
Arbejderbevægelsen
og den kolde krig i
Danmark

Fra den 9. til den 10. oktober
1999 afholdt Selskabet til

Forskning i Arbejderbevæ gel-
sens Historie (SFAH) konferen-
cen Dansk arbejderbevægelse og

den kolde krig i Danmark 1945-

1968. Konferencen blev afholdt
på  Syddansk Universitet i Es-
bjerg og var tilrettelagt af lektor
Johnny Laursen, Århus Universi-
tet, arkivleder Niels Wium Ole-
sen, Historisk Samling fra Be-
sæ ttelsestiden i Esbjerg og for-
sker, Lene Wul, Dansk Data Ar-
kiv, Odense. Gennemfø relsen
muliggjordes blandt andet gen-
nem ø konomisk stø tte fra DU-
PI; omkring 35 personer deltog.
Formå let var at drø fte koldkri-
gens betydning for det danske
samfund og for arbejderbe-
væ gelsen. Dette gjordes med
udgangspunkt i otte oplæ g fra
de danske og (i mindre grad)
norske forskningsmiljø er.

Efter velkomst af SFAH’s for-
mand Lars K. Christensen og
professor ved Syddansk Univer-
sitet Flemming Just leverede den
norske historiker, professor
Trond Bergh fra Handelshø ys-
kolen Sandvik næ r Oslo konfe-
rencens fø rste oplæ g. Under tit-
len Den kalde krigen og arbei-

derbevegelsen i Norge proble-
matiserede Bergh en ræ kke
væ sentlige sider af den norske
arbejderbevæ -gelses historie un-
der den kolde krig, arbejderbe-
væ gelsens forhold til de hem-
melige tjenester samt de indre
magtkampe i arbejderbevæ gel-
sen. Berghs overordnede syns-
punkt var, at den kolde krig i
modsæ tning til 1930’erne, hvor
splittelserne havde væ ret bety-
deligt mere udtalte end i de
fø rste tre efter-krigså r, i grun-

den havde en konfliktdæ mpende
og konsensusskabende funktion i
norsk sammenhæ ng. Dermed
pegedes der på , at de små
kommunistpartier i norsk forsk-
ning gennem de seneste mange
å r har få et ‘en helt urimelig
dominans i forskningen’, hvori-
mod ‘det almindelige kedelige
socialdemokrati’ er blevet tildelt
langt mindre interesse. Så ledes
betragtet manede Bergh til for-
sigtighed med hensyn til alene at
fokusere på  koldkrigens kon-
flikter. Med hensyn til udenrigs-
og sikkerhedspolitikken var
Bergh enig i positionen, at
så vel Danmark som Norge var
“halv-hjertede NATO-medlem-
mer med fulde rettigheder men
uden tilsvarende forpligtelser”. I
forlæ ngelse heraf var han af op-
fattelsen, at udenrigs- og sikker-
heds-politikken i norsk sammen-
hæ ng havde noget, der minder
om et primat. Dette viste sig
blandt andet i 1950’erne med
Arbeiderpartiets kursæ ndring i
den ø konomiske politik, hvor
det i nogen grad orienterede sig
mod markedet som styringsin-
strument. Samtidig begyndte de
liberale partier og erhvervslivet
at acceptere en mere aktiv stat.
Dette skete i en tid hvor Arbei-
derpartiet blev et folke- og et
flertalsparti. Parallelt hermed
tabte kommunistpartiet indfly-
delse. En væ sentlig side af den-
ne historie er den kolde krigs
‘mistæ nksomhedspsykose’ med
overvå gning af politiske mod-
standere, kulturkampen mv. Med
hensyn til overvå gningen pege-
de Bergh på  dele af arbejderbe-
væ gelsens samarbejdet med det
norske POT. POT rekrutterede
ikke blot informanter fra social-
demokraternes ræ kker, men og-
så  fra SF og kommunisterne, de
hø jreorienterede partier og fra
strategisk vigtige del af er-
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hvervslivet. I denne sammen-
hæ ng var overvå gningen af
sø folk i den norske handelsflå -
de må ske Norges vigtigste bi-
drag til det vestlige bered-
skabsarbejde. Et af de store
spø rgsmå l lyder, hvor dybt
virkningerne af koldkrigen gik i
det norsk samfund. Gennemsyre-
de koldkrigen hele samfundet,
eller drejede det sig i hovedsa-
gen om eliternes univers? Berg-
hs bud var, at ganske meget af
det organiserede Norge i hø j
grad var ‘præ get af den kolde
krig’. På  hverdagsniveauet er
svaret imidlertid mindre givet.
Økonomiske set havde koldkri-
gen betydning for alle. Men
hvad angik den indre politiske
kamp mente Bergh, at der var
store regionale forskelle inden-
for Norge. I områ derne der
græ nser op til det davæ rende
Sovjet, havde koldkrigen en
langt mere indgribende virkning
på  hverdagen end i andre dele
af Norge. Imidlertid var det in-
genlunde nemt at væ re kommu-
nist nogetsteds. Dermed sluttede
Bergh af med at opfordre til lo-
kalhistoriske koldkrigsstudier.

Lektor Thorsten Borring Ole-
sen fra Århus Universitet forsatte
med oplæ gget Et internationalt

perspektiv på Danmark og den

kolde krig. Borring Olesens ind-
læ g handlede i hovedsagen om
Danmarks rolle i Pax America-
na, det vil det sige det informelle
amerikanske imperium. Det
dansk-amerikanske forhold blev
illustreret via episoden den 21.
januar 1968, hvor et amerikansk
atombevæ bnet B52 fly var på
en rutinemæ ssig ‘Thule Monitor
Mission’ over Grø nland. På  et
tidspunkt opstod en overophed-
ning af flyets varmesystem. Da
det blev klart, at branden ikke
kunne slukkes, valgte piloterne
at springe ud. Derpå  drejede

flyet 180 grader, hvorpå  det
styrtede ned på  den tilfrosne
overflade på  Wolstenholme
Fjord umiddelbart sydvest for
Thule. Intet nukleart vå ben blev
affyret, men konventionelt am-
munition gik af. Problemet var,
at styrtet var sket på  det nord-
danske territorium, og dette på
et tidspunkt hvor det var officiel
formuleret dansk politik ikke at
acceptere kernevå ben på
dansk territorium. Den fø lgende
dag, den 22. januar, skulle der
væ re Folketingsvalg i Danmark.
Krag benæ gtede overfor den
danske offentlighed, at amerika-
nerne bar atomvå ben på  dansk
grund. Det må tte og kunne ikke
ske. Dette uagtet han kendte
H.C. Hansens brev til USA fra
1957, som de facto var en stilti-
ende accept af, at amerikanerne
stationerede atomvå ben på
Grø nland og flø j med atom-
vå ben over Grø nland. To-tre
dage hengik inden man svarede
fra amerikansk side. Årsagen til
at der gik så  lang tid var, at Jens
Otto Krag fordrede, at man fra
amerikansk side skulle benæ gte,
at man flø j med atomvå ben
over Grø nland. USA efterkom
Krags ø nske. Episoden udlø ste
en diplomatisk krise i det dansk-
amerikanske forhold. Krag og
Danmark stod umiddelbart
stæ rkt i forholdet til USA, idet
amerikanerne havde en då rlig
sag. Fra amerikansk side var
man imidlertid forundret over
den danske stilling, idet man
mente, at man havde ret til op-
lagring af kernevå ben på
Grø nland ifø lge 1951-aftalen
og H.C. Hansens indirekte ac-
cept i 1957. Ifø lge Borring Ole-
sen kan episoden anskueliggø re
Danmarks relative styrke som
små -stat, nemlig at Danmark
trods det skæ ve magtforhold
trods alt besad en ikke ubetyde-

lig styrke i forhold til USA. For
det andet viser episoden natur-
ligvis USA overordnede styrke.
Trods en dansk politik, der for-
bø d atomvå ben på  dansk
grund, transporterede USA at-
omvå ben på  dansk territorium.
Danmark må tte underlæ gge sig
USA, da man fø lte sig militæ rt
så rbar. Dermed understreges
det så kaldte alliancedilemma.
For det tredje viser episoden
ifø lge Borring Olesen USA’s
opfattelse af, at det nationale be-
skyttes bedst globalt. Dette stod i
modsæ tning til det danske syns-
punkt. Afslutningsvis opfordrede
Borring Olesen til at på begynde
komparative undersø gelser af de
skandinaviske landes forhold til
alliancen under den kolde krig,
idet nyere undersø gelser har
vist, at også  Sverige var en del
af Pax Americana.

Lektor Marianne Rostgaard
fra Ålborg Universitet holdt et
oplæ g omden kolde krigs social-

økonomiske aspekter i Danmark.
I sit oplæ g diskuterede hun det
socialdemokratiske projekt i pe-
rioden fra 1945 til å rsskiftet
1957/58. Den grundlæ ggende
antagelse var, at der ikke er tale
om kontinuitet fra Fremtidens
Danmark til velfæ rdsstaten i
1960’erne, men snarere om en
ræ kke brud eller brudflader i det
socialdemokratiske projekt.
Brud og omorienteringer der for-
mentlig var kraftigt influeret af
den kolde krig i dens mange fa-
cetter. Ikke forstå et som et blot
og bart udefrakommende vilkå r
og pres. Der var tale om en aktiv
omorientering med Socialdemo-
kratiet som central aktø r. Meget
kort gengivet lø d argumentet for
kontinutitet, at Socialdemokra-
tiet med Fremtidens Danmark
fremsatte en ræ kke keynesiansk
inspirerede ideer, om‘moderne
konjunkturpolitik’, som indebar
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en ny rolle for staten. På  grund
af de vanskelige ø konomiske
vilkå r virkeliggjordes ideerne
om en ny type statslig ø kono-
nisk politik, hvor staten isæ r
gennem finanspolitikken sikrede
gode vilkå r for ø konomisk
væ kst dog fø rst for alvor i
1960’erne, da konjunkturerne
vendte. Et andet argument for
kontinuitet fra 1945 til 1960’er-
ne har væ ret personkontinuite-
ten og det der i ø vrigt har væ ret
kaldt cand.polit.’ernes indtog i
dansk politik. Senest har Nils
Bredsdorff, med Erik Ib Schmidt
som kilde, dog argumenteret for,
at der netop ikke var tale om, at
denne gruppe havde en master-
plan eller overordnet strategi for
samfundets udvikling. Erik Ib
Schmidt, og Nils Bredssdorff
med ham, fremsæ tter i stedet for
den tese, at man må  se den fø r-
te politik som praktiske svar på
relativt dagsaktuelle problemer.
Rostgaards vurdering lø d, at det
formentlig ville væ re for langt at
gå  over i den anden grø ft. Der
er mange gode argumenter for, at
der netop i perioden 1945 –
1957/58 blev tæ nkt strategi –
om end der ikke var tale om en
bestemt masterplan som lå  fiks
og fæ rdig i 1945. Rostgaard ar-
gumenterede for en tilgang, hvor
man forlader det idé politiske
plan og begynder at se næ rmere
på  praktisk politik og hvad det
var for strategier og opfattelser,
der lå  bag denne, for bå de at
kunne holde fast i det strategiske
element og kunne se brudflader-
ne. Tentativt mente Rostgaard, at
vi kan dele perioden 1945 –
1957/58 i to. Perioden 1945 – ca.
1950 hvor en passende overskrift
kunne væ re genopbygningspoli-
tik. Bestræ belserne rettede sig
mod at få  fuld beskæ ftigelse og
undgå  en gentagelse af mellem-
krigstidens fejltagelser, så  man

denne gang kunne undgå  at ry-
ge ind i en fredskrise og hvad
deraf fulgte. Derfor var en ø ko-
nomisk styring af ø konomien en
nø dvendighed. En passende
overskrift for perioden 1950-
1956/57 er produktivismepolitik.
Det afgø rende slagsmå l mel-
lem planø konomi og liberalisme
slå s i å rene omkring Marskall-
hjæ lpen. I 1949/50 var det ende-
ligt afklaret bå de nationalt og
internationalt, at genopbygnin-
gen skulle ske på  grundlag af li-
beralistiske principper. Det fik
Socialdemokratiet til at satse på
de muligheder, der lå  i Mars-
hallhjæ lpå renes produktivisme-
politik. Efter 1957/58 blev der
igen satset på  nye midler i form
af skatteafskrivningsregler mv.,
der skulle fremme investerings-
lysten og sikre den ø konomiske
væ kst – hvorpå  man kan tale
en ny underperiode. Og det var
for så  vidt det, der var pointen –
de æ ndrede midler i den ø kono-
miske genopbygningspolitik
fø rte også  til en æ ndring af
må let, selvom det på  det pro-
grammatiske plan forblev det
samme, nemlig fuld beskæ fti-
gelse og ø konomisk væ kst for
at kunne sikre velfæ rden. Rost-
gaard sluttede af med en opfor-
dring til fremtidig forskning:
Hvordan og i hvor hø j grad de
ø konomisk-politiske strategier
influeredes af de krav amerika-
nerne stillede om bl.a. liberalise-
ring og hvordan forestillingerne
om det gode liv blev influeret af
amerikaniseringen, ved vi ikke
meget om, der har indtil nu kun
væ ret lidt og spredt forskning i
emnet her i landet. Nå r nogen
en dag tager yderligere fat på
udforskningen af det socialde-
mokratiske projekt i efterkrigsti-
den, kunne det ifø lge Rostgaard
væ re væ rd at undersø ge.

Programmet for konferencens

fø rste dag afsluttedes med lektor
fra Odense Universitet, slavisten
Erik Kulavigs foredrag om Den

kolde krigs kulturhistorie: Fil-

men som medie. Det grundlæ g-
gende synspunkt hos Kulavig
var, at det tidligere fjendebillede,
trediverfascismen og nationalso-
cialismen personificeret ved Hit-
ler, under den kolde krig blev er-
stattet af et nyt fjendebillede,
nemlig Sovjetunionen og dennes
skiftende ledere. Kulavig opreg-
nede en lang liste over udenland-
ske film, der rummede koldk-
rigsperspektiver, samt en ræ kke
danske film, der også  havde
elementer af koldkrigen indbyg-
get. Blandt de danske film
næ vntes Soldaterkammerater,
der blandt andet kunne produce-
res, fordi det danske forsvar be-
redvilligt havde stillet så vel
materiel som lokaliteter til
rå dighed for filmmagerne. Fæ l-
les for de vestlige koldkrigsfilm
var en iboende advarsel mod
Stalinismen og Sovjetunionen.
Kulavig viste et langt klip fra
den danske film Lyssky transport

gennem Danmark. Kulavig slog
til lyd for, at importen af de
amerikanske film var snæ vert
forbundet med Marshallhjæ lpen.

Sø ndag den 10. oktober ind-
ledte lektor Sø ren Hein Rasmus-
sen fra Århus Universitet med et
foredrag om græsrodsbevægel-

ser som reaktion på bipolarite-

ten – og som redskab for poler-

ne. Sø ren Hein Rasmussen ind-
ledte med at fastslå , at græ s-
rodsbevæ gelser ikke er et koldk-
rigsfæ nomen. Organisk hæ nger
de ikke sammen med den kolde
krig, men nok historisk. Hein
Rasmussen diskuterede endvide-
re forholdet mellem arbejderbe-
væ gelsen og græ srodsbevæ gel-
serne. Dette forhold var ikke så
ligetil at skildre. En af pointerne
var, at græ srodsbevæ gelserne er
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udtryk for en ny mellemlags-
ideologi, hvorfor man ikke kan
sæ tte lighedstegn mellem arbej-
derbevæ gelsen og græ srodsbe-
væ -gelserne. Alligevel er der et
vist personsammenfald. Dele af
foredraget fokuserede på  uden-
rigspolitikken, idet flere af
græ srø dderne dannedes som
opposition til de fø rte udenrigs-
politiske linier. Hein Rasmussen
berettede om de danske græ s-
rodsbevæ gelser under den kolde
krig, bl.a. historien om græ s-
rø ddernes modstand mod At-
lantpagttilslutningen i 1949. Han
fremlagde endvidere, hvordan
flere af bevæ gelserne siden
Danmarks tilslutning til Atlant-
pagten lø bende har forsø gt at
presse socialdemokrater herun-
der lokale tillidsmæ nd til at tage
afstand fra den militæ re oprust-
ning. Omvendt har Socialdemo-
kratiet forsø gt at skæ rme sig
mod dette ved at er-klæ re, at en-
hver opposition var kommuni-
stisk. At det langt fra altid var
tilfæ ldet, er i dag dokumenteret.
En af de andre pointer var, at
græ srø dderne må  ses som re-
sultater af allerede eksisterende
‘politiske interessenters politiske
bestræ belser’.

Mogens Rü diger, lektor ved
Ålborg Universitet, talte ud fra
titlen Den kolde krig som ideolo-

gisk konstruktion. Nye synsvink-

ler, veje til nye forskningsfelter.
To temaer blev diskuteret. For
det fø rste velfæ rdsstaten og li-
beralismens indtog i Socialde-
mokratiet og for det andet natio-
nalismen forstå et som venstre-
nationalismen. Hvad angik det
fø rste spø rgsmå l, indledte
Rü diger med at slå  fast, at han
ikke fandt det tilstræ kkeligt blot
at definere velfæ rdsstaten som
‘en socialpolitisk omfordeling af
goderne’. Velfæ rdsstatsprojektet
havde, ifø lge Rü diger, til opga-

ve efter Anden Verdenskrig dels
at genskabe befolkningens tillid
til det demokratiske system her-
under at ‘gø re det liberale de-
mokrati uomgæ ngeligt og fore-
bygge konflikter i samfundet for
at hindre totalitæ re kræ fter på
ny fik vind i sejlene’. Dermed
var velfæ rdsstaten den ‘vestlige
verdens strategiske alliance
vendt mod kommunismen, Sov-
jetunionen og Østeuropa.’ For at
styrke denne alliance blev Soci-
aldemokratiets politik i stadig
stigende grad ‘på virket af en li-
beralistisk tankegang i lø bet af
1950’erne.’ Fra slutningen af
1950’erne og gennem 1960’erne
forandredes den socialdemokra-
tiske politik om at styre den
ø konomiske udvikling med
langsigtede styringsredskaber
eksempelvis selektiv industris-
tø tte. Dette hang isæ r sammen
med afhæ ngigheden af de radi-
kale samt en vis modstand fra in-
dustrien. Pointen var ikke, at So-
cialdemokratiet blev presset til
liberalisering, ‘men at man valg-
te liberaliseringen som svar på
presset’. Partiet modtog en del
kritik for denne ‘nyorientering’.
På  spø rgsmå let om hvorfor
partiet i 1950erne gik fra en so-
cialistisk omfordelingspolitik til
en “kvasilibera- listisk” produk-
tionspolitik lø d svaret, at det
fø rte en intens kamp mod kom-
munisterne og DKP på  den in-
dre front, og i denne sammen-
hæ ng med stor iver kastede sig
over ‘de midlertidigt populæ re
kommunister, der så  ubø n-
hø rligt og med lige så  stor for-
nø jelse havde udstillet socialde-
mokraternes moralske ‘forfald’
under besæ ttelsen.’ Dertil kom
ifø lge Rü diger So- cialdemo-
kratiets tradition fra 1930’erne
for at fø re krisepolitik ‘krydret
med omfordeling plus en social-
reform’. Med hensyn til spø rgs-

må let om nationalismen eller
venstrenationalismen slog Rü di-
ger, at han med disse begreber
henviste til venstreflø jens og
halvdelen af Socialdemokratiets
skeptiske syn på  det euro-
pæ iske samarbejdes forskellige
former, isæ r EF. Grundtanken
var, at velfæ rdsstaten var et nati-
onalt – ikke europæ isk – anlig-
gende. Nå r partiet i 1961 valgte
at sø ge om optagelse i EF, var
det et strategisk valg, idet man
‘ø jnede chancen for at få  sam-
let de vigtige eksportmarkeder i
en markedsdannelse.’ Med hen-
syn til det sikkerhedspolitiske
områ de ‘lukkede[man] ø jnene
for, at ophæ velsen af de interne
vesteuropæ iske konflikter var
betinget af den kolde krig.’ I
1960’erne modificerede partiet
den venstrenationalistiske linie.
Hvad angik DKP var venstrena-
tionalismen endnu mere mar-
kant. Afslutningsvis pegede
Rü diger på , at ‘koldkrigsbegre-
bet ikke læ ngere er et menings-
fyldt geopolitisk begreb. Områ -
det er ikke læ ngere bundet sam-
men af en velfæ rdspolitik, der
kunne bruges som de vestlige
demokratiers udstillingsvindue.
Det er på  tide at slippe af med
kold-krigs-diskursen som grund-
læ ggende ramme for forstå el-
sen af tiden under den kolde
krig.’

Professor ved Syddansk Uni-
versitet Bent Jensen foredrog om
Sovjet, Danmark og arbejderbe-

vægelsen i den tidlige kolde krig.
I de fø rste efterkrigså r frem til
1948 var Sovjetunionen interes-
seret i at samarbejde med vest-
magterne (tror man), men samti-
dig var de sovjetiske politikere
revolutionæ re imperialister.
Med fokus på  Sovjetunionen
fandt Bent Jensen, at det store
skel fandt sted i august 1939
med Hitler-Stalinpagten. Dan-
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mark og Norge var ikke omtalt i
pagten, men var tilsyneladende
placeret indenfor Tysklands in-
teressesfæ re. Under krigen spil-
lede DKP ingen stø rre rolle for
de sovjetiske embedsmæ nd.
Imidlertid havde man under kri-
gen revolutionæ re forventninger
over hele Vesteuropa . Fra sovje-
tisk side gik man ud fra, at Fri-
hedsrå det skulle væ re rammen
om den fremtidige indflydelse i
Danmark. Umiddelbart efter kri-
gen ankom sovjetiske journali-
ster til Danmark. De rapportere-
de hjem til Moskva om forholde-
ne i Danmark. Ifø lge disse over-
vurderede de danske kommuni-
ster stæ rkt deres indflydelse i
Danmark. Fra og med dannelsen
af Kominform i 1947 underlag-
des DKP i hø j grad Moskva. Fra
sovjetisk side hå bede man, at
der under DKP’s ledelse kunne
dannes et enhedsparti og der-
næ st en folkedemokratisk rege-
ring. Allerede i 1945 acceptere-
de man imidlertid, at Danmark
befandt sig på  vestmagternes si-
de. Derpå  blev det politikken at
få  Danmark til at forblive alli-
ancefrit. Da det mislykkedes i
1949, var det ambitionen at hol-
de Danmark fri for vestallierede
militæ re styrker. Det var politik-
ken fremover.

Titlen på  det sidste oplæ g
lø d Kold krig, kommunister og

socialdemokrater. Om den dan-

ske arbejderbevægelse og demo-

krati 1945-1958, og blev leveret
af undervisningsassistent ved
Roskilde Universitetscenter Mi-
chael Kjeldsen. Det primæ re i
Kjeldsens oplæ g var spø rgs-
må let om, hvordan Socialdemo-
kratiet og DKP opfattede demo-
kratiet i det fø rste godt og vel
tiå r efter den Anden Verdens-
krig. Hovedfokus var på  DKP.
Udgangspunktet for demokrati-
diskussionen var 1945. Her

fremstod kommunisterne blot
som radikale socialdemokrater.
(I 1944 havde DKP slå et tonen
an med programmet “Folkets
vilje – Landets lov”.) Imidlertid
opstod snart en splittelse mellem
de to arbejderpartier. Midt på
sommeren kuldsejlede enheds-
forhandlingerne, idet kommuni-
sterne ikke ville svare på , om
de respekterede det danske de-
mokrati. Det store spø rgsmå l
var så , hvad man egentlig for-
stod ved demokrati. Fra DKP’s
side ø nskede man at be-græ nse
friheden til fordel for ligheden.
Man talte ikke blot om et poli-
tisk demokrati, men også  om et
ø konomisk og kulturelt ditto.
Kjeldsen vurderede, at det kom-
munistiske demokratibegreb var
bå de uklart og langt fra enty-
digt. Dette på  trods af, at man
gik ind for, at flertallet skulle be-
stemme. Det store spø rgsmå l
var nemlig hvordan folkets fler-
tal skulle komme til udtryk. Det
fik man aldrig at vide. Fordelen
ved dette – set fra DKP – var, at
man kunne hæ fte demokratibe-
tegnelsen på  snart sagt hvad
som helt, blot man kaldte det for
‘folkets flertal’. Men kunne på
den ene side væ re tilhæ nger af
det politiske demokrati, men pa-
rallelt hermed betragte det (vest-
lige) politiske demokrati som al-
deles udemokratisk så fremt
ø konomisk og kulturelt demo-
krati ikke blev inkluderet. Hero-
verfor stod Hal Kochs og Alf
Roos’ demokratibegreber. Kjeld-
sen udtrykte det så dan, at det
var ‘frihedsbegrebet’ socialde-
mokraterne sloges for, mens det
var ‘folkedemokratiet’, DKP slo-
ges for. I perioden fra 1950-53
isnedes forholdet yderligere mel-
lem DKP og So-cialdemokratiet.
Kjeldsen vurderede, at demokra-
tispø rgsmå let var en væ sentlig
baggrund for splittelsen i DKP

og SF’s dannelse i 1956.
Konferencen afrundedes med

en afsluttende diskussion. Efter-
fø lgende gjorde Lars K. Chris-
tensen, Niels Wium Olesen og
Johnny Laursen status over kon-
ferencen.

Rasmus Mariager

Konferencer

10. Nordiske 
Arbejderhistorie-
konference
Fra 3. til 5. september 1999 af-
holdtes den 10. Nordiske Arbej-
derhistoriekonference. Dette
traditionsrige arrangement fin-
der sted på skift i et af de fem
nordiske lande med tre-fire års
mellemrum og med et af de na-
tionale arbejderhistoriske sel-
skaber som arrangør. I år hold-
tes det i Åbo/Turku i septembers
vidunderlige indian summer. Ar-
rangementets placering skyldtes
et jubilæum. I 1899 stiftedes det
før-ste finske arbejderparti i net-
op Åbo.

Konferencen i havde over-
skriften Lokalt og internationalt.
Hermed var der anslå et et tema,
som i indkaldelsen til konferen-
cen blev uddybet i fire hoved-
punkter: 1) Det nordiske i den
nationale arbejderbevæ gelse, det
nationale i den nordiske arbej-
derbevæ gelse, 2) Internationale
riter og symboler og de lokale
arbejderkulturer, 3) ‘Arbejder-
spø rgsmå let’ – internationalt
defineret problem og lokal hver-
dag, 4) Nationalstaten og de so-
ciale bevæ gelser.

Under disse fire temaer ind-
deltes deltagerne i workshopper,
hvor papers blev fremlagt og di-
skuteret. Workshopperne var
samtidige, men fø r begyndelsen
af hver, mø dtes deltagerne i ple-
num, hvor de enkelte papers
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ganske kort blev præ senteret af
forfatteren. Deltagerne kunne
så ledes efter disse reklameind-
slag shoppe sig frem til det, de
selv var mest interesseret i. Un-
der workshopperne var der til
hvert paper udpeget en kommen-
tator, der skulle introducere per-
spektiverne i paperet, problema-
tisere det og give bolden op til
diskussion. Denne form fungere-
de ganske fint.

Der var stor spæ ndvidde mel-
lem de fremlagte papers. Fra me-
get lokale undersø gelser af
brugssamfund i Finland over tre
papers om arbejderfaner i hen-
holdsvis Sverige, Norge og Fin-
land til ‘hardcore politics’. De
fleste papers havde i en eller an-
den forstand et nordisk eller na-
tionalt-komparativt perspektiv,
hvorved man undgik den oplagte
risiko, at man blev vidne til
snæ vert nationale studier, som
man må ske kunne have svæ rt
ved at forholde sig kvalificeret
til.

Der blev holdt fire plenumfo-
redrag. Jorma Kalela fra univer-
sitetet i Turku gav å bningsfore-
læ sningen. Her stillede han
spø rgsmå let, hvilken beretti-
gelse arbejderhistorien har i en
(angiveligt) postmoderne ver-
den, hvor der ikke læ ngere fin-
des en homogen arbejderklasse;
og hvis der endelig findes arbej-
dere, er tendensen i stigende
grad, at de ikke læ ngere identifi-
cerer sig med den historiske tra-
dition for arbejderpartier, arbej-
derkultur etc., men f.eks. stem-
mer på  ekstremt hø jreoriente-
rede partier. Disse spø rgsmå l,
som også  er begyndt at rumle i
SFAH-kredse, diskuterede han
på  ganske perspektivrig vis.
Han opfordrede til at lade
spø rgsmå lene stå  i centrum
for de kommende å rs diskussi-
on indenfor arbejderhistorien.

Den britiske historiker David
Kirby (London University) leve-
rede det andet plenumforedrag.
Han stillede sig selv spø rgsmå -
let, hvad der var specielt ‘nor-
disk’ ved de(n) nordiske arbej-
derbevæ gelse(r). Kirby fandt
spø rgsmå let relevant, ikke
mindst set i lyset af den megen
snak om den nordiske model.
Han mente, at besyngelsen af
den nordiske model til en vis
grad skyldes, at mytedekonstruk-
tionen indenfor arbejderhistorien
ikke har væ ret så  fremhersken-
de som hos andre nicher i faget.
(Så  fik arbejderhistorien dé n!)
Kirby mente, at det specielt nor-
diske ved de nordiske arbejder-
bevæ -gelser var deres evne til at
knytte medlemmerne til be-
væ gelserne og deres pragmati-
ske reformprogrammer (associa-
tional ability) og til at give med-
lemmerne identitet herigennem.
Han slog endvidere til lyd for, at
‘det nationale’ og den nationale
integra-tion burde væ re et felt
for fremtidige studier af arbej-
derbevæ gelserne i Norden.

Tuula Gordon fra universitetet
i Tampere holdt det tredie ple-
numforedrag om konstruktionen
af anderledeshed/det andet i for-
hold til nationalitet og kø n.

Niels Finn Christiansen gav
det fjerde og sidste plenumfore-
drag om den nordiske models
myte og realitet. Han betonede
Norden som et praksisfæ lles-
skab, men som en pointe frem-
hæ vede han også , at de nordi-
ske socialdemokratiske partiers
succes på  det nationale plan har
stå et i vejen for den nordiske
integration (– og den euro-
pæ iske, vil jeg konstatere for
egen regning).

Foredrag og papers fra konfe-
rencen er under udgivelse.

På  det afsluttende plenum-
mø de besluttedes det at arbejde

for, at den 11. nordiske konfe-
rence for arbejderhistorie i 2001
skal holdes på  Island. (Sverige
holdes i baghå nden som tilbag-
efalds-mulighed). Der blev ned-
sat en arrangementskomité  bes-
tå ende af Knut Einar Eriksson
(Norge), Karin Englund (Sveri-
ge), Niels Finn Christiansen
(Danmark) og Thorleifur Fri-
driksson (Island).

Konferencen var fint organise-
ret og fagligt set udbytterig. Vore
finske kollegaer leverede ven-
ligt, varmt og hyggeligt væ rt-
skab med turistsightseeing i det
smukke Åbo og god mulighed
for mere uformel kollegial sam-
tale efter hver enkelt dags offici-
elle program.

Niels Wium Olesen

Historisk Samling fra 

Besættelsestiden

Linzer Konferencer
Den 36. Linzer konference
afholdes i dagene 12.?16.
september 2000. Emnet
bliver Erindringskultur. Et
mere pr¾cist indhold ud?
sendes i l¿bet af for?�ret.

Emnet for den 37. konference
i 2001 bliver Arbejde og for den
38. konference i 2002 Arbejder-

bevægelse og sexualitet. I ø vrigt
er det officielle navn æ ndret til
International historikerkonferen-

ce for arbejderbevægelsen og

andre sociale bevægelser (ITH
der Arbeiter- und anderer sozia-
ler Bewegungen). Til ny præ si-
dent for foreningen er valgt Ga-
briella Hauch, der fremhæ ver, at
hun vil forsø ge at fremme inter-
nationalisering, feminisering og
juvenalisering. Hun opfordrer til
at diskutere indholdet af disse
slogans.

Gerd Callesen
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Møder

Velfærdsstatens rødder
I begyndelsen af april afholder
SFAH under overskriften
‘Hvem fandt på velfærdssta-
ten?’ et debatmøde om Social-
demokratiet, keynesianismen
og Fremtidens Danmark. Mø-
det indledes med en forevisning
af propagandafilmen Fremti-
dens Danmark, som Socialde-
mokratiet lod producere i for-
bindelse med folketingsvalget i
oktober 1945, uden dog at bru-
ge den i valgkampen. Derefter
vil der være oplæg ved forsk-
ningsbibliotekar Nils Bredsd-
orff  (RUC) og arkivleder Niels
Wium Olesen (Historisk Sam-
ling fra Besættelsestiden, Es-
bjerg) med efterfølgende debat.
Mødet er åbent for alle interes-
serede. Det afholdes onsdag
den 5. april, kl. 15.00-18.00 på
Arbejderbevægelsens Bibliotek
og Arkiv, Nørrebrogade 66D i
København.

Udgivelser

DKP og Frihedskampen
Tidligere arkivar i DKP’s hus i
Dronningens Tværgade, Tage
Revsgaard Andersen har i en
årrække samlet og udgivet do-
kumenter med tilknytning til
den kommunistiske mod-
standskamp under besættelsen.
Sammen med Defacto Presse-
bureau står Tage Revsgaard
Andersen bag CD-ROM udgi-
velsen DKP og Frihedskam-
pen, som rummer dokumenter
fra det kommunistiske partis
og enkeltpersoners arkiver.
CD-ROM’en indeholder samt-
lige numre af de illegale blade,
DKP udgav. Der findes desu-

den tryksager, breve, indberet-
ninger, og particirkulærer. En
række ikke tidligere offentlig-
gjorte indberetninger vedrøren-
de sabotageorganisationen
KOPA/BOPA er gengivet sam-
men med redegørelser for stik-
kerlikvideringer og sabotage-
aktioner, dele af det materiale,
der skulle bruges til retsop-
gøret og en række ukendte ma-
nuskripter, som forfatteren
Hans Kirk fik smuglet ud fra
Horserødlejren. Dokument-
samlingen indeholder materiale
om politiets registreringer un-
der krigen samt dokumenter
fra de første efterkrigsår. Sam-
lingen afsluttes med et aldrig
udgivet manuskript af Børge
Houmann, der skulle have
været DKP’s eget forsøg på at
skrive en besættelsestidshisto-
rie.
CD-ROM’en rummer godt

7000 sider og har søgeindeks.
Pris: 250,- kr. samt forsendel-
sesomkostninger. Kræver
Windows 95/98.
Defacto Pressebureau
Kattesundet 16
1458 København K
Tlf.: 33 33 00 86
Fax: 33 33 09 59
e-mail:
defacto@vip.cybercity.dk

Arbejderforfatterne 
og syndikalismen
I marts 1998 afholdtes det in-
ternationale seminar Syndika-
lismen – historiska erfarenheter
i Stockholm. Flere af bidrage-
ne blev offentliggjort i tids-
skriftet Arbetarhistoria nr. 87-
88, 1998 og enkelte andre i for-
skellige engelsksprogede tids-
skrifter (omtalt i AH 1/99).
Ved siden af den internationale
konference afholdtes samtidig
en svensk litteraturvidenskabe-

lig konference om syndikalis-
men og arbejderforfatterne.

Syndikalismen er en levende
tradition i svensk arbejderbe-
væ gelse, som det i efterå ret
1999 blev understreget i forbin-
delse med mordet på  en syndi-
kalistisk fagforeningsaktivist.
Arbejderlitteraturen har ligeledes
spillet en betydelig rolle i Sveri-
ge, og der er en klar sammen-
hæ ng mellem den og syndikalis-
men, idet en ræ kke af de vigtig-
ste arbejderforfattere begyndte
deres ‘karriere’ i de syndikalisti-
ske aviser og tidsskrifter. Der er
så ledes grundlag for at under-
sø ge sammenhæ ngen mellem
disse to fæ nomener og der har
da også  væ ret en vis akade-
misk-litteraturvidenskabelig in-
teresse for at gø re det, hvilket
blev demonstreret ved seminaret.

De bearbejdede oplæ g forelig-
ger nu i publikationen Lars Fur-
uland (m.fl.): Arbetarförfatterna

och syndikalismen, Federativs:
Stockholm, 1999 (165 s.). Kristi-
an Falk, der organiserede semi-
naret, skriver i sit forord, at der
heller ikke med denne antologi
foreligger et “heltä ckande bild
(...) av den frihetliga rö relsens
kulturgä rning”, men at et vigtigt
skridt er taget i Lars Furulands
oversigt Arbetardiktningen i Sve-

rige och syndikalismen (s. 9-31),
mens de andre bidrag illustrerer
“hur en frihetlig socialistisk
idé tradition bildar resonansbot-
ten fö r respektive forfattere”.
Han mener endvidere, at det er
sandsynligt, at den syndikalisti-
ske bevæ gelse i almindelighed
spillede en vigtig rolle for arbej-
derkulturen. Det har han for-
mentlig ret i. En idé betonet be-
væ gelse som den svenske syndi-
kalisme (som dog i mange å r
også  spillede en aktiv rolle som
alternativ praktisk-faglig be-
væ gelse), må  naturligt tiltræ k-
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ke aktive arbejdere, der sø ger at
give udtryk for en selvstæ ndig
litteræ r holdning – hvilket vel
også  gæ lder for andre kunstar-
ter. Selv om også  den socialde-
mokratiske arbejderbevæ gelse
havde en så dan tendens, er den
mere fremtræ dende i den syndi-
kalistiske (i Sverige).

Den anarkistiske og syndikali-
stiske presse har givet unge for-
fattere fra arbejderklassen mu-
lighed for at få  publiceret deres
fø rste forsø g, noget der sikkert
berigede bå de forfatterne og
tidsskrifterne (oversigter over de
litteræ re bidrag i tidsskrifter
som Brand kan findes i tidsskrif-
tet Litteratur och samhälle,
1965-73, 1975).

De forskellige oplæ g behand-
ler så  fremtræ dende forfattere
som Eyvind Johnson, Moa Mart-
inson, Jan Fridegå rd, Folke Fri-
dell og Stig Dagerman, af hvilke
nogle senere brø d med den syn-
dikalistiske presse og syndikalis-
men, men dog fortsat havde kon-
takt med andre grene af arbej-
derbevæ gelsen. Oplæ gsholder-
nes metodiske fremgangsmå de
adskiller sig fra hinanden, deres
vurderinger er ikke identiske,
men alt i alt efterlader de et ind-
tryk af en rig litteræ r-politisk
tradition, som tilsyneladende ik-
ke er så  stæ rk i dag, som den
engang var, selvom det syndika-
listiske ugeblad Arbetaren fort-
sat er en å ben og læ sevæ rdig
publikation. Årsagen til det må
nok sø ges i arbejderklassens
nystrukturering, som endnu ikke
har fundet adæ kvate udtryksfor-
mer – hverken politisk, sam-
fundsmæ ssigt eller litteræ rt.

Gerd Callesen

Guernica-Gesellschaft
I tilknytning til universitetet i
Osnabrück blev der for små 15

år siden oprettet en forening,
som især beskæftiger sig med
‘Erforschung und Förderung
von antifaschistischer Kunst
und Antikriegskunst’. Et af
foreningens hovedformål er at
udarbejde en komplet oversigt
over i første omgang tyskspro-
gede antifascistiske kunstnere.
Dette mål er ikke nået endnu,
men foreningen er dog kommet
længere end i de foreliggende
oversigter.

Foreningen har desuden i en
å rræ kke udgivet et meddelel-
sesblad og ‘Werkmonographien’,
en skriftserie i forelø big 6 bind.
Fø rste bind var en antologi ved
Jutta Held (den nuvæ rende for-
mand): Der Spanische Bürger-

krieg und die bildenden Künste,
et andet bind var ved Martin Pa-
penbrock: Entartete Kunst – Ex-

ilkunst – Widerstandskunst in

westdeutschen Ausstellungen na-

ch 1945. Eine kommentierte Bib-

liographie, 1996.
I december 1999 udkom

fø rste bind af foreningens nye
å rbog Kunst und Politik. Ja-

hrbuch der Guernica-Gesell-

schaft. Årbogen indeholder artik-
ler på  tysk og engelsk og har
som hovedtema Die Kunst der

Banken: Gemein-sinn durch Pri-

vatisierung; her behandles nogle
stø rre tyske bankers kunstsam-
linger og i en artikel The Art

Partronage of  Finabce Houses

in America and Britain since the

‘80s. Årbogen er på  180 s., pri-
sen er DM 44.- (i abonnement
DM 38.-). De kommende emner
er for bd. 2 (2000) å ret 1950 og
for bind 3 (2001) Bildende Kunst

im Exil. Årbogen kan bestilles
hos Universitä tsverlag Rasch,
Osnabrü ck (Lindenstr. 47, D-
49565 Bramsche – ISSN 1439-
0205) eller hos Guernica-Gesell-
schaft, Ebertallee 50, D-49084
Osnabrü ck.

Projekter og 
afhandlinger

ABA har indtil 28. januar 2000
modtaget meddelelse om føl-
gende afhandlinger under ud-
arbejdelse:

Dansk Europapolitik
1961-63
Speciale på Institut for Histo-
rie, Københavns Universitet
En belysning af dansk Euro-

papolitik udfra de væsentlige
politiske aktører og erhvervsin-
teresser op til 1963.
Forventes afsluttet i maj 2000.
Mogens F. Andersen,
Enghavevej 20, 3.
1674 København V
Tlf. 33 21 90 67

Den danske velfærdsstat
Historieprojekt, Roskilde Uni-
versitets Center
Velfærdsstatens tilblivelse,

dens krise fra 1970’erne og
dens udvikling i 1990’erne.
Hvor er velfærdsstaten på vej
hen og hvorfor er den til debat
netop nu? Fokus vil ligge på di-
skussionerne i Socialdemokra-
tiet.
Forventes afsluttet sommeren
2000
Julie Avery og Jens Johannesen
Marielystvej 52, 314 B
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 74 54 02
E-mail: marion@ruc.dk

Immigranter. 
Om østjøderne der kom
til København i perioden
1904-1917
Integreret speciale i historie og
kommunikation, Roskilde Uni-
versitets Center
Historiedelen behandler de

87FORSKNINGSNYT



østjødiske immigranter, der
kom til København i perioden
1904-1917 med særligt henblik
på, hvordan den danske menig-
hed og myndighederne modtog
dem og hvordan integrationen
i det danske samfund forløb.
Historiedelen påtænkes efter-
følgende formidlet gennem en
webside.
Forventes afsluttet ultimo

2000.
Karen L. Chamberlain
Tlf. 23 24 47 07
E-mail: klc@ruc.dk

Robert G. Ingersoll,
Thomas Paine
Artikler
Diverse skrifter af de to fri-

tænkere oversættes fra engelsk
til dansk. Artiklerne publiceres
på nettet.
Projektet forventes afsluttet i
2002.
Henrik Eismark
Skodsborgvej 300, st. tv.
2850 Nærum
Tlf. 45 80 80 34
Fax: 35 11 00 00-01453

Formidling af 
teknologihistorie i 
museale rammer
Speciale ved Historie og Kom-
munikation, Roskilde Univer-
sitets Center
En redegørelse for formidlin-

gen af teknologihistorie på
danske museer set i lyset af den
teknologihistoriske forskning
og det samfundsmæssige tek-
nologisyn.
Forventes afsluttet i juni 2000.
Jan Hybertz Pedersen
Nannasgade 20, 3. th.
2200 København N
Tlf. 35 85 68 82

Britain and Maritime 
Disputes in the North-
Atlantic, 1948-64
Ph.-d. afhandling ved Univer-
sity of London
A survey of conflicts betw-

een Britain, on the one hand,
and Iceland, Norway, the US-
SR and Denmark (Færø Is-
lands) on the other hand, over
fishing limits and territorial
waters, with emphasis on the
nature and limitations of pow-
er in international relations,
and decision-making in Lon-
don, where conflicting interests
operated.
Forventes afsluttet i 2001.
Gudni Johannesson
Stocks Court, Room 40 F eller
Stayner’s Road
London E1 4AH
Tlf. 0044 7818 423 156
Fax: 0044 20 8980 8400

DKP’s deltagelse i 
EF-modstanden og 
Folkebevægelsen mod EF
1970-72
Opgave ved Historisk Institut,
Aarhus Universitet
DKP’s motiver for deltagelse

i EF-modstanden. Undersøgel-
sen beror på DKP’s arkiv, tids-
skriftet Tiden og andre DKP-
publikationer indenfor perio-
den.
Forventes afsluttet i juni 2000.
Jesper Jørgensen
Helgenæsgade 2, 1. tv.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 78 33

Politisk teater i Danmark
1920-1950
Monografi. Institut for kuns-
thistorie og teatervidenskab,
Københavns Universitet
En undersøgelse af venstreo-

rienteret teaterpraksis i perio-

den 1920-1950 med udgangs-
punkt i Per Knutzons virke.
Kildemateriale: censuren, avi-
ser, hånd-skrifter.
Forventes afsluttet i juni 2000.
Lisbet Jørgensen
Arveprinsensvej 9
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 67 85

Amerika-Diskurse im
Sozialdemokratischen
Hochschulbund 1960-
1969
Speciale på Germansk Institut
ved Københavns Universitet
På baggrund af organisatio-

nens udgivelser og interne ma-
teriale, som beror i Archiv der
deutschen Arbeiterjugendbew-
egung og i APO-Archiv i Ber-
lin, undersøges den rolle, USA
fik i den oprindeligt Socialde-
mokratiet nærtstående studen-
terorganisation.
Afsluttes vinter 2000.
Torsten Bo Jørgensen
Skt. Peders Stræde 14
1453 København K
Tlf. 33 32 27 28

FTF 1952-2002
50-års jubilæumsskrift for
Funktionærernes og Tjeneste-
mændenes Fællesråd.
Manuskript forventes afsluttet
i 2001.
Rasmus Kreth
Industrmuseet, Gasvej 17-19
8700 Horsens
Tlf. 75 62 02 88

Socialdemokratiets 
ideologiske udvikling
gennem de seneste 
tre årtier
Eksamensopgave, Frederiks-
berg Seminarium
Forventes afsluttet i løbet af
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2000.
Anders Kromann Willadsen
Holmegårdsparken 23, st. th.
2980 Kokkedal
Tlf. 49 14 60 14

Søgen efter nye 
identiteter
Opgave ved Institut for Stats-
kundskab, Københavns Uni-
versitet
Hovedorganisationerne i

Sverige og Danmark efter
1980’ernes decentraliserings-
og individualiseringsbølge.
Forventes afsluttet i januar
2000.
Klaus Langhoff-Roos
Gothersgade 158 A, 1.-3,
1123 København K
Tlf. 33 13 64 33

Stjernen og 
kooperationen
Projekt ved Institut for Histo-
rie, Københavns Universitet
Forventes afsluttet sommeren
2000.
Kåre Månsson
Flensborggade 34, 4. th.
1669 København V
Tlf. 33 24 49 34

Atomvåben i Danmark
Skriftlig fremstilling på magis-
terkonferensuddannelsen,
Københavns Universitet
Den danske regerings reakti-

on på NATO’s og USA’s ønske
om atomvåben på dansk jord i
såvel krigs- som fredstid.
Forventes afsluttet juli 2000.
Jonathan Søborg Agger
Palægade 4, 2.
1261 København K
Tlf. 33 13 00 14
LasseWolsgård
Østerbrogade 33, 5.th.
2100 København Ø

Tlf. 35 43 77 46
E-mail: lasse.wolsgaard @nat-
mus.dk

Jens Otto Krag
Monografi
Første del af  en Jens Otto

Krag-biografi. Behandler årene
1914-1955 og den unge Krag
indtil Hans Hedtofts død. Jo-
hnny Laursen skriver bind 2
om perioden 1955-1978.
Grundlaget er i første omgang
Jens Otto Krags arkiv.
Forventes afsluttet i første hal-
vår af 2001.
Niels Wium Olesen
Gormsgade 83
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 97 24
E-mail: hsbnwo@post4.tele.dk

Biblioteker

Friedrich-Ebert-Stiftung
I 1969 oprettede Friedrich-
Ebert-Stiftung i Bonn et biblio-
tek. I anledning af dets 30-års
jubilæum blev der i 1999 udgi-
vet et festskrift med titlen Ar-
bejderbevægelsens trykte erin-
dring.

De politiske partier i Tyskland
har hver en stiftelse, der bliver
finansieret og kontrolleret ø ko-
nomisk af staten. De ikke ubety-
delige midler, stiftelserne har til
rå dighed, skal fø rst og frem-
mest bruges til politisk oplys-
ningsarbejde. Det er dog et be-
greb, som skal forstå s meget
bredt; Ebert-Stiftung har så le-
des adskillige folkehø jskoler
rundt omkring i Tyskland, men
også  kontorer (til dels meget
store institutioner) rundt om-
kring i verden, hvor man for-
sø ger at oplyse om den demo-

kratiske socialismes ideer og op-
bygge organisationer, der kan
fremme disse ideer lokalt, dvs.
socialdemokratiske partier og
faglige organisationer. Det ligger
også  indenfor formå lspara-
graffen at drive et historisk ar-
kiv, et forskningscenter i Trier
med hovedvæ gten på  Marx/En-
gels-forskningen og altså  et
bibliotek 

Biblioteket blev naturligvis ik-
ke fø rst grundlagt i 1969; det
har rø dder tilbage til det tyske
socialdemokratis fø rste biblio-
tek, oprettet i slutningen af
1800-tallet. Men på  grund af
omskiftelserne i den tyske histo-
rie er en meget stor del af det hi-
storiske bibliotek gå et tabt, her-
under også  Marx’ og Engels’
biblioteker, som var blevet over-
draget partiet. En registrering af
disse to samlinger er nu foreta-
get og foreligger som fortryk til
bd. IV/32 af MEGA.

Efter 1945 varede det adskilli-
ge å r, inden det i slutningen af
1950’erne kom så  vidt, at SPD
ø nskede at fremme den histori-
ske forskning ved blandt andet at
på begynde udgivelsen af å rbo-
gen Archiv für Sozialgeschichte

for bedre at kunne tage konkur-
rencen op med den kommunis-
tisk dominerede historieskriv-
ning i DDR om den tyske arbej-
derbevæ gelses udvikling. Det er
glæ deligt, at dette konkurrence-
moment understreges her (s.16);
det har betydet en hel del i vest-
tysk politik, men bliver normalt
ikke næ vnt. Også  den hø jre-
borgerlige historieskrivning fra
Heidelberg-skolen (Werner Con-
ze) var i stand til at skade SPD
politisk (s.17), så  der blev in-
denfor rammerne af Friedrich-
Ebert-Stiftung oprettet et forsk-
ningsinstitut og på begyndt en
skriftserie, der har få et meget
stor betydning for den videnska-
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belige litteratur om tysk arbej-
derbevæ gelse.

Op igennem 1960’erne reali-
seredes langsomt forudsæ tnin-
gerne for det, der i dag ved siden
af SAPMO i Berlin kan betegnes
som det mest betydningsfulde
arkiv og bibliotek om tysk arbej-
derbevæ gelse. SAPMO har nok
en talmæ ssigt en stø rre bog- og
tidsskriftbestand og ligeledes be-
tydelige arkivsamlinger, men
Friedrich-Ebert-Stiftungs sam-
linger har en stø rre faglig-poli-
tisk bredde, idet stiftelsen har
overtaget blandt andet den
(vest)tyske landsorganisations
samlinger. De to institutioner har
i ø vrigt et godt samarbejde.
Blandt andet har de koordineret
deres internationale samlearbej-
de på  den må de, at SAPMO
isæ r indsamler fra Øst- og Nord-
europa, mens Friedrich-Ebert-
Stiftung koncentrerer sig om
Syd- og Vesteuropa.

Festskriftet behandler i bidrag
fra tidligere og nuvæ rende med-
arbejdere og en enkelt lå ner
bibliotekets opbygning, områ -
de- og materialevalg og de ud-
viklinger, biblioteket har gen-
nemgå et i de 30 å r, det har ek-
sisteret. Det er en imponerende
udvikling og biblioteket er i dag
internationalt set en af de helt
store institutioner på  områ det.
Biblioteket har ganske vist også
omkring 30 medarbejdere, men
selv på  den baggrund er der op-
nå et store resulater. Samlingen
bestå r af 600.000 bind, bø ger,
pjecer og tidsskrifter samt over
60.000 mikrofilm og -fiches.
Den å rlige tilgang er på
12.000 enheder og 2000 lø ben-
de tidsskrifter. Af international
interesse er bibliotekets systema-
tiske indsamling af US-ameri-
kanske dissertationer om isæ r
tysk og i mindre grad internatio-
nal arbejderbevæ gelse (i dag ca.

1200 titler), indsamlingen af
‘grå ’ litteratur, dvs. partiers og
fagbevæ gelsers protokoller, be-
retninger og andre udgivelser fra
hele det vestlige Europa og Nor-
damerika, overtagelsen af flere
internationale fagsekretariaters
arkiver og biblioteker, og for-
bundet dermed indsamling af de
ø vrige fagsekretariaters udgivel-
ser. I 1970’erne og 1980’erne
gennemfø rtes en storstilet mi-
krofilmning af den tysksprogede
arbejderpresse (isæ r dag- og
ugeblade) fra hele det – også
tidligere – tysksprogede områ -
de. Derudover blev den spanske
arbejderpresse indtil 1939 – i alt
289 titler – mikrofilmet og er nu
tilgæ ngelig i Bonn.

Biblioteket er integreret i det
tyske biblioteksvæ sen og ud-
fø rer nogle af de ovennæ vnte
opgaver for det samlede biblio-
teksvæ sen og få r af den grund
også  stillet midler til rå dighed
fra det offentlige. I de senere å r
har overgangen til det ‘multi-
funktionale informationscen-
trum’ (s. 55) præ get bibliotekets
arbejde. Kortkataloget skulle
overfø res til databaser og deref-
ter standardiseres for at opnå  et
ensartet system, der gjorde det
muligt at genfinde de forskellige
titler. Arbejdet med et elektro-
nisk katalog er besvæ rligt, fordi
det skal væ re helt præ cist – og
derfor arbejdes der fortsat, fire
å r efter scanningen af kort-
kartoteket, med at tilrette bestan-
den og samordne udgiverorgani-
sationerne til brugernes benefice.

Friedrich-Ebert-Stiftungs kata-
loger er tilgæ ngelige på  nettet
og bø gerne udlå nes blandt an-
det via det samarbejde, der fin-
des via International Association

of Labour History Institutions (s.
66-76). Men derudover bliver bi-
bliotekets samlinger gjort til-
gæ ngelige ved forskellige bib-

liografier, f.eks. Bibliographie

zur Geschichte der deutschen

Arbeiterbewegung (1976-), og
de lø bende oversigter over grå
litteratur etc., som siden 1998
kun er elektronisk tilgæ ngelige.
Bibliotekets udgivelser anfø res
sidst i festskriftet (s. 158-162).

Festskriftet formidler udmæ r-
ket centrale informationer om
Friedrich-Ebert-Stiftungs biblio-
tek og tilgangen til dette om-
fangsrige materiale.
Das gedruckte Gedächtnis der
Arbeiterbewegung. Festschrift
zum 30-jährigen Bestehen der
Bibliothek der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Veröffentlichungen der
Bibliothek der Friedrich-Ebert-
Stiftung, bd. 8, Bonn 1999, 163
s. Gerd Callesen

Internet

Plads til os alle
I tilknytning til filmserien om
arbejderbevægelsens historie,
som vistes for nylig på DR2, er
der lavet en fremragende inter-
netside med baggrundsartikler,
billed- og persongalleri, stati-
stikker, personlige beretninger,
manuskripter til samtlige seri-
ens afsnit, undervisningsideer
m.v. Uden sammenligning det
hidtil bedste forsøg på at for-
midle den danske arbejderbe-
vægelses historie på internettet.
www.pladstilosalle.dk

Politisk kunst
Virtuelt museum for politisk
kunst med sektioner om totali-
tær kunst og socialistisk realis-
me. Hovedvægten ligger på
værker fra de socialistiske lan-
de i Østeuropa.
http://www.medicalnet.at/linz/m
useum.htm
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Arbejderhistorie 
på nettet
Det internationale institut for
Socialhistorie i Amsterdam (II-
SG) vedligeholder et omfatten-
de indeks over arbejderhistori-
ske hjemmesider på internettet.
Indekset rummer for tiden me-
re end 1.500 kommenterede
links.
http://www.iisg.nl/~w3vl/

Gulag
Open Society Archives ved Det
centraleuropæiske Universitet i
Budapest har produceret en
on-line udstilling om tvangsar-
bejdslejrene i Sovjetunionen og
de østeuropæiske lande med
gengivelser af breve, dagbøger
og tegninger fra lejrfanger
samt en omfattende Gulag-bib-
liografi.
http://www.osa.ceu.hu/gulag/in-
dex.htm

Tidsskriftcentret
Tidsskriftcentret på Nørrebro i
København har siden 1968 ind-
samlet, opbevaret og udlånt
danske og internationale ven-
stre-fløjstidsskrifter. På inter-
nettet findes en oversigt over
centrets samling, emnebiblio-
grafier udarbejdet af centret og
links til venstrefløjsressourcer
på nettet.
http://www.tidsskriftcentret.dk

Udstillinger

København NV
Arbejdermuseets særudstilling
om Nordvestkvarteret i
København fortæller historien
om virkeligheden, som tog
magten fra planlæggerne. Mu-

seet har i de seneste år i samar-
bejde med Foreningen Socialt
Boligbyggeri, Nationalmuseet
og Københavns Bymuseum la-
vet en grundig undersøgelse af
tre boligkarreer: Gravervæn-
get, Møllerlodden og Ringer-
toften i Nordvestkvarteret. Nu

fortælles historien om både
karreerne og de mennesker, der
har boet i dem fra den ideelle
start i 1930’erne til den socialt
belastede virkelighed i 1990’er-
ne.

Ejendommene, som ligger op
til Tomsgå rdvej i Kø benhavn,
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blev opfø rt i 1930’erne af Kø -
benhavns Kommune. De skulle
afhjæ lpe den store boligmangel,
der herskede på  den tid. Her
blev bygget arbejderboliger efter
tidens hø je idealer om gode om-
givelser med lys og luft. Mange
af de nye beboere kom fra bro-
kvartererne, som var mø rke og
meget trange, og tidens bedste
arkitekter blev sat til at tegne det
nye byggeri i Nordvestkvarteret.

Allerede i 50’erne begyndte
kvarteret imidlertid at udvikle
sig i en anden retning end den
oprindeligt planlagte. Nu be-
gyndte familierne at flytte væ k
fra lejlighederne, der var blevet
for små . De flyttede ud til eget
hus eller til en stø rre lejlighed i
en af forstadskommunerne.
Nordvestkvarteret ramtes af en
social nedtur, og har op gennem
90’erne væ ret præ get af en be-
folkning med mange enlige, fø r-
tidspensionister og arbejdslø se;
mennesker med lav social status,
då rlig ø konomisk formå en og
i mange tilfæ lde misbrugspro-
blemer.

I de seneste å r har byggeriet
indgå et i et kvarterslø ft i Nord-
vestkvarteret. Og for et par å r
siden begyndte Foreningen Soci-
alt Boligbyggeri en omfattende
byfornyelse af lejlighederne i to
af de undersø gte karreer. Ved re-
noveringen bliver lejligheder
slå et sammen og boligstandar-

den hø jnes betragteligt. Det
samme er sket med huslejen,
hvad der har betydet, at en del af
de beboere, der boede i karreer-
ne fø r renoveringen, nu har sø gt
andre steder hen.

Bag udstillingen om de ideelle
ideer, der blev overhalet inden-
om af virkeligheden, stå r Fore-
ningen Socialt Boligbyggeri, Na-
tionalmuseet, Kø benhavns By-
museum og Arbejdermuseet. Til
udstillingen hø rer kataloget
København NV, som kan kø bes i
museets bogbutik for 99,- kr.
Kø benhavn NV vises på  Arbej-
dermuseet i perioden 31. marts –
30. juli 2000.
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K
Tlf. 33 93 25 75
www.arbejdermuseet.dk

Kunsten som 
sandhedsvidne
Arbejdermuseet viser indtil den
2. april 2000 værker af Erik
Styrbjørn Pedersen. Under tit-
len Arbejder har kunstneren
samlet tegninger og malerier,
der direkte og indirekte knytter
sig til begrebet. Det sker dog
ikke i nogen gammeldags (par-
ti)politisk forstand, understre-
ger Styrbjørn Pedersen i sin
præsentation af udstillingen,
men derimod ud fra en opfat-

telse af kunsten som skildrer
og sandhedsvidne.
Han vedkender sig arven fra

tidligere tiders skildrere af dag-
liglivet i alle dets afskygninger,
og udstillingen omfatter også
netop billeder med motiver fra
arbejdspladser. ‘Når man be-
finder sig på en moderne ar-
bejdsplads, er det, der foregår
omkring en, så abstrakt og til
tider besynderligt, at metaforer
som kloders fødsel, ofring, ka-
tedraler, dinosaurer, moder-
skab bliver nærliggende’, for-
klarer Styr-bjørn Pedersen, der
har fundet sine motiver i flere
forskellige industrier. På bag-
grund af sine iagttagelser er
han kommet til den opfattelse,
at ‘al den tale om et postindu-
strielt informationssamfund
(...) vist bare er et forsøg på at
tale sig udenom det faktum, at
der er titusundvis af menne-
sker, der hver dag må møde op
i det moderne Danmarks pro-
duktionshaller’.
Erik Styrbjørn Pedersens bil-

leder, der vises i forbindelse
med udstillingen Folkets
Århundrede, kan ses i museets
almindelige åbningstid, alle da-
ge (undtagen mandag) 10-16.
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K
Tlf. 33 93 25 75
www.arbejdermuseet.dk
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