
KOMMUNIS-
TERNES
KAPITAL
Af Morten Thing

"  Tillid, offervilje og tro er kommuni-
sternes kapital". Ordene er Martin

Nielsens med en klar reference til et uopslide-
ligt tema i den offentlige debat, nemlig debat-
ten om moskvaguldet. Pavlovsk har DKPs af-
visning været gennem alle årene. Partiet var
frembragt af ofre fra dets medlemmer og ikke
en øre havde man fået fra Sovjet. Nu hvor de
russiske arkiver, herunder SUKPs og Komin-
terns, er blevet tilgængelige for forskere, kan
vi undersøge sagen mere lidenskabsløst. Og
historien om kommunisternes kapital er en
helt anden end kommunisterne har hævdet.
Det vil jeg dokumentere i det følgende.

Vi har ikke for det danske parti - endnu -
hele serier af dokumenter om den økonomiske
understøttelse af partiet. Det hænger sammen
med, at adgangen til vigtige dele af arkiverne
har været underkastet politisk betonede fluk-
tuationer. Således gælder det for Komintern-
perioden (1919-1943), at de to centrale arki-
venheder, nemlig budgetkommissionen og
OMS (sektionen for illegale transaktioner)
kun har været åbne for ganske enkelte forskere
og nu helt er lukket igen. Og for efterkrigspe-
rioden gælder det, at kun nogle af dokumen-
terne vedrørende pengeoverførsler er afklassi-
ficerede og tilgængelige. Men i begge tilfælde
kan vi støtte os til de forskere, som har haft
adgang til de pågældende arkivfonde, hvorfra
man kan hente oplysninger om danske for-
hold, eller parallellisere fra lignende forhold.

Så længe der har eksisteret
kommunistiske partier har man
diskuteret om moskvaguldet.
Efter åbningen af de russiske
arkiver er spørgsmålet ikke
længere om Moskva finansierede
kommunismen, men hvordan,
hvor længe og hvor meget.

Tysk revolution koster millioner
Lenin vidste fra sine mange år som professio-
nel revolutionær, at teori og offervilje ikke er
nok. Der behøves penge for at få en organisa-
tion til at fungere. Han havde under verdens-
krigen indset, at 2. internationale havde lidt
nederlag og at det var nødvendigt med en ny
internationale. Efter magtovertagelsen i no-
vember 1917 blev det hurtigt klart for ham, at
den russiske revolution for at sejre måtte have
støtte fra revolutioner i kapitalismens hjerte-
lande, først og fremmest Tyskland, England og
Frankrig. Disse forskellige perspektiver sam-
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menføjedes i Lenins plan om at grundlægge
en 3., kommunistisk internationale. En konfe-
rence indkaldt til drøftelse af idéen blev ud-
råbt til internationalens 1. kongres. Det var i
marts 1919. Lenin var overbevist om, at skulle
den europæiske revolution redde den russiske,
så ville det koste penge. Men netop penge
kneb det med i det krigshærgede land. De
første store beløb, som Komintern rådede over
kom da også fra konfiskerede smykker og dia-
manter, ja sågar fra salg af morfin.2 Til Tysk-
land overføres der således den 30. maj 1919
smykker for 300.500 rubler,3 morfin for 7.500
rubler samt kontanter: 100.000 tyske mark
(DM), 100.000 svenske kroner og 6.500 rub-
ler. Den 9. september 1919 overføres for
250.000 rubler smykker, den 28. for 639.000
rubler smykker. De fleste penge blev forvaltet
af Jakob Reich med dæknavnet Thomas,4 som
også var den, som opbyggede Kominterns
propagandaapparat i Tyskland. Bare for året
1921 betalte Komintern mere end 10 millioner
DM til forlagsvirksomheden, som kun gav ca.
½ million i indtægt.

SAP og Komintern-pengene
Da Marie Nielsen i marts 1918 grundlagde
Socialistisk Arbejderparti skød hun selv 750
kr. af sine sparepenge i foretagendet for at få
ugebladet Klassekampen op at stå. Hertil fik
hun så et tilskud på 800 kr. fra Zimmerwald-
kommissionen i Stockholm. Den var en vide-
reudvikling af venstreoppositionen under 1.
verdenskrig og blev bestyret af russeren An-
gelica Balabanova og den svenske venstreso-
cialist Zeth Höglund. Til det svenske bureau
overførtes fra Komintern den 2. december
1919 4.000£, 4.000$, 52.000 svenske kr. og
25.000 DM.5 Pengene er givet gået til at fi-
nanciere de skandinaviske partier med. Alle-
rede i løbet af 1919, da det gik dårligt for So-
cialistisk Arbejderparti måtte svenskeren Otto
Grimlund, som på det tidspunkt var Komin-
terns kassemester, punge ud for at redde Klas-
sekampen. Den 1. oktober 1919 bevilgede
Grimlund 10.000 kr. til afvikling af bladets
gæld, og han skrev til Marie Nielsen: "Vidare

är det, synes det mig, hopplöst att kasta ut så
uerhörda summor på KK som vi hittills
gjort".6 Hvor store summer, der var tale om,
ved vi ikke, men en meddeler, formentlig en
politiagent, anførte beløbet 100.000 kr..7 I et
mødereferat for Kominterns Eksekutivkomité
(EKKI) for den 21. januar 1919 diskuteredes
situationen i Danmark, og det blev besluttet at
sende en kurer til landet for at få de kræfter,
som støttede Komintern til at samarbejde. I
samme åndedrag nævnes, at en kurer skulle
have 12.000 rubler med sig.8 Statspolitiet var
meget optaget af de mange rygter om russiske
penge, som gik gennem København i 1919.
Her drejede det sig ikke mindst om rubelhan-
del. Bolsjevikerne trykte falske Romanov-rub-
ler, som de ifølge politiets oplysning solgte i
København. Og efter de Hvide af englænder-
ne fik lov til i Arkhangelsk af udstede deres
egne rubler, eftertrykte bolsjevikerne også
dem og solgte dem i København.9 Det lykke-
des imidlertid aldrig politiet at komme tættere
på begivenhederne end rygter.

Komintern satsede hårdt på at få oprettet
kommunistiske partier rundt om i Europa. Og
til den ende var penge nødvendige. Smykker,
diamanter og penge smugledes ind og blev
brugt til en meget rundhåndet financiering af
de ofte meget små kommunistiske partier.
Ifølge den allerede nævnte oversigt for perio-
den 1919-20 blev der sendt til Italien: 15.200
DM, 331.800 finske mark, 13.000 svenske kr.
300.000 rubler og for 487.000 rubler smykker.
Til USA blev der sendt for ca. 2,7 mio rubler
smykker. Til Frankrig for 2,5 mio rubler smyk-
ker i 1919 og for 1 mio rubler smykker i 1920
plus 1,6 mio DM. Polakkerne fik 10 mio (for-
mentlig rubler). Til England blev der sendt for
8,5 mio rubler smykker. Ifølge en nylig artikel
i New Statesman10 brugte Komintern 55.000£
til at etablere CPGB samt til at understøtte In-
dependent Labour Party, hvilket i dag skulle
svare til ca. 1 mio £ nutidsvaluta. Da kamme-
rat Thomas [alias Jakob Reich] i 1921 vendte
tilbage til Tyskland medbragte han 25 mio
DM i guld, hvilket modsvarede 37 mio alm.
DM." Når man tager i betragtning, at Rusland
netop på dette tidspunkt var ude i én af sine
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værste hungerkatastrofer, som kostede millio-
ner af mennersker livet, forstår man hvor de-
sperat Lenin satsede på at få revolutionen til at
brede sig. Men også med hvilke menneskelige
omkostninger denne politik blev ført.

VSP, DKP og pengene 1919-45
Venstresocialistisk Parti (VSP) blev dannet i
november 1919 ved en sammenslutning af fle-
re små venstrefløjsgrupper. Partiet blev opta-
get i Komintern, deltog i anden verdenskon-
gres i 1920 og ændrede i overenstemmelse
med de 21 teser om optagelse navn til Dan-
marks Kommunistiske Parti (DKP). Vi ved ik-
ke så meget om understøttelsens størrelse de
første par år, men der er næppe tvivl om, at
partiet fik støtte. Men vi ved, at det svenske
parti (Sveriges Vänstersocialistiska Parti) end-
nu inden det var blev til SKP i 1920 modtog
100.000 svenske kr. fra Komintern. Og at det
senere på året modtog endnu 50 á 55.000 sv.
kr. fra EKKIs budget kommission, eller noget
i retning af en million nutidssvenske kroner.12

I august 1920 foretog Martin Andersen
Nexø de første sonderinger i Moskva om en
mulig sammenslutning af DKP og Fagopposi-
tionens Sammenslutning (FS). Allerede her
rejstes de økonomiske problemer: sammen-
slutningen kunne kun ske, hvis FS' dagblad
Solidaritet kunne bevares under én eller anden
form. Og denne form fandt man i føderation-
sidéen. Herefter gjorde Chr. Christensen fra
FS det helt klart, at det var Kominterns penge,
der fik den bitre føderationspille til at glide
ned. Da Solidaritet og DKPs dagblad Arbejdet
i maj 1921 blev sluttet sammen til Arbejder-
bladet bevilgede Komintern 65.000 kr. for 1.
kvartal til bladets drift. I nutidskroner er det
noget i retning af 700.000. Det var mere end
nogen af de implicere de havde turdet håbe på,
så de flottede sig med ansatte.13

Disse 65.000 kr. var imidlertid ikke de ene-
ste penge DKP fik i 1921. I partiformanden
Ernst Christiansens arkiv er bevaret en unik
samling breve fra den svenske kommunist Os-
kar Samuelson, som var Kominterns skandi-
naviske skatmester på dette tidspunkt; han

distribuerede tillige store beløb til USA og til
de europæiske partier.14 I brevene optræder
Samuelson under forskellige pseudonymer:
G. Carlson, Gustav Carlson, Gustav Gustav-
son, Gustav og Lang, alle skrevet med samme
skrift. Og netop navnet Lang var Samuelsons
dæknavn. Brevene er stilet til "Carl Madsen,
Köpenhamn" og er gennemgående holdt i 'let
kode', som om der var tale om forretningsbre-
ve. F. eks. skriver han 1. juli 1921: "Jag sänder
Eder emellertid för inköp av de avtalade
varorna kronor 10,000:-, svenskt mynt. Vi
komma senare vid tillfälle att närmare granska
de priser och övriga leveransvillkor, som Ni
snarast behagade sända oss. Sänd per omgåen-
de bekräftelse å mottangandet."15 Men ikke al-
tid skjules så effektivt, hvad der tales om. Den
5. august kaldes Karl Madsen for "Kamrat"
og i brevet står bl.a.: "Du kan meddela de
återkomna delegaterna att de knappast har
någon anledning att beklaga sig över orättvis
behandling. L.H. har icke av oss favoriserats
på någon vis, däremot kunde vi snarare säga
att detta är fallet i fråga om vissa av de andra,
t.ex. den allra senast hemkomna delegaten för
skoarbetarna, som du ju kan tillfråga hur
mycket han erhöll av oss." Eller som i brevet
den 31. oktober 1921: "Ditt brev av den 27. ds
erhållet och ser jag, att Du avser ett spörsmål
om Aage J., som det brev lär innehållit, som
jag aldrig fått (til vem sände Du detta brev?).
Med denna sak förhåller det sig så, attt jag
skrivit till Pjat för att få direktiv [...]". Og se-
nere bliver også Rusland nævnt, så vi er klare
over, at det er Pjatnitskij, leder af OMS-afde-
lingen i Komintern, der tales om. Et enkelt af
de bevarede breve er delvis holdt i en num-
merkode, hvor hvert bogstav består af to tal,
f.eks. 23/1. Både afkodningen og selve koden
har overlevet. Koden består af to strimler,
hvoraf den første har en lodret række bogsta-
ver (= det svenske alfabet) indrammet af fir-
kanter. Den anden har tre rækker: en lodret
talrække, en lodret række firkantede huller og
en lodret række bogstaver i firkantede rammer
og i en anden rækkefølge end på den første
strimmel. Ved at lægge de to ovenpå hinanden
kan man oversætte tal til bogstaver efter en
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varierende værdi. Det afkodede brev er en fo-
respørgsel om Richard Jensen kan sende en
"finsk kamrat illegalt till amerika".

De fleste breve handler om penge, og mod-
tagerne er flere. Således omtales Arbejderbla-
det som "Jos & C:s business" [Johs. Erwig og
Chr. Christensen var redaktører], Arbejderfor-
laget hedder "T.T:s business" [Thøger
Thøgersen var leder af forlaget], mens DKP
hedder "Din egen rörelse". Brevene indehol-
der spor af mange bønner om flere penge,
mange advarsler om ikke at bruge for mange
og stadige krav om kvittering og budgetter.
Man ser her begyndelsen til udviklingen af det
særlige forhold mellem Moskva og de enkelte
partier. Eftersom partiet altid kan bruge flere
penge, så ber man om dem. Pengene skulle jo
egentlig gå til at skaffe flere medlemmer og
flere læsere med. I stedet ser det ud til, at pen-
gene er med til at cementere partiet, som no-
get man kan leve af. Pengene bliver på denne

måde noget meget centralt i udviklingen af
forholdet mellem Moskva og DKP - eller et
hvilket som helst andet parti.

Lægger man alle de udbetalinger sammen
som figurerer i brevene og omregner de sven-
ske kroner til danske, så er der fra 1.7-
31.12.1921 udbetalinger for 64.060 kr. I dette
beløb er der sandsynligvis en del af de 65.000,
som var bevilget for maj,juni og juli, men sta-
digvæk vedrører den største del resten af året.

Det bevilgede tilskud blev imidlertid hur-
tigt nedsat16 og "De første års rundhåndethed
var forbi og afløst af nøje udmålte bevillinger
efter indstilling fra EKKI's budgetkommissi-
on".17 For 1922 ved vi f.eks. at DKP anmode-
de om en støtte på 210.000 kr., men partiet fik
kun 18.750 kr. For 1924 fik danskerne 5.000
guldrubler, det samme gælder for 1925.18

Det danske partis resultater imponerede ik-
ke i Moskva. De voldsomme fraktionskampe
var det, der stod mest om i rapporterne. Til
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Ernst Christiansens afkodede udskrift af det kodede brev. Et udsnit af koden ses på næste side (ABA).

valget i 1926 lykkedes det partiet at få et ek-
straordinært tilskud på 3.700 kr.,19 men det
var usædvanligt mange penge. Sammenligner
man de sparsomme oplysninger vi har om
støtten til DKP i tyverne med oplysninger, vi
har fra andre partiers forhold, synes der at
være en klar sammenhæng mellem den betyd-
ning Komintern tillagde partiet og det tilskud,
som bevilgedes. Om det hollandske parti ved
vi, at det fik et fast beløb hver 3. måned, men
at der hertil blev bevilget enkeltstående store
beløb efter ansøgning til budgetkommissio-
nen. For det franske partis vedkommende
dækkes formentlig opimod en tredjedel af dets
udgifter i 20'erne af tilskuddet. For det schwei-
ziske parti blev ca. 60% af udgifterne i 30'er-
ne betalt af tilskud.20 Det danske parti var
imidlertid et problembarn, som blev sat på
sultekur. Men systemet med faste tilskud plus
muligheden for ekstraordinære tilskud synes
at have været det samme. Da Kominterns ud-

sending Heinrich Wiennecke kom til Køben-
havn i januar 1930 for at løse partiets gordiske
fraktionsknude, anmodede han således Ko-
mintern om straks at sende "det regelmæssige
tilskud", og der udarbejdes et kvartalsbud-
get.21 Og regelmæssigt bedes om ekstraordi-
nære tilskud, da partiet vakler på fallittens
rand - ikke kun én gang.22 Det er på dette ma-
teriale ikke let at sige noget om beløbenes
størrelse, men kun om deres betydning: såvel
for det store som for det lille parti blev til-
skuddene meget hurtigt en modus vivendi, og
efterhånden også en nødvendighed. Med de
nye oplysninger, som kommer frem nu, bliver
det klart, at man næppe kan undervurdere be-
tydningen af pengene. Det er klart, at partiets
lydhørhed overfor de russiske ønsker og påbud
blev mere sensitiv, når partiet økonomisk var i
lommen på Komintern. En mulig strømpil fin-
der man i en regnskabsoversigt for Arbejder-
bladet for perioden aug. 1929 -juni 1930. Her
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udgør bladets samlede indtægter 18.000 kr.
Hertil kommer et "tilskud" på 4.700 kr., som
formentlig stammer fra Komintern.23

30'erne igennem ser det samme system ud
til at have fungeret. I sin Aksel Larsen biogra-
fi skriver Kurt Jacobsen om en indsamling
ved juletid 1939: "De 10.000 kr. var nået i
løbet af bare fire dage, og i alt nåede indsam-
lingen officielt op på 56.000, samtidig med, at
der igen indløb fornyet, ekstraordinær økono-
misk støtte fra Moskva".24 I november 1939
var Alfred Jensen i Moskva for at rejse
"Spørgsmaalet om et økonomisk Tilskud til
Parti og Blad". Efter indstilling fra Florin,
som var sekretær ved EKKI med danske sager
under sig, vedtages tilskuddet.25

Den 9.april 1940 var Aksel Larsen og Mart-
in Nielsen til forhandlinger i Moskva. Og i ti-
den derefter opretholdtes forbindelsen til Mos-
kva, idet Aksel Larsen skriver breve i en let
kode (dvs. med ændrede navne) om partiets og
landets situation. Komintern havde også en an-
den meddeler i København, som man kan se
det af indberetninger i Kominternarkivet. Om
der i denne tid og videre også i den illegale tid
stadig sker pengeoverførsler er uvist. Men i de
telegrammer, som Komintern i 1942 fik fra det
svenske parti fremgår det dels, at Nexø havde
fungeret som pengekurer, dels at det svenske
parti hvert kvartal fik relativt store pengeover-
førsler (fra 10.000 til 60.000 Skr.) og dels at
det svenske parti havde opgaven at formidle
informationer fra Danmark og Norge. Det er
meget tænkeligt, at SKP modtog penge til drif-
ten af DKP i Sverige under illegaliteten,
måske også til viderebefordring til Danmark.26

Det nye system
Komintern blev officielt opløst i sommeren
1943. Generalsekretæren, bulgareren Georgi
Dimitrov fortsatte imidlertid i hvert fald frem
til et sted i 1944 med at være leder af et sekre-
tariat, som samarbejdede med udenrigsmini-
steriet og efterretningstjenesterne om oplys-
ninger vedrørende partier og personer. Fra
1944 begyndte de kæmpende kommunistparti-
er at dukke frem af illegaliteten, og Dimitrov
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selv vendte senere hjem til Bulgarien. Ver-
denspartiet Kommunistisk Internationale var
opløst, og de enkelte partier var nu selvstæn-
dige og uafhængige af nogen ledelse over de-
res egne kongresser, også af VKP(b)s ledelse.
Sådan er det i hvert fald på det formelle og ju-
ridiske plan.

I virkelighedens verden var VKP(b) kom-
met ud af anden verdenskrig med en enorm
autoritet, som var rigelig til at erstatte den for-
melle underordning. Dertil kommer så også,
at apparatet for den nye tids forbindelser alle-
rede blev skabt lige efter Kominterns ned-
læggelse. Ved VKP(b)s centralkomité oprette-
des en stor udenrigsafdeling med udgangs-
punkt i Stalins hemmelige sekretariat,27 som
varetog forbindelserne til kommunistpartier-
ne. Denne afdeling kunne trække på den sov-
jetiske stats udenrigstjeneste. I Sovjet skelne-
des ikke nøje mellem partimyndigheder og
statsmyndigheder i overenstemmelse med de
faktiske magtforhold. Vi ved endnu ikke
præcis, hvordan og under hvilke former det
'nye system' blev etableret. Men vi ved, at
Martin Nielsen på dødsmarchen fra Stutthof
blev samlet op af den Røde Hær og fløjet til
Moskva. Her havde han samtaler med Dimi-
trov og bragte, da han kom hjem den 31. maj
1945, dessiner med til DKR28 Vi ved ikke,
hvad dessinerne gik ud på, men vi kan se af de
første korrespondancer, at DKP forholdt sig til
SUKP som man tidligere havde forholdt sig til
Komintern. F.eks. skriver viceudenrigsmini-
ster Dekanozov i september 1946 til sekre-
tæren for VKP(b), Zdanov, om en samtale
med ambassadøren i Danmark, Plakhin, hvori
denne informerede om, at DKP havde til hen-
sigt at sende Alfred Jensen til Moskva: "Ifølge
kammerat Plakhin har ledelsen i det danske
kommunistparti brug for råd. De kammerater,
der står med ledelsen, føler sig usikre på alt,
hvad de foretager sig."29 Dette 'nye system'
udbygges de følgende år med Kominform
(1947), som omfatter de nye 'folkedemokrati-
er' og det italienske (PCI) og det franske kom-
munistparti (PCF). Vi ved ikke med sikkerhed
om den økonomiske understøttelse af kommu-
nistpartierne tager sin begyndelse umiddelbart

efter krigens afslutning, men fra 1950 kom-
mer den i hvert fald ind i faste former.

Flere af de nye folkedemokratier havde in-
dividuelt støttet forskellige vesteuropæiske
partier (især PCF, som var blevet støttet både
af det ungarske (150.000$), det polske
(100.000$) og det tjekkoslovakiske kommuni-
stparti (100.000$)). Den 19. juli 1950 beslut-
tede politbureauet for VKP(b)s CK at oprette
den "Internationale fagforeningsfond til støtte
for venstreorienterede arbejderorganisationer"
med sæde i Bukarest under det rumænske fag-
foreningsråd. Formålet var at yde økonomisk
støtte til udenlandske venstreorienterede parti-
er, progressive fagforeninger og sociale orga-
nisationer. For det første år skulle der skydes 2
mio $ i fonden, hvoraf VKP(b) ydede 1 mio $,
Kinas Kommunistiske Parti (KKP) 200.000$,
Tysklands Socialistiske Enhedsparti (SED),
Det Polske Forenede Arbejderparti, Tjekko-
slovakiets Arbejderparti, Det Rumænske Ar-
bejderparti og Det Ungarske Arbejderparti
hver 160.000$. Fonden skulle ledes af en re-
præsentant for VKP(b) samt én fra hver af det
polske og det rumænske parti. Det 16. august
1950 underretter V Grigorjan, som er leder af
udenrigsafdelingen, Stalin om, at Boris Pono-
marev har forhandlet med Gheorghiu-Dej, Ra-
kosi, Gottwald, Pieck og Bierut fra de pågæl-
dende partier, som alle havde svaret positivt,
selvom Gottwald havde været mindre begejst-
ret. Fra Mao Zedong var der ikke kommet
svar,30 men det kom, ligesom de 200.000$. I
januar 1951 underettede Grigorjan Stalin om,
hvad man havde brugt pengene til. 11 partier
havde fået penge for andet halvår af 1950.
Topscoreren var det finske kommunistparti
med 874.000$, derefter kom PCF, som havde
fået 300.000$ oveni de 300.000 partiet havde
fået tidligere på året. Interessant nok havde
PCI fået 400.000$ samtidig med, at det itali-
enske socialistparti (Pietro Nennis parti) hav-
de fået 100.000 og Triestes kommunistparti
40.000. I Skandinavien var det kun det norske
parti (NKP), som var blevet betænkt og det
med 20.000$.31
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Støtten i 1950erne
Den 8. februar 1951 besluttede politbureauet,
at støttesummen for 1951 skulle være 1,5 mio
$, som skulle fordeles efter samme nøgle som
i 1950. Selvom DKP ingen penge blev tildelt i
1950, kan det imidlertid godt være, at partiet
fik støtte, som vi endnu ikke har fundet doku-
mentationen for. Som jeg siden skal give ek-
sempler på, blev der af VKP(b)/SUKP givet
ekstraordinære støttebeløb direkte af den sov-
jetiske parti/statskasse. Og i året 1950 fik DKP
en støtte, som måske skal skrives på SEDs
konto, idet partiet i 1. maj-gave "af 9.200 tyske
arbejdere" fik forærende en automatisk Mer-
cedes trykmaskine32 til Land og Folk.

De 1,5 mio $ for 1951 blev fordelt med det
finske parti på førstepladsen med 874.000$.
PCF fik 600.000, mens PCI fik 500.000 og
Nenni-socialisterne 200.000. I Skandinavien
fik det svenske parti (SKP) 20.000$, mens
DKP fik 7.500$. 7.500$ lyder ikke af meget,
men i 1992-kroner er det over en halv million.
Udover tildelinger fra fonden uddelte VKP(b)
af sine egne midler yderligere 600.000$ til
PCF, som altså samlet fik 1,2 mio$, hvilket i
nutidige kroner er noget i retning af 85 mio kr.
Men også Japans og Indiens KPer fik særskil-
te beløb.33

For 1952 var fondens støttebeløb på 2,5
mio $, hvortil kom et beløb på 1,15 mio $
ydet direkte af SUKP (som det nu hed). Der
eksisterer ikke nogen samlet opgørelse over
alle støttebeløb, men PCF, PCI og det finske
parti var topscorere. SKP fik 25.000$ og NKP
fik 20.000$.

For 1953 var fonden på 3,425 mio $, men
allerede den 7. maj havde man givet PCI,
Nenni-socialisterne og Tristes kommunister de
2,05 mio, mens PCF fik 1,2 mio $. Dermed
var fonden tømt, men SUKP lagde hertil
750.000$. Af beløbet fra 1953 fik DKP tilsy-
neladende ikke noget, mens SKP og NKP fik
25.000$ hver, mens finnerne fik 400.000$.34

For 1954 blev fonden sat op til 5 mio $.
Heraf fik Finland 480.000$, SKP 55.000$,
NKP 30.000$ og DKP 25.000$.35 Der var
1,374 mio $, der ikke blev uddelt. Dette beløb
blev overført til fondens beløb for 1955, som

derved kom op på 6,424 mio $. Derudover be-
vilgede SUKP af sine egne midler 1,7 mio $.
PCI fik 2,64 mio og PCF 1,2 mio, mens fin-
nerne fik 450.000, NKP og SKP hver 30.000$
og DKP 25.000$. I alt skete der udbetalinger
til 28 modtagere, hovedsagelig kommunistpar-
tier.36 De 25.000$, DKP fik, svarede i datids-
kroner til 172.500, i nutidskroner noget i ret-
ning af 1,7 mio.

Den 3. februar 1956 besluttede SUKPs CK-
præsidium at lederen af udenrigsafdelingen,
Boris Ponomarev, på SUKPs 20. kongres skul-
le underette lederne af de partier, som indgik i
fonden, at den i 1956 ville være på 5,5 mio $,
og at SUKP ville betalte de 3 mio. Med et be-
løb på 179.000$ fra 1955, som ikke var blevet
brugt, kom fonden i dette skæbneår op på
5,679 mio $. Topscorerne var de sædvanlige,
dog bemærker man, at Østrigs kommunistparti
både fik 200.000$ fra fonden og 200.000$ di-
rekte fra SUKP. Finnerne fik en halv mio, SKP
fik 70.000$, DKP 25.000$ og Islands sociali-
stiske enhedsparti fik 20.000$.37 Men det var
ikke den eneste hjælp DKP fik i 1956. I maj
besluttede SUKP at forære Land og Folk 2 nye
sættemaskiner til en værdi af 60.000 rubler.
Udenrigshandelsministeriet instrueres om at
udforme et dokument, så det ser ud som DKP
køber maskinerne.38 En sådan ydelse fra SU-
KP til et broderparti fandt sted på mange pla-
ner, men belastede ikke Sovjets valutaindtje-
ning på samme måde, som bevillinger i dollars.

I 1957 var fonden på 5,5 mio $. Det år var
støtten til PCI nået op på 2,635 mio, hvortil
kom et ekstra tilskud på 500.000$ direkte fra
SUKP. Finnerne fik igen en halv mio, NKP fik
45.000, SKP fik 40.000 og DKP fik hele
65.000$, eller 448.500 kr, svarende til ca. 3,96
mio kr. i dagens mønt. Et betragteligt beløb.39

Det er klart, at finnerne spillede en vigtig
rolle på tilskudslisten. Efter åbningen af de
russiske arkiver har den sovjetiske interesse
for Finland fået nye dimensioner. Således har
Hannu Rautkallio fra universitetet i Tampere
skrevet en bog om den sovjetiske indflydelse
på finsk politik i 60'erne.40 I sin bog mener
han at kunne dokumentere ved dokumenter,
som desværre kun han har set i Moskva, at
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Urho Kekkonens taler om et neutralt, atomfrit
Norden blev skrevet i Moskva. I den sammen-
hæng peger han på, at Kekkonens taler om sa-
gen fra 1963 og 1965 i virkeligheden foregri-
bes at et initiativ foretaget i fællesskab i Nor-
disk Råd af den finske kommunist Hertta Ku-
usinen og Aksel Larsen i 1961 for at hindre
USA i at få atombevæbnede baser i Norden.
Dette forslag, skriver Rautkallio var udformet
i Moskva og udtrykte kun, hvad Kruscev sag-
de i Riga i 1959. Videre skriver han, at Lar-
sens arbejde for russerne blev fremmet af, at
hans parti, SF, blev understøttet af SUKPs
CK. Rautkallio henviser her dels til, at SF og
det finske udbryderparti fra Socialdemokratiet
TPSL i oversigter fra SUKPs CK blev behand-
let på samme måde og dels til den russiske
ambassadør i Finland, A.V. Zakharovs dagbog
for 18.4.61. Umiddelbart stiller jeg mig tviv-
lende overfor Rautkallios fremstilling. Sagen
er jo den, hvad han næppe ved, at Aksel Lar-
sens neutralitetsforestillinger jo allerede var
udviklet før bruddet med DKP. Dertil kom-
mer, at jeg tvivler på, at Larsen ville bringe sig
i en situation, hvor russerne ville have en mu-
lighed for politisk afpresning. Og endelig er
det ikke sikkert, at Zakharov havde adgang til
papirer om udbetaling af penge - udover be-
løbene til de finske organisationer - da disse
papirer havde højeste klassifikationsbetegnel-
se, osobaja papka, særligt charteque.41 Fra en
person, som ønsker at være anonym og som i
60'erne arbejdede i SUKPs udenrigsafdeling
med Skandinavien, har jeg fået bekræftet, at
SF ingen støtte fik. Faktisk ønskede SUKP at
have en forbindelse til SF. Således havde Boris
Ponomarev i 1961 en samtale med Aksel Lar-
sen, men DKP modsatte sig kontakter mellem
SUKP og SF, og herved blev det.

Støtten i 1960'erne
De oplysninger, som vi yderligere har om un-
derstøttelsen af DKP er begrænsede, når det
drejer sig om det årlige 'grundtilskuds' størrel-
se. Men via Loupan og Lorrains undersøgelse
kender vi til udviklingen i det samlede beløb
og ikke mindst til understøttelsen af PCF. Det

samlede beløb udviklede sig efter SUKPs 20.
kongres således:

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

6,8 mio $
9mio$
9,05 mio $
10,5 mio $
11,05 mio $
14,65 mio $
15,75 mio $42

I 1962 holdt kineserne op med at betale til
fonden. I 1966, efter Breznev havde overtaget
magten, blev fonden omdøbt til Den internati-
onale fond for hjælp til venstre- og arbejderor-
ganisationer, og bortset fra kineserne indgik
de samme deltagere som indskydere.

Loupain og Lorrain offentliggør understøt-
telsesdokumentet for 1969. Det år udgjorde
det samlede beløb 16,5 mio $, hvoraf SUKP
betalte de 14, mens tjekkerne, rumænerne,
polakkerne og ungarerne betalte hver
500.000$ og bulgarerne 350.000 og østtysker-
ne 200.000. Når østtyskerne bidrog med så re-
lativt lidt, så skyldes det formentlig, at SED
det år bidrog kraftigt til dannelsen af det nye
vesttyske kommunistpart, DKP. PCI toppede
det år listen med 3,7 mio $, mens PCF fik 2
mio $ og det amerikanske parti (CPUSA) fik
1 mio. Der er 34 modtagere på listen, hvori-
blandt man mærker sig Lelio Basso og hans
PSIUP, som fik 700.000$. Basso havde over-
taget positionen som understøttelsesværdigt
parti efter Pietro Nenni i 1963 gik ind i en
kristdemokratisk ledet regering.

Det danske DKP fik i 1969 100.000$.43 Det
var efter gældende kurs 750.000 kr., hvilket i
1992-kr. vil sige så meget som 3,75 mio. I
1957 fik DKP 65.000$ svarende til 3,96 mio
1992-kr. Tilskuddets størrelse henover de 12 år
kan have fluktueret, men formentlig har der
været tale om en jævn stigning i dollars, men
et ret konstant kronebeløb. Det var jo 12 hårde
år i DKPs historie, hvor partiet måtte kæmpe
for at holde avisen i live. Samtidig lagde det
svenske parti kursen om, da C.H. Hermansson
overtog formandsposten efter Hilding Hag-
berg. Hermansson markerede sin uafhængig-
hed ved ikke at ville modtage økonomiske til-

9
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skud. Det norske parti fortsatte en langsom,
men sikker udvikling mod nulpunktet. Dette
gjorde samlet DKP til et mere interessant par-
ti, kendt som det var for sin loyalitet.

Ser vi på de andre økonomiske tilskud, som
figurerer i SUKPs CK-arkiv i det særlige
kartotek over beslutninger, så ser vi følgende:
15. maj 1958 får DKP 20.000 rubler (R)
vekslet til gældende kurs efter ansøgning. Den
gældende kurs var 4 R= 1$. Den 24. februar
1959 får DKP 10.000 rubler vekslet til danske
kr. Den 13. juli 1959 telegraferer SUKP til
DKP: "Meddel Nørlund, at hjælpen til udgi-
velsen af SUKPs historie på dansk er god-
kendt". Hjælpen bestod i 50.000 danske kr. el-
ler 493.000 1992-kr. Og den 6. februar 1960
telegraferes: "Meddel Jespersen og Nørlund,
at deres forespørgsel om hjælp til udgivelsen
af Marxismen-leninismens grundlag er god-
kendt". Her bestod hjælpen også i 50.000 kr.
Samtidig besluttes det, at organisere 5-6 ugers
kurser for ledende danske kammerater i marx-
ismens-leninismens teori. Det bliver efter-
hånden en yderligere indkomstkilde for DKP.
Kurserne er nemlig gratis for partiet, men par-
tiet opkræver gebyr i danske kr. hos de med-
lemmer, som skal deltage. Disse gebyrer går
direkte i partikassen. Forslaget om kurserne
kom iøvrigt fra DKP selv. Den 28. september

1960 får DKP 12 dokumentarfilm af SUKP til
en værdi af 100.000 rubler. Og den 17. de-
cember 1960 bevilges efter forespørgsel fra
DKPs CK 16.570 rubler til veksling.44 Såvidt
var kartoteket over beslutninger tilgængeligt,
da jeg besøgte SUKPs CK-arkiv i 1993. Men
ser man på den oversigt, der er i Danica i
Rusland, hvor man haft uhindret adgang til
hele kartoteket, kan man se i stribevis af
ansøgninger fra DKPs CK, og før kopier af
dette materiale kommer til Danmark, kan vi
ikke sige noget sikkert om omfanget af denne
supplerende tildeling af tilskud.45

Støtten 1970-1990
I 1974 trak rumænerne sig efter en del trakas-
serier ud af den internationale fond. Samme år
blev der uddelt 18,4 mio $. I 1977 var fonden

på 18,7 mio $.I 1981 blev der uddelt 15,295
mio $. Det år toppede det amerikanske parti
med 2 mio $ i tilskud, PCF fik det samme,
mens finnerne fik 1,4 mio. Italienerne var ik-
ke på listen, og den afspejlede på flere andre
leder den interne udvikling mellem Moskva
og de kommunistiske partier. Således optræ-
der på listen det svenske Arbejdernes Kom-
munistparti med et tilskud på 100.000$. Det
er ikke det 'gamle' kommunistparti VPK, men
det nye gammelkommunistiske parti. Det nor-
ske parti fik 50.000$, mens DKP var blevet nr.
11 på listen med et tilskud på 350.000$.46

Selvom dollarens fald var mærbart fra 1970 til
1980, så det immervæk 1,97 mio kr. i 1980 el-
ler 3,75 mio i 1992.

Den internationale fond nåede i 1985 op på
20,35 mio $, men reelt faldt dens værdi i løbet
af 80'erne, selvom den steg nominelt, fordi
dollaren faldt hele tiden. Det kan også udtryk-
kes på den måde, at under Gorbacev faldt til-
skuddet for helt at forsvinde med Sovjetunio-
nens opløsning efter kuppet i 1991. Det er sto-
re beløb, som gennem tiderne har fundet vej til
især de vesteuropæiske partier. Loupan og Lor-
rain har beregnet PCFs samlede direkte tilskud
fra 1950-1990 til 50 mio $. Omregnet til 1993-
francs fik PCF i alt en milliard francs. Men
som allerede omtalt tidligere var der andre for-
mer for tilskud, som ikke figurerer i disse li-
ster, som jeg her har citeret fra. Således kan
Loupan og Lorrain dokumentere, at russerne
gav gratis avispapir til trykningen af L 'Huma-
nité og Drapeau rouge. Mellem 1982 og 1989
drejer det sig om 4.058 tons47 gratis papir.

Andre støtteformer
Også for DKP har der været tale om mange
indirekte kilder til hjælp. Jeg har tidligere
nævnt trykkemaskine og sættemaskiner, som
blev foræret til partiet. I 1969 fik Land og Folk
igen en ny trykmaskine forærende fra DDR.
Jeg har nævnt kursusvirksomheden, hvor
partimedlemmer blev sendt på skolingsophold
i Sovjet (og i DDR), som var gratis for partiet,
men hvor partiet opkrævede deltagergebyr.

Også gennem partiets forlag kom der store
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tilskud. Det startede allerede i 30'erne med
Mondes Forlag, som udgav de stenografiske
procesberetninger fra to af Moskvaprocesserne
betalt helt og holdent af russerene. Både forla-
get Mega, forlaget Sputnik og forlaget Tiden
fik store tilskud til udgivelse af russiske bøger
i Danmark. Tilskuddene kunne enten bestå i
kontante summer til produktion i Danmark, i
gratis oversættelser fra russisk, eller i at forla-
get aftog bøger som helt og holdent blev pro-
duceret i Sovjet og overdraget billigt til salg i
Danmark. I en sådan forretningspraksis kunne
der lægges tilskud ind på forskellig vis. Hvis
man kunne overbevise russerne om, at det var
helt urealistisk at kunne udsende Lenins ud-
valgte værker på dansk, kunne det bringe
trykningstilskuddet derop, hvor der var tale
om et maskeret tilskud til partiet. Men også
oversættelseshonoraret kunne sættes op.

I 1961 startede partiet udgivelsen af tids-
skriftet Verden Rundt, der fra 1963 udsendtes
som en del af tidsskriftet Tiden. Her blev der
bragt artikler fra den kommunistiske verdens-
bevægelse. Tilskuddet til trykningen af Verden
Rundt har givet været med til at betale for Ti-
den. Der er flere udsagn om, at Ib Nørlund
simpelthen havde penge med hjem fra Prag til
financiering af Tiden. Parallelt hertil kan det
nævnes, at russerne abonnerede på et stort an-
tal Land og Folk, som hver dag blev fløjet til
Moskva. Ikke for at tilfredstille et sultent,
dansklæsende marked, men i ren og skær sub-
ventionsøjemed. I rækken af indirekte tilskud
bør også nævnes de mange ferieophold, som
danske ledende kommunister har været på i
Sovjet eller i andre østbloklande. Og de fore-
dragsturneer de var på derovre, hvor de blev
rigeligt betalt. Og huskes bør også venskabs-
foreningerne, som i sin sidste udgave havde til
huse i Vester Voldgade med butikken Sputnik.
Driften af venskabsforeningerne har jeg slet
ikke omtalt, men der er ingen tvivl om, at de
var helt og holdent betalt af russerne.48

DKP - et parti på støtten
Et nærliggende spørgsmål er, hvordan så store
midler kanaliseres ind i en organisation som

DKP, hvorfor så få kendte til det og hvordan
det påvirkede organisationen. Af dem, jeg har
talt med synes der at herske enighed om, at
DKPs trykkeri Terpo Tryk var en vigtig kanal
for tilførsel af russiske penge. Trykkeriet fik
simpelthen store trykkeordrer fra russerne,
som de udførte til overpris. Arbejdet blev ud-
ført bedre end i Sovjet, men prisen var mange
gange over det, som man kunne få det for i
Milano eller Lissabon. Overfaktureringen var
på den måde et bevidst tilskud til DKP. Nogen
gange udeblev betalingen og partiets formand,
Knud Jespersen, Jørgen Jensen eller Ole Sohn,
måtte en tur til Moskva for at redde partiet fra
fallit. Om Terpo var den vej, som blev brugt
for de beløb, vi finder på udbetalingslisterne,
er imidlertid uvist. Muligvis er der tale både
om tilskud gennem overfakturering og gen-
nem kontante tilskud. KGB-chefen i Køben-
havn i 60'erne og 70'erne, Mikhail Petrovic
Lubimov, har således i avisinterviews udtalt,
at han udbetalte kontante tilskud til Knud
Jespersen. Og den tidligere omtalte anonyme
kilde, som i 60'erne arbejdede i SUKPs uden-
rigsafdeling med Skandinavien, har bekræftet,
at KGB blev brugt til pengetransporter.

Historier om Moskvaguldet har udgjort en
fast bestanddel af DKPs pressehistorie. Når
man har kunnet afvise historierne netop som
historier, hænger det sammen med, at kun me-
get få har været vidende om, hvad der egentlig
foregik og hvordan det foregik. De få, der vid-
ste, har ikke haft nogen interesse i at fortælle,
fordi de selv var implicerede. På samme måde,
som Aksel Larsen ikke fortalte om Arne Mu-
nch-Petersen, fortalte han heller ikke om pen-
gene, fordi det ville belaste ham selv. Detalje-
rede regnskaber blev aldrig forelagt CK. Regn-
skabernes detaljer kendte kun en lille kreds be-
stående af kasserer, forretningsfører, formand
og revisor. Når regnskaberne var blevet revide-
ret blev hovedtallene forelagt partiets ledelse.

Hvilken effekt havde pengene på DKP? Det
er naturligvis svært at kortlægge, men givet er
det, at pengene udover at lette partiets økono-
miske situation også gav det problemer. Penge-
ne gav partiet en falsk fornemmelse af mulig
rækkevidde og et oppustet bureaukrati. I 1970'-
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erne var der opimod 100 ansatte i DKP-kon-
cernen, og selvom de to trykkerier krævede en
del typografer og litografer, var der uforholds-
mæsigt mange ansatte til 10.000 medlemmer.
Det gjorde de ansatte meget lidt omkostnings-
bevidste, siger en tidligere funktionær i partiet.
Og det medførte f.eks., at Terpo Tryk ikke var
noget konkurrencedygtigt trykkeri. Det kunne
være dobbelt så dyrt at få noget trykt der, som
på et af de store provinstrykkerier.

Man kan stille sig det spørgsmål, om der
ville have været et kommunistisk parti i Dan-
mark uden russisk tilskud. Det er naturligvis
ikke til at besvare seriøst. Men givet er det, at
havde der eksisteret et selvberoende kommu-
nistisk parti i Danmark, havde det haft et me-
get mere beskedent omfang og måttet leve
med en meget mere begrænset stab. Land og
Folk havde næppe overlevet 1958.

Man kan også stille sig det spørgsmål:
hvorfor betalte russerne astronomiske summer
i både dollars og rubler for at holde en kom-
munistisk bevægelse kørende? Der er næppe
megen tvivl om svaret i den første tid. Lenin
satsede gennem Komintern på at bryde den
isolation, den russiske revolution var kommet
i ved den dødfødte revolution i Tyskland.
Hvornår dette forhold ændrede sig, er svært at
sige. Troede Stalin således selv på, at han sti-
lede mod kommunismen og at Komintern var
et redskab til verdensrevolutionens gennem-
førelse? Det er svært at svare entydigt på. I
hvert fald satte han sin egen og systemets
overlevelse over alt andet. Det er imidlertid
givet, at ledelsen i Sovjet på ét eller andet
tidspunkt må have stillet sig spørgsmålet om
det formålsrationelle i at holde liv i en kom-
munistisk bevægelse, som ikke kunne fungere
i samme målestok uden tilskud. Og set i det
perspektiv, at den kommunistiske bevægelse
var en slags supplement til udenrigstjenesten,
en slags frivilligt korps til reklametjeneste for
Sovjet, er udgiften vel i en størrelsesorden,
hvor den er til at forstå. Men spørgsmålet er
vel snarere, om det giver fuld mening kun at
ville forstå forholdet formålsrationelt. Ideolo-
gisk kamp er vel for alle de store nationer for-
bundet med både illusion og også løgn. Det

gælder eksempelvis typisk for den amerikan-
ske ideologiske offensiv for demokrati. Jeg
tror, at man må regne med, at i hvert fald en
del af svaret ligger i den byzantinske karakter
ved den sovjetiske offentlighed. Den kommu-
nistiske ideologi ('marxismen-leninismen') var
den eneste tilladte tankeform. Det betød ikke
nødvendigvis, at der var konsensus omkring
den, men terroren gjorde, at andre tankefor-
mer hele tiden blev forsøgt undertrykt. Det
gav vel også en del af det gamle, nu i virkelig-
heden forældede tankegods, en vis inerti
måske også forbundet med en vis nostalgi.
Sådan som amerikanerne har det med deres
revolution og borgerkrigen.
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For as long as Communist parties have

existed, the question of whether or not they

were financed by the Russians has been de-

bated. Communists themselves always hotly

denied any such financing. On the basis of

documents in the Russian archives the article

demonstrates that the Danish Communist Party,

the DKP, was probably financed in this way

throughout its existence. Light is shed on the

actual amounts involved, and their life-and-

death importance to the DKP is discussed.
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