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Derfor skal vi have amerikanske soldater på dansk jord

E t historisk nybrud i Danmarks udenrigs-, sik-
kerheds- og forsvarspolitik.
Det var helt forståeligt de store ord, der

var fundet frem, da statsminister Mette Fre-
deriksen tidligere på ugen offentliggjorde, at Dan-
mark er tæt på at indgå en ny militær aftale med
USA.
Historisk fordi aftalen sandsynligvis får den kon-

sekvens, at amerikanske tropper og materiel i frem-
tiden kan blive udstationeret på dansk jord og i dan-
ske havne. I fald det sker, vil det være første gang i 70
år, at det sker.
Aftalen er et led i den afskrækkelse, som desværre

er nødvendig for at markere over for Rusland, at Na-
to både i ord og handling altid er parat til at forsvare
sit territorium. Og selv om aftalen uden tvivl vil pro-
vokere russerne, så har de kun sig selv at takke for
udviklingen. For den russiske aggression i forhold til
Ukraine, kan Nato naturligvis ikke ignorere.

METTE FREDERIKSEN SATSER på, at opbakningen til afta-
len med USA vil være lige så stor i den danske be-
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Danmark og resten
af Europa er dybt 
afhængige af USA,
når det handler
om sikkerhed og
militær magt.

folkning, som den er i Folketinget, hvor det kun er
SF og Enhedslisten, der er modstander.
Her ser statsministeren uden tvivl rigtigt - i hvert

fald hvad angår opbakningen lige nu. Udfordringen
for Mette Frederiksen og de øvrige politikere er dog,
at den opbakning hurtigt kan ændre sig til mod-
stand.

For selv om taknemmeligheden i Danmark over for
USA har været stor lige siden amerikanerne var med til at
sikre vores frihed i Anden Verdenskrig, så har der været
masser af situationer, hvor Danmark ikke har været enig
med USA i den førte udenrigspolitik.
Og hvad vil der ske, hvis USA, med Danmark som base,

vælger at gå aktivt ind i kamphandlinger, som danskerne
ikke er enige i?
For slet ikke at tænke på det scenarie, at Donald Trump

genvinder magten i USA ved præsidentvalget i 2024. I det
tilfælde vil ideen om amerikanske baser i Danmark nok
kunne give en del flere panderynker.

NÅR ALT KOMMER til alt er der dog ingen tvivl om, at Dan-
mark og resten af Europa er dybt afhængige af USA, når
det handler om sikkerhed og militær magt. Men i alt for
mange år har vi i Danmark, lige som store dele af de andre
europæiske lande, ikke levet op til vores forpligtelser, når
det handler om at betale vores del af Nato-samarbejdet.
Forhåbentlig kan vi med denne aftale rette op på det og
vise, at vi stadig står 100 procent bag USA, når det handler
om at give sikkerhed til den frie verden.

Havneudvidelse.
Hvad der var godt i går, er måske skidt i dag
Hugo Pedersen, Egå, skibsmægler

"Den grønne udvikling gør det ikke muligt at fortsætte den bevidstløse beton-udvikling - nu skal der tænkes 
nyt. Det er derfor vigtigt, at der kommer nye ideer og tanker på bordet, og at samarbejdet mellem bureaukra-
terne, byens borgere og havnens brugere igen kommer i centrum. Havnens vækst afgøres ikke længere af et 
antal kajmeter og kraner, men af, hvad ønsker byens borgere og havnens brugere har", skriver Hugo Peder-
sen. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

arbejde med borgere, brugere og virksomhe-
der på Aarhus Havn skabte forståelsen for
hele basishavn-begrebet og de deraf for-
bundne fordele og ønsket om - via jernba-
nespor, dryport (Årslev), frilagre, stevedore
og havnefaciliteter samt globale forbindel-
ser - at sikre rederiernes godkendelse af Aar-
hus Havn som en basishavn for de store re-
deri-alliancer. Fornemt arbejde, som byen
og havnens virksomheder kunne være stolte
af.
Andreas Damkjær blev som havnedirek-

tør afløst af Kaj Schmidt, om hvem man sag-
de, at beton var en vigtig del af ledelsessti-

kjær og Orla Hyllested. Og hvad nyt er der
sket siden - udover en masse beton og hjem-
køb af store containerkraner? Jeg tror, vi
havde 10 stk. kraner en overgang - med en
samlet købspris på nær ved en milliard kro-
ner.
Det er klart, at Damkjærs basishavn-ud-

vikling medførte, at behovet for en udvik-
ling af container-faciliteterne blev nødven-
dig, men det krævede vist ikke mange direk-
tørtimer at finde ud af det. Så jeg mener ik-
ke, der er sket nogen virkelig skelsættende
udvikling siden Damkjær og Hyllested. Aar-
hus Havns vækst er en konsekvens af det ar-
bejde, der blev gjort dengang.
Nu er der så en ny situation. Den grønne

udvikling gør det ikke muligt at fortsætte
den bevidstløse beton-udvikling - nu skal
der tænkes nyt.
Det er derfor vigtigt, at der kommer nye

ideer og tanker på bordet, og at samarbejdet
mellem bureaukraterne, byens borgere og
havnens brugere igen kommer i centrum.
Havnens vækst afgøres ikke længere af et an-
tal kajmeter og kraner, men af, hvad ønsker
byens borgere og havnens brugere har - at
Aarhus Havn skal have en grøn profil, der
kun tillader 30 procent udslip af det, vi har i
dag, pr. 2030, at trafikken i den indre by skal
være fossilfri, og at den grønne politik er den
fremherskende ingrediens i alle politiske til-
tag.
Derfor er det jo sørgeligt, at man stadig

skal se projekter, der tager sit udspring i be-
ton, fremført af stadens bureaukrater og
myndigheder.
Vi må kræve, at alle nye og større projek-

ter omvurderes og indbygger de grønne
målsætninger, ellers er det jo spild af alle de
skattekroner, der bliver investeret. Hvad der
var godt i går, er måske noget skidt i dag.
Det, som er vigtigt, er dog, at vi anerken-

der, at alle uanset synspunkt naturligvis har
byens bedste på hjerte.

DEBAT: Debatten er endelig ved at komme i
gang vedrørende to meget store infrastruk-
tur-projekter med betydning for den meni-
ge århusianers fremtid - Marselistunnelen
og udvidelse af Aarhus Havn.
Man kan vel rent faktisk sige, at det er på

tide, da myndigheder og institutioner allere-
de har brugt masser af skatteydermidler på
projekterne. Man har ovenikøbet i forbin-
delse med et regulært finansieringsoverskud
på den planlagte Marselistunnel påbegyndt
planlægning af brugen af de forventede eks-
tra penge, man vil komme i besiddelse af,
når/hvis man løber fra løftet om at refunde-
re den kommunale dækningsafgift betalt i
dyre domme af det århusianske erhvervsliv.
Så meget for det løfte!
Jeg har læst både modstandernes og til-

hængernes gode kommentarer til de to pro-
jekter. Nu har jeg nået den alder, hvor jeg
må konstatere, at jeg har hørt dem alle sam-
men før, når projekter, der involverer hav-
nen og relationen mellem havn og by, er på
tale.
Der er ikke sket meget udvikling i argu-

mentationsformen i de mange år, der er gå-
et, siden jeg selv begyndte at deltage i udvik-
lingen og debatten. Jeg har i de mange år -
cirka 50 år - både samarbejdet med og be-
kæmpet forskellige havnedirektører og le-
dende havnemedarbejdere og deres respek-
tive politiske formænd og enkelte bestyrel-
sesmedlemmer.
Jeg kan dele persongruppen i to. De mest

sympatiske og efter min mening vigtigste i
havnens udvikling var havnedirektør An-
dreas Damkjær og hans kontorchef Stock-
holm samt borgmester Orla Hyllested og rå-
dmand Olaf P. Christensen. De er efter min
mening dem, vi kan takke for den vigtige
position, Aarhus Havn har i dag.
Deres meget aktive inddragelse af og sam-

len. Schmidt skulle efterfølge Damkjærs bru-
gerinddragende politik. Han nød stor tillid
ved borgmester Thorkild Simonsen, men
knap så meget ved Olaf P. Christensen, og
det varede heller ikke længe, før brugerne
mistede interessen for virkelig at deltage i
havnens udvikling. Jeg deltog selv i adskilli-
ge møder i forskellige brugerfora, men hvem
har lyst til at deltage i møder og blive taget
til indtægt for synspunkter, der er blevet
dikteret i form af færdige forslag, hvor man
kun kan få en begrænset indflydelse?
Det er vel så nogenlunde den politik, der

er ført fra havnens side efter Andreas Dam-


