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Isidste nummer hæftede vi os i forordet ved, at 2018 var et rigtigt jubilæ-
umsår. Det er 2019 også. I år er det særligt to koldkrigsjubilæer, der på-
kalder sig opmærksomhed: 30-året for Berlinmurens fald og 70-året for

NATOs dannelse. Sidstnævnte markerer vi i dette nummer med et dokumen-
tationstema, hvor vi, via nedslag, stiller skarpt på Danmarks og NATOs for-
hold i tiden, der er gået. 

Et måske ikke helt så opsigtsvækkende jubilæum, der dog har haft den aller-
største vigtighed for vores dagligdag, er 100-året for indførelsen af 8-timers
arbejdsdagen. En af arbejderbevægelsens mest markante og hårdt vundne ret-
tigheder. Men hvad stillede man så op med sin nyvundne fritid? Det stiller
Henning Bro skarpt på i artiklen Farvel til hverdagen, som ikke blot handler
om, hvad folk brugte fritiden på, men også hvad arbejderbevægelsen og
Socialdemokratiets ledelse gerne så, at man brugte den på. Idealet om lejrlivet
og friluftsmennesket førte til betydelige indsatser for bevaring af grønne om-
råder, hvor denne livsstil kunne udfolde sig, og således gik den øgede fritid
hånd i hånd med et øget fokus på og arbejde for naturfredning. 

Mellemkrigstidens Danmark var i det hele taget arbejderbevægelsens og
Socialdemokratiets storhedstid. “Vi marcherer” erklærede man i det DSU,
der sammen med moderpartiet bare voksede og voksede i medlemstal, og
Stauning ledte Socialdemokratiet til valgsejre som ikke siden er gentaget. Men
tiden bød også på antidemokratiske strømninger, og disses militante udtryk
vakte genklang i ellers demokratiske ungdomsbevægelser både til højre og
venstre i det politiske spektrum. Kristina Krake undersøger i artiklen Militant
demokrati uniforms- og korpsforbuddene fra hhv. 1933 og 1934 og dermed
også det eviggyldige spørgsmål: hvor meget kan eller skal man indskrænke
friheden for at bevare demokratiet? 

Dette dilemma kan synes som et luksusproblem, hvis man skuer tilbage til
1840’erne, hvor det ikke handlede om at bevare demokrati og arbejderrettig-
heder, men om overhovedet at få dem. Morten ing fortæller historien om

Forord 3

FORORD

Redaktionen 



Louis Touchér, en af arbejderbevægelsens absolutte pionerer, som havde en
vigtig rolle og position i den tidlige organisation og agitation. Når han ikke
huskes bedre end tilfældet er, skyldes det måske, at han som ende skaffede
sig en vis Louis Pio, der sidenhen sørgede for at få Toucher ekskluderet af
partiet. 

2019 er ikke blot jubilæumsår, men også valgår, og spørgsmålet om hvordan
et alternativ til den siddende regering kunne se ud er stadig usikkert. Der er
blandt oppositionspartierne i skrivende stund ikke noget klart bud på en re-
geringskoalition. Søren Kolstrup og Britta omsen fortæller i to essays om
Frankrigs og Portugals erfaringer med såkaldte “røde flertal”, hvor socialde-
mokratiske partier har søgt mod venstre frem for midten i jagten på et flertal.
Også herhjemme har sådanne eksperimenter været forsøgt, dog uden videre
succes for de involverede. Om der alligevel er inspiration at hente, kan kun
fremtiden vise.  
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