
Kul, tankskibe og
storpolitik
Per Boje, Marianne Rostgaard,
Mogens Rüdiger: Handelspoli-
tikken som kampplads under
Den Kolde Krig. Aalborg Uni-
versitetsforlag 2012. 424 s., 299
kr. ISBN: 978-87-7112-018-9.

Danmarks handel med Øst-
europa efter 1945 fylder

ikke meget i statistikkerne; vi
handlede jo helst så lidt som
muligt med fjenden. Forkert:
Opfattelsen passer lige så lidt
på Den Kolde Krigs periode
som på den forudgående be-
sættelsestid.

Midt i 1950’erne, medens
Danmark og det øvrige Vesteu-
ropa kæmpede med eftervirk-
ningerne af den anden ver-
denskrig i form af forsynings-
problemer, valutaknaphed og
eksportvanskeligheder, forestil-
lede den kommunistiske forfat-
ter Hans Kirk sig rationalet
bag den socialdemokratiske re-
gerings amerikansk orienterede
handelspolitik: “Har man sagt
a, må man også sige b, og vi
har jo taget mod marshallhjælp
[…] Der var stillet [amerikan-
ske] krav til en fredelig lille na-
tion, og de kyndige var klar
over, at kravene måtte opfyldes,
ellers blev vi kvalt økonomisk.
Man ville ikke få dollarhjælp
og ikke kunne købe råstoffer til
industrien, og resultatet ville
hurtigt blive en katastrofe. Det
vil sige – en udvej var der jo.
Man kunne lægge sin handel-
spolitik om, handle med øst,
som man nu handlede med
vest. Det lod sig gøre, der var
ikke det mindste i vejen for det.
Det ville tilmed give større
økonomisk udbytte, for hvor
længe kan et lille land blive ved
at sælge levnedsmidler til Eng-
land til underpris og købe kul

og industrivarer til overpris?
Men vi er et vesteuropæisk kul-
turland, og vor plads er ved
USA’s side, altså lader det sig
alligevel ikke gøre.”

Når den gode Hans Kirk rig-
tig var i stødet, som her i Klit-
gaard og Sønner (1958, s. 178-
80), kunne han gerne se tinge-
ne så klart, at han nærmest lod
sig blænde. For ganske vist
havde han ret i, at amerikaner-
ne også forfulgte egne interes-
ser, når de uddelte Marshall-
hjælp. At USSR til gengæld
handlede uegennyttigt og uden
politiske motiver, skulle man
nok være kommunist for at tro,
og jo, det lod sig faktisk gøre at
handle med østblokken, selv
mens Den Kolde Krig var på
frysepunktet – og det var vel at
mærke Danmarks socialdemo-
kratiske og borgerlige regerin-
ger, der insisterede på at gøre
det, mens russerne og amerika-
nerne lagde alle mulige bureau-
kratiske og politiske hindringer
i vejen. Det er hovedresultatet
af Per Boje, Marianne Rostga-
ard og Mogens Rüdiger ind-
sigtsfulde undersøgelser.

Handelspolitikken er ved si-
den af diplomatiet den klassi-
ske disciplin i trans- eller inter-
national historie. Men når det
kommer til Danmarks forhold
til udlandet under den bipo-
lære konfrontation efter den
anden verdenskrig, har han-
delsrelationerne gerne stået i
skyggen af de politiske og mili-
tære udredninger. Var handels-
politikken helt underlagt sik-
kerhedspolitikken som en slags
‘økonomisk krigsførelse’? Eller
var der tale om et særligt råde-
rum, en art handelspolitisk au-
tonomi, som først og fremmest
udviklede sig efter importbe-
hov og eksportinteresser? Det
er væsentlige spørgsmål, og det
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var derfor en god beslutning,
Syddansk Universitet tog, da
man bevilgede en del af  penge-
ne fra koldkrigsundersøgelsen
(2004) til en udforskning af det
vigtige spørgsmål, hvordan
økonomiske og forsyningsmæs-
sige interesser påvirkede politi-
ske beslutninger, og hvordan
politiske interesser enten befor-
drede eller stod i vejen for øko-
nomiske målsætninger.

Den første periode fra 1945
til 1950’ernes slutning må med
denne bog siges at være dækket
ind. Bogen er lagt an som tre
selvstændige undersøgelser,
hvori Per Boje præsenterer en
næranalyse af udviklingen i
handelen mellem Danmark og
Østeuropa, Mogens Rüdiger
leverer en tolkning af Coordi-
nating Committee, som forsøg-
te at styre (og begrænse) Dan-
marks handel med Østeuropa,
og Marianne Rostgaard be-
handler de sovjetiske forsøg på
at påvirke den danske opinion i
forbindelse med handelsfor-
handlingerne. Der rundes af
med en kort, fælles sammenfat-
ning, der perspektiverer de tre
undersøgelser.

Per Bojes undersøgelse (125
s.) er lagt an som en analyse af
de overordnede linjer i det han-
delspolitiske forhold mellem
Danmark og dets vigtigste øst-
europæiske partnere, USSR og
Polen, men er i realiteten i lige
så høj grad et mikrohistorisk
studie af handelsforhandlin-
gernes forløb og resultater i
form af aftalte produkttyper,
kvoter og priser og bringer i
den forstand mindelser om Si-
gurd Jensens analyse af de
dansk-tyske handelsforhand-
linger under besættelsen
(1971). Bojes gennemgang af
Udenrigsministeriets akter af-
dækker et forløb, der først og

fremmest var karakteriseret
ved pragmatisme. Danmarks
path dependence tilbage fra
neutralitetstiden tilsagde lan-
dets beslutningstagere efter
1945 at tage de handelspartne-
re, man kunne få, og erfarin-
gerne med den nødtvungne, in-
tensive handel med Nazitysk-
land havde lært dem ikke at ha-
ve fine fornemmelser, hvad an-
gik handelspartnernes politiske
system.

Vigtigere ting end ideologi
stod nemlig på spil. Det tyske
marked var faldet bort, forsy-
ningssituationen var uafklaret
og forblev sådan i mere end 10
år, ligesom mange varer forblev
rationeret. USA trådte ganske
vist til med Marshallhjælp,
men det var svært at få ekspor-
ten på gled, og erhvervsliv, po-
litikere og embedsfolk var nødt
til at udvide feltet – det er læn-
ge før Romtraktaten og EFTA
fik skabt det institutionelle
grundlag for en øget samhan-
del mellem de vesteuropæiske
lande. Forventningerne til han-
delen med Østeuropa var der-
for ganske høje i de første ef-
terkrigsår, og man gik til sagen
med optimisme og en fast vilje
til at adskille handelspolitiske
interesser fra sikkerhedspoliti-
ske. Handelsaftaler med Polen
og USSR i hhv. 1945 og 1946
åbnede ballet, disse to lande
forblev, sammen med DDR,
Danmarks vigtigste østeuro-
pæiske handelspartnere (om
end man hellere bandt sig til
Polen end til USSR), og polske
kul samt korn, foderstoffer og
gødning fra USSR var i de føl-
gende år godt på vej til at ud-
fylde det tomrum, det tyske
sammenbrud havde efterladt,
ligesom danske maskiner, mo-
torer og forædlede fødevarer
(og salte sild) gik den anden

vej. Rammerne var også de
samme som under krigen,
nemlig bilaterale rammeaftaler
på kompensationsbasis og en
clearingkonto i Nationalban-
ken. Handelskrigen mellem
Danmark og Storbritannien i
1947 gav Østersøhandelen et
ekstra skub og viste, hvor vig-
tigt det var at opdyrke alterna-
tive markeder.

Danmarks handelspolitik
var dikteret af et ønske om at
opnå større uafhængighed og
en højere grad af industrialise-
ring, ligesom Socialdemokrati-
et ønskede at tage luften ud af
DKPs agitation, jf. Hans Kirk-
citatet ovenfor. Også fagbevæ-
gelsen pressede på for at sikre
arbejdspladser, ikke mindst i
værftsindustrien, hvor kommu-
nistiske tillidsmænd udfordrede
NATO-linjen under henvisning
til arbejdsløsheden (og som se-
nere, midt under Koreakrisen,
leverede tank- og køleskibe til
USSR trods indædt ameri-
kansk modstand). Den Kolde
Krigs eskalering i foråret 1948
forhindrede derfor ikke indgå-
elsen af en større handelsaftale
med USSR et par måneder se-
nere.

Danmarks eksport til Østeu-
ropa nåede i perioden dog kun
undtagelsesvis over 300 mio.
kr., medens importen derfra ty-
pisk lå mellem 300 og 400 mio.
kr. Når det i 1950’erne ikke
lykkedes at bringe samhande-
len op i et større omfang,
skyldtes det stormagtsinteres-
ser, der lå uden for den danske
regerings indflydelse. Som en
lus mellem to negle måtte man
leve med, at amerikanerne af
militærstrategiske årsager ned-
lagde veto mod udførslen af en
række danske varer østpå,
mens USSR på sin side forsøg-
te at presse danskerne til at
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indse det ufordelagtige i afhæn-
gigheden af amerikanerne,
hvilket man kunne gøre ved at
afgive importønsker på varer,
man vidste, Danmark ikke
kunne opnå amerikanernes til-
ladelse til at eksportere. Til
gengæld påviser Boje, hvordan
man fra dansk side, trods pro-
blemer med kvaliteten, holdt
fast i de polske kul på bekost-
ning af amerikanske, der sim-
pelthen var for dyre. USA kræ-
vede nemlig, at halvdelen af le-
verancerne skulle ske med
amerikanske skibe (deri havde
Hans Kirk ret), og fragtraterne
drev priserne i vejret. På dette
tidspunkt opfattede de vestalli-
erede Danmark som NATOs
svageste led på grund af lan-
dets valutaknaphed.

Efter Koreakrigens ophør i
1953 øjnede danskerne igen
muligheder østpå; samme år
fornyedes handelsaftalen med
USSR fra 1947, men 1950’er-
nes sidste halvdel blev mere og
mere præget af liberaliseringen
det vesteuropæiske marked, og
trods en kortvarig stigning i
handelen med USSR fra 1956
kunne hverken russerne eller
polakkerne i realiteten konkur-
rere længere.

Per Bojes bidrag skaber godt
overblik over periodens danske
forsøg på at orientere sig på ny
i den umiddelbare efterkrigstid
og begyndende kolde krig. I af-
snittet om “Danmark og det
tyske Storrum” knyttes der
ganske vist tråde til den fore-
gående periode; en skam er det
kun, at analyserne af Dan-
marks økonomiske forhold til
det nazistiske Tyskland under
den anden verdenskrig, der ud-
kom i 2005, ikke er udnyttet.
Også i 1933-1945 måtte Dan-
mark jo tilpasse sig den nær-
meste totalitære stormagt, og

der må kunne siges noget sub-
stantielt om kontinuiteten i dis-
se forhold mellem 1933 og
1960. Handelsaftalen med US-
SR i det afgørende år 1940 er
heller ikke kommet med, skønt
den er et godt eksempel på den
stadige vilje til at handle med
USSR trods ideologiske barrie-
rer. Et komparativt perspektiv
havde også været nyttigt: Hvor-
dan håndterede de øvrige euro-
pæiske NATO-lande handels-
embargoen? Handlede dan-
skerne mere eller mindre med
Warszawapagtlandene end de
øvrige vestlige lande gjorde?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Mogens Rüdigers del (94 s.)
forfølger NATO-sporet og af-
dækker Danmarks rolle i Co-
ordinating Committee, som
landet deltog i fra januar 1950,
med udgangspunkt i organisa-
tionens egne arkiver. Afsættet i
litteraturen er især Tor Egil
Førlands analyse af organisati-
onen fra 1991 (mens samme
forfatters bog om CoCom,
Cold Economic Warfare fra
2010, ikke er kommet med).
Rüdiger konstaterer med rette,
at datidens skarpe skelnen mel-
lem økonomisk krigsførelse og
strategisk eksportkontrol van-
skeligt lader sig opretholde i
tilbageblik. Pointen var den, at
det ikke gav mening for USA
at forsyne Vesteuropa med
Marshallhjælp, hvis store dele
af varerne endte i Østeuropæ-
iske lande i form af reeksport.
Restriktionerne skærpedes
imidlertid fra amerikansk side
efter Koreakrigens udbrud i en
grad, der nærmede sig økono-
miske sanktioner, hvad man re-
agerede på med bekymring i
København, hvor man mente
at have tilsluttet sig et NATO,
der ikke skulle tjene offensive
formål.

Marianne Rostgaards under-
søgelse (158 s.) har, i bogens
nok vanskeligste del, til formål
at afdække den sovjetiske ‘pub-
lic diplomacy’, altså forsøgene
på at påvirke den danske opini-
on i en mere sovjetvenlig ret-
ning. I overensstemmelse med
bogens overordnede tema dog
kun for så vidt angår sammen-
hængen med handelsforhand-
lingerne. Det er en kunstig beg-
rænsning, der da heller ikke la-
der sig opretholde i Rostgaards
kapitler, som naturligt koncen-
trerer sig, ikke bare om de rela-
tivt forudsigelige avisdebatter
om handelsaftalerne, men også
om tidens delegationsrejser, rej-
sereportager og udstillinger.
Tankskibssagen oprulles endnu
en gang, denne gang i skikkelse
af et klassisk opgør mellem
kommunister og socialdemo-
krater, hvor førstnævnte pres-
sede på for at vise, hvordan et
større handelssamkvem med
USSR kunne skabe danske ar-
bejdspladser, medens modpar-
ten søgte at afsløre DKPs un-
derliggende politiske dagsor-
den. Og hvor den sovjetiske
politik i de første efterkrigsår
lukkede af for dialog med klas-
sefjenden og primært var rettet
mod en styrkelse af DKP’ernes
kampgejst, konkluderer Rost-
gaard overbevisende, at strate-
gien efter Stalins død ændredes
i retning af større åbenhed
over for vestlige besøg og tiltro
til, at en venskabelig konkur-
rence ville vise Vesten, i over-
ensstemmelse med tesen om
den fredelige sameksistens, at
USSR præsterede ligeså godt
på vareproduktionen – og ef-
terhånden også bedre. Af
åbenlyse årsager slog også den-
ne strategi fejl. Ikke bare fordi
den sovjetiske industriproduk-
tion dermed kom til at skilte
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med sine mangler, men også
fordi det glansbillede, DKP
havde forsøgt at opbygge om
det sovjetiske samfund krakele-
rede; f.eks. viste det sig, at sov-
jetiske skoler ikke var spor
progressive men tværtimod var
mindst ligeså autoritære og
centralistiske som de danske.

Rostgaard påpeger tre pro-
blemer, der hidtil har været for-
bundet med undersøgelser af
emnet: Tendensen til at betrag-
te det dansk-sovjetiske forhold
isoleret og uden for den inter-
nationale kontekst, det metodi-
ske problem, der består i at tol-
ke den danske regerings politik
som en afspejling af sovjetisk
påvirkning, samt det generelle
problem i kontekstsvage analy-
ser. I forlængelse heraf lader
hun sin undersøgelse indgå i en
gennemgående kritik af Bent
Jensens ideologisk styrede
fremstilling af emnet i hans
Bjørnen og Haren (1999), mest
markant i den indledende
forskningsdiskussion (s. 246-
48). Hendes kritik kan implicit
rettes mod Jensens Ulve, får og
vogtere (2014), som genbruger
materialet fra Bjørnen og Ha-
ren. Medens det selvfølgelig er
korrekt at inddrage konteksten,
skal man imidlertid være for-
sigtig med at konkludere ud fra
konteksten, hvad Rostgaard
ind imellem gør sig skyldig i –
f.eks. tolker hun stålfast Gal-
lupmålinger fra sommeren
1948 (som havde vist en for-
stærket neutralisme i befolk-
ningen) som et resultat af, at
bekymringen over forårets in-
ternationale kriser var aftaget
(s. 263). Det er formentlig rig-
tigt; vi kan bare ikke sige noget
sikkert om det. I delkonklusio-
nen hævdes det, at konkurren-
cen mellem de to samfundsbil-
leder, USA og USSR hver især

præsenterede, skulle have gjort
sig gældende hvad angik
“kunst, arkitektur, boligens
indretning og det liv der leve-
des i boligen, om uddannelses-
systemer og børneopdragelse”
(s. 389). Dén analyse leder man
nu forgæves efter; det samme
gælder påstanden, at det skulle
være lykkedes at overbevise
danskerne om USSR som fred-
selskende nation (s. 389 og
394). At de få rejsereportager
hævdede det er én ting, men
slog billedet igennem i offent-
ligheden?

Det er til gengæld vigtigt at
fremhæve Rostgaards pointe,
at det er forsimplet at opstille
tidens handelspolitiske diskus-
sioner som en kamp mellem at-
lantisk orienteret pro-amerika-
nisme og sovjetisk influeret an-
tiamerikanisme og neutralisme.
Med den velkendte DKP-und-
tagelse var den danske befolk-
ning udtalt på vestlig side, hvis
den skulle vælge. Sagen er blot,
at mange betragtede handelen
med Østeuropa som et middel
til at skaffe ikke bare råvarer
men også storpolitisk afspænd-
ing. Og det behøvede man jo
ikke være DKP’er for at mene.

Efter 1960 svandt handelen
med Østeuropa ind i takt med
de vesteuropæiske og ameri-
kanske markeders stigende be-
tydning, og det er således et na-
turligt tidspunkt at afslutte un-
dersøgelsen. Men faktisk faldt
den relative betydning af Dan-
marks samhandel med Østeu-
ropa fra 11% i 1947 til 5% i
1951 (s. 177). Skyldtes det nu
CoCom-samarbejdets restrikti-
oner? Koreakrigens udbrud?
Besvær med at skaffe varer
“den anden vej”? Manglende
sovjetisk evne til at påvirke opi-
nionen i den ønskede retning?
Det er ikke så enkelt at få svar

på i bogen, men det var jo net-
op her, man gerne skulle kunne
få et overblik over, hvornår og
i hvor stort et omfang f.eks.
CoComs politik influerede på
de enkelte handelsaftaler, og
hvornår de danske forhandlere
kunne være ligeglade. Eksem-
plet er bragt, fordi det illustre-
rer, at det ikke er lykkedes lige
godt at koordinere bogens tre
undersøgelser. Til gengæld er
de tre forfattere nødt til at be-
handle de samme forhandlings-
runder, den samme tankskibs-
sag og de samme politiske
overvejelser. Gentagelserne er
mange og har været umulige at
undgå i en bog med denne
struktur.

Hvis handelspolitik kan til-
kendes en vis autonomi i inter-
national politik, må konklusio-
nen være den, at Danmarks
militære allierede med USA i
spidsen anerkendte landets for-
syningsvanskeligheder og dets
behov for at finde nye aftagere
og leverandører efter Tysk-
lands politiske og økonomiske
sammenbrud. Forstår man
derimod handelspolitik som en
underordnet funktion af sik-
kerhedspolitik og geopolitiske
interesser – og det kommer
man heller ikke uden om, skal
man følge bogens forfattere –
var Danmark, også på dette
felt, allieret med forbehold.

Det er pudsigt, som Den kol-
de Krigs fremmedgørelsester-
mer stadig præger analyserne
af perioden; det gælder også
her: Hos Boje tales der om
“Østblokken”, hos Rüdiger om
“Østlandene” (Rostgaards un-
dersøgelse handler udelukken-
de om USSR). Rivalen kaldes
blot “Vesteuropa”. Begrebet
“de kommunistiske lande” op-
træder også til overmål, skønt
de pågældende lande ret beset
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hverken var kommunistiske el-
ler kaldte sig sådan. Termen
må da efterhånden kunne par-
keres som et levn fra ameri-
kansk koldkrigspropaganda? I
bogen kaldes Nederlandene for
“Holland” på gammeldags ma-
nér. Fotografiet s. 379 er tem-
melig sikkert ikke fra 1995. Et
sag- og personregister mangler
desværre.

Men dette er småting. Trods
redundans præsenterer bogen
tre hver for sig grundige, afba-
lancerede og overbevisende un-
dersøgelser. Boje, Rostgaard og
Rüdigers bog er et godt ud-
gangspunkt for den analyse,
der fører Danmarks handels-
forbindelser med USSR og
Østeuropa op til 1989/91, og
som forhåbentlig kommer en
dag.

Joachim Lund

68-oprørets stemmer
Robert Gildea, James Mark 
og Anette Warring (red.): 
Europe’s 1968. Voices of Re-
volt. Oxford University Press,
Oxford, 2013. 382 sider. ISBN
978-0-19-958751-3.

Det er talt og skrevet meget
om 68’erne, denne hyllede

og utskjelte generasjon som i
1960- og 1970-årene gjorde
opprør mot autoriteter, tilstiv-
nede hierarkier, institusjoner
og konforme tenke- og leve-
måter. Her er nok en bok om
denne generasjonen, som har
fått æren for å ha bidratt til de-
mokratisering og liberalisering
av mellommenneskelige rela-
sjoner, men som også er blitt
beskyldt for med sin usunne
miks av hedonisme og voldsro-
mantikk å ha bidratt til å øde-
legge familien, utdanningsves-

enet, ja, for å undergrave selve
samfunnsfundamentet. 

Det originale ved Europe’s
1968. Voices of Revolt ligger
ikke først og fremst i at 68’ere
her selv kommer til orde og
forteller om sine erfaringer fra
sin ville ungdom, og dermed
får en sjanse til å forklare seg,
for ikke å si å angre seg. Det
originale ligger i at den ikke
kun handler om 68’ere i de
vestlige demokratier, men også
om de antiautoritære venstre-
orienterte opprørere i diktatur-
er i Sør-Europa og bak Jern-
teppet. Venstreopposisjonelle
bevegelser i 1960- og 1970-år-
ene var langt fra kun et vestlig
og sekulært fenomen, og i bok-
en stifter vi bekjentskap med
avantgardistiske tsjekkiske
kunstnere, sovjetiske og danske
hippier, militante søreurope-
iske arbeiderprester, polske
studentledere, selvproletari-
serte franske trotskister, island-
ske marxist-leninister, husok-
kupanter i London, opprørske
bønder, homoseksuelle aktiv-
ister, feminister, militærnektere
og streikende arbeidere, og
ikke minst en mengde student-
opprørere, trotskister og mao-
ister fra de ulike deler av Euro-
pa. Boken er en “kollektiv bio-
grafi” om 68’ere i Europa, bas-
ert på livshistorieintervjuer
med hele 500 aktivister fra 14
land: Frankrike, Italia, Vest-
Tyskland og Storbritannia, in-
kludert Nord-Irland, Danmark
og Island i vest, de høyreorien-
terte diktaturene Hellas og
Spania i Sør-Europa, og bak
Jernteppet; Polen, Ungarn,
Tsjekkoslovakia, Øst-Tyskland
og Sovjetunionen. 

Intervjuene med de gamle ra-
dikalere fra disse landene viser
det uendelige mangfold 1968
kan sies å representere både

som politisk og kulturelt opp-
rør. Her opptrer både berømte
og ukjente 68’ere, legendariske
organisasjoner og obskure
nettverk. Boken sikter mot å
desentrere 1968 vekk fra tradi-
sjonelle episentre som Paris og
Vest-Berlin ved å utforske peri-
fere men likevel viktige og
langvarige opprørssteder som
f. eks. den okkuperte klokke-
fabrikken Lip i Besançon, den
anti-militære kampanjen på
Larzac-platået i Massif  Central
og det antipsykiatriske forsøks-
prosjektet på mentalsykehuset i
Trieste. Ambisjonen om å de-
sentrere 1968 forhindrer likevel
ikke at enkelte land – fremfor
alt Frankrike – er overrepre-
sentert i utvalget, og i alle fall
blir denne leseren nysgjerrig på
å få vite mer om de islandske
opprørere som kun opptrer i
ett kapittel. 

Et av målene med boken er å
skape en sammenliknende
transnasjonal historie av feno-
menet 1968 i Europa. Den ser
på fellestrekk ved de politiske
og kulturelle opprørene i 1960-
og 1970-årene på tvers av lan-
degrensene og på interaksjoner
mellom aktivister fra ulike
land. Samtidig utforsker den
lokale og nasjonale særtrekk
ved opprørsbevegelsene. Slik
unngår den en nyere trend in-
nen historiografien der opp-
rørsåret 1968 – i likhet med
1989 – brukes som del av en
teleologisk fortelling som na-
turlig peker frem mot de for-
henværende kommunistiske
diktaturene i Øst- og Sentral-
Europa innlemmelse i EU etter
årtusenskiftet. Forfatterne vil
unngå en normativ historie-
skriving hvis mål er å minne
europeere om deres felles hi-
storie for å konstruere en felles
identitet og derigjennom nære
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den europeiske integrasjon.
For på tross av at 1968 var et
transnasjonalt fenomen, var
det betydelige nasjonale og re-
gionale forskjeller, for ikke å
snakke om ideologiske uover-
enskomster og kommunika-
sjonsproblemer mellom akti-
vistene. 

Boken er resultat av det
tverrnasjonale forskningspro-
sjektet “Around 1968: Activ-
ism, Networks, Trajectories”
(2007-2011) og er skrevet av 14
forskere. Sentral i forskergrup-
pen er historiker Anette War-
ring fra Roskilde Universitet,
som er medredaktør av boken
og som har bidratt til at de
danske opprøreres erfaringer er
godt representert. Boken består
av tre deler: I den første delen
beskrives aktivistenes vei inn i
opprøret, i den andre og mest
omfattende delen hvordan opp-
rørene foregikk, og i den tredje
og siste delen hvordan aktivist-
ene i dag ser på sitt opprør.

Aktivistenes egne forklaring-
er av hvorfor og hvordan “opp-
våkningen” skjedde har bemer-
kelsesverdig mange fellestrekk
på tvers av landgrensene. Det
er iøynefallende hvordan de
innskriver sin egen radikalise-
ring i et bredere kollektivt nar-
rativ om 1968. Etterdønning-
ene av 2. verdenskrig, anti-
fascisme, Den kalde krigen og
anti-imperialistiske kamper i
forhenværende kolonier danner
bakteppet for de fleste 68eres
beretninger. Verdensbegiven-
heter veves sammen med per-
sonlige erfaringer med reak-
sjoner på fattigdom og urett-
ferdighet, og konfrontasjoner
med undertrykkende institu-
sjoner, enten det er skolevesen,
politi, militæret, regjeringen,
familien eller kirken. Felles for
aktivistene fra de ulike deler av

Europa er følelsen av å tilhøre
en utvalgt generasjon som tok
et oppgjør med foreldregenera-
sjonens hykleri og likegyldig-
het. Selv om oppøret sjelden
rettet seg direkte mot egne for-
eldre, fantes en felles skuffelse
over at foreldregenerasjonen
hadde gitt opp kampen for en
bedre verden. 

Selv om fellestrekkene var
mange, var det forskjeller på
tvers av landegrensene, og bok-
ens forfattere er særlig opptatt
av forskjellene mellom 68’ere
som levde på hver sin side av
Jernteppet. De største forskjel-
lene mellom det vi for enkel-
hets skyld kan kalle Vest og Øst
som trekkes frem, var 68’ernes
forhold til marxismen. Etter-
som den proletariske revolu-
sjon i teorien var gjennomført i
Øst, var det ikke overraskende
mindre kraft i marxistiske be-
greper der enn i Vest. Som en
polsk aktivist uttrykte det: “For
oss var [det borgerlig-liberale]
demokrati en drøm, for dem
var det et fengsel” (s. 162). For-
skjellen forsterkes når 1968erne
i nåtiden reflekterer over sitt
opprør. De vestlige aktivistene
presenterer seg sjelden som
suksessrike politiske revolu-
sjonære, men trekker snarere
frem sin innsats for sosial libe-
ralisering og demokratisering,
friere sosiale konvensjoner og
likestilling. 68’ere fra tidligere
Warszawa-paktland tolker sitt
eget opprør som avgjørende for
Murens fall, som en tilbake-
vending til “demokratiske
europeiske idealer” og vestlig
liberal kultur, slik en ungarsk
68’er formulerer det. Selv om
andre ser mer kritisk på innfø-
ringen av markedsliberalisme
etter 1989, bærer mange av for-
tellingene preg av å represent-
ere seierherrenes historie. 

I etterpåklokskapens lys er
angeren langt mer fremtred-
ende blant 68’ere som gjorde
opprør i liberale demokratier.
Revolusjonen de kjempet så
hardt for kom jo aldri, mens
diktaturene falt i både Øst- og
Sør-Europa. Forfatterne kunne
med hell ha reflektert grundig-
ere over om angeren over egen
ungdoms dumskap er mer
fremtredende blant ytterliggå-
ende 68’ere med hang til det
totalitære, slik danske Michael
Kjeldsen eksemplifiserer, enn
blant mer demokratisk inn-
stilte sosialister. Som Morten
Thing, tidligere redaksjons-
medlem av Politisk Revy på-
peker i boken, har høyrefløyens
“demonisering” av 68’ere med
krav om bot og ruelse for å ha
støttet totalitære regimer, ført
til at det har blitt lite rom for
kritisk selvrefleksjon. At for-
henværende aktivister ikke
våger å kritisk reflektere over
egen aktivisme, hindrer en
fruktbar analyse som kan være
nyttig ikke bare for 68’erne
selv, men for venstrefløyens
fremtid, hevder han. Boken bi-
drar til en slik refleksjon ved å
gi plass til mange ulike fortel-
lerstemmer. I tråd med ideale-
ne fra “oral history” får boken
frem stemmer som ellers ikke
har blitt hørt. Det er de leven-
de førstehåndsberetninger om
aktivistenes subjektive erfarin-
ger og selvforståelse som står
sentralt, og det forutsettes til
en viss grad at leseren allerede
har kjennskap til sentrale trekk
ved 1968, venstrefløysbevegel-
ser og politisk kultur i hele Eu-
ropa. En leser som ikke allere-
de kjenner til for eksempel stu-
dentopprøret i Polen i 1968 ell-
er den islandske venstrefløyen i
1970-årene, må oppsøke annen
litteratur. Det hadde vært øn-
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skelig om boken hadde presen-
tert en oversikt over gangen i
oppøret i de ulike land som
kunne satt de personlige beret-
ningene i kontekst.

Boken har klart arbeiderhist-
orisk interesse: Militante ak-
sjoner på fabrikker i Italia,
England og spesielt Frankrike i
1960- og 1970-årene vies at-
skillig oppmerksomhet. Det er
derfor eiendommelig at det slås
fast at klasseperspektivet ble
mindre fremtredende etter at
opprørene i Frankrike, Polen
og Tsjekkoslovakia ble slått
ned i selve opprørsåret 1968.
Ifølge bokens narrativ mistet
68’erne troen på at arbeider-
klassen ville lage revolusjon og
gikk over til kultur- og livsstils-
orienterte opprørsprosjekter
ved å skape separate rom, som
for eksempel kollektiver, der en
forsøkte å realisere utopiene.
Dette stemmer nok for mange
av de intervjuede 68’erne, frem-
for alt desillusjonerte overklas-
segutter som forgjeves forsøkte
å oppildne fabrikkarbeidere til
klassekrig. Men dette må sies å
være en lettvint generalisering
ettersom 1970-årene var tiåret
for de “ville streiker”, og kan-
skje enda viktigere, at fagbeve-
gelsen opplevde en revitalise-
ring i dette tiåret. Unge radi-
kale arbeidere gikk inn i fagbe-
vegelsen og utfordret de gamle
pamper, og endret dermed bå-
de det politiske innholdet og
protestformene. Blant annet
ble kvinnespørsmål langt mer
fremtredende enn tidligere. 

Ifølge forfatterne var kjønn
og seksualitet noe av det viktig-
ste ved 1968, både ved at
mannsdominansen i oppøret
trigget kvinnekampen i 1970-
årene og ved at kjønnsrelasjon-
er i ettertid er noe av det infor-
mantene er mest opptatt av.

Det er derfor beklagelig at
kjønnsdimensjonen i opprøret
er plassert i et eget kapittel i
stedet for å være en integrert
del av historien. Denne leseren
blir nysgjerrig på kjønnsdyna-
mikken i de sovjetiske hippie-
kollektiver, blant polske stud-
entopprørere og greske aktiv-
ister i illegale kommunistgrup-
peringer, men om det får en in-
tet vite. 

Disse innvendinger til tross;
boken er meget leseverdig og
det er særlig prisverdig at for-
skerne løfter frem fortellingene
til de mindre kjente 68’ere i de
mer perifere områder av Euro-
pa. Boken demonstrerer tydelig
hvordan 1968 er en kamparena
for “memory politics” og kon-
kurrerende politiske identiteter
i Europa. Siste ord er neppe
skrevet om 1968.

Trine Rogg Korsvik

En mening med det
hele
Per Bregengaard: En fortælling
om skabelsen, historien og
skæbnen – Et bidrag til politisk
dannelse og personlige livsan-
skuelser i det 21. århundrede.
Frydenlund, Frederiksberg
2013. 684 s. 299 kr.
ISBN: 9788771180794 

Man giver sig ikke i kast
med en bog på 649 sider

plus register uden at danne sig
et billede af det værk, man skal
i gang med. Og med Per Bre-
gengaards nye bog er det virke-
lig påtrængende, for – lad det
være sagt med det samme – En
fortælling om skabelsen, histori-
en og skæbnen er en særpræget
bog. Her er personlige refleksi-
oner over egen placering i kos-
mos, her er en verdenshistorie

(med fokus på Europa/USA),
der starter med universets ska-
belse og slutter med Fogh-rege-
ringen, og her er en række soci-
alistiske visioner for et sam-
fund efter forfatterens ønsker –
og hvornår er der sidst udkom-
met en politisk bog med ordet
‘skæbne’ i titlen? Det gennem-
gående tema er modsætningen
mellem dem, der besidder en
entydig magt, og dem der er
underlagt den, og her er for en
gangs skyld en nutidig sam-
fundsanalyse, som eksplicit
bruger marxismens grundlæg-
gere (stort set) uden om diverse
senmoderne samfundskritikere. 

Allerede Friedrich Engels
mente, at marxismens detalje-
rede billede af fremtiden skulle
modsvares af en fælles forståel-
se af fortiden. Det forsøgte han
bl.a. i Familien, Privatejendom-
men og Statens oprindelse. Og
efter ham har en lang række
tænkere forsøgt at skabe socia-
listiske oprindelsesmyter, der
kunne matche de evolutionære
og religiøse fortællinger. Hvis
man vil forstå, hvor Bregen-
gaard vil hen med sin bog, er
det godt at have denne traditi-
on i baghovedet. Ambitionerne
er da også tilsvarende store, ét
sted bliver bogen beskrevet
som et “modstykke” til den
kristne Bibel: Det er en bog,
der ikke bare vil afvise fortæl-
lingerne om historiens afslut-
ning, som der bliver lagt op til
på dens bagside. Nej, bogen vil
skabe en ny fortælling, der
spænder fra naturvidenskab
over politik til det, vi normalt
kalder eksistensen. Hvorfor?
Af samme grund som folk
søger religionen, fordi “[e]n
meningsfuld fortælling lindrer
lidelser, skaber overkommelig-
hed, mod eller glæde.”(s. 22). 

Spørgsmålet er så, om Bre-
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gengaards bog er en sådan me-
ningsfuld fortælling? Den har i
hvert fald alle de grundelemen-
ter, der skal til: Historien ud-
foldes over fire hovedafsnit.
“Skabelsen” handler om tiden
fra Big Bang og frem til ar-
bejdsdelingens indførelse.
“Forhistorien til Kapitalismen”
og “Historien om kapitalis-
men” beskæftiger sig med tiden
derefter ud fra Marx og En-
gels’ perspektiv om, at “alle
hidtidige samfunds historie er
en klassekampens historie”.
Den læser, der er fortrolig med
1970’ernes og 1980’ernes brede
socialistiske historiebøger vil
genkende formen, og forfatte-
rens mere præcise ståsted viser
sig bl.a. ved, at den ‘virkelig-
gjorte socialisme’ ikke er alene
om at tegne den revolutionære
arbejderbevægelse; der er givet
plads til mere eller mindre op-
positionelle skikkelser som
Clara Zetkin og Rosa Luxem-
burg. Bogens sidste del hedder
“Skæbnen” og handler om den,
tid vi lever i nu, og som Bre-
gengaard mener, at vi selv kan
forme. I denne fokuseres der
bl.a. på miljøaktivister og orga-
nisationer som Bedsteforældre
for asyl – grupper, der er mile-
pæle i bogens fortælling. 

Bogens lange beretning er
skrevet i et forbilledligt let
sprog, og håndteringen af stof-
fet gør den læseværdig. Nogle
ting gås der lidt hurtigt hen-
over, nogle analyser fremstår
lidt overfladiske, og en række
konklusioner vil givetvis frem-
stå kontroversielle. Men meget
af det er en smagssag, og for-
fatterens lidenskab redder det
meste hjem. Det naturviden-
skabelige stof, som indgår i be-
skrivelsen af universets skabel-
se, skal jeg ikke sætte mig til
doms over, men fra oldtiden og

frem er det en generelt velskre-
vet og meget let tilgængelig
fremstilling af et stort og kom-
pliceret stof. 

Alligevel står man til sidst
med fornemmelsen af, at inten-
tionerne og indholdet ikke helt
er blevet helt forløst. Det skyl-
des den ensidighed, der optræ-
der flere steder i beskrivelserne
af nutidens politik og visioner-
ne for fremtiden, og som sik-
kert til dels skyldes, at forfatte-
ren – ligesom hans forgængere i
genren – har en erklæret ambi-
tion om at levere forslag til po-
litisk handling, samtidig med
at emnet er forfatterens hjerte-
blod. Begge dele er sympatiske,
men det har sine steder konse-
kvenser for fremstillingen. For
at tage et næsten aktuelt dansk
eksempel: Bregengaard skriver
om “Vreden” mod Fogh Ras-
mussen, men prøver i mindre
grad at forstå mandens og hans
støttepartis uomtvistelige væl-
gertække. Her og i de afsnit,
der handler om de helt store
linjer i neoliberalismens udbre-
delse, internettets muligheder
m.m. kunne den tvivl og nuan-
cering, som særlig er til stede i
bogens indledning, være med
til at gøre læsningen mere nær-
værende, mere reflekteret og
dermed (med Bregengaards eg-
ne ord) mere politisk dannen-
de. En måde at gøre det på
kunne for eksempel have været
at forankre fortællingen endnu
mere i det personlige: Flere ste-
der bruger forfatteren sin svi-
gerfar, sosu-hjælperen og por-
teføljemageren Westy til at ek-
semplificere sine pointer: Ville
en mand som Westy i dag med
hans erfaringer og jobsituation
tage lige så meget afstand fra
Dansk Folkeparti, som Bre-
gengaard gør? Og hvis han
gjorde, af hvilke grunde? En

sådan refleksion ville også sva-
re godt til brugen af begrebet
‘anerkendelse’, som er en rød
tråd igennem mange af bogens
forskelligartede afsnit, og for
Bregengaard er et af  de helt
centrale behov i den menneske-
lige eksistens. 

Det lyder måske som bare et
spørgsmål om skrivestil, og det
havde da også været mindre
vigtigt, om nuancerne kom
med, hvis bogen ‘bare’ skulle
være en venstreorienteret histo-
riebog med afsluttende utopi-
ske betragtninger. Men når
målet er at give en samlet dan-
nelsesrejse gennem det almen-
menneskelige rum, som tegnes
af vores individuelle grundu-
sikkerhed og behov for aner-
kendelse, vores historiske for-
udsætninger og vores mulighed
for at påvirke fremtiden, er det
efter min mening ærgerligt, at
Bregengaard ikke går hele ve-
jen. Og tager konsekvenserne
af, at hans bog er og bliver “et
altomfattende, halsbrækkende
værk” (s. 648), og at netop det
monstrøse i den frisætter ham
fra at skulle levere tekster, der
kan bruges i eksempelvis un-
dervisningen, som bagsidetek-
sten ellers lægger op til. Hvor
prisværdigt dét end er: Histori-
ske oversigter i kort form kan
man trods alt finde andre ste-
der, men hvis det personlige,
reflekterede kunne styrkes og
de biografiske nedslag, der op-
træder i starten af bogen, kun-
ne føres hele vejen igennem –
så havde både den historiske
gennemgang og ikke mindst
handleforslagene til sidst stået
stærkere. Derudover er det og-
så et problem, at bogen ikke in-
deholder en samlet litteraturli-
ste, som ville gøre grundlaget
for dens analyser mere over-
skuelige.
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Når det er sagt, så argumen-
terer Bregengaard meget over-
bevisende for, at menneskets
behov for mening ikke kan be-
grænses til det, der helt objek-
tivt omgiver os lige nu og her;
at vores muligheder for at for-
andre vores verden udspringer
af vores fortid og vores reflek-
sioner over livet som sådan –
jeg tror bare, han kunne de-
monstrere det stærkere ved at
give endnu mere lods for sin
personlige erfaring. 

Daniel Henschen

Fra filippinske 
pionerer til nutidens
au pair
Nina Trige Andersen: Professi-
on: Filippiner. Kvinder på arbej-
de i Danmark gennem fire årti-
er. København: Tiderne skifter

“De bedste tarteletter jeg
nogensinde har fået

var tilberedt af en filippinsk
kvinde på Nørrebro”. Sådan
starter journalist og historiker
Nina Trige Andersen sin for-
tælling om fire filippinske
kvinder, der rejste til Danmark
fra Manila i 1973. Christina,
Letty, Pinay og Josey ankom
som nogle af de 49 kvinder, the
49’ers, der startede deres tid i
Danmark gennem etårige kon-
trakter på Hotel Scandinavia i
København. I en vekslen mel-
lem tilbageblik og præsente
øjebliksbilleder over kaffekop-
per ved køkkenbordet, husker
kvinderne tilbage på deres liv i
Danmark og i Filippinerne.
Deres fortællinger er et sjæl-
dent indblik i hvordan de ople-
vede at være gæstearbejdere i
1970’ernes Danmark, og hvor-
dan det som de blot troede
skulle være midlertidige op-

hold blev starten på en til-
værelse 9000 kilometer væk fra
deres oprindelsesland. Kvin-
dernes oplevelser indebærer
derfor heller ikke blot erfarin-
ger om de hårde arbejdsvilkår
og det at være ny i et samfund,
hvor sprog og kultur var dem
fremmed. Selvom deres daglige
arbejdsliv på Hotel Scandinav-
ia også er rigt beskrevet, så
rummer deres oplevelse i høj
grad fortællingerne om et ung-
domsliv med fester og disko-
teksbesøg, om venskaber, ro-
mantik, kærlighed og ægteska-
ber, der også var svære og blev
til skilsmisser. Disse personlige
portrætter er forskellige. I Pi-
nays beretning åbnes der fx for
indblik i et politisk og socialt
engagement i Filippinerne og i
Danmark, mens Josies erin-
dring er en fortælling om at
være i en verden i bevægelse,
hvor barndomslandsbyen nu er
blevet en ugenkendelig del af
megabyen Manila. Som Trige
Andersen gør opmærksom på,
tillader en bog blot at frem-
hæve elementer af disse kvin-
ders liv. Disse elementer gør sig
også gældende som overlap-
pende temaer, der krydser de
fire historier. Om forbindelser-
ne til filippinske familiemed-
lemmer, hvoraf nogle er blevet
i filippinerne mens andre lige-
som 49’erne er rejst til udlan-
det, om deltagelsen i et filip-
pinsk miljø i København, som
er vokset gennem fire årtier, og
i særdeleshed om sammenhol-
det i de venskabscirkler, som
de af 49’erne, der er blevet i
Danmark, har vedligeholdt og
opbygget gennem fyrre år. 

Bogen er dog ikke blot fire
personlige portrætter. Portræt-
terne muliggør snarere et nuan-
ceret og intimt indblik i en
minoritetshistorie, der bliver

forbundet til større økonomi-
ske, sociale, politiske og histo-
riske forandringer i Filippiner-
ne og i Danmark. Trige Ander-
sen præsenterer derfor jævnligt
fakta bokse om institutionali-
seringen af den filippinske ar-
bejdseksport, den filippinske
skilsmisselovning, boligforhold
blandt gæstearbejdere i Dan-
mark, fagbevægelsen i 1970’er-
ne, de nye eksklusivaftaler, den
danske au pair-ordning, dansk
indvandrelovgivning og meget
mere. Disse giver læseren en
dybere forståelse af de struktu-
relle betingelser som definerer
og har defineret såvel 49’ernes
som de nuvæ-rende filippinske
au pairers migration. 

Imellem de personlige migra-
tionshistorier har Trige Ander-
sen placeret to kapitler, der
handler om hhv. et stykke af
Filippinernes historie og om
1960’ernes og 1970’ernes
København. I det første af dis-
se, bliver læseren taget med til
en genforeningsfest blandt pio-
nererne, dvs. blandt den første
bølge af Filippinere, der kom
til Danmark som gæstearbejde-
re i 1960’erne og op til indvan-
drerstoppet i 1973. Herigen-
nem giver Trige Andersen et
indblik i de mange filippinske
foreninger, og af et filippinsk
miljø, der indebærer danske
ægtefæller og danskfødte børn,
som nu er blevet voksne og
hvoraf flere besidder prestige-
fulde erhverv i København.
Trige Andersen beretter om
gensynsglæden, sammenholdet
og den muntre omgangstone til
denne fest, og det giver en for-
nemmelse af en særlig måde at
omgås på i disse filippinske
fællesskaber. Samtidigt fletter
Trige Andersen festlighederne
sammen med et indblik i Filip-
pinernes historie. Det gør hun
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ved at lade læseren bevæge sig
ud i festen og tilbage til bordet,
som Trige Andersen deler med
socialdemokraten og filippiner-
entusiasten Einer. Det er sær-
ligt gennem hans fortælling at
læseren hører om Filippinernes
økonomiske nedgang og eks-
ploderende befolkningstil-
vækst, om den amerikanske
kolonialisering og om diktatu-
ret under general Marcos. Vi
hører også om den statskon-
trollerede eksport af filippin-
ske arbejdere, der gav start-
skuddet til, at disse pionerer i
første omgang kom til Dan-
mark som gæstearbejdere. Det
er det Danmark de ankom til,
et land i forvandling under
højkonjunkturen i 60’erne og
senere under oliekrisen i 1970’-
erne, som Trige Andersen for-
tæller om i kapitlet Hotel Scan-
dinavia. Med etårige kontrak-
ter måtte 49’erne finde nye veje
ved kontrakternes afslutning,
og flere skabte sig en tilværelse
i Danmark på trods af den sti-
gende arbejdsløshed. Det var
dog ikke blot 49’erne der mød-
te Danmark i 1973, for som
Trige Andersen beretter, an-
kom disse kvinder i en tid hvor
“verden ramte Danmark”. Ved
at bevæge os ind på Hotel
Scandinavia i 1973 får denne
bygning, der i dag hedder Ra-
disson Blu Scandinavia Hotel,
en helt ny betydning. Her lærer
vi om 49’ernes arbejdsdage og
om, hvordan fagbevægelsen
langsomt begyndte at forholde
sig til fremmedarbejderne. Men
dette kapitel åbner også op
mod nutidens Danmark, ved at
fremhæve de vanskelige vilkår
for nutidens stuepiger, der også
i dag typisk kommer fra andre
lande og må finde sig i et langt
større arbejdspres og endnu
dårligere faglig organisering. 

Historierne om de fire 49’ers
og de politiske og økonomiske
strukturer i Filippinerne og i
Danmark, der har været med
til at forme kvindernes vej, bli-
ver indrammet med den au pa-
ir ordning, som i dag er det mi-
grationsprogram, de fleste
filippinere rejser til Danmark
igennem. Omkring 82 % af au
pairerne i Danmark er fra Fi-
lippinerne, og som Trige An-
dersen fortæller, har den eta-
blerede filippinske minoritet
haft en afgørende betydning
for skabelsen af dette migrati-
onsfænomen, ved at hjælpe nie-
cer og kusiner i gang med deres
danske au pair ophold. Samti-
digt har au pairerne været et
hot medieemne de seneste fem
år, dels i kraft af  ulykkelige hi-
storier om unge kvinder, hvis
svage position i Danmark bli-
ver udnyttet af skruppelløse
værtsfamilier eller gennem po-
lariserede debatter mellem de,
som på den ene side beskriver
au pair ordningen som en win-
win situation, hvor fattige mi-
granter får mulighed for at tje-
ne penge, mens travle børnefa-
milier i Danmark får hjælp
derhjemme, og de, der på den
anden side, problematiserer at
au pairerne reelt arbejder i
Danmark for lommepenge
uden egentlige arbejdsrettighe-
der og ordentlige arbejdsvilkår.
Profession Filippiner taler sig
ind i denne debat. Men der
kunne trækkes flere tråde fra
nutidens au pairer til den første
bølge af filippinske arbejdsmi-
granter end Trige Andersen
præsenterer sine læsere for. De
forbindelser, bogen diskuterer,
handler især om elendige ar-
bejdsvilkår og om fagforenin-
gens bestræbelser. Bortset fra
tre kortere historier fra au
pairer, der er kommet til Dan-

mark gennem pionererne, får
au pairerne blot tale gennem
tidligere og nuværende au
pairer, der er arbejder for eller
er engagerede i FOAs fagfor-
eningsarbejde. De præsenterer
derfor et fagforeningsperspek-
tiv på au pairernes situation,
hvor au pairernes rolle som ar-
bejdere fremhæves. Dette un-
derbygges af bogens sidste si-
der, hvor FOAs au pair gruppe
ved talskvinde Jean Gocotano
og forbundssekretær Jakob
Oluf Bang gør opmærksom på
nødvendigheden af organise-
ring og på de udsatte arbejd-
svilkår au pairer befinder sig i
Danmark under. Problemet er,
at au pair ordningen officielt
handler om kulturel udveksling
men i praksis benyttes som be-
talt husarbejde. Trige Andersen
henviser f.eks. til en artikel
skrevet af FOAs Jakob Oluf
Bang, advokaten Wesley Val-
dez og Hans Henrik Lund fra
Kirkernes Integrationstjeneste,
som fastslår at au pairerne i
dag er “en del af  det globale
arbejdsmarked”. Et andet per-
spektiv kunne være, at au pai-
rer altid har været billig ar-
bejdskraft, også før au pairerne
især kom fra den fattige del af
verden. Det udelukker dog ik-
ke, at disse unge også har en
interesse i at opleve en frem-
med kultur. Men når au pair
ordningen i dag benyttes af un-
ge fra fattige baggrunde, så vil
au pair ophold nødvendigvis
altid blive associeret med en
økonomisk fortjeneste. Er kon-
sekvensen så, at filippinske un-
ge fra de lavere middelklasser
er for fattige til at kunne blive
au pair? Der er et skel i au pair
debatten, som bogen kun bely-
ser fra fagforeningens perspek-
tiv, for hvor FOA arbejder for
at au pairer bliver anerkendt
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som arbejdere, så søger den
filippinske kvindeforening Ba-
baylan at opretholde mulighe-
den for, at unge fra det Globale
Syd fortsat kan komme på kul-
turudveksling i Danmark. 

I bogens diskussioner synes
Trige Andersen på denne ene
side at godtage den præmis, at
au pair ophold handler om en-
ten kulturudveksling eller om
arbejde. På den anden side,
omhandler fortællingerne om
de fire 49’ers oplevelser af ar-
bejdsmigration meget mere end
arbejdsforhold, ligesom histo-
rierne viser at et væld af migra-
tionsmotiver kan gøre sig gæl-
dende samtidigt. Ønsket om at
opleve verden og stå på egne
ben, ønsket om at komme væk
fra den sociale kontrol i lands-
byen derhjemme, eventyrlyst,
fester, venskaber og romancer
er ligeledes en del af  au pairer-
nes migrationshistorie. Det vil-
le klæde sammenligningerne
mellem au pairernes og 49’er-
nes situation hvis disse tråde
også blev taget i betragtning.
Når det er sagt, så indebærer
de tre korte historier om kvin-
derne Lhen, Anya og Carla,
der alle har været au pair i
Danmark efter år 2000, også
alsidighed, idet hver historie
belyser et bestemt aspekt af at
være au pair. For Lhen f.eks.
blev au pair ophold et skridt
på vejen til at tage sig en syge-
plejerskeuddannelse i Dan-
mark, hvilket var muligt fordi
hun blev gift med sin norske
kæreste efter au pair opholdets
afslutning. Carlas fortælling er
den, der allermest viser en ung
kvindes eventyrlyst og forhåb-
ning om, at et au pair ophold
kan benyttes i uddannelses-
mæssigt sammenhæng, mens
Anyas historie genindfatter au
pairens arbejdsrolle, idet det

her tydeliggøres hvilken stor
investering det er for en filippi-
ner fra den lavere middelklasse
at tage på au pair ophold i
Danmark, og hvordan ønsket
om at arbejde i udlandet ska-
ber et udbud og en efterspørg-
sel på “hårdtarbejdende” filip-
pinske au pairer. 

Midlertidighed berører på
forskellig vis 49’ernes og au pa-
irernes migrationshistorier.
Hvorom de filippinere, der er
au pair i Danmark i dag, er i
landet på toårige kontrakter, så
rendte 49’ernes arbejdskon-
trakter ud i 1974, et år efter de-
res ankomst. Men på et år kan
der ske meget, som Trige An-
dersen bemærker. Kvinderne
havde skabt sig en tilværelse i
Danmark og en position både i
forhold til familien derhjemme
og som del af en tæt venskabs-
gruppe i København. De havde
håbet på at kunne fortsætte på
Hotel Scandinavia, men fik i
stedet tre måneder til at finde
sig et nyt arbejde ellers måtte
de rejse hjem. Selvom Hotel
Scandinavia ønskede at genan-
sætte kvinderne, blev de på-
budt at engagere dansk ar-
bejdskraft på grund af den sti-
gende arbejdsløshed. Gennem
sociale netværk fik en del af
49’erne arbejde som au pair el-
ler privat hushjælp i danske
hjem, men Hotel og Restaura-
tionspersonalets Forbund mis-
tænkte hotellerne for at “over-
flytte” stuepigerne til husligt
arbejde eller for at “lagre” gæ-
stearbejderne indtil bedre tider,
hvor hotellerne kunne genan-
sætte denne billige udenland-
ske arbejdskraft. Trige Ander-
sen forklarer, at disse kvinder
dog ikke følte sig lagret i priva-
te hjem men snarere hjulpet. Vi
hører ikke meget om, hvilke
vilkår kvinderne arbejdede un-

der i disse private hjem. Lige
bortset fra beretningen om Pi-
nay, der udviklede vedvarende
tilhørsforhold til sin værtsfami-
lie, hvilket blandt andet kom-
mer til udtryk fordi den nu
voksne værtsdatter er blevet
gudmor til Pinays barn. Når
49’erne følte sig hjulpet, så var
det vel den bedste af de mulig-
heder, de havde. Disse fortæl-
linger åbner for, at også au pai-
rer i nutidens Danmark kan
opleve andet end udbytning i
relationen til deres værtsfamili-
er, eller endda føle sig hjulpet i
nogle situationer. Men i den
danske debat bliver deres til-
værelse meget hurtigt stemplet
som “ren udnyttelse”. Frem-
hævelsen af au pairernes pre-
kære situation er ligeledes tyde-
lig i Anyas historie, der ender
med at beskrive sin tilværelse
som “fuld af begrænsninger og
bekymringer”. Hvorom aner-
kendelsen af au pairernes sår-
barhed er vigtig kunne bogens
diskussioner også fremhæve de
mangeartede fasetter omkring
au pairernes tilværelse i Dan-
mark, for et fokus på udbyt-
ning og bekymringer alene gi-
ver ikke et fyldestgørende bille-
de af deres situation. Yderme-
re, med et overvældende fokus
på sårbarhed kommer vi nemt
til at fratage au pairerne deres
handlekraft, en handlekraft der
især, ligesom var tilfældet for
49’erne, udspiller sig gennem
uformelle sociale netværk. Når
fagbevægelsen f.eks. omtalte
gæstearbejderne som lagret el-
ler overflyttet, så ignorerede
dette syn netop at kvinderne
aktivt og kreativt forsøgte at
forbedre deres fremtidsmulig-
heder. I bogen Profession Fi-
lippiner vidner 49’ernes histo-
rier derimod om meget handle-
kraftige kvinder, der har klaret
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sig i modgang og haft afgøren-
de betydning for deres famili-
ers skæbne. Det samme kan si-
ges om nutidens au pairer, og
det aspekt kunne fremhæves
mere når trådene trækkes mel-
lem 49’ernes migration og de
unge filippinere, der kommer
til Danmark i dag. De tråde
der bliver trukket belyser dog
nogle interessante forskelle i de
mulighedsrum, der bliver til-
budt hhv. nutidens au pairer og
datidens filippinske stuepiger.
Blandt andet tydeliggør Trige
Andersen, at nutidens au pai-
rer har et netværk i de filippin-
ske og kirkelige miljøer, som
pionererne ikke havde. Selvom
mange au pairer i dag bliver re-
krutteret af andre end deres fa-
miliemedlemmer, så kan det
være en betydelig fordel for den
unge migrant at have et vok-
sent familiemedlem i nærheden
som sikkerhedsnet og støtte,
hvis tingene ikke arter sig i den
danske værtsfamilie. Omvendt,
så har den stramme indvan-
drerlovgivning også givet au
pairerne endnu færre mulighe-
der for at blive i Danmark end
det var tilfældet for 49’erne. Til
trods for, at au pairene officielt
er i landet for at lære om det
danske samfund, så er der me-
get få muligheder hvorigennem
de kan bruge denne viden.
Langt de fleste af de tidligere
au pairer, der i dag er etableret
i Danmark, har lovligt ophold
fordi de er blevet gift med en
EU borger. De, der vil fortsæt-
te deres migration, men ikke er
gift, må, som Trige Andersen
forklarer, ofte finde sig i en til-
stand af permanent midlerti-
dighed, dvs. en tilværelse med
midlertidige ophold i forskelli-
ge lande, typisk med arbejde
som husarbejder eller au pair. 

Hver af de fire 49’ers histori-

er starter med en kort beskri-
velse af kvindernes sociale ver-
denskort. Det vil sige, et kort
oprids af de personer som ind-
går i historierne, og hvor i ver-
den disse personer befinder sig.
Ca. 10 % af Filippinernes be-
folkning arbejder i udlandet,
og i et land, hvor international
(og national) arbejdsmigration
er blevet en normalitet, betyder
disse vilkår, at familie og ven-
ner ofte er spredt ud over klo-
den. Migranterne orienterer sig
derfor mod mennesker, som ik-
ke blot befinder sig i Filippi-
nerne eller i Danmark, men og-
så i mange andre lande. Trige
Andersen imødekommer dette
vilkår gennem interview og be-
søg hos kvindernes venner og
familie i Danmark såvel som i
Filippinerne, og fortællingerne
fra Filippinerne er både nuan-
cerende og nødvendige for at
få forståelse for kvindernes mi-
grationshistorie og den betyd-
ning deres liv i Danmark har
haft for deres familier. Kvin-
derne har fysisk efterladt disse
familiemedlemmer, men de
vedligeholdte kontakten blandt
andet gennem besøg i Filippi-
nerne og den vigtige økonomi-
ske støtte de yder fra Dan-
mark. Remitterne, dvs. penge-
ne migranter i udlandet sender
til Filippinerne, udgør en cen-
tral støttepæl i den nationale
Filippinske økonomi. Men det
er også en grundpille i de en-
kelte familieøkonomier, og de
fire 49’eres fortællinger viser,
hvordan deres rejse til Dan-
mark har muliggjort helt andre
livsbetingelser for deres efter-
ladte familiemedlemmer, ikke
mindst fordi disse migranter
har betalt uddannelser for
søskende, nevøer og niecer.
Beretningerne viser nogle af
de overvejelser som kvinderne

i Danmark har gjort sig om-
kring hvordan man bedst støt-
ter familien i praksis, men Tri-
ge Andersens diskussion viser
også et bittersødt billede af et
land, hvor remitter mere udgør
en symptombehandling end en
egentlig ændring af problemer-
nes årsager. Bogen stiller der-
for kritisk spørgsmål ved, at
den nuværende regering fort-
sætter med at fokusere på ar-
bejdskraftseksport fremfor at
skabe arbejde indenfor landets
grænser. For i Filippinerne har
unge mennesker meget få mu-
ligheder for at opleve økono-
misk og social mobilitet – ikke
mindst derfor rejser de ud.
Mødet med Jimmie i den filip-
pinske by Samal giver et billede
på denne situation. Han er en
ung mand i 30’erne der ernærer
sig som chauffør af en Jeepney
(en jeep der er lavet om til en
lille bus, red.), men han gør det
med en mastergrad i business.

Når filippinske familiemed-
lemmer og venner bliver ind-
rammet i kvindernes historier,
så giver det en særlig nuanceret
forståelse af deres migration.
Men fortællingernes frugtbar-
hed kunne tages endnu mere
alvorligt i nogle bogens diskus-
sioner. Et eksempel herpå er
den allerede nævnte forskel
mellem de fire 49’ers nuanceri-
ge migrationshistorier og til-
gangen til au pairernes situati-
on. Et andet eksempel handler
om omsorgskæder, et udtryk
opfundet af sociologen Arlie
Hochschild og som henviser til
en tendens, hvor kvinder i den
fattigere del af  verden efterla-
der deres egne børn, for at tage
tjene penge til deres familier
gennem omsorgsrelateret arbej-
de, hvor de passer børn i den
rige del af  verden. Disse kvin-
der, migranterne, har måske
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selv ansat en husarbejder til at
passe deres børn derhjemme,
og hun kommer måske fra så
fattige kår, at hendes børn bli-
ver efterladt uden nogen til at
drage omsorg for dem. Akade-
misk litteratur omkring au pair
tager af og til tanken om om-
sorgskæder i brug, men her
overses det ofte, hvordan fami-
liemønstre varierer kulturelt.
Så selv om au pairerne fra et
perspektiv passer ind i denne
omsorgskæde-tanke, så er 49’-
ernes familiefortællinger rige
på eksempler, der kan nuance-
rer omsorgskæde begrebet. Der
er nemlig ikke nødvendigvis ta-
le om de samme familiebånd,
der brydes ved migrationen,
som hvis vi taler om en dansk
kernefamilie, hvor en forælder
rejser til udlandet. I Pinays hi-
storie er det fx ikke en efterladt
søn, men nevøen Vic der for-
tæller om det hul han følte, da
hans tante tog til Danmark. I
Lettys historie møder vi hendes
niece Nicole, som opfatter sine
bedsteforældre som forældre.
Det er dem Nicole bor hos, og
dette er ikke usædvanligt i Fi-
lippinerne, hvor arbejde og ud-
dannelse ofte betyder at børn
passes og lever i større familie-
netværk end det er tilfældet i
Danmark. Migration betyder
ikke altid opbrud af familier,
for ofte er migration en måde
hvorigennem migranten bibe-
holder og genskaber familiefor-
bindelser til hjemlandet. Det er
netop den bredere families cen-
trale betydning der kan forkla-
re, hvorfor det er så vigtigt for
49’erne og for nutidens au pai-
rer at kunne bidrage til famili-
ens økonomi derhjemme. Som
kvindernes beretninger bevid-

ner, så forbliver de filippinske
migranter oftest en del af  deres
familienetværk til trods for det
store geografiske skel. 

”Profession filippiner: Kvin-
der på arbejde i Danmark gen-
nem fire årtier” giver med fa-
scinerende livshistoriefortællin-
ger et nuanceret, dybt og intimt
indblik i, hvordan tilværelsen
har formet sig for fire filippin-
ske kvinder, der kom til Dan-
mark som gæstearbejdere i
1973. Deres beretninger vidner
om eventyr, livsglæde og gåpå-
mod, såvel som savn, sorg og
modgang. Det er et velresear-
chet værk, der både viser per-
sonlige og sociale dimensioner
af denne migration, såvel som
de større politiske, økonomiske
og historiske strukturer, som
kvinderne har navigeret inden-
for. Disse personlige fortællin-
ger har overvældende fælles-
træk med de fortællinger, man
kan høre fra de unge filippin-
ske kvinder, der i dag er i Dan-
mark som au pair. Disse fælles-
heder kunne blive udvidet til at
dække over mere end den pre-
kære arbejdssituation migran-
terne tilbydes. Vi har tale om et
stykke arbejderhistorie, men
titlen Profession Filippiner ef-
terlader nogle spørgsmål. Den
styrker arbejdsaspektet i kvin-
dernes migration, men den ba-
serer sig også på den ofte for-
nedrende brug af betegnelsen
filippiner som synonymt for
husarbejder. Det sker i mange
destinationer for filippinske
migranthusarbejdere, deri-
blandt også Danmark. Jeg væl-
ger at tolke titlen som en sar-
kastisk reminder om denne et-
nificering af en profession,
samtidigt med at den peger

mod den institutionaliserede
eksport af filippinsk arbejds-
kraft, der påvirker migranter-
nes muligheder såvel som det
filippinske samfund. 

Det er en vanskelig kunst at
levere et nuanceret billede af et
migrationsfænomen i et let til-
gængeligt sprog. Den kunst
mestrer Trige Andersen, for
bogen er yderst velskrevet styk-
ke dansk arbejderhistorie. Selv-
om der er tale om en transnati-
onal fortælling, så imødekom-
mer Trige Andersen kvinderne
som en del af  det danske sam-
fund. Det er her tarteletterne,
f.eks., kommer ind i billedet.
Det burde være en selvfølgelig-
hed, men det er det ofte ikke i
litteratur der beskæftiger sig
med indvandring. I dag er
kvinderne en del af  den danske
middelklasse, men med helt
særlige historier. Det fanger
Trige Andersen. Advokaten
Wesley Valdez, der selv er født
af filippinske forældre i Dan-
mark, fortalte til bogens udgi-
velse, at det her var “vores” hi-
storie. Her pegede han på sam-
hørigheden med de andre efter-
kommere af filippinere i Dan-
mark, som hverken identifice-
rer sig helt med billeder fra
Marcos-modstanden i Filippi-
nerne eller med billeder af de
arbejdere, der har lagt de dan-
ske jernbanespor. Trige Ander-
sen har hermed skabt en anbe-
falelsesværdig fortælling om
den filippinske minoritets hi-
storie, og det er et vigtigt bi-
drag til at forstå og differentie-
re mellem de forskellige bag-
grunde og præmisser, der har
været for indvandring til Dan-
mark. 

Karina Dalgas
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