOble han sendt til ambassaden i Bangkok. Der
ble han i to år, og lengtet nok tilbake til Oslo og norsk politikk. Etter et par år
somnestleder vedNUPI (1967-69) og byråsjef i UDble han i 1971 knyttet til LO.
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Han virket i LO i over 22 år, til 1994, de fleste av årene som Landsorganisa-
sjonens internasjonale sekretær. Han var representant for LO og EFTA-
landenes landsorganisasjoner i Brussel, en tid visegeneralsekretær i «Den
europeiske faglige samorganisasjon», og hadde oppdrag for LO og ILO i Sør-
Afrika. Sandegren var næringsbyråd i Oslo i Rune Gerhardsens byråd i 1994 –
og deltok i alle år aktivt og sentralt i det utenrikspolitiske arbeidet i
Arbeiderpartiet. Han var medlem av partiets internasjonale utvalg og satt i
styret og representantskapet for Oslo Arbeiderparti. Der lå han politisk i
sentrum, og kunne trekke på sine erfaringer som diplomat og NATO-med-
arbeider, i et Oslo-parti som til tider var preget av indre strid og enmer radikal
linje enn partiet på landsplan, også i utenrikspolitikken.
Kaare Sandegrens tid i DNAKpekte fremovermot hans brede politiske virke

rundt utenrikspolitiske spørsmål gjennomet langt politisk liv – og varmedpå
å fortøye Arbeiderpartiet og LO tett til det politiske folkeopplysningsarbeid
som i alle år har vært Atlanterhavskomiteens hovedoppgave. Han har signert
den første årsberetningen om DNAK som har vært tilgjengelig for denne his-
torieberetning: «Den norske Atlanterhavskomités virksomhet i 1958». Den
dekker perioden desember 1957 - februar 1959, og oppviser en samlet utgift
for DNAKpå beskjedne kr. 37.591 (inflasjonsjustert kr. 460.000). Det vitner om
et stort innslag av dugnadsarbeid i komitéens startfase.

MAGNE LERHEIM (1959-1961)
Den unge venstremannen Magne Lerheim overtok etter Kaare Sandegren i
1959 og satt som Atlanterhavskomitéen sekretær frem til 1961. I disse årene
var han også generalsekretær for NIU – Nasjonalkomiteen for internasjonalt
ungdomsarbeid. I samme periode var han i tillegg formann i Norges Unge
Venstre og medlem av Oslo bystyre. Han illustrerer meget godt hvor tett
arbeidet i Atlanterhavskomitéen var integrert med partienes virksomhet og
med det øvrige ungdoms- og opplysningsarbeidet i Norge på denne tiden.
Etter å ha tatt juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1957

studerte Lerheim et år ved Collège d’Europe i Brügge i Belgia. Han forble en
overbevist europeer hele sitt liv, og stod på EEC/EF-tilhengernes side under
de opprivende politiske kampene som til slutt splittet det tidligere statsbær-
ende partiet Venstre. Han var partiformann i utbryterpartiet Det Liberale
Folkeparti (DLF) i 1973-78, og mente at Norge måtte ta aktivt del i det eu-
ropeiske integrasjonsprosjektet. Vi kan anta at han så arbeidet for atlantisk
samarbeid gjennom DNAK som et naturlig supplement til sin støtte for det
politiske gjenoppbyggingsarbeidet i Europa – gjennom EF og andre sam-
arbeidsorganer.
Mange Lerheim var født i Sula i Møre og Romsdal i 1929; hans far var

kaptein. Etter artium i 1950 og studier gikk han inn i som sekretær i Kirke- og
Undervisningsdepartementet, før oppdraget for NIU ogDNAK. Allerede i 196150



ble han i en alder av 31 år kontorsjef Universitetet i Bergen, der han tilbragte
det allermeste av sitt yrkesliv. Somen sterk universitetsdirektør i årene 1977-
89 preget han oppbyggingen avUniversitetet i Bergen, somet internasjonalt,
fullverdig ogmoderne læresete. I årene 1981-83 var han NORADs stedlige re-
presentant i Tanzania.
Lerheim beholdt en fot innenfor politikken. I 1963 satt han som stats-

sekretær i Kirke og Undervisningsdepartementet under den kortvarige Lyng-
regjeringen, og under Borten-regjeringen gikk han inn som statssekretær i
Finansdepartementet i årene 1966-67. Hanmøtte også somvararepresentant
på Stortinget for DLF 1973-77, slik han tidligere hadde gjort for Venstre 1965-
73.
På Stortinget, i Oslo og Bergen bystyre og i Fana herredstyre var han en

markert stemme, som lenge gikk inn for enmer radikal politisk plattform enn
Venstres daværende ledelse. Han var kritisk til borgerlig samarbeid og stemte
inn Arbeiderpartiets Brynjulf Bull som ordfører i Oslo.
Lerheim fikk bare en kort gjesterolle som leder for Den norske Atlanter-

havskomité. Ved siden av Arbeiderpartiets Kaare Sandegren fremstår han
somdenmest profilerte politikeren blant de syv generalsekretærene i DNAK.
Magne Lerheim gikk bort i mars 1994.
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EIVIND BERDAL (1961-1966)
Eivind Berdal etterfulgte Magne Lerheim som generalsekretær i 1961; de var
begge knyttet til Venstre og kom fra Vestlandet. Berdal er født i Leikanger i
Sogn og Fjordane i 1928. Han tok artium somprivatist på Voss Landsgymnas
i 1948 og dro like etter til det okkuperte Tyskland sommedlemav den norske
Tysklandsbrigade 501. Etter et par års studier i statsvitenskap ved Uni-
versitetet i Oslo reiste han i september 1952 med Fulbright-stipendium til
USA, der han i tre år studerte ved University of Illinois. Kort tid før han reiste
over Atlanterhavet – det var den gang en stor reise – hadde Berdal deltatt på
det såkalte Salzburg-seminaret, som amerikanerne på denne tiden ar-
rangerte for unge politikere, embetspersoner, pressefolk og andre som var
del av det «utvidede» politiske miljø. Dette var en tid da den ideologiske
kampen ble ført med stor styrke.
I USA ble Berdal, etter eksamen i statsvitenskap, sosiologi og journalistikk,

knyttet til en lokalavis syd for Chicago, «Pontiac Daily Leader», i en by med
rundt 10.000 innbyggere. Han redigerte nyheter fra de store telegrambyråene
UPI og AP, ble sendt ut på reportasjer, fotograferte selv og skrev i blant også
lederartikler. For å komme bak huden på et fremmed samfunn, var jobb i en
lokalavis noe av det lureste han kunne gjøre. I USA holdt Berdal også kontakt
til nære og fjerne slektninger som hadde utvandret til USA. «De begyntemed
en torvhytte på prærien», sier han, og nevner spesielt Fritz Rølvaag, som ble
valgt til guvernør i delstaten Minnesota. Der hadde Berdal også forbindelser
til det norskorienterte St. Olaf College.
Fulbright-stipendet, med navn etter formannen i Senatets utenrikskomité,

inngikk i et bredt, internasjonalt program som skulle gjøre unge mennesker
fra land som var USAs allierte kjent med De forente stater. Det hadde en
klausul omat stipendiatenmåtte reise tilbake til sitt hjemland. Berdals yrkes-
valg som 25-åring var å gå videre i pressen, og han fikk i 1955 jobb i Sunn-
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mørsposten, fylkets ledende avis. Der ble han i fire år og dekket politi, land-
bruk, kirkene og annet –men det var utenrikspolitikken som trakkmest. Her
skrev han også ledere, fra tid til annen. Et halvår studerte han i Oxford, med
stipendium fra British Council, og lyttet til blant andre George Kennan:
Kennan, Diplomaten og Sovjeteksperten som tenkte ut det som ble Vestens
oppdemmingspolitikk overfor Sovjetunionen etter krigen, var på den tiden
gjesteforeleser i Oxford.
I 1961 søkteog fikkBerdal en stilling iOslo somkombinert generalsekretær for

NIU–Nasjonalkomiteen for internasjonalungdomsarbeid–ogsekretær forDen
norske Atlanterhavskomité. Dette var to organisasjoner som holdt til under
sammetak, først i LOshovedkvarter FolketsHusogderetter i to småkontorerpå
Grünerløkka i Oslo. Organisasjonene arbeidet i samme retning: De skulle bidra
til det vestlige samarbeidoggjøreungemenneskerbedrekjentmedandre land
ogmed det politiske fellesskapet som vokste frem i den vestlige verden.
Her virket Berdal i fem år, og intensiverte arbeidetmed informasjon overfor

ungdomsorganisasjonene, partienes ungdomsorganisasjoner og lærerne i den
videregående skole. Han kunne forfølge sin interesse for utenriks- og sikker-
hetspolitikk, blant annet gjennom pleie av kontakter i det politiske miljø og
påStortinget, der styrene for disse to organisasjonenehadde sitt tyngdepunkt.
I oktober 1966 flyttet Berdal til Paris og en stilling i NATOs informasjons-

direktorat, bl.a. rettet mot Nord-Europa. Hans hovedoppgave var å forelese
for engelsk- og skandinaviskspråklige besøksgrupper som kom til hoved-
kvarteret. Det var viktig å gjøre de kompliserte engelskspråklige vendingene i
det militære og politiske fagspråket forståelig for et bredere publikum. Dette
var også tiden da striden pågikk rundt Frankrikes forhold til NATO. Det endte
med at alliansens hovedkvarter fikk reisepass av president Charles de Gaulle,
som en reaksjon på det han følte var en anglo-amerikansk dominans på be-
kostning av fransk, statlig suverenitet. NATO flyttet sitt politiske og militære
hovedkvarter til Belgia i 1967 – og har siden holdt til der. Berdal fulgtemed og
tilbragte fem år i Brussel sommedarbeider i alliansens informasjonsapparat.
Han fulgte den norske EF-striden foran folkeavstemningen i 1972 fra

sidelinjen i Brussel, og sier at det ble ikke snakket mye om EF i NATOs
korridorer den gang. Som «gammel norsk venstremann» observerte han de-
batten i Vest-Europa, og etter årene i Paris ogBrussel var han en sterk tilhenger
av et norsk EF-medlemskap.
Samme år som folkeavstemningen fant sted flyttet Berdal tilbake til Norge

og gikk inn i stillingen som informasjonssjef ved NATOs Nordkommando på
Kolsås – en av alliansens tre store, regionale kommandoer i Vest-Europa. For
hambetydde dette at kontakten til DNAK, somaldri hadde tatt helt slutt, fikk
et nytt liv. Samarbeidet var nært, helt til kommandoen på Kolsås ble nedlagt
og flyttet til High Wycombe nær London i 1994. Da rundet Berdal 66 år og lot
seg pensjonere, mens han deltok videre i den sikkerhetspolitiske debatten,
bl.a. som gjesteforeleser ved St. Olaf College i Minnesota.
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KJELL DANKERTSEN (1966-1971)
Kjell Dankertsen, født i Hadsel i Vesterålen i 1938 – og tidligere fylkessekretær
for Arbeiderpartiet i Nordland – etterfulgte Eivind Berdal somgeneralsekretær
for NIU og DNAK i 1966. Han virket frem til høsten 1971. Dankertsen kom til
denne posten fra en stilling som sekretær i Brussel i «World Assembly of
Youth», en ungdomsorganisasjon som på denne tiden var den viktigste vest-
lige motspiller for kommunistenes ungdomsarbeid i Europa, med hoved-
kvarter i Budapest. De nordiske landene var den gang meget aktive i WAY,
sammenmed endel andre vesteuropeiske land. USA finansierte i denne fasen
mesteparten av WAYs virksomhet, mens europeerne stod for det praktiske
arbeidet «i felten».
Selv anslår Dankertsen at han i løpet av sine femår i NIU/DNAKbrukte rundt

90 prosent av tiden på arbeidet i NIU –med ungdomsutveksling og reiser – og
resten på rene DNAK-oppgaver. Han understreker den brede enighet som
hersket mellom partiene, og mellom partienes ungdomsorganisasjoner, om
å drive det løpende internasjonale ungdomsarbeidet i fellesskap. En viktig
oppgave var å organisere studieturer til bl.a. Brussel og Bonnmed deltakere
fra norsk arbeidsliv og ulike organisasjoner. I tillegg var organisering av norsk
deltakelse i ATAs ulike aktiviteter en sentral oppgave. ATA var en «sentral» i
London for de ulike lands atlanterhavskomiteer.
I Dankertsens periode flyttet NIU/DNAK-sekretariatet fra trange kontorer i

Nordre gate til et noemer romslig kontor i Akersgaten, i et bygg disponert av
Martin Siem, sjefen på Akermek. Siem var en av dem som representerte norsk
næringsliv i DNAKs styre.
Kjell Dankertsen kommer fra en ingeniørfamilie, født i Hadsel, men opp-

vokst i Mo i Rana. «Der fantes det bare to partier som telte, og det var
Arbeiderpartiet og kommunistene», forteller han. Dankertsen engasjerte seg
i AUF og AP, også etter at han flyttet til Ålesund, der han tok artium på øko-
nomi-linjen. Han fortsatte til Oslo, og var i 1963 ferdig med en magistergrad
i statsvitenskap hos historieprofessor Jens Arup Seip, på et emne nær idéhis-
torien: «APs syn på jordspørsmålet frem til 1902». Marxistisk teori om jord-
bruket preget partiets tenkning frem til dette året; først deretter fikk
Arbeiderpartiet en egen landbrukspolitikk som appellerte også til norske
småbrukere.
Fra 1963 var Dankertsen i to år partiets fylkessekretær i Bodø, underlagt

partisekretærHaakon Liesmyndige ledelse fra Youngstorget. Det var fra Bodø
at han flyttet til Brussel ogWAY, før årene somDNAKs sekretær. I Europarådet
i Strasbourg satt nordmannen Ragnar Sem sentralt i det europeiske ung-
domsarbeidet, som på denne tiden ble fremmet aktivt av utenrikspolitiske
grunner,men også somet freds- og tillitsskapende tiltak etter krigens omvelt-
ninger.
I løpet av Dankertsens periode i NIU/DNAK fikk ungdomsarbeidet for første

gang en egen post på Utenriksdepartementets budsjett. «Fremdeles hersket54



en tverrpolitisk samstemmighet,men vi visste jo hvor vi hadde hverandre da
den første EF-avstemningen nærmet seg i 1972,» sier han. Blant dem som
arbeidet aktivt sammenmedNIU den gang var KrFUs unge leder, Kjell Magne
Bondevik.
Høsten 1971 sluttet Dankertsen i DNAK, da han ble rekruttert inn av Reiulf

Steen som politisk sekretær i Samferdselsdepartementet. Der ble han vær-
ende inntil Bratteli-regjeringen gikk av etter nederlaget i EF-avstemningen
høsten 1972 – og forlot deretter i praksis det aktive politiske arbeidet. Han
ble ansatt som avdelingsleder i Transportøkonomisk Institutt samme høst,
og han fortsatte der inntil han ni år senere flyttet over til Luftfartsverket som
administrasjonsdirektør. I 1988 gikk han inn i stillingen som administ-
rasjonsdirektør i Norges Bank, der han virket i 15 år - gjennombankens store
byggeperiode og under etableringen av «oljefondet».
Dankertsen ble den siste leder for et fellessekretariat for NIU og DNAK, og

arbeidet der de siste årene sammenmed sin kommende etterfølger, Ellmann
Ellingsen. Etter EF-avstemningens politiske jordskjelv ble arbeidet i DNAK
skilt ut og lagt om.
Dankertsen og hans forgjengere, Berdal og Lerheim, er de hittil eneste av

DNAKs generalsekretærer som kom fra andre deler av Norge enn Østlands-
området.
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ELLMANN ELLINGSEN (1972-1997)
Ellmann Ellingsen er den av DNAKs syv generalsekretærer som i størst grad
har formet komitéens arbeid slik det finner sted i dag. Han virket i stillingen
lenger enn noen annen, i 25 år, fra 1972 til han imai 1997, etter bare få dagers
sykdom, ble revet bort i en alder av 53 år.
Ellingsen overtok i en brytningstid, etter et student- og ungdomsopprør og

i bakkant av en heftig norsk EF-strid. Fellessekretariatet med NIU, Nasjonal-
komiteen for internasjonal ungdomsutveksling, ble oppløst i 1972. DNAK fikk
som oppgave å konsentrere seg om opplysningsvirksomhet omNATO og om
det vi kan kalle vestlig, internasjonalt samarbeid.
Da Ellingsen kom til denne oppgaven var han bare 28 år gammel, men hadde

allerede i flereårdeltatt i arbeidet iDNAKsomhospitantogassistent.Hankjente
sitt nye arbeidssted godt. Han var født på Hamar i 1944, i en forretningsfamilie,
tok økonomisk gymnas, gikk et år i banklære og studerte så jus i Oslo, med ek-
samen i 1972. I studietiden var han engasjert i studentpolitikk, både i Den kon-
servative studentforening (DKSF) og spesielt i Norges Konservative
Studentforbund,derhanetparår satt somformann.Handeltokdengangaktivt
i enstudiegruppesomfulgtedebattenomforsvaretogenny forsvarskommisjon.
Hans store hobby som elev og student var kortbølgeradio, der han pleiet

kontakter over hele verden og kunne følge hendelser i andre land i det vi i dag
kaller «real time». Dette var med på å vekke hans internasjonale interesser.
Under verneplikten like etter skolegangen ble han innrullert i det militære
sambandet, med Lillehammer som tjenestested – en kontakt som han holdt
ved like gjennom en rekke repetisjonsøvelser.
Mens flere av forgjengere i DNAK hadde vært aktive i partipolitikken, valgte

Ellingsen å tre ut avHøyre da han tiltrådte somgeneralsekretær – for å under-
streke komitéens rolle som en tverrpolitisk organisasjon.

Opptrapping
Etter Norges «nei» til EF trappet styret i DNAK – under Stortingspresident
Guttorm Hansen – og Ellmann Ellingsen opp ambisjonsnivået og aktiviteten
i Atlanterhavskomitéen, for åmotvirke enmulig norsk politisk isolasjon i Eu-
ropa og i det atlantiske samarbeidet. Ellingsen arbeidet tett sammen med
Det internasjonale Institutt for Strategiske Studier (IISS) i London, som ble
Vestens mest sentrale tenketank og møtested for embetspersoner og
intellektuelle. IISS tilhørte det som fikk betegnelsen «the strategic
community», eller «fellesskapet for strategiske studier». Nivået for debatten
rundt de sentrale strategiske spørsmål skulle heves, og Norge bli en del også
av et faglig felleskap, under en kald krig som ofte fant sted i atomvåpnenes
tegn. Senere forsvarsminister Johan Jørgen Holst, som i lengre perioder var
forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, var med på å knytte disse
og andre kontakter for komitéen, i samarbeid med Ellingsen.
DNAKarrangertenå reiser, ikkebare til Berlin-Bonn-Brussel,menogså til Stor-56



britannia, USAognoen få ganger til JapanogKina. Ellingsen selv gjennomgikk
Forsvarets sjefskurs og NATO Defense College i Roma. Gjennom en mennes-
kealder bygget hanoppet stort internasjonalt nettverk ogenbredkontaktflate
til det politiske Norge, til skoleverk og embetsverk, til forskning ogmedia.
Den norske Atlanterhavskomitéen fremstod i disse årene somen av demest

aktive i dette samarbeidet i NATO, mens enkelte andre land i alliansen så på
arbeidet somenproforma-sak. Etter Jernteppets fall ble arbeidet for en infor-
mert opinion styrket i de «nye» landene iØst-Europa, somvar på vei inn iNATO
og EU. Ellingsen ble medlem av et frittstående samarbeidsorgan, kalt
«InternationalDefenceAdvisoryBoard», somspesielt tok for segovergangen til
et politisk og sivilt styre av nye nasjonale forsvars-organisasjoner som ble
bygget opp i de tre baltiske land. Denne kommisjonenble ledet av denbritiske
general Sir Garry Johnson, som hadde hatt kontakt med Ellingsen fra sin tid
som sjef ved NATOs Nordkommando på Kolsås. Noe av det siste Ellingsen
gjorde før han gikk bort var å virke som rådgiver for en kommende Atlanter-
havskomité i TsjekkiaogUngarn, som i 1997 skritt for skritt varpåvei inn iNATO.
Ellmann Ellingsens styrke var samarbeid og samordning av innsats fra en

rekke sider, støttet av hans urbane form og vinnende vesen. Han spilte en
nøkkelrolle når det gjaldt å dempe striden rundt NATO i det norske samfunn,
der oppslutningen om alliansen vokste seg grunnsolid. Han spilte en
nøkkelrolle, uten selv å søke rampelyset, og hans betydning i virkelighetens
verden har følgelig vært større enn hans bekjenthetsgrad i Norge, skrev Aften-
posten i en nekrolog ved hans bortgang.
Ellingsens posisjon ble understreket under hans bisettelse i en fullsatt

Ullern Kirke i Oslo i mai 1997, der norske institusjoner og praktisk talt hele
det diplomatiske korps i Oslo var til stede. Han hadde for alvor etablert DNAK
som en liten, men sentral institusjon i det norske samfunns daglige pleie av
forholdet til den atlantiske verden. 57
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25 år og bygget opp komitéen i dens
nåværende form, som denmest sentrale
norske arena for sikkerhetspolitisk
informasjon og debatt. (Privat)



CHRIS PREBENSEN (1997-2010)
Med Chris Prebensen fikk DNAK allerede på styremøtet den 24. september
1997 en ny generalsekretær, etter Ellmann Ellingsens uventede bortgang i
mai samme år. Prebensen ble den førstemangeårigemedarbeider i NATO og
profesjonelle fagmann på informasjon i denne stillingen. Styret la spesiell
vekt på hans «solide internasjonale erfaring og kontaktnett» da han ble inn-
stilt som ny generalsekretær, i en alder av 60 år.
Prebensen kommer fra en diplomatfamilie. Hans far var Norges ambas-

sadør i Storbritannia i årene 1946-1958, og hans grandonkel Norges første
sendemann til Russland etter 1905. Chris Prebensen fikk åtte skoleår i
London, før han i 1955 dro tilbake til Norge og 16måneder på befalsskolen for
kavaleriet. Etter å ha snust et år på økonomistudiet, reiste han med
stipendium til University ofWisconsin og byttet studieretning til historie. Han
tok sitt hovedfag i Oslo i 1965, med en avhandling om det norske rederifor-
bunds holdning til IMCO, FNs sjøfartsorganisasjon. Da var han allerede opp-
tatt som aspirant i UD, og fikk sin første jobb i en fremdeles liten
presseavdeling i departementet.
Hans interesse for utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål var stor, og han

søkte seg etter få år til Norges NATO-delegasjon i alliansens nyetablerte
hovedkvarter i Brussel i 1967. Etter tre år flyttet han tilbake til Oslo og jobbet
tre år vedUDsNATO-kontor, der han bidro til arbeidet i Forsvarskommisjonen
(1970-74). Han deltok også i den tidlige fasen i utviklingen av et
krisehåndteringsapparat, på embetsplan og for regjeringsmedlemmer – et
emne som han også forfulgte under sine år i DNAK.
I to år var Chris Prebensen presseattaché ved ambassaden i London (1973-

75), og deltok i lengre perioder i arbeidet for KSSE –Konferansen for Sikkerhet
og Samarbeid i Europa – somnå var i innspurtsfasen forHelsinki-erklæringen.
Den kom i 1975 og var et varsel om en forsiktig oppmykning av de politiske
frontene i et fortsatt delt Europa. Etter en tid sombyråsjef i Informasjonskon-
toret i UD – bl.a. med ansvar for presseopplegget ved NATOs utenriksminis-
termøte i Oslo våren 1976 – overtok Prebensen i 1980 som ekspedisjonssjef i
Presse- og Informasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet.
Han ble i FD i åtte år, i en fase daNATOs politikk overfor Sovjetunionen først

var preget av skjerpet kald krig, under president Ronald Reagans tidlige år,
og deretter av et bedret politisk klima overfor Moskva. Der kom nå persons-
kiftene raskt, og førte frem til den 54-årigeMikhail Gorbatsjovsmaktovertak-
else i Kreml i 1985. Prebensen var engasjert i de norske fremstøtene tidlig på
1980-tallet for å overbevise amerikanerne om behovet for et mer fremskutt
flåtenærvær i Norskehavet. «Det var en stor utfordring å få USAs «Strike Fleet»
til å bevege seg nord for det alliansen omtalte som «the Greenland-Iceland-
UK-gap» på denne tiden», sier Prebensen.
Senere forsvarsminister Johan JørgenHolst blemobilisert. Han gjorde bruk

av sine gode kontakter i det amerikanske sikkerhetspolitiske fagmiljøet og58



forklarte en norsk frykt for å havne bak de fremskutte sovjetiske forsvars-
linjene, ettersom den sovjetiske flåten gjorde seg mer og mer gjeldende i de
nordlige havområdene. Prebensen var med på å utvikle et helt sett av
spesialkart som tydeliggjorde situasjonen i nord og i farvannene rundt Norge.
Etter årene i Forsvarsdepartementet dro Prebensen tilbake til Brussel og

var i fem år (1988-1993) Executive Secretary i NATOs stab. Det innebar at han
var sekretær for NAC, The North Atlantic Council, som består av medlems-
landenes NATO-ambassadører i Brussel. Det ga en omfattende innsikt i og
forståelse for alliansens utfordringer og daglige arbeid. Han tilbragte sine av-
sluttende år i Brussel som NATOs direktør for presse og informasjon. I 1997
søkte han seg tilbake til Oslo, og svarte et raskt «ja» til DNAK da styrefor-
mannen, Alv Jakob Fostervoll, tok kontakt og fortalte hamat komitéen var på
jakt etter en ny generalsekretær.
I løpet av hans nesten 13 år som leder for DNAK stod omleggingen avNATOs

strategi og samarbeidet og utvidelsen østover sentralt, mens nedrustning,
avspenning og jakt på en «freds-profitt» preget samarbeidet i vest. Og NATO
førte det som er blitt kalt alliansens «første krig»: Mot Serbia om Kosovo i
1999. Atlanterhavskomitéen videreførte under Prebensen samarbeidet med
de baltiske land om oppbyggingen av tilsvarende komitéer, etter hvert som
en rekke land nærmet segmedlemskap i NATO. Også alliansens nye partner-
land i Kaukasus og deler av Balkan fikk støtte fra DNAK i det sivile infor-
masjonsarbeidet – med økonomisk ryggdekning fra Utenriksdepartementet
– når disse landene for første gang skulle bygge opp et eget forsvar.
Prebensen engasjerte seg i arbeidet for atomsikkerhet på og ved Kola-

halvøya, og var nå som før opptatt av forberedelser og øvelser for
krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Her stod han og DNAK for det somnå
het «det utvidede sikkerhetsbegrep». 59
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KATE HANSEN BUNDT (2010 - )
DaKateHansenBundt overtok somgeneralsekretær 1. april 2010 fant et viktig
generasjonsskifte sted i DNAK: Hun var med sine 47 år ikke bare 25 år yngre
enn sin forgjenger, men bragte også inn nye tanker om hvordan komitéens
faglige kontinuitet burde ivaretas. Hennes akademiske bakgrunn og person-
lige erfaringer førte tilleggsdimensjoner inn i arbeidet i komitéen, noe som
var synlig allerede i hennes innledning til årsrapporten for DNAK for 2010.
Den fremhevet betydningen av nye medier og kommunikasjonskanaler,
sammen med en vektlegging av «hurtige endringer i de internasjonale
strukturer, aktører og relasjoner». Der tidligere årsmeldinger var konsentrert
omNATOogdet som fant sted i alliansen, valgte årsmeldingen for 2010 å rette
et bredere søkelys mot «utviklingen i Afghanistan og Norges innsats, For-
svarets omstilling, Russland og prosessen frem til delelinjeavtalen, EUs uten-
riks- og sikkerhetspolitikk, samt et styrket aktørfokusmed vekt på Tyskland,
USA og de baltiske stater». Et tydeligere europeisk perspektiv ble synlig.
Hansen Bundt er født på Kongsvinger i 1962 og vokste opp i en politisk en-

gasjert kjøpmannsfamilie, der krigshendelsene i grenseregionenmot Sverige
lenge var et hyppig samtaleemne. Hennes far hjalp flyktninger, blant dem
norske jøder, over grensen «et par-tre ganger», uten at han vil kalle seg
«grenselos», forteller hun. Hun tok samfunnsfag på videregående og studerte
historie og øststatskunnskap før hun avla sin Cand. polit.-eksamen i stats-
vitenskap i Oslo i 1992. Underveis i studiet, i 1985, la hun og en venninne ut
på en 4.500 kilometer lang sykkeltur i et halvt år, gjennom Øst- Europa –
Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Jugoslavia. Hun ble
sterkt fascinert av det delte Europa.
For KateHansenBundt er utenriks- og sikkerhetspolitikk noemer enn forsk-

ningsemne og lærestoff; hun opplevde selv en viktig del av tysk og europeisk
historie helt nært – like før øst-vest-vendepunktet i 1989.
Under DDRs sluttfase som «ny» stat midt i Europa fikk hun i 1987 et UD-

stipend for studier ved Humboldt-universitetet i Øst-Berlin. Der traff hun sin
første ektemann. Han forsøkte å flykte over Berlin-muren, men ble tatt og
fengslet. Fengslingen av DDRs «republikkflyktninger» som ville til «det fa-
scistiske utland» var brutal, med isolasjon fra omverdenen og hardt tvangs-
arbeid for DDR. Eneste vei ut var løskjøp fra vest-tysk side. Hun engasjerte
seg for en slik løsning, og 23. august 1989 ble hennes forlovede kjørt i lukket
bil til en jernbanestasjon i Karl Marx Stadt (nå Chemnitz), fikk løsnet
håndjernene og ble sendtmed enveisbillett til byen Giessen i vest. Prisen var
40.000 D-mark, vel 160.000 norske kroner. OgMurens fall lå bare 11 uker frem
i tiden.
«Det er klart at opplevelsene fra det delte Europa og det totalitære,mennes-

kefiendtlige systemet i Øst har preget meg, også faglig,» sier Bundt: «Inter-
essen for Europa og Tyskland ble min levevei». Midt under Europas
dramatiske omveltning ble Kate Hansen Bundt NUPI-stipendiat i 1990 og60



skrev sin avhandling i statsvitenskap om Tysklands samling –mens den fant
sted. Hun ble ved NUPI i tre år som stipendiat og forsker. Deretter arbeidet
hun i 12 år som forsker og forskningsleder ved tenketanken Europa-
programmet i Oslo. Her var hunmedpå å bygge opp landprogrammer på Tys-
kland og andre tunge europeiske stater somFrankrike, Storbritannia og Italia.
Tanken var at i et Europa uten supermakter og kald krig ville EU, så vel som
NATOs utvikling, avhenge av europeiske stormakters prioriteringer. Hennes
faglige fokus har hele tiden vært EU, Tyskland og NATO, samt forsvars- og
sikkerhetspolitikk, inkludert energispørsmål. Hun publiserte i disse årene
kronikker, fagartikler, antologier og rapporter om Tyskland og EUs utvikling.
Hun forlot Europaprogrammet høsten 2005 og arbeidet som frittstående Eu-
ropaforsker, foredragsholder og kommentator til 2010. I 2009, året før hun
overtok i DNAK, gjennomgikk hun Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole, hvor
hun selv hadde vært foredragsholder imange år. Hun harmarkert seg somen
klar og tydelig kommentator imediene når tyske valg, NATOog EU-toppmøter
skal kommenteres i nyhetskanaler, aktualitetsprogram og avisspaltene.
Vi kan si at Kate Hansen Bundt tilhører det bredere institutt- og tenke-

tankmiljøet i Oslo, der hun nå er styreleder i NUPI og medlem av rådet både
for Fridtjof Nansens Institutt og Forsvarets Høgskole. Hun har i større grad
enn det tidligere har vært vanlig for DNAKs generalsekretærer opptrådt
direkte imediene gjennommange år og slik gitt komiteen et ansikt utad. Hun
satt i regjeringen Stoltenbergs sikkerhetspolitiske utvalg og har vært en-
gasjert i større offentlige utredninger. Spesielt viktig var Stoltenberg-regje-
ringens store Europa-utredning «Utenfor og innenfor. Norges avtalermed EU»
(NOU, 2012:2). Den brettet ut hele det brede samarbeidet mellom Norge og
EU, spesielt innenfor EØS-avtalens ramme,men også på andre sentrale saks-
områder ved siden av de økonomiske. Og i jubileumsåret 2015 har hun sittet 61
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i den hurtigarbeidende Ekspertgruppen som ble oppnevnt at forsvarsminis-
teren i desember 2014, for «å drøfte Forsvarets forutsetninger for å kunne løse
sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig» -
med hendelsene i Ukraina som bakgrunn. Ekspertgruppen rapport «Et felles
løft» ga en rekke sikkerhetspolitiske anbefalinger og forslag om økning av
forsvarsbevilgningene på kort sikt, for å styrke Norges beredskap.
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Kate Hansen Bundt opplevde selv den dramatiske tiden i Øst-Tyskland rett før
Murens fall. Her holder hun foredrag om utviklingen i Europa i perioden 1989-
2014 på kurs i internasjonal politikk i Kristiansand i april 2014. (Audun Reiby/Den
norske Atlanterhavskomité)

Styreledere/Styreformenn:
Nils Langhelle (1955-1965)
Finn Moe (1965-1966)
Guttorm Hansen (1966-1985)
Rolf Hansen (1985-1993)
Ole Ålgård (1993-1995)
Alv Jacob Fostervoll (1995-2007)
Kjell Engebretsen (2007-)

Generalsekretærer:
Kåre Sandegren (1955-1959)
Magne Lerheim (1959-1961)
Eivind Berdal (1961-1966)
Kjell Dankertsen (1966-1971)
Ellman Ellingsen (1972-1997)
Chris Prebensen (1997-2010)
Kate Hansen Bundt (2010-)



KILDER

Beretningen om DNAKs historie fra 1955 til 2015 er basert på en gjennomgang av
DNAKs årsrapporter, styreprotokoller og regnskaper. Rapportene og protokollene har
enkelte mindre «huller», men er stort sett og gjennomgående tilgjengelige. Års-
meldingen for 1961 for NIU –Nasjonalkomiteen for Internasjonalt Ungdomsarbeid –
er gjennomgått, sammenmed en del materiale om ATA, Atlantic Treaty Association.
Paul Engstads bok Fra kald krig til fredsbygging: Med Folk og Forsvar gjennom 50 år
(Folk og Forsvar, Oslo 2000) har vært benyttet, i tillegg til Årbok for Arbeiderbeveg-
elsens Arkiv og Bibliotek (Forlaget Aktuell AS, Oslo 2009), den historiske oversikten
fraHeadquarters Allied Forces Northern Europe 1951-1994 (AFNORTHMagazine, Oslo
1994) med Are Sandvik som redaktør, og DNAKs egen NATO 50 ÅR: Norsk sikkerhets-
politikk med NATO gjennom 50 år (Den norske Atlanterhavskomité, Oslo 1999).
Fire av DNAKs tidligere generalsekretærer er intervjuet: Kaare Sandegren, Eivind

Berdal, Kjell Dankertsen og Chris Prebensen, samt den sittende generalsekretær Kate
Hansen Bundt.
Beretningen trekker på den generelle historiske faglitteratur om etterkrigstiden,

og spesielt på tre bind i serien «Norsk utenrikspolitikks historie»: Jakob Sverdrup:
Inn i storpolitikken. 1940-1949; Knut Einar Eriksen og Helge Øystein Pharo: Kald krig
og internasjonalisering: 1949-1965;Rolf Tamnes: Oljealder 1965-1995, (Universitets-
forlaget, Oslo 1997).
Anvendt er også Nils Morten Udgaards Great Power Politics andNorwegian Foreign

Policy: A Study of Norway’s Foreign Relations November 1940-February 1948 (Uni-
versitetsforlaget, Oslo 1973) og Dag Berggravs (red.) Maktens Høyborg: Statsminis-
terens kontors historie og politiske hovedsaker siden 1945, (Grøndahl Dreyer, Oslo
1997).
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