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Berlin 1961 Frederick Kempe Hent PDF I 1961 kaldte den sovjetiske leder, Nikita Khrusjtjov, Berlin for ’det
farligste sted på jorden’. Byen, der blev delt mellem sejrherrerne efter 2. verdenskrig, var en tikkende bombe i

en usikker verden.
For første gang i historien stod amerikanske og sovjetiske kampvogne direkte over for hinanden – på hver sin
side af Berlins grænse. Øst mod Vest. Blot et enkelt fejltrin, en nervøs soldat, en overmodig befalingsmand –

og magtkampen mellem Øst og Vest kunne udløse en atomkrig.
På den ene side stod en ung, uprøvet amerikansk præsident, der slikkede sårene efter den ydmygende
katastrofe i Svinebugten i Cuba. På den anden side en sovjetisk ministerpræsident under hårdt pres fra

kommunisterne i Kina og Østtyskland og ikke mindst høgene i sin egen regering, der truede med at vælte
ham.

Trods adskillige forsøg på at nærme sig hinanden var de to statsledere verdener fra hinanden, både personligt
og politisk, og uge efter uge styrede de verden mod randen af en tredje verdenskrig.

**** Ekstra Bladet, Hans Engell: "Spændende dokumentar fra det politiske drama om Berlin"

 

I 1961 kaldte den sovjetiske leder, Nikita Khrusjtjov, Berlin for ’det
farligste sted på jorden’. Byen, der blev delt mellem sejrherrerne
efter 2. verdenskrig, var en tikkende bombe i en usikker verden.

For første gang i historien stod amerikanske og sovjetiske
kampvogne direkte over for hinanden – på hver sin side af Berlins
grænse. Øst mod Vest. Blot et enkelt fejltrin, en nervøs soldat, en
overmodig befalingsmand – og magtkampen mellem Øst og Vest

kunne udløse en atomkrig.
På den ene side stod en ung, uprøvet amerikansk præsident, der
slikkede sårene efter den ydmygende katastrofe i Svinebugten i

Cuba. På den anden side en sovjetisk ministerpræsident under hårdt
pres fra kommunisterne i Kina og Østtyskland og ikke mindst
høgene i sin egen regering, der truede med at vælte ham.
Trods adskillige forsøg på at nærme sig hinanden var de to

statsledere verdener fra hinanden, både personligt og politisk, og uge
efter uge styrede de verden mod randen af en tredje verdenskrig.
**** Ekstra Bladet, Hans Engell: "Spændende dokumentar fra det

politiske drama om Berlin"
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