
Lærervejledning 

Tema 3: Atommarcher og Cubakrise 
Den stigende radioaktive forurening fra prøvesprængningerne øgede modstanden mod atomvåben i den 

vestlige verden. I slutningen af 1950’erne blev der afholdt protestmarcher i Storbritannien. I Danmark blev 

Kampagnen mod Atomvåben stiftet i sommeren 1960. Sammen med andre arrangerede Kampagnen en 

række protestmarcher mod atomvåben i begyndelsen af 1960’erne. Den første fandt sted i oktober 1960, 

og den gik fra Holbæk til København. Holbæk var valgt, fordi her havde militæret opstillet de såkaldte Nike-

missiler, der kunne forsynes med atomsprænghoveder. 

 

Efter en guerillakrig afsatte Fidel Castro og hans tilhængere Cubas korrupte diktator og overtog selv 

magten. Castro nationaliserede en række amerikanske virksomheder, der var på Cuba. Det førte til en 

alvorlig konflikt med USA. I 1961 støttede USA eksilcubanere til at angribe Cuba. Angrebet mislykkedes. 

Men det fik Castro til at søge støtte hos Sovjetunionen. 

 

Sovjetunionen ville gerne hjælpe. Til gengæld ønskede Sovjetunionen at opstille missiler på Cuba. 

Missilerne kunne forsynes med atomsprænghoveder og var så langtrækkende, at de kunne nå det sydlige 

USA. 

 

I 1962 afslørede amerikanske spionfly Sovjets anlæg på Cuba. Den amerikanske præsident John F. Kennedy 

forlagte anlægget nedlagt. Indtil det var sket, ville USA blokere adgangen til Cuba. På det tidspunkt var 

sovjetiske skibe lastet med missiler på vej til Cuba. Hvis de blev stoppet af amerikanske krigsskibe, var der 

overhængende fare for, at det ville udløse en krig mellem de to supermagter. Den sovjetiske parti- og 

regeringschef Khrustjov tordnede mod amerikanerne og beskyldte dem for at bedrive sørøveri. Men han 

gav dog de sovjetiske skibe ordre til at vende om. 

 

Faren var overstået. Efter den såkaldte Cuba-krise blev forholdet mellem Sovjetunionen og USA lidt bedre – 

indtil 1979, hvor den Kolde Krig bliv isnende. 

 

Trigger – i gang med temaet 
Se DR’s klip om Cuba-krisen https://www.dr.dk/bonanza/serie/357/begivenheder-klip/54789/cuba-krisen 

(1:48 min.). Det kan styrke elevernes bevidsthed om krisens alvor. 

 

Spørgsmål til kilderne  
Kilde 1: Aldrig mere krig 

 Hvad betyder ”kollektivt selvmord” i den sidste sætning? 

 Ville du have støttet Aldrig mere Krig, hvis du levede i slutningen af 1950’erne? Begrund. 

 Undersøg hvad Aldrig mere Krig arbejder for i dag. Se http://aldrigmerekrig.dk/.  

 

Kilde 2: Den første atommarch 

 Hvad er ifølge kilde a formålet med atommarchen – hvad vil deltagerne opnå? 

 Hvem er ifølge kilde b de egentlige ”bagmænd” bag marchen – og hvad vil de opnå? 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/357/begivenheder-klip/54789/cuba-krisen


 Hvad kan være forklaringen på de to meget forskellige opfattelser af marchen?  

 

Kilde 3: Hvis krigen kommer 

 Hvad kan være grunde til, at regeringen ikke ønskede at udsende Civilforsvarets pjece i 1958?  

 Hvis Danmark blev udsat for et atomangreb. Tror du at det havde hjulpet med et beskyttelsesrum og 

forsyningerne, der nævnes i kilden? 

 I dag er der få beskyttelsesrum – og slet ikke i nybyggede huse. Hvad kan grunden være til det? 

 Kig i pjecen Hvis krigen kommer https://www.reganvest.dk/hvis_krigen_kommer.pdf. Hvordan tror du 

folk reagerede på pjecens indhold. 

 

Kilde 4: Reaktioner på ”Hvis krigen kommer” 

 Hvordan vurderer de to kilder pjecen? 

 Hvad er kildernes argumenter for deres opfattelser af pjecen? 

 Hvad kan være forklaringen på de forskellige opfattelser? 

 

Kilde 5: Kennedys tale 

 Hvordan vil USA reagerer på Sovjetunionens placering af missiler på Cuba? 

 Hvad anklager Kennedy Sovjetunionen for? 

 USA havde missiler i Tyrkiet – ikke langt fra Sovjetunionen. Hvorfor omtaler Kennedy mon ikke dem? 

 Hvis du kender nogen, der oplevede Cuba-krisen. Spørg dem, hvad de tænkte og forventede at der ville 

ske? 

 

 

Kilde 6: Reaktion på Kennedys tale 

 Hvad anklager kilden Kennedy og USA for? 

 Hvorfor har avisen dette syn på begivenheden? 

 Find ud af hvad det er for et ”åg”, kilden taler om. Søg på nettet med ordene 

”cuba”+”revolution”+”1959” 

 

Kilde 7: Hvad kan der ske? 

 Hvad mon læserne avisen tænkte, da de læste denne nyhed i avisen? 

 Hvem holder kilden med? Hvordan kan du se det? 

 

https://www.reganvest.dk/hvis_krigen_kommer.pdf

