
På vegne af Rigsarkivet rejste amanuensis
Knud Rasmussen og arkivar Sigurd Ram-
busch til Polen i september 1969 for i arkiver
og biblioteker at danne sig et overblik over
materiale om Danmark og danskere i perioden
indtil 1944 og foretage en udvælgelse af det,
der skulle overføres til mikrofilm.1 Siden har
Polen gennemgået et systemskifte. Censuren
er blevet afskaffet, Kommunistpartiets ‘leden-
de rolle’ ophævet og nye polske dokumenter
er kommet frem i lyset.2 Denne oversigt vil
forsøge at give et overblik over de polske ar-
kiver, hvor man kan finde materiale af interes-
se for dansk historie efter 1944. 

Det Polske Udenrigsministeriums
Arkiv
Det Polske Udenrigsministeriums Arkiv
(AMSZ) ligger i det sydlige Warszawa. Det
fungerer som centralarkiv for Det Polske
Udenrigsministerium. Det tager imod og op-
bevarer Udenrigsministeriets akter for perio-
den efter 1945.3 Arkivchefen behandler sæd-
vanligvis enhver ansøgning om arkivadgang
indenfor 24 timer. Ansøgningen består af et
spørgeskema, som udleveres på arkivet, og
der kræves anbefaling fra en polsk kollega el-
ler ens arbejdsgiver. Alt arkivmateriale, der
ikke truer statens eller privatpersoners interes-
ser, og som er ældre end 30 år, er tilgængeligt.
Personalet på læsesalen yder en fortræffelig
service: Man skal højst vente 15 minutter på
at få akter udleveret, og kopibestillingerne ud-
føres samme dag, som de er indgivet. Læsesa-
len har seks arbejdspladser, og med den beg-
rænsede åbningstid (der holdes åben mandag-
torsdag fra kl. 09.00-15.00) skal man påregne
en ventetid på op mellem to-tre uger for at få
en arbejdsplads.

Kartotekskortene, der er opstillet på læsesa-
len, er gode og giver et hurtigt overblik. De
fleste aktpakker om Danmark og danskere er
placeret i Afdelingen for Skandinavien, men
der er også en del materiale i afdelingerne, der
tog sig af økonomi, traktatmæssige forhold,
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repatriering og konsulære sager. Desuden er
der enkelte henvisninger til dansk udenrigspo-
litik i mødereferaterne fra Udenrigsministe-
rens Kontor.4 Desværre dækker kartotekskor-
tene kun årene 1945-1960; for perioden efter
1960 benyttes registraturer, der rekvireres hos
personalet. De manglende kartotekskort for
perioden efter 1960 skyldes, at man ikke har
afsluttet registreringen af materialet. En del af
materialet er derfor uden sidenumre. For Dan-
marks vedkommende er ca. 80% af arkivalier-
ne for perioden 1960-1975 uden sidenumre. 

For perioden 1945-1975 er der ca. 19.400
sider om Danmark fordelt på knap 8.900 for
perioden 1945-1960 og ca. 10.500 for peri-
oden 1961-1975. Emnerne er mangfoldige og
strækker sig fra de første diplomatiske kon-
takter i 1945 over den politiske dialog mellem
Warszawa og København i perioden 1959-
1968 til polsk bekymring over Danmarks ind-
træden i EF i 1973.5 Hovedparten af materia-
let om Danmark og danskere består af rappor-
ter og indberetninger fra de polske diplomater
i København. Heri beskrives politiske og øko-
nomiske problemer i Danmark, de polsk-dan-
ske relationer, arbejdet med eksilpolakkerne,
konsulære problemer og den danske presses
behandling af Polen. Man finder ligeledes no-
tater fra såkaldte morgenmads- og frokostmø-
der med DKP’er og politikere fra den danske
venstrefløj. Der er også en del materiale fra
andre ressortministerier, der viser, at Uden-
rigsministeriet koordinerede kontakterne med
udlandet. Desværre er der mange synlige hul-
ler i det bevarede materiale. Der er for eksem-
pel sager, hvor det er umuligt at følge hele
forløbet, dertil kommer, at så godt som alle te-
legrammer fra Den Polske Legation/Ambassa-
de er destrueret, hvilket er meget ærgerligt,
fordi telegrammerne var livsnerven i kontak-
ten mellem Warszawa og København. Et an-
det alvorligt hul i materialet er de manglende
akter om eksilpolakker i Danmark for peri-
oden 1959-1970. Ifølge personalet blev de de-
strueret i 1960’erne, fordi der var pladsproble-
mer i arkivet. 

Af det som stadig findes på arkivet, kan
materiale fra perioden 1958-1968 nævnes som

særligt interessant. I denne periode blev de
polsk-danske kontakter nemlig styrket. Det
endte i en politisk dialog mellem Warszawa
og København med hyppige besøg på mini-
sterplan.6 Polske rapporter viser, at det var
polakkerne, der sidst i 1950’erne, pressede på
for at binde de to lande tættere sammen.7

Selvfølgelig kan materialet være upålideligt,
da diplomaterne havde en interesse i at over-
spille egne succeser, men polske rapporter gi-
ver os alligevel et billede af initiativrige pol-
ske diplomater, der må kæmpe med afvisende
danske kolleger. Et eksempel er indgåelsen af
kulturaftalen mellem Polen og Danmark i
1960. Forslaget var polsk, og idéen var at ud-
veksle unge og studerende på tværs af Jern-
tæppet. Men det var Danmark i første omgang
meget imod. Ifølge de polske rapporter gav
danskerne sig først efter et polsk pres, hvorpå
aftalen kunne underskrives under udenrigsmi-
nister Adam Rapackis besøg i Danmark i juni
1960.

Det Polske Udenrigsministerium har en
lang tradition for at udgive kildepublikationer.
De første blev udsendt i 1936. For perioden
1945-1975s vedkommende kan man i må-
neds- og kvartalsbindet Dokumentsamlinger-
ne finde følgende dokumenter om de polsk-
danske relationer: Kommuniké om udenrigs-
minister Jens Otto Krags besøg i Polen
(1959), kommuniké om udenrigsminister
Adam Rapackis besøg i Danmark (1960), en
dansk svarnote til den polske regering om
nedrustningsforhandlinger og Tysklands
grænser (1960) samt kommuniké om uden-
rigsminister Per Hækkerups besøg i Polen
(1965).8 I Polske diplomatiske dokumenter,
første bind i en netop påbegyndt kildesamling,
finder vi en polsk ambassaderapport om dansk
udenrigspolitik og udenrigsminister K.B.
Andersens besøg i Polen (1972).9 Alle de ori-
ginale dokumenter befinder sig på AMSZ

Arkivet for Nye Akter 
Arkivet for Nye Akter (AAN) i Warszawa kan
sammenlignes med Rigsarkivet i Køben-
havn.10 Det er hovedarkivet for den polske
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centraladministrations arkivalier (perioden ef-
ter 1918), organisationer og de politiske parti-
er herunder Kommunistpartiet, Det Forenede
Polske Arbejderparti.11 Ansøgningsprocedu-
ren og regler for arkivadgang er de samme
som på AMSZ, det vil sige, at arkivchefen be-
handler ansøgningen indenfor 24 timer, og at
man får adgang til akter, som er ældre end 30
år; dog er der fri adgang til alle Kommunist-
partiets akter. Ekspeditionstiden for kopiering
er fem-otte uger. Læsesalen har 30 arbejds-
pladser, og har åben fra mandag-fredag kl.
09.-19.00. Det er ikke nødvendigt med plads-
reservering. 

Af hjælperedskaber med relevans for Dan-
mark kan nævnes overarkivar Edward Kolo-
dziejs oversigt om eksilpolakker i perioden
1939-1965.12 Heri er anført en snes aktpakker
om eksilpolakker i Danmark, hovedsagligt re-
patrieringen af ca. 5.700 polakker fra de dan-
ske flygtningelejre i perioden 1945-1947.13

Derudover er læsesalen forsynet med gode
kartotekskort og registraturer med informative
stikord. Foreløbige arkivundersøgelser viser,
at Danmark og danskere optræder i følgende
samlinger (årstallene i parentes angiver hen-
holdsvis yngste og ældste dokument): 

Ministerier: Finansministeriet (1946-
1969),14 Industri- og Fødevareministeriet
(1957-1968), Industri- og Handelsministeriet
(1947-1948), Kulturministeriet (1947-1962),
Marineministeriet (1947-1974), Marine- og
Handelsministeriet (1945-1947), Ministeriet
for Genopbygningen (1945-1946), Ministeriet
for Udenrigshandel (1952-1974), Socialmini-
steriet (1945-1948) og Skatteministeriet
(1945-1950). 

Udvalg, komitéer og nævn: Komitéen for
Turisme og Idræt (1965-1968), Komitéen for
Kultursamarbejde med Udlandet (1950-1956),
Komitéen for Økonomisk Samarbejde med
Udlandet (1959-1966), Ministerrådets Præsi-
dium (1945-1947), Ministerrådets Økonomi-
ske Komité (1949), Regeringens Fuldmægtig
vedr. Repatriering (1945-1947), Statslig Kom-
mission for Økonomisk Planlægning (1949-
1956) og Udenrigspolitisk Nævn i parlamen-
tet (1960-1964).

Organisationer og politiske partier: For-
eningen til Forbindelsen med Eksilpolakker
‘Polonia’ (1955-1977), Industri- og Handels-
kammeret (1945-1948), Kommunistpartiet
(1949-1979), Polske Studenters Forening
(1953-1954) og turistbureauet ‘Orbis’ (1970-
1979). 

Der er huller i materialet, ligesom der er
stor forskel på informationernes anvendelig-
hed. For eksempel kan tre korte henvisninger
til Danmarks udenrigspolitik i mødereferater-
ne fra Udenrigspolitisk Nævn (det polske par-
lament) i årene 1960-1964 ikke bruges til me-
get mere end at bekræfte, at polske topledere
sjældent debatterede Danmark. Derimod er
materialet hos Finansministeriet og Skattemi-
nisteriet på ca. 1.800 sider om polsk-danske
handelsforhandlinger i perioden 1946-1969
enestående. Gennem instrukser og møderap-
porter er det muligt at få et indblik i de polske
overvejelser forud for forhandlinger og møder
mellem polske og danske embedsmænd. Der
er også en del materiale om afviklingen af
Højgaard og Schultz’ aktiviteter i Polen i
1948-1949,15 ligesom man med dokumenter
fra Socialministeriet kan beskrive dansk
nødhjælpsarbejde i de første efterkrigsår.16

Materialet om Danmark i Kommunistparti-
ets akter kræver en kort kommentar. Foreløbi-
ge arkivundersøgelser viser, at der er ca. 2.000
sider om Danmark og danskere, primært pla-
ceret i undergrupperne Førstepartisekretærer-
nes Sekretariater og Centralkomitéens Uden-
rigsafdeling.17 I Førstepartisekretærerne Se-
kretariat dominerer informationsmateriale om
DKP og den politisk-økonomiske udvikling i
Danmark,18 mens tyngdepunktet hos Central-
komitéens Udenrigsafdeling er det omfattende
materiale om forholdene på Den Polske Lega-
tion/Ambassade i København.19 Derudover er
der en del materiale om DKP, SF og VS samt
seks aktpakker med ca. 200 sider korrespon-
dance mellem DKP og Det Polske Kommuni-
stparti i perioden 1949-1970.20 Blandt emner-
ne er spørgsmålet om økonomisk hjælp til
dagbladet Land og Folk, danske medarbejdere
på Radio Warszawa og sommerferieophold i
Polen. Desværre er der så store huller i kor-
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Det Polske Udenrigsministeriums
Arkiv (AMSZ) i Warszawa. Arki-
vet fungerer som centralarkiv for
det polske udenrigsministerium
for perioden fra efter 1945. 
(Foto: Henry Andreasen)

Arkivet for Nye Akter (AAN) i
Warszawa er hovedarkiv for cen-
traladministrationens arkivalier
fra 1918 samt kommunistpartiet,
Det Forenede Polske Arbejder-
partis arkiv. 
(Foto: Henry Andreasen)

Institut for National Erindring –
Kommissionen til Forfølgelse af
Forbrydelser mod Den Polske
Nation (IPN) i Warszawa. Arkivet
indeholder arkiverne efter de pol-
ske sikkerheds- og efterretnings-
tjenester for perioden 1944-1989.
(Foto: Henry Andreasen)
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respondancen, at det ikke er muligt at følge
sagerne til bunds. I princippet blev alle infor-
mationer om DKP og Danmark samlet hos
Afdelingen for Skandinavien i Centralkomi-
téens Udenrigsafdeling – men det er ikke altid
tilfældet. For eksempel er der i andre dele af
partiarkivet fundet oplysninger om 20 danske
kommunisters ferieophold i Polen i sommeren
1951, oplysninger, som ikke findes i akterne
hos Afdelingen for Skandinavien.21

Den historiske forskning af polsk udenrigs-
politik er de seneste år blevet intensiveret. Det
har betydet, at man i højere grad end tidligere
benytter materialet på AAN. Et godt eksempel
på denne udvikling er Maria Pasztor, der med
sit værk Mellem Paris, Warszawa og Moskva.
Polsk-franske relationer i årene 1954-1969
fra 2003 inddrager elleve AAN-samlinger
(syv ministerier og fire regeringskomitéer).
Hun demonstrerer, at en polsk satsning på
øget samhandel og et tættere kulturelt samar-
bejde resulterede i en styrkelse af de politiske
bånd mellem Warszawa og Paris under Den
Kolde Krig.22 Ganske vist er Danmark jo ikke
Frankrig, men Maria Pasztor viser AANs rele-
vans for en undersøgelse af Polens kontakter
med udlandet.

IPN-arkivet i Warszawa
Institut for National Erindring – Kommissio-
nen til Forfølgelse af Forbrydelser mod Den
Polske Nation (IPN) med hovedsæde i War-
szawa påbegyndte sine aktiviteter i 2000.23

Det er en særlig statslig institution, hvis akti-
viteter hviler på tre enheder: En anklagemyn-
dighed, et arkiv samt en forsknings- og oplys-
ningsvirksomhed. Instituttets hovedopgaver er
at undersøge og dokumentere nazistiske, sov-
jetiske og kommunistiske forbrydelser mod
polakker og den polske nation i perioden
1939-1989, at retsforfølge de personer, der be-
gik forbrydelserne og dokumentere og oplyse
dette gennem publikationer, foredrag, konfe-
rencer etc. – men instituttets hovedfokus er
dog først og fremmest kortlægningen af de
tidligere hemmelige polske sikkerheds- og ef-
terretningstjenester i perioden 1944-1989.24

Efter oprettelsen af IPN blev resterne af de
tidligere hemmelige tjenesters arkiver samlet
hos IPN. Man skønner, at op mod 50-60% af
de oprindelige arkiver blev destrueret i slut-
ningen af 1980’erne og i begyndelsen af
1990’erne; tilsyneladende gik det værst ud
over de militære efterretningstjenesters arki-
ver, hvor ca. 80% skulle være destrueret. Med
IPN-arkivernes åbning fik polske forskere for
første gang adgang til de tidligere meget hem-
melige arkiver, og en hær af historikere og ar-
kivarer på hovedarkivet i Warszawa og lokal-
arkiver i de større provinsbyer fik til opgave
at ordne, undersøge og nyregistrere aktmateri-
alet, ca. 82 km, hovedsagelig fra Indenrigsmi-
nisteriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeri-
et, Udenrigsministeriet og Kontoret for Græn-
sekontrol. Der er stadig en stor uordnet pukkel
af akter, og i efteråret 2005 var således kun
ca. halvdelen af akterne registreret og tilgæn-
gelige for publikum. Man forventer, at regi-
streringsprocessen først bliver afsluttet om
mange år. 

I januar 2005 offentliggjorde polske jour-
nalister via internettet en liste med navnene på
ca. 160.000 navne på agenter, informanter,
kandidater og andre, der var i den polske sik-
kerhedstjenestes søgelys.25 Listen, der var ble-
vet smuglet ud fra IPNs hovedarkiv i War-
szawa, og som senere blev kendt som Wild-
stein-listen efter journalist Bronislaw Wild-
stein, udløste en stor offentlig diskussion om
adgangsreglerne til og benyttelsen af doku-
menterne fra de hemmelige sikkerheds- og ef-
terretningstjenester. I oktober 2005 slog den
polske forfatningsdomstol en gang for alle
fast, at alle polske statsborgere har ret til at se,
hvad sikkerhedstjenesten havde samlet ind om
dem. Derimod nægtes tidligere medarbejdere
fra sikkerheds- og efterretningstjenesterne sta-
dig adgang til materiale, som de selv har skre-
vet. Den offentlige diskussion om Wildstein-
listen resulterede desværre i foreløbige forrin-
gede arbejdsvilkår for forskerne. Polske myn-
digheder (GIODO), der tager sig af beskyttel-
sen af personlige oplysninger, forlangte i ef-
teråret 2005 IPNs registraturer og kartoteks-
kort fjernet fra læsesalene, fordi de var i strid



med polsk lovgivning. IPN fjernede derfor
først alt hjælpemateriale fra læsesalene for
derefter sammen med førende historikere at
trække myndighederne i retten. Hovedargu-
mentet var, at optegnelserne var og er et nød-
vendigt hjælpemiddel til forskerne, og de øn-
sker at  IPNs registraturer og kartotekskort
også i fremtiden står til rådighed på læsesale-
ne. Oplysningerne i de næste afsnit skal derfor
læses med forbehold, da man tidligst forven-
ter afsagt en dom i striden i foråret 2006.

Man kan være heldig at finde materiale om
Danmark og danskere i IPN-lokalarkiverne.
For eksempel er der i Gdansk tre aktpakker
med flere tusinder sider fra Koszalins sikker-
hedstjenestes Undersøgelsesafdeling om en
spionsag fra 1987, hvor to danske FE-agenter
blev arresteret mens de fotograferede en mili-
tærlufthavn i det nordlige Polen. Det drejer
sig først og fremmest om forhørs- og under-
søgelsesrapporter, korrespondance, interne
notater og analyser.26

For danske historikere samler interessen sig
dog om hovedarkivet i Warszawa. IPN-arkivet
i Warszawa åbnede dørene op for publikum i
2002. Sikkerheden var og er stor. For eksem-
pel skal tasker tjekkes og scannes i receptio-
nen og uanmeldte besøgende nægtes adgang
til læsesalen. Som hos AMSZ og AAN består
ansøgningen om arkivadgang af et spørgeske-
ma og en anbefaling fra en polsk kollega eller
ens arbejdsgiver. Hos AMSZ og AAN kan
man forvente et hurtigt svar, men det er ander-
ledes på IPN-arkivet i Warszawa. Der går tre-
seks måneder før ansøgningen er behandlet.
Derefter skal der påregnes en ekspeditionstid
på ikke under 30 dage før en bestilling af ma-
teriale (maksimalt ti akter/mikrofilm ad gang-
en) er udført. Den lange ventetid skyldes, at
IPN-medarbejderne har pligt til at screene al
materiale inden det må benyttes på læsesalen.
Desuden har privatpersoners ansøgninger om
arkivadgang fortrinsret i forhold til forskeres.
Kopibestillinger ekspederes i løbet af fire-otte
uger. Læsesalen har 18 arbejdspladser, og man
skal reservere en arbejdsplads i god tid, fordi
læsesalen er meget velbesøgt. 

Trykte oversigter, kartotekskort, og tre

computere med elektroniske databaser står til
rådighed på læsesalen hos IPN-arkivet i War-
szawa. Man skal være opmærksom på, at
kartotekskortene og de elektroniske databaser
opdateres ca. hver anden måned med de sene-
ste registreringer. Med de elektroniske databa-
ser kan man opdele aktmaterialet i tre katego-
rier: Personlige mapper, operationelt materiale
og den øvrige arkivbestand. Blandt de person-
lige mapper finder man mapper, der er opret-
tet om agenter, informanter og kandidater til
at være agent samt udenlandske personer her-
under også danske diplomater i perioden
1940’erne-1990. Størstedelen af de personlige
mapper er tilgængelige via mikrofilm. I kate-
gorien operationelt materiale finder man
større sagsmapper med dokumentation fra de
polske hemmelige tjenesters overvågningsar-
bejde. I den øvrige arkivbestand finder man
groft sagt materiale, der ikke kan placeres i de
to første kategorier. Det kan for eksempel
være Det Polske Indenrigsministeriums mate-
riale om den politisk-økonomiske udvikling i
Danmark eller sikkerhedstjenestens skolings-
og informationsmateriale om den førnævnte
spionsag i 1987. Derudover findes der også en
del materiale fra domstolene og militære myn-
digheder. Her skal man kombinere de elektro-
niske databaser med de trykte oversigter for at
finde materialets oprindelsessted. 

Det er vanskeligt at fastslå på nuværende
tidspunkt, hvor meget materiale der er om
Danmark og danskere på IPN-arkivet i War-
szawa, især fordi kun ca. halvdelen af aktma-
terialet er registreret, og fordi nye akter for-
ventes at blive tilgængelige i de kommende år.
For eksempel overførte den borgerlige polske
regering straks efter sin indtræden i efteråret
2005 de ellers hidtil utilgængelige Warszawa-
pagtakter fra de militære arkiver til IPN, der
skal administrere adgangen. Blandt materialet,
der frigives, er militære planer fra 1979, som
viser, at Sovjetunionen ville benytte atom-
våben mod Tyskland, Holland, Belgien og
Danmark.27 Foreløbige arkivundersøgelser vi-
ser, at der p.t. er adgang til små 10.000 sider
med relevans for danske historikere, hoved-
sagelig akter fra de polske sikkerhedstjenester
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(Indenrigsministeriet) og Den Polske Gene-
ralstab (Forsvarsministeriet).

Størstedelen af dokumenterne fra de polske
sikkerhedstjenester om de danske diplomater
og Den Danske Legation/Ambassade i War-
szawa er såkaldt operationelt materiale. Det
drejer sig om ca. 3.000 sider fra perioden
1953-1979. Under Den Kolde Krig var de pol-
ske sikkerhedsmyndigheder overbevist om, at
alle vestlige diplomater spionerede mod Po-
len. Derfor iværksatte man selv i stor stil spio-
nage mod de vestlige ambassader for at frem-
skaffe beviser for fjendtlige aktiviteter. Over-
for Den Danske Legation/Ambassade i War-
szawa benyttede man sig af følgende metoder:
Hvervning og plantning af agenter og infor-
manter blandt det polske personale, overvåg-
ning af de danske diplomater, opsnapning af
korrespondance, placering af aflytningsudstyr
til telefon- og rumaflytning, natlige indbrud
på Den Danske Legation/Ambassade, hvor
man alene i perioden 1969-1976 lykkedes at
fotograferet ca. 17.000 sider fra danske am-
bassaderapporter. Der er flere huller i materia-
let. Især mangler der vurderinger af aflytning-
erne af ambassaden i perioden 1960-1979.
Dertil kommer, at akterne for perioden 1980-
1990 ikke er tilgængelige.28

Udover Den Danske Legation/Ambassade i
Warszawa viste sikkerhedsmedarbejderne in-
teresse for dansk lovgivning (især udlæn-
dingeområdet og indrejsebestemmelser). Stor
opmærksomhed fik det danske politi og Politi-
ets Efterretningstjeneste, og der er således en
del materiale om politiets strukturer og opga-
ver for perioden 1950-1980’erne, og så sent
som i 1987 publiceredes en håndbog om Poli-
tiets Efterretningstjeneste, der skulle bruges til
undervisning af fremtidige polske sikkerheds-
medarbejdere i Danmark.29 Det er derimod
meget overraskende, hvor lidt der i det under-
søgte materiale er om sikkerhedstjenestens
overvågning af og forbindelser med eksilpo-
lakker i Danmark, ligesom, der er forbavsende
lidt materiale om de polske jøder, som kom til
Danmark i perioden 1969-1974. Men det kan
jo dukke op senere, da som sagt kun knap
halvdelen af IPN-aktmaterialet er registreret.

Der er ca. 4.500 sider fra Det Polske For-
svarsministerium fra perioden 1952-1990. Det
er primært korrespondance mellem de polske
militærattachéer i København og Generalsta-
bens Afdeling for Militærattachéer i War-
szawa, primært i perioden 1955-1970’erne.
Materialet kommer fra Den Polske Militære
Efterretningstjenestes Arkiv og giver et ind-
blik i militærattachéernes daglige aktiviteter,
de officielle som de hemmelige, og det viser,
at militærattachéerne i flere tilfælde stod i
spidsen for den polske militære efterretnings-
tjeneste i Danmark. Hovedopgaven var at
hverve agenter (danskere som eksilpolakker),
og materialet viser, at de sammen med de an-
dre militære efterretningsofficerer kæmpede
en ihærdig, men som oftest forgæves kamp
for at hverve agenter. Der er ingen oplysnin-
ger om, at det lykkedes polakkerne at hverve
topspioner; kun i enkelte tilfælde var det tilsy-
neladende lykkedes at hverve mindre vigtige
personer, der var i stand til at forsyne polak-
kerne med oplysninger om det danske militær.
Ved siden af hvervningen af agenter, var det
vigtigt for de polske militærattachéer og efter-
retningsofficerer at udarbejde et system af
kontaktsteder i København og større provins-
byer, hvor instruktioner, informationer, fotos,
penge etc. kunne udveksles med agenterne.
Dette fremgår af materiale på mere end 300
sider om kontaktsystemer til agenterne i peri-
oden 1953-1970’erne.30

De militære arkiver
De polske militære arkiver har åbnet sig i det
nye årtusinde. Først blev 50-årsregelen erstat-
tet med en 30-årsregel for adgang til arkivali-
er, hvori der ikke er oplysninger, der truer den
polske stats, den polske hærs eller privatper-
soners interesser. Dernæst gav man Dansk
Institut for Internationale Studier (DIIS) ad-
gang til tre militærarkiver.31 Trods de nye ini-
tiativer er der stadig store problemer med at få
adgang til de militærarkiver, og mange akt-
pakker vil fortsat være under lås og slå i man-
ge år fremover.32

Blandt de polske militærarkiver tiltrækker
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Det Centrale Militærarkiv (CAW) sig traditio-
nelt den største opmærksomhed.33 Det ligger i
det østlige Warszawa og fungerer som Det
Polske Forsvarsministeriums centralarkiv. Det
rummer akterne fra Forsvarsministeriets man-
ge afdelinger og institutioner. Arkivet er flit-
tigt besøgt, og selv med 15 arbejdspladser er
der ventetid på op til tre-fire uger. Aktpakker
fra fjernlagre fremskaffes normalt i løbet af få
dage. Kartotekskort og hjælpemidler er tilgæn-
gelige i et rum adskilt fra læsesalen. Materiale
om Danmark – primært materiale fra øvelser
på kort og krigsspil – befinder sig i samlinger-
ne Den Polske Generalstab 1945-1977, Ho-
vedadministrationen for Kamptræning 1950-
1957 og Den Militære Overkommando for
Pommerns militærdistrikt 1945-1953.

For Generalstabens vedkommende dækker

en trykt fortegnelse af aktpakkerne perioden
1945-1950,34 mens der for perioden fra 1951
benyttes kartotekskort. Der er kun lidt materi-
ale om Danmark: Bornholm og placeringen af
Sveriges styrker (1951), danske og vesttyske
styrkers placering på den jyske halvø (1955-
1956) og korrespondance med den polske
militærattaché i København (1955-1956). Af
kartotekskortene fremgår det også, at der en
del akter om de danske stræder og bund- og
søvejsforholdene i Østersøen. Derudover er
der kartotekskort på mere end 50 aktpakker
med stikord såsom ‘Krigsspil – Østersøen’,
‘Krigsspil – Marinen’ og ‘Krigsspil – sko-
ling’. Det drejer sig om polske militærplaner,
(flåde-) øvelser og krigsspil for perioden
1950-1969; dele af materialet er analyseret og
beskrevet i litteraturen.35 Til de to øvrige sam-
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Retssag mod to danske FE-agenter i Den Militære Garnisionsdomstol i Koszalin i september 1987.
På anklagebænken yderst til venstre ses de to uheldige danskere, der var tiltalt for på ulovlig vis at
have fotograferet militære lufthavne i det nordlige Polen, mens den polske militæranklager yderst til
højre af billedet oplæste anklageskriftet. Danskerne blev idømt hhv. ni og syv års fængsel. Efter doms-
afsigelsen indledtes forhandlinger mellem polske og danske diplomater og embedsmænd, og i midten
af oktober blev de to danske spioner købt fri af den danske stat. (Foto: IPN)



linger, Hovedadministrationen for Kamp-
træning 1950-1957 og Den Militære Over-
kommando for Pommerns militærdistrikt
1945-1953, er der to trykte fortegnelser.36 Her
findes en del krigsspil, skelet- og applikati-
onsøvelser fra perioden 1951-1955, hvor
Bornholm, Sjælland og Sverige tænkes som
udgangspunkt for et angreb på Polen.37

Som nævnt fik DIIS arkivadgang til tre mi-
litærarkiver. Udover CAW fik DIIS stillet ud-
valgte aktpakker til rådighed på Luftvåbenets
Arkiv i Modlin og på Marinearkivet i Gdynia;
især sidstnævnte arkiv har vist sig at være nyt-
tigt til at belyse polsk efterretningsarbejde i
Danmark.38 Derudover er der relevant materi-
ale om polsk militærplanlægning mod Dan-
mark i yderligere to militærarkiver: Landtrop-
pernes Arkiv i Krakow og Landtroppernes Ar-
kiv i Torun.39 Arkivet i Krakow rummer ak-
terne for en polsk eliteenhed, der i 1960-
1970’erne i tilfælde af krig skulle sættes ind i
et overraskelsesangreb på Danmark.40 Arkivet
i Torun rummer akterne for Den Militære
Overkommando for Pommerns Militærdistrikt
i perioden efter 1953. Pommerns militærdi-
strikt, der geografisk dækkede den polske
østersøkyst fra Szczecin i vest til Gdansk i
øst, var opmarchområde for polske kamptrop-
per, der var tiltænkt i et angreb mod blandt an-
det Danmark. I 1994 beskrev general Tadeusz
Pioro, hvordan han som øverstbefalende for
Pommerns militærdistrikt deltog i rekogno-
sceringsture på polske skoleskibe rundt i de
danske farvande i 1960’erne.41

Andre arkiver
Udover de nævnte arkiver er der en række mi-
nisterielle, offentlige og private arkiver, der
indeholder akter med relevant materiale om
Danmark for perioden efter 1945. De private
arkiver er karakteriseret ved en uformel an-
søgningsprocedure og adgang til akter langt
op i 1980’erne. Der er to arkiver, der umiddel-
bart tiltrækker sig opmærksomhed. Det første
er Fagbevægelsens Arkiv (ARZ), der ligger få
hundrede meter fra Warszawas Universitet.42

ARZ er et nyt arkiv og benyttes især af social-

historikere, fordi de her via den kommunisti-
ske fagforenings akter, den eneste fagforening
i Polen indtil Solidaritet i 1980, kan finde hid-
til ubenyttet materiale om dagliglivet under
kommunismen. Arkivet har kun to arbejds-
pladser, og det er derfor nødvendigt med
pladsreservering. En gennemgang af karto-
tekskortene for Fagforeningens Eksekutivko-
mités Udenrigsafdeling viser, at polske fag-
foreningsfolk havde et omfattende samarbejde
med fagforeningerne i England, Frankrig, Ita-
lien samt Sverige og Finland under Den Kolde
Krig. Derimod var kontakterne med Danmark
beskedne. Materiale om Danmark, ca. 350
sider, er fordelt på knap 25 mapper. Tyngde-
punktet ligger i årene 1950-1953 og perioden
efter 1969. Det drejer sig hovedsagligt om in-
formationsmateriale om den økonomiske ud-
vikling i Danmark, den danske fagbevægelse
og korrespondence med danske fagforeninger. 

Det andet arkiv, Polsk Røde Kors’ Arkiv
(APCK), ligger to sporvognsstop fra Den
Danske Ambassade i Warszawa.43 Ifølge
Jacek Wilcurs gennemgang fra 1968 af skan-
dinaviske fanger i tyske kz-lejre på polsk
grund, skulle APCK have akter liggende på
139 danskere.44 Men ifølge arkivlederen er
der intet tilbage i arkivet om danskerne. Det
viser sig, at Polsk Røde Kors har destrueret
størstedelen af materialet fra den kommunisti-
ske periode herunder korrespondancen til de
polske myndigheder om dansk nødhjælp i de
første efterkrigsår. Alligevel viser en gennem-
gang af aktpakker, et der er en snes dokumen-
ter om dansk hjælp til Polen i årene 1947-
1948, 1973 og 1981-1982.

Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis vil jeg understrege, at artiklen
ikke giver en udtømmende liste over polske
arkiver, men en kort fremstilling af relevante
arkiver i Warszawa, der indeholder interessant
materiale om Danmark og danskere for peri-
oden efter 2. Verdenskrig: Det Polske Uden-
rigsministeriums Arkiv, Arkivet for Nye
Akter, IPN-arkivet, de militære arkiver, Fag-
bevægelsens Arkiv og Polsk Røde Kors’ Ar-
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kiv. Der er andre (provins-) arkiver med mate-
riale om Danmark og danskere; på den anden
side viser mine – samt polske og udenlandske
kollegers – arkivundersøgelser i Polen, at ker-
nen i enhver undersøgelse af Polens kontakter
til udlandet under Den Kolde Krig er arkiver-
ne i Warszawa. Derfor har jeg bestræbt mig på
ikke kun at komme ind på, hvad man kan for-
vente at finde i arkiverne, men også at komme
med en række nyttige læsesalstips til de, der
planlægger et arkivophold i den polske hoved-
stad. 
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Abstract
Henry Andreasen: The Polish archives and
Denmark. Arbejderhistorie 1/2006, pp. 47-58.
The article is based on visits to the following
archives: the Archives of the Polish Ministry
of Foreign Affairs (AMSZ), The Archive of
New Records (AAN), the Institute of National
Remembrance – Commission for the Prosecu-
tion of Crimes Against the Polish Nation
(IPN), the Central Military Archives (CAW),
the Archive of the Trade Union Movement
(ARZ) and the Archive of the Polish Red
Cross (APCK). The purpose of this article is
to give an overview of the Polish archives that
contain any relevant material on Denmark
and Danes for the period after 1945. Reading
through archive material reveals that the
AMSZ and the ANN have preserved a signifi-
cant amount of documents on Poland’s rela-
tions with Denmark, while the IPN archive
has extensive and unique material on Polish
intelligence operations directed against Den-
mark. In addition to a short description of the
pertinent subjects/classification headings,
useful information is given on application
procedures and facilities to be found in the
reading rooms.  
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