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Danmark har
i mere end fire
årtier deltaget i et
nordvesteuropæisk
spionnetværk, som
har været hemmeligt
indtil nu. Navnet er
Maximator, og
netværket er stadig
aktivt i dag. Det kan
være en nøgle til at
forstå Forsvarets
Efterretningstjenestes
rolle på den
internationale scene
og den verserende sag
om udlevering af store
mængder data til
amerikanske NSA.
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Tre agenter
gik i 1976 ind
på en bar.
Siden har
Danmark
været en del
af et hemmeligt
spionnetværk
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Danmarks geografiske placering i Øresund har historisk været velegnet til indsamling af radar- og radiokommunikation ved FEs indsamlingsstationer
med radarkuplerne i Hjørring og på Amager og lyttestationen ved Dueodde på Fyn. Netop afkodning og indsamling af den slags elektronisk indhentning
af efterretninger var centralt i spionnetværket Maximator – opkaldt efter en tysk øl. Foto: Henning Bagger og Wikipedia
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re højtstående agenter fra Danmark,
Tyskland og Sverige mødtes på dansk
initiativ i 1976 på en ølbar i München.
Her bestilte de hver sin mørke bayerske doppelbock. Og da de tre
mænd forlod baren, var et nyt europæisk efterretningsnetværk om afkodning af andre
landes stats- og militærhemmeligheder opstået.
1976 var året, hvor den tyske terrorist Ulrike Meinhof tog sit eget liv i en fængselscelle,
og hvor aviserne skrev om afhoppede KGBofficerer og USAs lancering af den sovende torpedo som et nyt supervåben mod sovjetiske
ubåde.
Den Kolde Krig havde bidt sig fast. Øst og
vest – Warszawapagten og NATO – var fastlåst
i et våbenkapløb under truslen om en altødelæggende atomkrig. Katastrofen blev holdt
stangen af stedfortræderkrige og efterretningsaktioner på kryds og tværs. Det var spionernes
storhedstid.
I Danmark hed statsministeren Anker Jørgensen, og i biografen spillede Berrit Kvorning
over for Dirch Passer i folkekomedien »Piger i
trøjen 2«.
Virkeligheden i det danske forsvar var kølig
alvor.
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) havde
siden efterkrigstiden samarbejdet med amerikanske kolleger i Central Intelligence Agency (CIA) i kampen for at sikre sig adgang til
andre landes militære og politiske hemmeligheder.
Og sideløbende tog de danske FE-agenter
altså initiativ til at pulje de stærkeste efterretningskræfter blandt de europæiske allierede.
Netværkets navn er Maximator. Et navn, der
indtil nu har været hemmeligholdt – selvføl-
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gelig opkaldt efter den doppelbock, de tre stiftende agenter drak på baren i München.
Det fremgår af en hollandsk forskningsartikel udgivet i april 2020.
»Ideen var at slå kræfterne sammen og dele opgaverne mellem sig for at reducere omkostninger og blive mere effektive. Samarbejdet involverede både kryptoanalyse og signalanalyse,« lyder det blandt andet i artiklen, som
for første gang afdækker eksistensen af det
europæiske efterretningsnetværk:
»Samarbejdet var […] baseret på tætte personlige bånd og deling af højtkvalificerede tekniske og kryptoanalytiske færdigheder.«
Det fremgår ikke af den hollandske forskning, hvad FE og Danmarks præcise bidrag til
alliancen var og er. Men motivationen til at
stifte netværket var blandt andet, at satellitkommunikation på det tidspunkt blev mere
udbredt – hvilket hænger godt sammen med,
at Forsvarets Efterretningstjeneste efter eget
udsagn begyndte at »arbejde med satellitindhentning« i 1978.
Det står også klart, at en række lande bevidst blev holdt uden for det gode Maximatorselskab, fordi »de blev regnet for at mangle
relevant ekspertise og erfaring«. Angiveligt
blev Norge, Spanien, Italien og Belgien på den
konto aldrig en del af netværket – om end politiske årsager også kan have spillet ind.
Det lykkedes medlemslandene at hemmeligholde Maximator i 44 år, og netværket spiller angiveligt stadig i dag en aktiv rolle i udvekslingen og afkodningen af digitale efterretninger, i miljøet kendt som signal intelligence eller forkortelsen SIGINT.

Der kan ikke
herske nogen tvivl
om, at sådan et
samarbejde har
været – og sikkert
stadig er – en stor
fordel for den
danske tjeneste.
TOBIAS LIEBETRAU, POSTDOC,
CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Der er med andre ord tale om en europæisk
parallel til Five Eyes, det famøse samarbejde
mellem USA, Storbritannien, C
 anada, Australien og New Zealand, som i 2013 vakte international protest oven på Edward Snowdens
afsløring af netværkets masseovervågning af
deltagerlandenes statsborgere, anført af amerikanske NSA.
»Historien om SIGINT har hidtil været domineret af Five Eyes,« siger den hollandske
efterretningsekspert Bart Jacobs til Berlingske.
Han er forfatteren til den nye forskningsartikel og professor i IT-sikkerhed på Radboud
Universiteit i Nijmegen.
»Min forskning viser, at der foregik meget
mere, specielt i det nordvestlige Europa. Den
viser også, at Europa historisk har været meget mere uafhængigt af USA på dette område,
end hvad vi hidtil har troet,« siger han.
Ud over de danske, svenske og tyske tjenester tilsluttede Holland sig netværket i 1978,
og i 1985 blev de franske spioner også inviteret
med.

En nøgle til at forstå tjenesten

Bart Jacobs forskningsartikel udkom i det prominente tidsskrift Intelligence and National
Security i april 2020, mens store dele af Danmark og resten af Europa var lukket ned af covid-19, og den er tidligere omtalt i britiske The
Economist, franske Le Monde og Weekendavisen, dog uden stor offentlig gennemslagskraft herhjemme.
Det var vel at mærke også før, FE påkaldte
sig massiv offentlig opmærksomhed, da det i
forrige uge kom frem, at tjenesten både har
indhentet og videregivet »en betydelig mængde oplysninger« om danske statsborgere og
angiveligt også tilbageholdt afgørende oplysninger for tilsynet, som skal føre kontrol med,
at tjenesten ikke bryder FE-lovens ellers vidde
rammer.
Ifølge DR og Weekendavisen indebærer den
ulovlige videregivelse af oplysninger, at FE
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giver amerikanske NSA adgang til store mængder rådata tappet fra danske kabler.
Senest har Weekendavisen afsløret, at amerikanernes adgang til data fra danske internetkabler har eksisteret, siden en tophemmelig
aftale blev indgået 1990erne. Ifølge Weekendavisen giver aftalen FE adgang til at tappe informationer fra bestemte kabler med international trafik på vej gennem Danmark. En aftale, som blev underskrevet af blandt andre
daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), og som samtlige forsvarsministre siden
er blevet orienteret om.
I det lys er den hollandske forskningsartikel
afgørende for forståelsen af FEs rolle i den internationale spionverden i dag. Det vurderer
en række danske forskere.
»Der kan ikke herske nogen tvivl om, at sådan et samarbejde har været – og sikkert stadig
er – en stor fordel for den danske tjeneste,« siger Tobias Liebetrau, som er postdoc ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet og forsker i militære og efterretningsmæssige cyberoperationer.
Han har tidligere været ansat i Center for
Cybersikkerhed ved FE, men udtaler sig her
som forsker.
»Det er sandsynligt, at FEs andel i samarbejdet har givet Danmark en mere profileret rolle.
Når man er et land, som andre gerne vil samarbejde med, har det jo en selvforstærkende
effekt. Det er jo et udtryk for tillid, både til vores indhentningskapacitet og vores evne til at
holde på hemmeligheder. Tillid betyder alt i
det her miljø, både landene imellem, men også i de personlige relationer,« siger Tobias Liebetrau.
Samme vurdering lyder fra koldkrigsekspert
Thorsten Borring Olesen, professor i historie
ved Aarhus Universitet.
»Der er meget tænkeligt, at dette er en del
af forklaringen på, at Danmark i dag tilsyneladende har et tæt samarbejde med NSA. Jo mere en efterretningstjeneste har at bytte med,
desto mere får den igen fra de større aktører,«
siger han.
»Den nye hollandske forskning er interessant af flere årsager. Traditionelt er det Danmarks beliggenhed, der har gjort FE interessant
i efterretningsverdenen. Under Den Kolde Krig
havde Danmark et indgående indblik i russernes trafik gennem de danske stræder. Derfor
var de danske lyttepositioner på Langelandsfortet ekstremt vigtige. I dag handler det meget om kabler og Danmarks centrale placering,«
siger Thorsten Borring Olesen.
Både historisk og tilsyneladende også i dag
har FE i kraft af Danmarks geografiske placering været i stand til at aflytte satellit- og radiokommunikation fra tjenestens indhentningsstationer med de store hvide radarkupler
nær Hjørring og på det sydligste Amager og fra
lyttestationer på Bornholm. Ser man i dag på
et kort over de store søkabler til internettrafik,
som udgår fra de danske kyster – ikke mindst
ved Blaabjerg i Jylland – vurderer flere eksperter, at Danmark af den grund også har en efterretningsmæssig fordel.
»Men positionen er jo kun interessant, hvis
man kan noget. Og det kan Danmark jo tydeligvis. Dekryptering kræver noget knowhow,
og på det område har Danmark åbenbart nogle stærke kompetencer,« siger Thorsten Borring Olesen.
Han henviser til, efterretningsarbejdet har
to led: at opsnappe kommunikation og afkode,
hvad der bliver sagt eller skrevet.

Har påvirket historiens gang

Forskningsartiklen om Maximator kaster lys
over, hvordan de fem europæiske medlemslande har puljet deres ressourcer til netop at
afkode opsnappet kommunikation.
Kryptering af kommunikation foregår i dag
lynhurtigt ved hjælp af software, som gør en

Diagrammet (fra 1990) fra Bart Jacobs
forskningsartikel viser netværkets
kommunikationsveje. Bogstaverne
dækker over: T=Sverige, C=Danmark,
E=Holland, M=Frankrig, N=Tyskland.
Det lille e henviser til en en mindre,
hollandsk indhentningsafdeling.
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Anklagepunkterne
mod Forsvarets
Efterretningstjeneste
Tilsynet med Efterretningstjenesterne
(TET) opremser følgende hovedpunkter om undersøgelsen af Forsvarets
Efterretningstjeneste i en pressemeddelelse:

At FE ad flere omgange siden tilsynets
oprettelse i 2014 og til sommeren 2020
– i forbindelse med blandt andet
tilsynets konkrete kontroller samt
møder med chefen for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige
oplysninger om forhold vedrørende
tjenestens indhentning og videregivelse
af oplysninger.
At der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der
uberettiget kan foretages indhentning
mod danske statsborgere.

At det indleverede materiale indikerer,

at FEs ledelse har undladt at følge op på
eller nærmere undersøge indikationer
på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

At der i FEs ledelse og dele af tjenesten
eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle
uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt,
herunder ved at undlade at orientere
tilsynet om forhold af relevans for
dets kontrol.
At det indleverede materiale indikerer,
at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har
igangsat operationelle aktiviteter i strid
med dansk lovgivning, herunder ved
indhentning og videregivelse af en
betydelig mængde oplysninger om
danske statsborgere.
At FE uberettiget har behandlet
oplysninger om en ansat i tilsynet.
Kilde: Tilsynet med Efterretningstjenesterne

besked ulæselig, medmindre modtageren har
den »nøgle«, der skal til for at afkode den. Uden
den rette nøgle vil det kræve ufattelige mængder computerkraft at afkode en besked med
stærk kryptering og mange milliarder mulige
nøgler.
Under Den Kolde Krig var det mere omstændeligt at kryptere kommunikation, og det foregik blandt andet på skrivemaskinelignende
anordninger produceret af specialiserede virksomheder.
Ifølge den hollandske forskningsartikel lykkedes det Maximator-netværket at kompromittere flere sådanne virksomheder og spille
en nøglerolle i historieskrivningen.
Kendskab til andre landes militære og statslige kommunikation kan få afgørende betydning i eksempelvis en væbnet konflikt, og ifølge artiklen om Maximator var det netop tilfældet under Falklandskrigen, da Argentina i 1982
invaderede de britisk kontrollerede Falklandsøer.
Den britiske efterretningstjeneste Government Communications Headquarter (GCHQ)
bad dengang – hårdt presset af omstændighederne – om assistance fra de allierede i Maximator-netværket.
Den argentinske flåde krypterede nemlig
deres kommunikation med maskiner købt hos
schweiziske Crypto AG – en tidligere svenskejet kryptografivirksomhed – som amerikanske CIA og tyske BND i hemmelighed havde
opkøbt.
I februar 2020 kom det frem i bl.a. The Washington Post, at CIA i årtier nød godt af det
hemmelige ejerskab af Crypto AG, som solgte
kompromitterede krypteringsmaskiner til lande som Iran, Indien, Pakistan, militærjuntaer
i Latinamerika og selv Vatikanet.
Og i 1982 gik det altså ud over Argentina.
Briterne fik nøglen til at afkode deres modstanders næste træk gennem Maximator og den
hollandske efterretningstjeneste TIVC og vandt
i løbet af ti uger konflikten. (Hverken Argentina eller Storbritannien erklærede nogensinde formelt krig).
Falklandsøerne forblev under britisk kontrol. Omkring 650 argentinske soldater og 255
britiske havde mistet livet.
Ifølge både amerikanske og tyske kilder er
der ifølge den hollandske forskningsartikel om
Maximator ingen tvivl om, at Maximators hjælpende hånd til briterne spillede »en betydelig,
hvis ikke afgørende,« rolle for udfaldet.

»FE be- eller afkræfter ikke samarbejde«
Det lykkedes også Maximator-alliancen på et
ikke nærmere angivet tidspunkt at afkode Tyrkiets interne krypterede kommunikation. I første omgang, fordi netværket fandt ud af, at tyrkerne brugte deres franske krypteringsmaskine forkert.
Sidenhen forsøgte Tyrkiet at købe nye krypteringsmaskiner hos Crypto AG og var dermed
ved at ende i samme tysk-amerikanske fælde

som Argentina og andre. Amerikanerne gned
sig i hænderne, men tyskerne nægtede at sælge kompromitterede maskiner til de tyrkiske
allierede, som er og var en vigtig partner i NATO.
I sidste ende overtalte amerikanerne en anden hollandsk efterretningsenhed til at få hollandske Philips til at sælge en modificeret krypteringsmaskine til Tyrkiet, så resultatet blev
det samme. Angiveligt rejste amerikanernes
træk en del kritik internt i Maximator, men den
hollandske del af netværket, TIVC, havde ikke
kendt til operationen.
Maximator-netværket anvendte dog selv i
mindst ét tilfælde Philips som indgang til fremmede magters krypteringsnøgler.
Philips-krypteringsmaskinen Beroflex blev
udviklet i samarbejde med den hollandske efterretningstjeneste, som efterfølgende solgte
en særlig afkodningschip til både USA og Maximator-medlemmerne.
Bart Jacobs forskning er baseret på tre af hinanden uafhængige kilder i det hollandske efterretningsmiljø og understøttes af skriftligt
materiale. Oplysningen om, at Maximator stadig er et aktivt netværk i dag, stammer fra en
fortrolig hollandsk efterretningskilde, fortæller Bart Jacobs til Berlingske.
Berlingske har forelagt den hollandske forskningsartikel for FE. Vi har bedt tjenesten om
at be- eller afkræfte eksistensen af Maximator
og FEs deltagelse. Og om at oplyse, om der i
forskningsartiklen indgår oplysninger, som FE
anser for ukorrekte. Tjenesten ønsker ikke at
kommentere sagen.
»FE be- eller afkræfter generelt ikke partnersamarbejde, og FE kan derfor ikke besvare
dine spørgsmål. Af samme grund kan FE desværre heller ikke forholde sig til den fremsendte artikel,« skriver tjenestens presseenhed til
Berlingske.

Fra kold krig til masseovervågning

Maximator har ligesom sin angelsaksiske modpart Five Eyes eksisteret hen over en periode,
hvor efterretningsarbejde har antaget et ganske andet fokus. Fjenden har i højere grad taget form af ikkestatslige aktører, og SIGINT har
i højere grad taget form af masseovervågning
af store dele af især den vestlige verdens befolkning.
»Det her netværk (Maximator, red.) er naturligvis etableret med udgangspunkt i en koldkrigstankegang, hvor fokus er på diplomatisk
og militær kommunikation, og hvor man kendte fjenden,« siger Karen Lund Petersen, professor MSO ved Institut for Statskundskab på
Københavns Universitet.
Hun forsker til daglig i vestlig sikkerhedspolitik og efterretningstjenester.
»Siden da er der sket en opløsning af statsperspektivet i efterretningsarbejde, og fokus
er i højere grad på transnationale trusler som
terrorisme. Det har medført en tro på, at massiv indhentning af data er vejen frem. Det handler ikke længere om bestemte landes kommunikation, men om alle menneskers kommunikation. Man kender ikke truslen, og man kender heller ikke nødvendigvis fjenden, før man
har fundet nålen i høstakken,« siger Karen Lund
Petersen.
»Og det er jo den situation, som nu har skabt
problemer for FE,« påpeger hun.
Sovjet er for længst ude af billedet, og selv
om Rusland igen er på radaren, har FE også de
seneste år fundet en plads i kampen mod terrorisme.
Ikke mindst efter det militære område og
antiterrorindsatsen smeltede sammen i den
syriske borgerkrig, hvor personer fra Danmark
i 2012 begyndte at rejse til og tilslutte sig militante islamistiske grupper som Islamisk Stat
og al-Qaeda-relaterede grupper.
Ekstremistister fra nationer verden over
fandt sammen i terrorfællesskaber.
På flere måder en ny storhedstid for spionerne.

