
Plakater fra Nellikerevolutionen i Portugal 1974-1976 99

Plakater fra 
Nellike-
revolutioNeN 
i Portugal 
1974-1976 

Af Olav Harsløf

Det fortælles at en blomsterhandler den 25. april 1974
var på vej til en indvielse af et fornemt hotel i Lissabon med 
favnen fuld af røde nelliker. Da hun efter en indskydelse
stak en nellike i en soldats geværløb i bytte for en cigaret,
kunne hun godt se, at dén idé måske ikke var så tosset.
Hun gav derfor flere røde nelliker til soldaterne. Blomsterne
fik ikke blot stor symbolsk betydning for revolutionen,
de leverede også dens navn – Nellikerevolutionen.

Nellikerevolutionen, Revolução dos Cravos, den ikke-voldelige
revolution, hvor soldaterne stak nelliker i gevær- og kanonlø-
bene i stedet for krudt og kugler, førte til diktaturets fald og
åbning for frie valg for første gang i 50 år. I en to-årig periode
blomstrede den politiske diskussion og kulturelle debat i hele
Portugal, og fra de kunstneriske scener vistes forestillinger og
spilledes musik, som havde været forbudt i et halvt århundrede.

Olav Harsløf og Beth Juncker var i Lissabon i efteråret 1975
og oplevede alt dette. Med sig hjem havde de både farvestrå-
lende og udtryksfulde valg- og teaterplakater, og klingende
grammofonplader med nellikerevolutionens sange og musik.    

Det har de fundet frem her mere end 40 år efter og udstillet
i kulturhuset Svanekegården, Svaneke, fra 11. november til
31. december 2017. 
Arbejderhistorie bringer udstillingens programartikel.



i1970erne forsvandt de sidste diktaturer fra det sydeuropæiske landkort:
Den græske officersjunta faldt efter syv års militærstyre i 1974, og den
spanske diktator generalissimo francisco franco udåndede i 1975 efter

at have holdt Spanien i 36 års falangistisk jerngreb – den spanske udgave af
den italienske fascisme og tyske nazisme. kong Juan Carlos forberedte straks
det første frie valg siden borgerkrigen (1936-39). Det blev afholdt i 1977.
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Flor – Libertaçáo
(Blomst – befrielse)
Fruto – Democracia
(Frugt – Demo-
krati)
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Socialismo  
(Frø – Socialisme)
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lução  (De væbne-
de styrker er revo-
lutionens rødder)

MFA’s ‘Nellike-
plakat’. MFA: 
Movimento das
Forças Armadas
(De Væbnede Styr-
kers Bevægelse)



i Portugal havde økonomiprofessor antónio de oliveira Salazar (1889-
1970) efter militærkup i 1926, først som finansminister, siden som premier-
minister – og med indførelsen af det autoritære system Estado Novo (Ny Stat)
1933 – regeret som Portugals diktator helt frem til 1968. Salazar fastholdt
landet som ideologisk konservativt og nationalistisk indenfor rammerne af
en socialpolitisk katolicisme. under mottoet “Deus, Pátria e Familia” (gud,
fædreland og familie), fordømtes alle andre politiske styreformer og idéer –
demokrati, liberalisme, socialdemokrati, kommunisme, anarkisme. Strejker,
offentlige møder, politiske partier og fagforeninger var forbudt, og alle skoler,
uddannelsesinstitutioner, medier og kunstneriske udtryksformer (litteratur,
teater, musik, film) var under regimets kontrol. under den almindelige euro-
pæiske afkolonisering i efterkrigsårene fastholdt Salazar sin modstand mod
national selvstændighed og førte langvarige krige i guinea, angola og Mo-
zambique med tusinder af faldne portugisiske soldater. 

På hjemmefronten fik Salazar, og efter 1968 hans efterfølger Marcelo Cae-
tano, voksende problemer. industrien og hæren ønskede forandringer – tek-
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nologisk, socialt og beskæftigelsesmæssigt. Det øvrige europa betragtede Por-
tugal som et u-land, populært for badeferier og billig vin. Mange unge por-
tugisiske mænd udvandrede til midt- og nordeuropæiske arbejdspladser, og
regimet forsøgte at efterkomme industriens krav med udenlandske investe-
ringer. Men resultatet – store skibsværfter, bil-, tv/radio- og urfabrikker –
skabte blot et forarmet byproletariat i hastigt voksende forstadsslum. 
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i hæren udviklede utilfredsheden sig blandt en gruppe underordnede offi-
cerer som kaldte sig Movimento das Forças Armadas, Mfa (De væbnede Styr-
kers Bevægelse), populært ’kaptajnsbevægelsen’. Deres krav var demokrati,
udvikling og afkolonialisering. Den 25. april 1974 rykkede de ind i radio-
og tv- stationer, lissabons lufthavn og militærets kontorer – uden synderlig
modstand fra magthaverne, der straks overlod regeringsmagten til general an-
tónio de Spínola, som allerede havde tilsluttet sig ’kaptajnernes’ krav.
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for lissabons befolkning blev den 25. april da også dagen, hvor man over-
alt på torve og i gader mødte soldater med røde nelliker i geværløbene, og
den nyvundne frihed blev straks døbt Revolução dos Cravos – Nellikerevolu-
tionen.  

Det blev nu Mfa-kaptajnernes opgave at forberede Portugals overgang til
demokrati og dermed frie valg. al partidannelse havde været forbudt i Sala-
zar-Caetano-perioden. Nogle partier havde levet skjult og illegalt, mens andre
havde haft organisation og kontorer i udlandet – typisk i Paris, Bonn og Øst-
Berlin. Disse samt nye tilkomne partier fik af Mfa hver stillet et hotel eller
anden egnet bygning i lissabon til rådighed. Her kunne de forberede deres
organisatoriske arbejde og valgkampen frem mod de første ordinære valg fast-
sat til årsdagene for Nellikerevolutionen – april 1975 og 1976. 

De to største og bedst organiserede partier var Partido Communista Por-
tuguês (kommunistpartiet) og Partido Socialista Português (Socialdemokra-
tiet), men mange andre – liberale såvel som socialistiske – skød op og fik sig
straks etableret. På yderfløjene myldrede småpartierne – til den ene side kri-
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stelige (katolske) og nationalistiske, og til den anden marxister-leninister, trot-
skister og maoister. Blandt flere af disse fløjpartier var demokratiet ikke nød-
vendigvis nogen selvfølge. Det var det derimod for de to store,
kommunisterne og socialdemokraterne, som således støttede op om Mfas
målsætning og program.

Selv om den toårige overgangsperiode – kendt som PreC, Processo Revo-
lucionário Em Curso (Den revolutionære proces på vej) – må betegnes som
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fredelig (dvs. uden vold og blodsudgydelser) var den præget af politiske mod-
sætninger og folkelige tiltag eller selvtægt. Demonstrationer, boligbesættelser,
fabriksbesættelser og overtagelse af godsernes landbrugsjord førte til forbed-
rede boligforhold for mange af familierne i slumkvartererne, forbedrede løn-
og arbejdsforhold på fabrikkerne, ligesom oprettelsen af landbrugskollektiver
førte til omtrentlig ligeløn for mandlige og kvindelige landarbejdere.
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ledere og direktører, som ikke ønskede at indordne sig demokratiet, blev
afskediget, og general Spinóla blev af Mfa afsat som præsident, da han tog
forbehold for den ønskede afkolonisering og de sociale samfundsændringer.
general Costa gomez indsattes i hans sted og oberst vasco gonçalves, der
havde tilsluttet sig kommunistpartiet, fik overdraget ledelsen af skiftende
provisoriske regeringer og iværksatte straks afviklingen af de afrikanske ko-
lonier samt en gennemgribende nationalisering af banker og andre virksom-
heder. 

Nationaliseringer i et sådant omfang havde imidlertid ikke stor folkelig
opbakning. ved præsidentvalget i 1976 vandt den moderate general antónio
ramalho eanes, og derefter dannede socialdemokraten Mário Soares den før-
ste demokratiske regering i Portugal i 50 år.

‘kaptajnernes’ Nellikerevolution var hermed gennemført. 

‘Kulturel dynamisering’ 

oktober 1975 tog min kone Beth Juncker og jeg til lissabon for, som mange
andre europæere, at opleve den kulturpolitiske situation i Portugal, her halv-
andet år efter Nellikerevolutionsdagen den 25. april 1974. vores fokus var
især på teatret, som havde udviklet sig næsten eksplosivt efter censurens op-
hævelse. 

Mfa havde oprettet en kulturel enhed for ’kulturel dynamisering – civile
handlinger’ –  dinamização cultural – acção cívica. vi opsøgte afdelingen og
fik straks et interview med den officer under hvem teatrene sorterede: Mfa
betragtede det nok som sin fornemste opgave at forberede Portugals politiske
demokrati. Men det var ikke nogen let opgave i et kolonialistisk militærdik-
tatur, der i et halvt århundrede havde håndhævet den skarpeste censur af ny-
hedsmedier, biblioteker, forlag, teatre, film, museer og undervisning på alle
niveauer. Størstedelen af befolkningen var indoktrineret i den Salazar’ske
Estado Novo-ideolgi, “Deus, Pátria e Familia”; mange på landet – især kvin-
derne – var analfabeter og fik udelukkende deres verdensbillede fra landsby-
præsten. De færreste havde nogen større viden om, hvad der foregik i europa
og verden udenfor Portugal. 

en hemmelig undergrundsbevægelse fandtes naturligvis, og forbindelser
til eksilportugisere i andre europæiske hovedstæder sikrede både kulturel viden
og politisk støtte til små og overvejende intellektuelle grupper. Men al oppo-
sition var livsfarlig. kritikere blev vilkårligt fængslet og tortureret af statens
hemmelige politi, Polícia internacional de Defesa do estado, PiDe, der da
også havde karakter af stat i staten.

Nok var alle demokratiske rettigheder straks efter den 25. april 1974 til
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fri afbenyttelse. Men først skulle de eksisterende medier (aviser, radio, tv) om-
stille sig og ansætte nye medarbejdere, forlagene skulle bestille skøn- og fag-
litteratur hos forfattere, som enten var gået under jorden eller levede i eksil,
og købe og oversætte udenlandsk skøn- og faglitteratur. Men hvor fandt man
en på én gang folkelig og kritisk debatlitteratur, der henvendte sig til et bredt
uoplyst publikum? – De portugisiske forlag rettede blikket mod Skandinavien
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og de nordiske landes kulturradikale tradition. i hast oversattes den svenske
Historieboken – en fremstilling af verdenshistorien i socialt og økonomisk ma-
terialistisk perspektiv, fortalt og illustreret som tegneserie. Siden 1970 havde
den foreligget først på de nordiske sprog og siden også de europæiske hoved-
sprog. også den danske kontroversielle, og forbudt i flere europæiske lande,
Den lille røde bog for skoleelever fra 1969, med vink og anvisninger om stoffer,
alkohol, rygning – og om hvordan klassen kan slippe af med en ubehagelig
lærer – blev oversat; og begge bøger sås nu i store stabler i lissabons bog-
handler. Selv fik jeg en henvendelse fra en oversætter om at samle et udvalg
af artikler af den danske arkitekt, kulturkritiker og revyforfatter Poul Hen-
ningsen, som man var overbevist om ville være et oplysende og debatskabende
bidrag til den portugisiske demokratiproces.

Jeg blev aldrig klar over om opfordringen kom fra et forlag, Mfa eller fra
politikere i en af de provisoriske regeringer. 

Teatret  

i efteråret 1975 så den portugisiske teatersituation således ud: De gamle teatre,
som i 50 år havde opført portugisiske og europæiske klassikere eller nyere
omhyggeligt censurerede forestillinger, var nu lukkede. Skuespillerne var gået
til revy- og morskabsteatrene eller til de nyoprettede natklub-kabaretter –
eller havde kastet sig ud i helt andre teaterformer, som kun dårligt kunne ud-
vikles på de gamle bygningers kukkassescener. Portugals nyvundne demokra-
tiske liberalisme udmøntede sig med andre ord symptomatisk på
teaterfronten. De muligheder, der under censuren var udelukket, blomstrede
nu: et borgerligt underholdningsteater, der spekulerede i portugiserne som et
nyt og moralsk nysgerrigt og morskabskrævende publikum overfor et politisk
teater, der søgte at gribe opdragende og organiserende ind i den politiske si-
tuation.

Det var de sidste – de politiske teatre – der i udpræget grad dominerede
den portugisiske teatersituation i efteråret 1975 med teatergrupper som Tra-
balhadores de Teatro (teaterarbejderne), Grupo 4 (gruppe 4), Os Comediantes
do Porto (Portos komedianter), Os Comícos (gøglerne) og Teatro da Cornucó-
pia (overflødighedshornsteatret) – blot for at nævne nogle eksempler af de i
alt en snes politiske teatre dannet efter april 1974, alene muliggjort gennem
kombinationen af censurens bortfald og Mfa-kontoret dinamização cultural
– acção cívica’s aktive tilskyndelse til ’kulturel dynamisering og civil hand-
ling’.

enhver teatergruppe, der i det forløbne halvandet år havde kunnet redegøre
for sit foreløbige og planlagte arbejde, for sine repertoireplaner og målsæt-
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ninger, var blevet støttet af Mfa. grupperne fik samtidig anvist lokaler, hvor
de kunne arbejde, øve og spille. lokalerne tilhørte dermed ikke den enkelte
gruppe. Teatro do Bairro Alto (teatret i Bairro alto, et højt beliggende kvarter)
i lissabon tjente f.eks. både som base for grupperne Ós Comícos og teatro
da Cornucópia og som spillested for tilrejsende grupper. en struktur, der mu-
liggjorde opsøgende virksomhed ikke blot indenfor de enkelte byers grænser,
men også på landsplan.

Samtidig søgte man at gøre disse spillelokaler til debat-, diskussions- og
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informationsplatforme. grupperne på Teatro do Bairro Alto havde arrangeret
udstillinger og informationsvirksomhed omkring deres forestillinger. i for-
hallen på Teatro do Nosso Tempo (vores tids teater) kunne man hele dagen slå
sig ned med en kop kaffe eller drink, læse og købe bøger, finde oplysninger
om, hvor de forskellige teatergrupper befandt sig og hvad de spillede. Da vi
var der, havde teatret forestillingen A Greve dos “Choferes” (Chaufførstrejken)
på plakaten. Det vil sige, ikke denne aften, for da var gruppen taget nogle ki-
lometer øst på for at spille for landarbejderne i evora, der havde besat gods-
erne dér. 

Betingelserne for de venstreorienterede teatergrupper var optimale, og i
mangel af nyskrevne skuespil oversattes klassiske og moderne stykker af rus-
seren Maxim gorkij, tyskerne Bertolt Brecht og Peter Weis, chileneren Pablo
Neruda, amerikaneren Clifford odets og cubaneren Pepe tirana. Her var tale
om ’kammerspil’ i mindre lokaler med publikum ned til 50 personer. Men
det store format havde naturligvis også sit publikum. Ádóque – Grupo de Te-
atro havde slået et interimistisk telt op på en byggetomt nær lissabons cen-
trum og spillede her to gange pr. aften for op mod to tusinde mennesker. Her
havde kritikken og kommentarerne til det aktuelle politiske liv fået sin egen
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scene: socialistisk Cirkusrevy som kulturel kampform, et kulørt og musikalsk
show med vekslende solo- og masseoptræden. 

forestillingen A Cia dos cardais (kardinalernes selskab) var en forrygende
gennemgang af Portugals historie med umisforståelige hints til de aktuelle
politiske begivenheder. i storslået teknik, koreografi og musik fulgte publikum
i forestillingen det portugisiske imperiums fødsel, over korstogene og vasco
da gama – den berømte opdager af søvejen til indien – udstyret med den
kommunistiske (nu general og) regeringsleder vasco gonçalves’ udseende og
fremtoning; og med problemer, der næppe stod tilbage for navnefællens.
vasco-figuren havde muligvis publikums sympati – i modsætning til den
skuespiller, der spillede en socialdemokratisk Mário Soares-lignende hofmand,
som storsmilende og publikumsanglende sprang rundt ved Maria den 1. s re-
næssancehof. “vi er socialdemokrater” forkyndte dronningen med lidt for
hævet arm; og i den forstand gav revyens bastante budskab bagslag: Det blev
ikke gonçalves men Soares, der dannede den første demokratiske regering. 

Efter nellikerne

Mário Soares vedblev at være en af Portugals ledende politiske figurer helt
frem til 2006, hvor han tabte præsidentvalget. Men indtil da havde boghand-
leren, der havde studeret historie, filosofi og jura ved lissabons universitet og
i studietiden aktivt medlem af kommunistpartiet PCP’s ungdomsafdeling,
været landets premierminister fra 1976-78 og 1983-85, og præsident mellem
1986 og 1996. Han døde i 2017, 92 år gammel, efter et langt politisk liv viet
til den, som det synes – umulige opgave at omskabe den katolsk-fascistiske
enevælde til en moderne parlamentarisk-demokratisk velfærdsstat. 

De i nellikeårene mange hjemvendte – både fra kolonierne og de europæ-
iske lande, de var udvandret til i 1950’erne og 60’erne – måtte snart erkende,
at det nye demokrati ikke uden videre kunne give dem beskæftigelse; og snart
drog de ud igen, de fleste til tyskland og Schweiz. Portugals indmeldelse i ef
i 1986 bremsede midlertidigt op for udvandringen, men den steg igen op
gennem 90’erne for i tiåret 2000-2010 at sende en hel million portugisere
ud af landet. og fra 2011 blev det kun værre, da den eu-dikterede kur mod
landets gældskrise i form af yderligere sociale nedskæringer og lønnedgang
satte turbo på masseflugten – for de veluddannede nu i retning af angolas
olieeventyr og for de mindre skolede til opvask og bordafrydning i franske
og schweiziske restauranter. Dertil kom et bredere befolkningsspektrum, som
satte kursen mod Brasilien, hvor sproget ikke var den første barriere. udvan-
drertallet i disse kriseår er anslået til mellem 3 og 4 millioner.

Det verdensøkonomiske opsving efter krisen har imidlertid skabt opti-

112 Arbejderhistorie nr. 2 2018



misme for den politiske opposition i det portugisiske parlament. to uger efter
valget i oktober 2015 væltede den netop tiltrådte centrum-højre-regering.
oppositionen dannede en samlingsregering bestående af Socialistpartiet
(PS), kommunistpartiet (PCP), De grønne og venstrefløjspartiet Bloco de
esquerda (’venstreblokken’, et demokratisk ’enhedslisteparti’ sammensat af
tre tidligere revolutionære partier). regeringen ledes af socialistpartiets an-
tónio Costa, tidligere borgmester i lissabon, og koalitionen satser på uden-
landske investeringer gennem økonomisk begunstigelse af iværksættere fra
ikke-eu-lande, samt skattefrihed i 10 år til eu-pensionister.

Dette synes sammen med en støt voksende turistindustri at dæmme op
for udvandringen. turismen udgør op mod 17 pct. af bruttonationalproduk-
tet og 25 pct. af Portugals arbejdspladser. regeringen satser da også på at
skabe balance i statsbudgettet inden 2020. i dag er den portugisiske statsgæld
130 pct. af BNP.

regeringsgrundlaget for koalitionen, der kan sidde i parlamentet til næste
valg senest i 2019, nævner demokratisk socialisme, feminisme, antikapita-
lisme, eu-skepsis og økosocialisme. Nellikerne er måske alligevel ikke helt
visnet i de rustne geværløb fra 25. april 74 !
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