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Harry S. Truman

Præsident Harry S. Truman blev født på en gård i Lamar i 
staten Missouri den 8. maj 1884. Han giftede sig med Bess 
Truman, og sammen fik de datteren Margareth.

Som ung så Truman op til sin dominerende far, selv om han 
spillede familiens formue væk. Harry Truman tog til Kansas 
City for at finde et arbejde, så han kunne tjene penge til sin 
familie.  
 
Som barn var Truman boglig, og han elskede at spille 
klaver. Han blev kaldt en ”tøsedreng”. Men han var også 
standhaftig og udholdende, og som voksen var Truman 
beslutsom og lige ud af landevejen.

To af Trumans vigtigste mottoer var: 

”The buck stops here” og ”If you can’t stand the heat, get 
out of the kitchen”.

Truman skrev bl.a. i sin dagbog:  

”Jeg er nødt til at beslutte mig for en strategi over for 
Japan. Skal vi invadere Japan rigtigt, eller skal vi bombe og 
lave blokader? Det er min sværeste beslutning nogensinde. 
Men jeg vil tage den, når jeg har alle de nødvendige facts.”

Forsvarsminister William D. Leahy har sagt om Truman: 

”Som det så ofte var tilfældet med ”Harry the Hop”, som vi kaldte ham i Det Hvide Hus, kunne han 
sidde tavs i lange perioder under en diskussion – men han var som regel den første til at sætte finge-
ren på de vigtige spørgsmål.”

Hvad vidste Truman om bomben?
Præsident Truman hørte først om atombomben den dag, han blev præsident - den 12. april 1945.  
 
12 dage senere fik Truman flere detaljer. Men krigsminister Stimson bad Truman om ikke at spørge for 
meget til indholdet i Manhattanprojektet. Det var så tophemmeligt, at selv ikke præsidenten skulle vide 
for meget. Den dag, Truman blev præsident, skrev han i din dagbog: 

”... Jeg vidste, at præsident Roosevelt havde haft mange møder med Churchill og Stalin. Men jeg var 
ikke inde i disse sager, og der var virkelig noget at tænke over. Men jeg besluttede mig for, at det bed-
ste ville være at tage hjem og få hvilet så meget som muligt og så ellers ”face the music”.”

Truman frygtede, at en invasion ville provokere japanerne til at kæmpe til den bitre ende. Samtidig ud-
regnede militæret store tabstal; Der skulle bruges 750.000 soldater til en invasion. Men man frygtede, 
at en ud af tre soldater ville miste livet.  
 
Fra det øjeblik Truman hørte om bomben, var han ikke i tvivl om at den skulle bruges. Roosevelt havde 
sat projektet i gang for at bruge bomben. Nu var han død, og Truman ville gøre arbejdet færdigt. Der 
var jo investeret 2 milliarder dollars i projektet. Det svarede til omkring 22 milliarder dollars i 2006. 

Den nye præsident kunne godt lide tanken om, at bomben kunne vise USA’s overlegenhed som 
militærmagt. Den 25. juli 1945 skrev Truman i sin dagbog: 

”Det er sandelig godt for verden, at det ikke var Hitlers eller Stalins folk, der opfandt bomben. Den 
er vel den mest forfærdelige ting, der nogensinde er blevet opfundet. Men den kan virkelig bruges til 
noget.”


