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socialdemokratiet har gennem sin lange historie ikke glemt at fejre sig
selv. men hverken de små stiftelsesfester eller de gigantiske jubilæums-
arrangementer har kastet mange plakattryk af sig. 

plakaterne på disse sider er stort set hvad, der kom eftertiden i hænde.
Grafisk har de været meget forskellige, medens programmet for den fest, de
agiterede for, blev ret ens fra jubilæum til jubilæum. 

jubilæums-
plakater

Af Dorte Ellesøe Hansen

Lidt ud over det
sædvanlige fik Ar-
bejdernes Fællesor-
ganisation i 1961
fremstillet et lille
mødetegn i metal
til både 1. maj
festlighederne og til
Socialdemokratiets
90-års jubilæum
en måned senere.
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50-års jubilæet i 1921 var en storstilet manifestation af partiet fremgang. Partiformanden . Stauning
talte fra én af de 4 talerstole i Fælledparken, et 25-mands orkester spillede, og en kæmpe demonstration
bugtede sig gennem byen. Med “Socialdemokratiets historie 1871-1921” fik partiet, hvad det havde øn-
sket sig.
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60-års jubilæet i 1931 var en folkefest i Søndermarken, et optog af pyntede lastbiler og en kongres præget
af den økonomiske verdenskrise. Partiformand og statsminister . Stauning fik en gave fra fortiden, da
politiet afleverede de politiske genstande tilbage, de havde beslaglagt i 1870’erne.



Jubilæumsplakater 97

75-års jubilæet i 1946 blev fejret med besættelsen og valgnederlaget ved folketingsvalget 30. oktober 1945
i frisk erindring. Partiformand Hans Hedtoft, som besættelsesmagten havde frataget sine tillidshverv, holdt
mange festtaler og havde desuden bidraget til Social-Demokratens jubilæumsavis.
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90-års jubilæet i 1961 faldt sammen med grundlovsdag i Fælledparken. Her talte Golda Meir, som led i
partiformand og statsminister Viggo Kampmanns planlagte rejse til Israel. Samtidigt tumlede han med
store spørgsmål som EFTA, NATO osv. Men partiet selv havde fået nyt princip- og arbejdsprogram.
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100-års jubilæet i 1971 strakte sig over flere uger og sluttede med fest i Falkoner Centret. Festen skulle live
på tv, men “teknisk uheld” nedlagde udsendelsen. Dagen efter gentog man hele programmet.

Partiformand Jens Otto Krag afslørede nyt partilogo, som snart fik øgenavne a la kogeplade, labyrint og
rundkørsel. Partiet ville dog hellere debattere: Hvad skulle der ske med klassesamfundet?
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125-års jubilæet i 1996 var henlagt til Tivoli og jubilæumskongressen til Ålborg. Her fik statsminister og
partiformand Poul Nyrup Rasmussen præsenteret det sidste nye jubilæumsskrift “Udfordring og omstil-
ling”. Partiet genoptrykte 12 berømte gamle plakater, og udskrev en plakatkonkurrence. Flere opsøgte Ar-
bejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv for at hente inspiration i partiets historie. De vandt ikke, men to
unge grafikere, sendte biblioteket resultatet af deres arbejde som et lille postkort: En collage af ikoniske tek-
ster fra de ældste plakater (tak for brugstilladelsen til Eva Lange og Charlotte Ohlsen).
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Med til jubilæumsfesternes røde pølser og blafrende faner hørte det politiske merchandise. Det var emble-
mer, klistermærker, tændstikæsker, kuglepenne og ikke normalt så fin en jubilæumshilsen som papirkniven
med det klassiske revolutionære motiv: En majkrans bundet af frihed, lighed og broderskab. 


