
I1927 ankom en tjekkisk forretningsmand ved navn Koček til Køben-
havn. Noget senere sluttede hans hustru sig til. Parret slog sig i første
omgang ned på hotel, men fik siden logi hos en fru Danielsen, som ud-

lejede møblerede værelser. På samme adresse boede ægteparret Nielsen. Fru-
erne Koček og Nielsen udviklede efterhånden et nært bekendtskab, og dermed
kom også deres mænd i kontakt med hinanden. Hr. Nielsen drev et mindre
importfirma inden for trikotagebranchen. På et tidspunkt erfarede hr. Koček,
at den danske grosserer ønskede at udvide sit firma, men at det kneb med
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SOVJET-
ÆGTEFÆLLER PÅ
HEMMELIG FÆRD
En spionhistorie med danske islæt

Af Niels Erik Rosenfeldt og Julie Birkedal Riisbro

Gennem de seneste år er der blevet afdækket en række vidnes-
byrd om de hemmelige aktiviteter, som Den Kommunistiske
Internationale, Komintern, og de forskellige sovjetiske efter-
retningstjenester udfoldede på dansk grund eller med dansk
bistand i perioden mellem Første og Anden Verdenskrig. Ar-
tiklen nedenfor føjer yderligere nogle brikker til dette møn-
ster. Her drejer det sig i første række om to fremtrædende
sovjetspioner, der i en periode opererede i København og se-
nere blev placeret på nogle af de vigtigste poster i det sovjeti-
ske hemmelige politis globale efterretningsnetværk. 



midlerne til et sådant fremstød. Koček antydede derfor, at han var interesseret
i at blive hans kompagnon og investere en mindre sum penge i foretagendet.

Nogen tid efter drog ægteparret Koček til Espergærde, tilsyneladende for
at feriere en stund ved den danske Øresundskyst. Under opholdet her søgte
de dog jævnligt til København for at træffe fru Nielsen og blandt andet tage
hende med i Tivoli eller ud at spise. Under et af disse møder mindede fru
Nielsen dem om, at hr. Koček jo havde overvejet at slå sig sammen med hen-
des mand. Den tjekkiske forretningsmand bekræftede, at dette virkelig havde
været på tale, men tilføjede samtidig, at intet var afgjort endnu, da han også
havde andre bolde i luften.

Måske tilskyndet af konen rejste hr. Nielsen lidt senere selv spørgsmålet
over for Koček. Og det endte med, at denne gik i kompagniskab med Nielsen
og indskød en vis sum penge i hans virksomhed. Dermed var Koček rustet
til at søge om opholdstilladelse i Danmark. 

Men ordningen viste sig ikke at være langtidsholdbar. I 1929 forlod Niel-
sens tjekkiske kompagnon pludselig Danmark for aldrig mere at vende til-
bage. Hans kone forblev derimod endnu en tid i landet, så hun kunne gøre
de ting færdige, parret havde været involveret i her. Siden sluttede hun sig til
sin mand på hans nye destination.1
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København i
1920’erne. Blandt
de mange, der
lagde vejen om-
kring Tivoli, var
efter alt at dømme
de to sovjetspioner
Vasilij Zarubin og
Liza Zarubina.
Her kunne parret
med udbytte pleje
et nyttigt dansk
bekendtskab.



Manden bag dæknavnet

Denne tilsyneladende ret kedsommelige hverdagshistorie forekommer ikke
umiddelbart at rumme mange passager, der er værd at viderebringe. Det er
desuden tvivlsomt, om historien er sand i alle detaljer, for så vidt som den
findes i flere varianter, der adskiller sig en del fra hinanden. Men grundfor-
tællingen fortjener i høj grad opmærksomhed. Én ting står nemlig fuldstæn-
digt fast: Den beredvillige investor var absolut ikke nogen hr. hvem som helst.
Han hed i virkeligheden slet ikke Koček, men Vasilij Mikhajlovitj Zarubin.
Han var heller ikke tjekke, men russer, født nær Moskva i 1894. Efter revo-
lutionen i 1917 sluttede han sig til kommunisterne. Han kæmpede i Den
Røde Hær under borgerkrigen, men forlod dernæst de væbnede styrker til
fordel for de “særlige” tjenesters dunkle skyggeverden. Det var dette karriere-
skift, der i 1927 bragte ham til København. Her fungerede han som intet
mindre end “illegal resident” for det efterretningsapparat, der henlå under
det sovjetiske hemmelige politi, dengang kaldet OGPU, siden blandt andet
kendt som NKVD og KGB. Efter at have forladt Danmark løste han lignende
opgaver i nøglelande som Frankrig og Nazityskland – stærkt støttet af hu-
struen. Under Anden Verdenskrig blev han stationeret i USA, hvor han fik
det overordnede ansvar for en hel række sovjetiske efterretningsresidenturer,
både på amerikansk grund og i nabolandene. Dermed stoppede det imidlertid
ikke. Næste trin på karrierestigen var en toppost i efterretningstjenestens ho-
vedkvarter i Moskva. Mens han var aktiv her, kunne han ydermere glæde sig
over at få tildelt flere af sovjetstatens højeste udmærkelser.2

Kort sagt en virkelig sværvægter hele vejen igennem. 
Formålet med denne undersøgelse er at afdække hovedtrækkene i Zarubins

og hans ægtefælles liv og karriere fra det tidspunkt, de satte foden på dansk
jord, og frem til karrierens afslutning. Først redegøres der for selve Danmarks-
opholdet og dets betydning i et internationalt perspektiv. Dernæst kortlægges
parrets senere virksomhed på diverse verdenspolitiske skuepladser. Som en
rød tråd gennem hele fremstillingen går bestræbelserne på at dokumentere,
hvor tungtvejende og kompetente efterretningsfolk, der ud fra en samlet be-
tragtning var tale om her, og hvordan København altså blev springbræt for
en exceptionel og gennem mange år totalt hemmeligholdt spionageindsats. I
den sammenhæng rettes søgelyset både mod parrets specifikke opgaver og ar-
bejdsvilkår og mod deres personlige forudsætninger for at leve op til de stillede
krav. Motivet til at tage dette emne op er dels, at Zarubin-historiens køben-
havnske kapitel ikke hidtil synes at have tiltrukket sig danske forskeres op-
mærksomhed, dels at den fulde historie afspejler væsentlige aspekter af de
sovjetiske efterretningstjenesters udvikling i mellemkrigsårene og under
Anden Verdenskrig. På den måde kan de spor, der lægges ud i artiklen her,
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Vasilij Zarubin
som han så ud i de
år, hvor han fun-
gerede som “illegal
resident” i Dan-
mark for det sovje-
tiske hemmelige
politis efterret-
ningstjeneste. 
(Antonov & 
Karpov 2001)



både vedrørende Danmark og udlandet, også fungere som afsæt for yderligere
undersøgelser af disse tjenesters arbejde i Skandinavien. I betragtning af, at
der var tætte forbindelser mellem det sovjetiske efterretningsvæsen og Den
Kommunistiske Internationale, Komintern, og dennes særlige hemmelige ap-
parat, vil et fortsat arbejde med de centrale efterretningstemaer også kunne
kaste mere lys over den måde, Komintern opererede på.3

I Danmark opholdt Vasilj Zarubin sig kun i relativt kort tid. Men alligevel
er der grund til at antage, at missionen her fik en helt særlig betydning. Der
var nemlig tale om en debut. Det var simpelt hen første gang, han opnåede
mulighed for at afprøve og demonstrere sine færdigheder som illegal resident
– efter at han for en tid havde ledet OGPU’s legale residentur i Finland. Be-
tegnelsen “illegal” signalerede, at han levede på en isoleret adresse under på-
taget navn, fiktiv titel og falsk nationalitet og udadtil ikke havde nogen
forbindelse med det sovjetiske gesandtskab eller andre sovjetiske repræsenta-
tioner i landet. Anderledes udtrykt var han nu en virkelig deep cover operatør.
Modsætningsvis blev etiketten “legal” hæftet på de efterretningsfolk, der ar-
bejdede i ly af en officiel stilling som for eksempel presseattaché eller 2. sek-
retær ved gesandtskabet og altså i dette camouflagejob helt åbenlyst
repræsenterede den sovjetiske regering over for omverdenen, måske endog
under deres rigtige navn. Både de illegale og de legale efterretningsofficerer
fik løbende assistance fra et netværk af “agenter”, “kurerer”, “informanter” og
“levende postkasser”.4

Netop i 1927 havde sovjetledelsen truffet beslutning om at satse langt stær-
kere på de ultrahemmelige illegale residenturer, end tilfældet havde været før.
Det var sket under indtryk af, at sikkerhedsmyndighederne i en række kapi-
talistiske lande havde afdækket diverse spionageaktiviteter, der blev bedrevet
af “legale” medarbejdere ved de sovjetiske gesandtskaber, konsulater og han-
delsrepræsentationer. Set fra Kreml forekom situationen derfor temmelig fa-
retruende. Mest opstandelse vakte det, at Storbritannien, der dengang
betragtedes som Moskvas fremmeste og farligste ende, endog afbrød de di-
plomatiske forbindelser med sovjetregeringen – indgået bare tre år tidligere
– under direkte henvisning til den spionvirksomhed, der var blevet afsløret i
London. Hvilket ikke blot fik spændingen til at eskalere yderligere på det
udenrigs- og forsvarspolitiske plan, men også trak tæppet bort under OGPU’s
legale efterretningsofficerer i den britiske hovedstad, da disse jo var knyttet
til den diplomatiske repræsentation, som nu måtte pakke sammen.5

Zarubins dybt hemmelige virksomhed på dansk jord afspejler med andre
ord en ny og vigtig fase i det sovjetiske efterretningsvæsens historie og må
derfor i dobbelt forstand påkalde sig interesse. Dels synes Danmark at have
befundet sig blandt de lande, hvor den reviderede OGPU-strategi først kom
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til udfoldelse. Dels blev de illegale residenturer ved med at være en topprio-
ritet for Moskva gennem en længere årrække. Disse residenturer kunne jo i
al hemmelighed fortsætte deres arbejde, selv hvis opholdslandet afbrød de di-
plomatiske forbindelser med Sovjetunionen, eller det ligefrem kom til krig
mellem parterne. Skulle de blive afsløret, ville den sovjetiske regering desuden
have let ved at afvise ethvert kendskab til deres aktiviteter. Til gengæld ville
residenturets egne medarbejdere være i yderste fare, al den stund de ikke som
deres “legale” kolleger fra gesandtskabet kunne påberåbe sig diplomatisk im-
munitet eller i det hele taget regne med hjælp fra Moskva. Som Zarubin skal
have udtrykt det omkring tiden for sit Danmarksophold: “Det arbejde, der
udføres af en illegal sovjetisk efterretningsofficer, er både kompliceret og øm-
tåleligt [….] Når man bosætter sig i den kapitalistiske verden, er man i starten
nødt til at bruge mange kræfter på at skabe en helt ny identitet og ‘chifrere’
den særlige rolle, man fra da af har påtaget sig. En rolle, man ikke må afvige
fra under nogen omstændigheder. I modsat fald vil man hurtigt få sin sag for
hos endens hemmelige tjenester.”6

Vasilij Zarubin rejste til København via Stockholm hen mod slutningen
af 1927. Hans Tivoli-ture, hvor bekendtskabet med familien Nielsen efter si-
gende blev plejet, kan altså tidligst have fundet sted, da haven, som det den-
gang var reglen, åbnede sine porte for næste sæson det følgende forår. Og det
var først, da han herefter fik mulighed for at søge om opholdstilladelse under
henvisning til kompagniskabet med hr. Nielsen, at han i fuldt omfang kunne
fyre op under efterretningsarbejdet, nu under dække af, at han blot var en
mindre erhvervsdrivende, der ernærede sig ved handel med garn. Desværre
er det stadig ikke muligt for uafhængige forskere at få adgang til originalt rus-
sisk arkivmateriale, der punkt for punkt kan afdække, hvordan dette arbejde
udviklede sig i tiden, der fulgte. Men vi har flere ret entydige indicier. I hen-
hold til oplysningerne i Robert K. Bakers Zarubin-biografi fra 2015 tog ind-
satsen i Danmark især sigte på at få oprettet og videreudviklet et tværnationalt
netværk, der kunne kompensere for det betydelige tab af “legale” efterret-
ningsfolk rundt om i verden, der enten allerede var en realitet eller måtte for-
udses inden længe. Det gjaldt med andre ord om at sikre, at der fra de
sovjetagenter, som midlertidigt befandt sig i venteposition efter spionkata-
strofen i London, atter kunne flyde en jævn strøm af oplysninger til Moskva
om politiske og militære forhold i både Storbritannien og andre kapitalistiske
lande. Betydningen af det “illegale” bindeled i København understreges af, at
OGPU først så sent som i 1933 fik etableret et egentligt residentur på illegal
basis i London. En af hovedopgaverne for Zarubin og hans kontakter var at
afdække ethvert tegn på, at den britiske regering pønsede på at indlede en
snarlig krig mod Sovjetunionen. En anden var at kortlægge de aktiviteter, der
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blev udfoldet af briternes kontraspionage. Herudover holdt man skarpt øje
med diverse “kontrarevolutionære organisationer”. Bestræbelserne gik ikke
mindst ud på at indsamle oplysninger, der kunne bruges til at kompromittere
kontrarevolutionens forskellige repræsentanter. Til alt dette skal lægges, at
den danske base som følge af den geografiske nærhed også gav gode mulig-
heder for at drive aktiv spionage mod Tyskland.7

Selv om Moskva formentlig i starten havde planer om helt at nedlægge de
legale residenturer, forblev en del af dem fuldt operative efter 1927. Det gjaldt
således det residentur, som OGPU siden 1924 synes at have opretholdt ved
det sovjetiske gesandtskab i København. Men til forskel fra Storbritannien
var de danske myndigheder åbenbart slet ikke klædt på til at opspore og gribe
ind over for de aktiviteter, der blev udfoldet her. Intet tyder i hvert fald på, at
den “illegale” Zarubin blev åndet i nakken af dansk politi, da han – som det
hedder hos Baker – søgte hjælp hos en “speciel medarbejder” ved det legale
residentur til at få de indsamlede informationer videresendt til Sovjetunionen
med gesandtskabets diplomatpost. Heller ingen af Zarubins øvrige aktiviteter
ser ud til at have påkaldt sig myndighedernes opmærksomhed. Måske har
OGPU’s ledelse selv kalkuleret med, at faren for afsløring i Danmark var sær-
deles beskeden, da man besluttede sig for at oprette et nyt illegalt residentur
i København. Måske har det også spillet en rolle, at Danmark forventedes at
forblive neutralt – og dermed et relativt trygt sted – hvis der udbrød en større
krig i Europa. 

Men det stod og faldt naturligvis også med manden på stedet. Zarubins
overordnede i Moskva synes i høj grad at have værdsat den indsats, han ydede
under sit ophold i Danmark. Hvilket jo jo kun kan give indtryk af, at han
virkelig var leveringsdygtig inden for sit nye ansvarsområde, og at det derfor
meget vel kan have været præstationerne her, der blev bestemmende for hans
senere karriere.8

Under alle omstændigheder fik Zarubin snart nye muligheder for at vise,
hvad han duede til inden for dette specielle felt. Efter en briefing i Stockholm
og et kort ophold i Sovjetunionen blev han i 1930 udnævnt til illegal resident
i Frankrig, som Stalin formentlig nu anså for at være den mest truende magt
i Europa, endog overgået af Storbritannien. Og vi har faktisk en række op-
lysninger om de hverv, han var udset til at udføre fra det øjeblik, han ad om-
vejen over Antibes ved Rivieraen, hvor han skulle “akklimatisere sig”, nåede
frem til Paris-området – stadig som tjekken hr. Koček, men under et nyt er-
hvervsmæssigt dække.9

Disse vidnesbyrd siger således også noget om de forventninger, OGPU i
bred almindelighed havde til en illegal resident, hvad enten han så opererede
i Frankrig, Danmark eller et hvilket som helst andet land på kloden. Arbejdet

10 Arbejderhistorie nr. 1 2018



havde i første række til formål at etablere hemmelig forbindelse til Moskva-
Centret, indrette lokale safe houses eller “konspirative lejligheder”, udbygge
netværket af agenter og meddelere og gennem dem infiltrere vigtige dele af
det kapitalistiske samfund. Det specifikke residentur, der nu blev etableret i
Byernes By, skulle på basis af dette system dels søge at afdække den franske
regerings politiske hensigter og militære muligheder, dels udspionere og un-
derminere de antikommunistiske russiske emigrantorganisationer, som be-
fandt sig i landet. Men operationsområdet var ikke kun koncentreret om
Frankrig. Storbritannien stod efter alt at dømme stadig på dagsordenen, og
det var – eller blev inden længe – nærmest endnu mere vigtigt at skaffe efter-
retninger om nabolandet Tyskland, hvor nazismen nu for alvor vandt frem.
Vasilij Zarubin og hans folk gjorde hurtigt fremskridt i så henseende, da de
først kom i gang. Eksempelvis lykkedes det at rekruttere en kvindelig steno-
graf ved det tyske gesandtskab i Paris, der havde adgang til gesandtens for-
trolige korrespondance. Snart rådede pariserresidenturet i det hele taget over
et betragteligt antal hemmelige agenter.10

Vi ved desuden, at den sovjetiske militære efterretningstjeneste, der funge-
rede parallelt med OGPU’s efterretningsorganer og på mange måder havde
et rivaliseringsforhold til disse, oprettede sit eget illegale residentur i Køben-
havn engang i første halvdel af 1930’erne, altså få år efter Zarubins ophold
her. Lige så uomtvisteligt er det, at den nye militærresident Aleksandr Ula-
novskij – der udadtil optrådte som amerikansk forretningsmand under dæk-
navnet Nicholas Sherman – straks gik i gang med at opbygge et lokalt net af
kurerer og “levende postkasser”, som skulle sikre, at efterretninger fra især
Tyskland, men også Storbritannien og USA, kunne videreekspederes via Dan-
mark til hovedkvarteret i Moskva. Hertil kom den indsats, der blev ydet på
dansk grund eller af danske borgere for den hemmelige kommunikations- og
efterretningstjeneste med betegnelsen OMS, som henlå under Den Kommu-
nistiske Internationale, Komintern. Denne tjeneste havde fra først i 1930’erne
et både vigtigt og velcamoufleret “forbindelsespunkt” i København. En “illegal
station” kunne man også sige. Det er i hvert fald, hvad Moskva selv har kaldt
det tilsvarende forbindelsespunkt i Stockholm.11

Alt i alt tegner der sig således et relativt troværdigt billede af den type op-
gaver, som Zarubin allerede må have lagt ryg til, da han opholdt sig i Dan-
mark i sin egenskab af illegal resident. Det drejede sig helt grundlæggende
om at oprette hemmelige forbindelseslinjer og støttepunkter, hverve stadig
flere agenter og via dem vinde fodfæste inden for endens lejr. Men kikkerten
var næppe først og fremmest rettet mod danske forhold. Danmark havde især
betydning som base, transitområde og udkigsplatform for det efterretnings-
arbejde, der tog sigte på væsentlig mere magtfulde lande i nærområdet. Nok
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fra starten især Storbritannien. Men med støt stigende vægt på Frankrig og
Tyskland. 

Og som det siges i en nyere russisk fremstilling: “Det var i Paris, London
og Berlin, at Europas skæbne blev afgjort. Derfor var den løbende indhent-
ning af efterretninger om de politiske processer, der udspillede sig her, af
enorm betydning for vores land”.12

Vasilij og Liza

Men hvad så med “fru Koček”? Der er ingen tvivl om, at Vasilij Zarubin på
lange stræk af sin karriere havde følgeskab af sin ægtefælle, den yderst velud-
dannede og sprogkyndige Jelizaveta, eller blot Liza, Juljeva Zarubina – f. Ro-
senzweig i det daværende Østrig-Ungarn i år 1900, men senere hen sovjetisk
statsborger og i en periode udstyret med det nok så russiskklingende nome de
guerre Liza Gorskaja. Lige så sikkert er det, at også hun var en fremtrædende
efterretningsofficer for Sovjetunionens hemmelige politi, og at hun havde på-
begyndt sin spionvirksomhed allerede i midten af 1920’erne efter i en tid at
have arbejdet for Komintern. Til gengæld står vi på noget mere usikker grund,
når det specielt gælder perioden i Danmark. Ifølge nogle kilder blev Vasilij
og Liza først gift i 1929 – altså året, hvor Vasilijs københavnermission sang
på sit sidste vers. Meget tyder desuden på, at Liza i årene 1927-1929 var en-
gageret i flere vigtige operationer uden for Danmarks grænser. Umiddelbart
tegner der sig altså tre forskellige fortolkninger her: 1) Liza havde periodisk
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To må man være –
Liza Zarubina og
hendes ægtemand
på en af deres fælles
missioner. 
(Avtorskij blog 
Andrej Bedjajev,
zavtra.ru,
2.1.2018)



opholdt sig i Danmark siden 1927, i første omgang måske som Vasilijs assi-
stent eller kæreste/elskerinde, men blev som den erfarne efterretningsofficer,
hun allerede var, ind imellem også udsendt på hemmelige missioner til andre
lande. 2) Liza kom først til Danmark på et tidspunkt i 1928 eller 1929 og
tilbragte derfor kun kort tid her, inden både hun selv og hendes (senere) mand
fik nye opgaver andetsteds i verden. 3) Liza var slet ikke i Danmark og be-
gyndte således først sit efterretningssamvirke med Vasilij, efter at de som rette
ægtefolk begge var blevet overført til andre operationsområder.13

I betragtning af, at vi har sønnen Pjotr Zarubins utvetydige ord for, at hans
mor vitterligt var en tur omkring Danmark, forekommer det forsvarligt at
betragte tolkning nr. 3 som lidet sandsynlig. Også selv om de oplysninger,
som både Zarubin junior og flere andre kilder bringer til torvs om tidspunk-
terne og stederne for Lizas og Vasilijs respektive spionaktiviteter i perioden
1927-29, ikke helt hænger sammen indbyrdes. Denne konklusion finder til-
lige støtte i adskillige russiske fremstillinger. Herunder det semiofficielle seks-
bindsværk om den russiske udlandsefterretningstjenestes historie, Otjerki
istoriii rossijskoj vnesjnej razvedki (Træk af den russiske udlandsefterretnings-
tjenestes historie), der blandt andet er baseret på materiale fra tjenestens eget
operative arkiv og i hvert fald tilsigter at fremstå som en autoritativ, om end
populært skrevet og ret glorificerende behandling af emnet. Efter alt at
dømme var der med andre ord også et dansk islæt i Liza Zarubinas konspira-
tive virksomhed. Skal man tro Otjerki, var Liza ydermere med i København
fra første færd. Denne fremstilling er altså også uforenelig med den tolknings-
variant, at det i virkeligheden slet ikke var hende, men en helt anden kvinde,
der spillede rollen som tjekkisk hustru til tjekkisk mand i den periode eller
dele af den periode, hvor Vasilij Zarubin alias Koček befandt sig i Danmark.14

Sikkert er det under alle omstændigheder, at det sovjetiske power couple
Vasilij og Liza trak på samme hammel i Frankrig fra 1930 og nogle år frem.
Der er lige så lidt tvivl om, at de begge var udstationeret i Nazityskland mel-
lem 1934 og 1937. Her overtog Vasilij nøgleposten som leder af det illegale
residentur i rigshovedstaden Berlin, mens Liza blev “operativ medarbejder”
ved residenturet. De befandt sig altså nu i et land, som det var og ikke mindst
blev uhyre farligt at operere i for sovjetiske efterretningsofficerer uden diplo-
matisk beskyttelse. Men ikke nok med det; Liza var ud af en jødisk familie.
Heldigvis kunne hun i kraft af sit udseende – som man har udtrykt det – lige
så godt gå for at være en “italiensk skønhed”, mens den blonde og blåøjede
Vasilij tog sig passende “arisk” ud. Så umiddelbart forekom der ikke at være
nogen problemer. De kunne nu med relativt roligt sind tage fat på deres hem-
melige arbejde i selve hjertet af det nazistiske Tyskland.15
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Til og fra Nazityskland

Det var dog ikke sådan, at Zarubin-parret helt tabte det danske støttepunkt
af syne, da først Frankrig og senere Tyskland kaldte. Omkring tiden for over-
flytningen til Berlin synes Vasilij at have haft kontakt til mindst to fremtræ-
dende efterretningsofficerer fra OGPU/NKVD, der begge havde berøring
med Danmark. Den ene var Ignatij Reif, der i egenskab af nyudnævnt “assi-
sterende illegal resident” brugte den danske hovedstad som “operativ base” i
forbindelse med opbygningen af et agentnet i Storbritannien og på den konto
fik anledning til at rejse en del mellem London og København. Den anden
var Alexander Orlov, der oprindeligt var udset til at følge i Zarubins fodspor
som fast illegal resident i Danmark, hvorfra han skulle have styret efterret-
ningsarbejdet blandt briterne. Men han nåede åbenbart kun at tilbringe
“toogtyve nætter på københavnske hoteller”16, inden han i 1934 blev omdi-
rigeret til den tilsvarende post på det nyligt etablerede residentur i London.
Få år senere satte Orlov sine dybe og dystre spor som ledende NKVD-repræ-
sentant i Madrid og Valencia under Den Spanske Borgerkrig, hvor han blandt
andet var ansvarlig for indre sikkerhed. I 1938 hoppede han af til USA, hvor
han efter Stalins død i 1953 udgav den internationale, men ikke specielt tro-
værdige bestseller e Secret History of Stalin’s Crimes.17

Der var imidlertid også andre interessante aktører på scenen i Danmark end
Reif og Orlov. For eksempel den britiskfødte sovjetagent Kitty Harris med ko-
denavnet “Gipsy”, på russisk “Tsyganka”, som i 1934-35 – altså efter Zarubin-
parrets ankomst til Tyskland – fungerede som hemmelig kurer mellem OGPU/
NKVD’s bastioner i henholdsvis København og Berlin. At dømme efter de fo-
religgende vidnesbyrd fik den “legale” resident for OGPU/NKVD i Køben-
havn, Lukin, engang i 1934 besked om, at Kitty Harris snarest ville tage turen
fra Tyskland til Danmark. Her skulle hun sørge for den hemmelige post – og
i den sammenhæng skaffe safe houses, udbygge kurernetværket og udvikle di-
verse metoder til konspirativ kommunikation. Operationen var tilsyneladende
et led i OGPU/NKVD’s almindelige bestræbelser på at udvide aktiviteterne i
de lande, som formodedes at forblive neutrale i tilfælde af en ny europæisk
storkrig. Vel ankommet til København gik Harris til et på forhånd aftalt møde
med Lukin på orvaldsens Museum. I værelse 23 på 1. sal fik de rig lejlighed
til at tale uforstyrret sammen, al den stund de her havde kunstværkerne helt
for sig selv. Kitty Harris, der i københavnsk regi førte sig frem som “Frau Trach-
tenberg”, blev af Lukin blandt andet belært om, at man om sommeren ret
ubemærket kunne gennemføre jævnlige kurerrejser mellem Danmark og Na-
zityskland på grund af den store turiststrøm, der krydsede grænsen på den tid
af året, mens det i vintersæsonen let vakte mistanke, hvis den samme mand
eller kvinde gang efter gang tog på en smuttur til nabolandet.18
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Som det inden længe skulle vise sig, var det vitterligt nødvendigt at træde
varsomt. Mens Kitty opholdt sig i København, arresterede politiet således et
antal personer, som ifølge pressens intensive dækning af sagen repræsenterede
et større sovjetisk spionnetværk på dansk jord. De vidnesbyrd, der specielt
afspejler Kittys meritter, er noget uklare på dette punkt. Men på basis af andre
kilder er der al mulig grund til at antage, at de uldne vendinger i Harris-ma-
terialet refererer til den spionaffære, der blev oprullet af Københavns politi i
foråret 1935 med det resultat, at tæppet i realiteten blev trukket fuldstændigt
væk under det residentur, som Sovjetunionens militære efterretningstjeneste
indtil da havde opretholdt i Danmark med Aleksandr Ulanovskij som chef.
Også dette residentur stod, som vi har set, i tæt forbindelse med kollegerne i
Tyskland. De for Moskva højst alvorlige afsløringer fik berlinerresident Vasilij
Zarubin – som jo repræsenterede søsterinstitutionen og rivalen NKVD – til
at svinge sig op på den høje moralske hest og udtrykke sin bekymring over
den stribe fadæser, som efterretningsfolkene fra Den Røde Hær tydeligvis
havde begået i København. I NKVD konkluderede man, at Kitty Harris nu
var nødt til at skrue endnu mere ned for rejserne mellem Berlin og København
uden for turistsæsonen, hvilket selvsagt var lidt uheldigt for en person, der
var udset til at være kurer. I stedet blev “Gipsy” sendt på flere missioner til
Stockholm, hvor hun skulle møde og udveksle post med “Anton”, dvs. den
tyske kommunist og fagforeningsleder Ernst Wollweber, som i årene forinden
havde opereret konspirativt i København, nu havde sin hovedbase i Leningrad
og kort efter blev den drivende kraft bag opbygningen af et nyt hemmeligt
sabotagenetværk for NKVD i Nordeuropa, blandt andet med dansk, svensk
og norsk deltagelse.19

Nogenlunde samtidig med disse begivenheder var en amerikansk statsbor-
ger for alvor ved at få gang i sit nye arbejde i Berlin, hvor han året forinden
havde slået sig ned sammen med hustruen Sarah og deres lille søn. Hans navn
var Edward Joseph Herbert og han var repræsentant for Hollywood-filmsel-
skabet Paramount Pictures. Eller rettere sagt: det var det billede, han gerne
ville tegne af sig selv over for omverdenen. Men alt var ikke, som det så ud til
at være. I virkeligheden var der her tale om ingen anden end Vasilij Mikhaj-
lovitj Zarubin, som nu altså nok engang havde fået ny identitet. Sarah Herbert
og Liza Zarubina var med andre ord også én og samme person. Forud for den
lille Zarubin-families ankomst til Tyskland var der gået en grundig planlæg-
ning i det sovjetiske hemmelige politis agentur i USA med henblik på at sikre
familien et troværdigt dække i deres nye deep cover tilværelse. Først gjaldt det
om at skaffe Vasilij og Liza to amerikanske pas. Dernæst kom opgaven med
at finde en fornuftig beskæftigelse til Vasilij. Her indvilgede den russiskfødte
producer ved Paramount Pictures Boris Morros (Moroz) i at give ham en slags
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permanent alibi som talentspejder på udkig efter stedlige skuespillere til sel-
skabets kommende produktioner. Med dette på plads kom opholdstilladelsen
i Tyskland også sikkert i hus. Zarubin alias Herbert kunne nu tage fat på at
finde et mindre kontorlejemål, hyre en sekretær og studere det tyske film-
marked nærmere.20

Men det var ikke kontakter til diverse filmstjerner in spe, der fyldte mest
på Zarubins berlinske dagsorden. I det skjulte arbejdede både han og Liza
benhårdt på at pleje forbindelserne til det illegale residenturs lokale agenter
og på den måde opnå adgang til dybt fortrolige oplysninger om Hitlers uden-
rigs- og indenrigspolitik og de følger, den kunne få for Sovjetunionen.

En af de største fisk i Zarubins netværk gik under dæknavnet “Breiten-
bach”. Hans virkelige navn var Willy Lehmann, og han havde siden 1929
fungeret som en yderst værdifuld kilde for det sovjetiske hemmelige politi –
efter selv at have tilbudt sin tjeneste. Lehmann havde gennem årene arbejdet
sig op gennem rækkerne i det tyske politis forvaltningssystem og bestred nu
en ledende stilling i Gestapo. Alene hans høje rang gjorde ham således til en
nyttig kilde. Netop i Lehmanns afdeling var der imidlertid i 1933 blevet op-
rettet en særlig enhed, der skulle stå for bekæmpelsen af sovjetisk spionage,
hvorved den selvsagt blev et ekstra godt sted for Moskva at have placeret en
muldvarp. Hertil kom, at Lehmann også kunne levere oplysninger om Tysk-
lands krigsforberedelser. I takt med, at det blev stadig farligere for udenlandske
efterretningsofficerer og deres agenter at operere på tysk jord, besluttede
Moskva-Centret i foråret 1934 at overdrage ansvaret for kontakten med
Lehmann fra det legale til det illegale residentur. Man fik derfor brug for en
erfaren og dedikeret medarbejder, der kunne håndtere kommunikationen i
det nye regi. Og her er det så, at Zarubin kom ind i billedet.21

Blandt Sovjetunionens centrale agenter befandt sig også en ansat i det tyske
udenrigsministerium, der bar dæknavnet “Winterfeld”. I dette tilfælde var det
dog Liza, der i sin egenskab af “operativ medarbejder” ved det illegale resi-
dentur varetog den primære kontakt. En af hendes vigtigste funktioner var at
vejlede Winterfeld i, hvilke aktstykker fra ministeriet, der havde størst interesse
for den sovjetiske efterretningstjeneste, men hun instruerede også i forskellige
mere tekniske forhold, herunder skjult affotografering af dokumenter.22

Det skortede med andre ord ikke på opgaver for hverken Vasilij eller Liza,
mens de opholdt sig i Berlin. I 1937 blev de imidlertid nødt til at rejse til
USA, blandt andet for at forny deres pas. Under indtryk af den voksende
krigsfare søgte de samtidig at rekruttere en række amerikanske statsborgere
til kurervirksomhed i Europa. Det var oprindeligt meningen, at parret selv
skulle være vendt tilbage til residenturet i Tyskland, men nye udfordringer
viste sig snart at komme i vejen for denne plan.23

16 Arbejderhistorie nr. 1 2018



Skilles og mødes

Liza og Vasilij havde levet og arbejdet side om side gennem en årrække. Men
i den følgende tid skiltes deres veje med jævne mellemrum. Til en start blev
de på hver sin måde involveret i en anden yderst sensitiv sag: håndteringen af
de officerer fra NKVD og den militære efterretningstjeneste, der af frygt for
at blive ofre for Stalins terror valgte at hoppe af til Vesten. Liza fik således nu
besked på at sætte sig i forbindelse med den østrigsk-amerikanske kommunist
Hede Massing, der gennem årene havde udført en række konspirative opgaver
for Moskva i blandt andet Tyskland og USA, men nu ønskede at stoppe som
følge af, at hendes tidligere føringsofficer fra den sovjetiske militære efterret-
ningstjeneste, Ignace Reiss, på dramatisk vis havde brudt med Stalin-regimet.
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Lizas opgave bestod i at afhøre Hede Massing og hendes mand Paul om deres
kontakter til Reiss og desuden overbevise dem begge om, at de burde fortsætte
agentarbejdet for Sovjetunionen. Efter et langvarigt og intenst pres fik hun i
oktober 1937 overtalt parret til at forlade USA og rejse med hende til Moskva
til yderligere samtaler. På det tidspunkt var Reiss blevet likvideret af NKVD’s
agenter.24

Vasilij blev i begyndelsen af november dirigeret til Frankrig, hvor han skulle
være med til at planlægge kidnapningen og likvideringen af en anden afhop-
per, efterretningsofficeren og diplomaten Aleksandr Barmin. Desværre for
Vasilij gik denne mission i vasken.25 Rent umiddelbart så det dog ikke ud til,
at han af den grund blev ramt af Stalins vrede; tværtimod indstillede ingen
ringere end den øverste chef for NKVD, den berygtede Nikolaj Jezhov ham
kort efter til “Det Røde Banners Orden”, en af sovjetstatens højeste udmær-
kelser.26 Samtidig fik han mulighed for at slutte sig til Liza i Moskva og give
en hånd med ved afhøringen af Hede og Paul Massing. Det var en proces,
der skulle vise sig at trække ud. Først i juni 1938 fik Massing-parret tilladelse
til at rejse tilbage til USA, efter al sandsynlighed efter at have indvilliget i at
fortsætte som sovjetagenter.27

I denne periode var Stalins store udrensninger på deres højeste. Særligt ud-
satte var de sovjetborgere, der havde arbejdet i eller haft kontakt med udlan-
det, ligesom NKVD-folk mere generelt befandt sig i højrisikozonen. Helt på
linje med afhopperne tilhørte Vasilij og Liza altså i dobbelt forstand en af de
hårdest ramte målgrupper, og der er er da også flere tegn på, at ægtefællerne
bevægede sig på tynd is. Da Lavrentij Berija i efteråret 1938 tiltrådte som ny
chef for det hemmelige politi, blev de begge kaldt ind til noget, der nærmest
mindede om et tredjegradsforhør. Vasilij fik i næste omgang anvist en mere
ydmyg post i efterretningstjenestens hovedkvarter i Moskva og blev i rollen
som operatør i marken overført til reserven – angiveligt på grund af sin dårlige
håndtering af opgaven i Frankrig. Liza blev direkte fyret fra NKVD. På den
ene eller anden måde klarede parret sig dog igennem terrorperioden. Modsat
så mange andre fremtrædende efterretningsofficerer, der enten blev skudt eller
sendt i tvangsarbejdslejr.28

Efter udbruddet af Anden Verdenskrig fik NKVD igen brug for en mand
med Zarubins særlige egenskaber. Ikke mindst – kan det synes – hans evne
som erfaren spion til at afstemme sin adfærd efter, hvad de aktuelle opgaver
nu engang krævede, selv når det gjaldt yderst barske og ekstraordinært hem-
melige anliggender. Under den sovjetiske invasion af det østlige Polen i sep-
tember 1939 i kølvandet på Hitlers angreb på Polen fra vest blev et stort antal
polske officerer og embedsmænd taget til fange af Den Røde Hær. Mange af
disse blev efterfølgende interneret i Sovjetunionen. Zarubin blev i den sam-
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menhæng sat til at lede NKVD-arbejdet i en af de største interneringslejre –
den i Kozelsk – hvilket i praksis fik ham til at fremstå som lejrens øverste
myndighed. NKVD-folkene skulle blandt andet afhøre fangerne for at vur-
dere, om de havde kommunistiske sympatier eller måtte betragtes som Sov-
jetunionens reelle eller potentielle ender. Ifølge nogle kilder var Zarubins
funktion i lejren ikke helt klar for polakkerne, men de fleste opfattede ham
som en kultiveret og imødekommende mand, der indgød både respekt og til-
lid. Netop dette fik fangerne til at tale mere frit. Med – som det snart skulle
vise sig – fatale konsekvenser.29 I april og maj 1940 iværksatte NKVD på Sta-
lins og Berijas ordre en serie massehenrettelser i lejrene, senere beskrevet som
Katyn-massakren. Zarubin deltog dog næppe direkte som bøddel. Men i kraft
af sine forudgående fangevurderinger kom han alligevel til at spille en dyster
rolle.30

I januar 1941 blev han imidlertid atter overført til mere traditionelle ef-
terretningsopgaver. Turen gik i første omgang til Shanghai, hvor han skulle
stå for kontakten til den forhenværende SA-leder i Tyskland, Walther Stennes,
der på det tidspunkt arbejdede som rådgiver for Chiang Kai-sheks Koumin-
tang-parti. Som følge af et internt magtopgør havde Stennes mistet sin posi-
tion i SA og var nu en indædt modstander af Hitler. Men han havde stadig
gode kontakter til nogle af Tysklands officielle repræsentanter i Kina og var
derfor i stand til at forsyne russerne med en mængde værdifulde oplysninger
om naziregimet, i nogle tilfælde endog af særdeles tungtvejende art. Takket
være Stennes kunne Zarubin således meddele Moskva, at Hitler planlagde et
angreb på Sovjetunionen i foråret eller sommeren 1941.31

Liza blev ligeledes taget til nåde af efterretningstjenesten og kom nu på
opgave i blandt andet London og Berlin, hvor krigen ikke just havde mindsket
behovet for folk med hendes erfaring i at rekruttere og kommunikere med
agenter i marken. I midten af juni 1941 kunne også hun rapportere om et
nært forestående tysk angreb på Sovjetunionen. Det var nemlig lykkedes
hende at få et møde i stand med “Winterfeld” fra det tyske udenrigsministe-
rium. Han afviste ganske vist yderligere kontakt, men bønfaldt hende samti-
dig om at skynde sig hjem til Moskva, inden invasionen blev en realitet.32

Rent umiddelbart kan det se ud, som om Stalin overhørte samtlige de advar-
sler, der indløb fra både Zarubin-parret og talrige andre efterretningskilder.
Han var dog næppe blind for faren for Tyskland, men mente sandsynligvis
næsten til det sidste, at der stadig var en mulighed for at udskyde krigsud-
bruddet. Det var der imidlertid ikke. Den 22. juni 1941 indledte Tyskland
Operation Barbarossa, angrebet på Sovjetunionen.33

Sovjetægtefæller på hemmelig færd 19



USA

Mens tyske tropper hastigt nærmede sig Moskva, blev Zarubin i oktober 1941
kaldt til møde i Kreml – på Stalins eget kontor. Han var på det tidspunkt
blevet udset til posten som NKVD’s legale resident i De Forenede Stater, hvis
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betydning for Sovjetunionen var vokset enormt som følge af krigens komme.
Det kan kun understrege Zarubins status, at det var den sovjetiske diktator
personligt, der forud for afrejsen instruerede ham i hans fremtidige hverv.
Blandt de vigtigste var at skaffe oplysninger om briternes og amerikanernes
løbende planer for krigen, især når det gjaldt udsigten til at få etableret “en
anden front” i Vesteuropa og faren for, at London-regeringen på et tidspunkt
skulle vælge at indgå en separatfred med Hitler. Hertil kom nødvendigheden
af at få indsigt i vestmagternes nyeste militærteknologi, ikke mindst de igang-
værende bestræbelser på at udvikle en atombombe.34

Også denne gang blev Vasilij både udstyret med et uskyldigt klingende ca-
mouflagejob og en ny identitet. I januar 1942 overtog han rent formelt em-
bedet som 3. sekretær ved det sovjetiske gesandtskab i Washington under
navnet Vasilij Zubilin (kodenavn “Maksim”). Han ankom altså til USA kun
ganske kort tid efter det japanske angreb på Pearl Harbor og Hitlers efterføl-
gende krigserklæring til USA i december 1941. Han var nu atter ledsaget af
Liza – kodenavn “Vardo”.35

Tunge byrder hvilede fra da af på Zarubins/Zubilins/Maksims skuldre, al
den stund han blev leder af hele fire legale NKVD-residenturer. Det største
var placeret i New York; dertil kom underresidenturerne i Washington, San
Francisco og Los Angeles. Han fik samtidig det overordnede ansvar for de til-
svarende residenturer i Canada og Mexico. Og desuden – som et slags gensyn
med sit tidligere speciale i Danmark, Frankrig og Nazityskland – for det sær-
lige illegale residentur i USA. I tilgift måtte han påtage sig et større genop-
bygningsarbejde, idet de gamle NKVD-residenturer nærmest var gået i
opløsning, dels på grund af Stalins brutale udrensninger, dels – men para-
doksalt nok langtfra i samme grad – som en konsekvens af de kontraspiona-
geaktioner, det amerikanske forbundspoliti, FBI, havde stået for. Hvortil
endelig kom, at NKVD nu overtog en række opgaver i USA fra den sovjetiske
militære efterretningstjeneste.36

Interessant er det, at Zarubin under sit Amerika-ophold modtog noget
blandede skudsmål fra sine medarbejdere, måske igen en følge af hans lidt
kamæleonagtige personlighed. Nogle beskrev ham som modig og snarrådig
og som en leder, der ikke nøjedes med at overvåge slagets gang, men også in-
volverede sig personligt i at hverve agenter og varetage kontakten til disse.
Hos andre var han til gengæld særdeles upopulær. Ja, der var tilmed kolleger,
der direkte appellerede til Moskva om at få ham ernet fra resident-posten.
Som grund henviste man blandt andet til hans grove opførsel, gadedrenge-
sprog, manglende overholdelse af de “konspirative” regler og udprægede til-
bøjelighed til at stole for meget på sin næsten lige så upopulære hustru.37

Uanset hvad er der dog næppe tvivl om, at Zarubins indsats indvarslede
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en ny blomstringstid for sovjetspionagen i USA.38 I overensstemmelse med
Stalins anvisninger lagde både hovedresidenturet og dets aflæggere sig kraftigt
i selen for at fremskaffe troværdig information om den amerikanske uden-
rigs- og forsvarspolitik. Med det mål for øje søgte NKVD blandt andet at få
placeret sine agenter i State Department, andre centrale regeringsinstitutioner,
den amerikanske efterretningstjeneste Office of Strategic Services, OSS, og selve
Det Hvide Hus. På et tidspunkt var det åbenbart ligefrem under overvejelse
at lade Liza forsøge at opnå fortrolig kontakt til den amerikanske præsident-
frue Eleanor Roosevelt.39 Herudover blev der brugt mange kræfter på at in-
filtrere USA’s atomvåbenprogram, det såkaldte Manhattan Projekt.40 Til
Moskvas fortrydelse gik dette infiltreringsarbejde – med kodenavnet “Enor-
mous” – dog relativt trægt i starten. Trods flere forsøg, som Liza igen synes at
have haft en andel i, lykkedes det eksempelvis ikke at hverve lederen af for-
skergruppen, J. Robert Oppenheimer. 41 Men alt det var begyndervanskelig-
heder. Med tiden bar den sovjetiske atomspionage i høj grad frugt.42

De kritikere, der ville vide, at Zarubin ofte så stort på de gældende konspi-
rationsregler, synes imidlertid ikke at have haft helt og aldeles uret. Måske var
han simpelthen grebet af almindeligt overmod som følge af sine mange suc-
cesrige år i tjenesten. I hvert fald traf han vitterligt ikke altid de fornødne sik-
kerhedsforanstaltninger. I foråret 1943 blev et møde, han havde med en af
frontfigurerne i det amerikanske kommunistpartis hemmelige apparat, Steve
Nelson, således aflyttet af FBI.43 Som følge af den betændte atmosfære, der
herskede på residenturet, kom han også på andre måder i svare vanskeligheder.
Nogle måneder senere modtog FBI’s direktør J. Edgar Hoover således et ano-
nymt brev, der udpegede Zubilin/Zarubin og ti andre sovjetrepræsentanter i
USA som spioner, ja i Vasilij og Lizas tilfælde endog som dobbeltagenter. Der
er flere tegn på, at brevet var skrevet af en ansat ved residenturet ved navn
Mironov. Han var en af dem, der tidligere havde søgt at få deres egen chef sat
fra bestillingen. Af indlysende årsager blev det stadig mere svært for Zarubin
at fortsætte arbejdet, nu hvor hans cover var blevet afsløret. Ydermere sendte
Mironov tilsyneladende også et brev til Stalin, hvor det hemmelige politis
USA-resident blev anklaget for at arbejde for FBI. Resultatet var, at både
Mironov og Zarubin-parret blev kaldt hjem til Sovjetunionen, for Zarubiner-
nes vedkommende dog først i august 1944.44

Slutspil

Her fulgte så en ny grundig efterforskning af hele Zarubins tid som resident
i De Forenede Stater. Men som noget ret unikt endte det endnu engang godt
for både Vasilij og Liza; begge blev i februar 1945 officielt renset for alle an-
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klager. Og ikke nok med det. Vasilij var allerede inden da blevet udnævnt til
vicechef i det hemmelige politis efterretningstjeneste og fik ved en reorgani-
sering af tjenesten året efter et særligt ansvar for sit gamle kompetenceområde,
de “illegale” operationer. Han blev endvidere forfremmet til generalmajor og
modtog også en række hædersbevisninger, heriblandt Leninordenen, den hø-
jeste civile udmærkelse overhovedet. Heller ikke Liza, der nu fungerede som
sektionsleder i Centret med rang af oberstløjtnant, blev glemt i den sammen-
hæng. Hun fik blandt andet “Den Røde Stjernes Orden” for sin særlige indsats
inden for feltet atomspionage. 45

Men under Stalin kunne man aldrig vide sig sikker. Allerede i september
1946 blev Liza ernet fra aktiv tjeneste, mest tænkeligt som et resultat af den
antijødiske kampagne, som diktatoren nu havde indledt. Blot halvandet år
senere måtte Vasilij sige farvel til sin vicechefstilling og lade sig overføre til
reserven, angiveligt på grund af sit skrantende helbred, men måske også af
andre årsager. Selv om Stalin nu iværksatte en ny udrensningsbølge, gik det
dog heller ikke denne gang helt galt for Zarubin-parret. I de følgende år
kunne de begge glæde sig over, at der stadig var bud efter den viden, som de
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i egenskab af erfarne efterretningsofficerer var i stand til at stille til rådighed
for deres hidtidige arbejdsplads og videregive til nye generationer.46

Skønt Liza overlevede sin mand med 15 år, nåede ægteparret også at få et
længerevarende otium sammen. Som forhenværende må de have haft rigelig
tid og tilskyndelse til at reflektere over deres exceptionelle liv i hemmelig tje-
neste, over alle de farlige situationer, de havde gennemlevet, over alle de dybt
konspirative opgaver, de havde udført for Stalin og hans regime. Ofte i fæl-
lesskab, men i mange tilfælde også hver for sig. 

Hvad enten tankerne i deres livs aften så især er gået til Washington, New
York, Shanghai, London, Berlin, Antibes, Paris eller Stockholm. 

Eller måske – i en helt særlig nostalgisk stemning – til København eller li-
gefrem Espergærde. For det var jo i Danmark, at grunden til deres mangeårige
karriere som “illegale” efterretningsofficerer blev lagt. Og det var efter al sand-
synlighed også her, de fandt sammen som par. Privat såvel som professionelt.
I ægteskabelig tosomhed såvel som i kampen for den kommunistiske sag.47
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Abstract

Niels Erik Rosenfeldt and Julie Birkedal Riisbro: e secret work of a mar-
ried Soviet couple – a spy story with a Danish chapter. Arbejderhistorie, 1,
2018, pp. 5-31.

This article deals with the lives and careers of the two Soviet intelligence
officers, Vasilij Zarubin and Liza (Yelizaveta) Zarubina. First, an attempt

is made to shed as much light as possible upon their work in the late 1920’s
in Copenhagen where Vasilij Zarubin acted as the “illegal resident” for the
foreign intelligence service of the Soviet secret police, OGPU/NKVD. A pic-
ture is then drawn both of the couple’s subsequent work as prominent “ille-
gals” in France and Nazi Germany and of various sensitive commissions they
undertook on other fronts in the years prior to Hitler`s attack on the Soviet
Union in 1941. is part of the article is followed by an exposition of their
role as leading intelligence officers in the United States during the War, not
least within the field of atomic espionage, and of their final years in the service
of the Soviet secret police in Moscow. e article’s basic aim is to show the
importance and high level of competence of the two Soviet intelligence offi-
cers whose long and remarkable careers as “illegals” actually began on Danish
soil. eir early activities in Copenhagen are analyzed in the light of simul-
taneous developments on a broader European scale in order to illustrate and
emphasize the new turn in Soviet espionage from the end of the 1920’s and
the particular significance of the Copenhagen “residency” in the overall pat-
tern. is analysis can be seen as a contribution to a more comprehensive re-
search effort by Danish scholars to elucidate the secret Soviet and Comintern
undertakings in Denmark and the activities of Danish communists involved
in this work operating abroad during the interwar years. More specifically,
the article also mentions several other Soviet intelligence workers in Denmark,
just as it refers to some of Moscow’s agents and informers in Nazi Germany
and the United States who at various points in time worked with the Zarubin
couple. 
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