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Kendskabet til den nu for-
svundne Tyske demokrati-

ske republik, DDR, der i knap 40
år eksisterede som sydlig nabo-
stat til Danmark, var ikke særligt
udbredt her i landet, viden om
DDR endnu mindre. Da forfatte-
ren Jørgen Knudsen i begyndel-
sen af 1970’erne udsendte en an-
tologi om den socialistiske tyske
stat fik den meget sigende titlen
“DDR- vor ukendte nabo”. Selv
om en del danskere kendte til
DDR såvel som rejse- som tran-
sitland, var kendskabet til det
østtyske system og til det der fo-
regik under socialismen i DDR
begrænset. Heller ikke som gen-
stand for historisk forskning har
DDR påkaldt sig særlig stor op-
mærksomhed blandt danske hi-
storikere. Det forhold har Tho-
mas Wegener Friis med den fore-
liggende analyse af DDR’s uden-
rigspolitik over for Danmark
frem til 1960 på fin vis rådet bod
på. Den udmærket illustrerede
bog er en udvidet og forbedret
udgave af hans speciale fra Syd-
dansk Universitet, der i 2001 fik
tildelt Arbejderhistorieprisen.

Det er derfor en vigtig og også
informativ bog, som Thomas W.
Friis har udarbejdet om de år,
hvor det nye DDR bejlede om
dansk anerkendelse og lancerede
sine freds- og propagandafrem-
stød i forhold til den danske of-
fentlighed. Men også de år hvor
den østtyske stat som medlem af
Warszawa-pagten udførte efter-
retningsvirksomhed i forhold til
det danske forsvar. Hans under-

søgelse er baseret på et omfat-
tende materiale fra det socialisti-
ske enhedsparti SED’s, den Na-
tionale Volksarmee, NVA’s og
det østtyske udenrigsministeri-
ums arkiver, der siden DDR’s
undergang i 1990 har været gjort
tilgængeligt for forskningen. Det
er suppleret med materiale fra
den østtyske fagbevægelse
FDGB og den lokale Bezirksle-
delse i Rostock. Bogen skildrer i
tre hovedafsnit det østtyske for-
hold til Danmark: først mere ge-
nerelt DDR’s udenrigspolitiske
bestræbelser over for Danmark,
derefter de propagandafremstød
der blev gennemført med og un-
der de såkaldte Østersøuger i
Rostock fra 1958 til 1975, hvor
et voksende antal danskere og
andre skandinaver og ikke bare
kommunister deltog. Og slutte-
ligt undersøges i bogen de akti-
viteter, som NVA’s militære ef-
terretningstjeneste iværksatte i
forhold til Danmark. Især i de to
sidste afsnit fremlægger forfatte-
ren nye oplysninger; således kan
han med analysen af den militæ-
re efterretningsvirksomhed sup-
plere det billede, som Carl-Axel
Gemzell tidligere har tegnet af
NVA’s aktiviteter og krigsspil
over for Danmark. Også afsnittet
om de stort iscenesatte Østersøu-
ger tegner et godt billede af de
mange aktiviteter, som DDR-re-
gimet satte i gang for at vinde
repræsentanterne fra de skandi-
naviske lande for deres idé om
Østersøen som fredens hav og
indirekte til at virke for, at DDR
som “fredsstat” kunne opnå den
eftertragtede internationale aner-
kendelse. Det lykkedes også
SED-styret at få et voksende an-
tal deltagere til at møde frem fra
de skandinaviske lande – således
femdobledes antallet af danskere
fra 1958 frem til 1961, da over
2.000 danskere deltog (s. 99);
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men trods østtysk glæde over det
stigende danske islæt kunne det
ikke skjules, at det i begyndelsen
var svært at mobilisere folk uden
for DKP’s rækker til at engagere
sig for DDR. Først i 1960 var
den danske delegation politisk
bredere sammensat. Den danske
reaktion på propagandaugen læ-
ses ud af østtyske rapporter; her
kunne man dog have ønsket sig,
at det også blev anskuet fra en
dansk synsvinkel.

Til gengæld finder jeg bag-
grundskapitlet om DDR’s inter-
nationale position i 1950’erne
uklart og analytisk svagt, det
gælder især vagheder i kronolo-
gien, og flere aspekter heraf,
bl.a. forholdet til Danmark, er
utilstrækkeligt belyst. Forfatte-
ren begrunder sit fokus som føl-
ger: ”Udviklingen i løbet af
1950’erne er imidlertid interes-
sant for tiden helt frem til aner-
kendelsen, fordi der i de tidligere
år grundlagdes institutioner og
knyttedes kontakter, der skulle
virke og have betydning i lang
tid efter. Fokus for denne bog vil
derfor primært være på etable-
ringen og udviklingen af disse
tidlige kanaler for kontakt mel-
lem de to lande” (s. 10); men
tidsfæstelsen af disse kanaler er
uklar og de eksisterede faktisk
først fra midten af 1950’erne.
Hermed har jeg samtidig anty-
det, hvad jeg betragter som ana-
lysens store svaghed, nemlig
dens periodisering, idet den om-
handler årene fra 1949 til 1960.
Den begynder, da DDR blev op-
rettet i oktober 1949; men selvs-
tændige østtyske udenrigspoliti-
ske og mellemstatslige initiativer
kan der faktisk ikke tales om før
i 1954 og 1955, da Sovjetunio-
nen overlod DDR suverænitet og
dermed afgav en del af sine be-
føjelser og også henviste eksem-
pelvis de skandinaviske lande til

direkte at forhandle med DDR,
hvis de ønskede at ordne politi-
ske og praktiske problemer mht.
østtysk område. Som f.eks. visa.
Men den hoppede de skandinavi-
ske lande ikke på, da de ikke an-
erkendte DDR som selvstændig
og legitim stat, og de var meget
påpasselige med ikke at foretage
noget, der kunne tolkes i retning
af en de facto eller stiltiende an-
erkendelse af den østtyske stats-
dannelse. Forfatteren kan – bort-
set fra selvfølgelig til DKP –
faktisk heller ikke påvise egent-
lige kontakter før 1954/55, og
det forbliver ubesvaret, hvilke
kontakter eksempelvis det østty-
ske udenrigsministerium havde i
Danmark i 1950’erne (s. 40).
Østersøugerne startede som
nævnt først i 1958. Indtil da hav-
de de dansk-østtyske forbindel-
ser væ-ret praktiske og tekniske
– mellem DSB og Deutsche
Reichsbahn – samt handelsmæs-
sige idet fire danske erhvervsor-
ganisationer fra 1956 årligt aftal-
te samhandelens omfang og em-
ner med det østtyske handels-
kammer. Det fik samme år tilla-
delse til at oprette et kontor i
København; men om dette i
1950’erne skaffede DDR et “før-
ste diplomatisk brohoved i Dan-
mark” (s. 58) må dog siges at
være højst tvivlsomt. 

Lige så ærgerligt er det dog, at
Friis stopper sin fremstilling
med året 1960, idet det faktisk
først er derefter, at DDR begynd-
te at opnå en vis succes med dets
bestræbelser på at få opnormeret
og officielgjort relationerne til
bl.a. Danmark. Fra 1961 intensi-
veredes de dansk-østtyske for-
bindelser i retning af en begyn-
dende praktisk dansk anerken-
delse af den østtyske stat, idet
den danske afvisning af officiel-
le relationer med DDR så småt
begyndte at smuldre. I det hele

taget synes jeg, at det første af-
snit om DDR’s system og inter-
nationale position i 1950’erne er
bogens svageste. Forfatterens
skildring af det østtyske politiske
system fremstår uklar og usikker
med flere fejloplysninger, ek-
sempelvis undrer han sig over, at
DDR’s udenrigsminister ikke
havde sæde i SED’s politburo (s.
38), selv om han samme sted
nævner, at udenrigsministeren
frem til 1965 var borgerlig og
derfor selvfølgelig ikke kunne
være medlem af SED’s polit-
buro. Den danske militærmission
ved det allierede kontrolråd i
Berlin var selvfølgelig ikke no-
gen officiel dansk linie til DDR,
men til den sovjetiske besættel-
sesmagt (s. 40). Og selv om det
er rigtigt, at udenrigsministeriet
Ministerium für Auswärtige An-
gelegenheiten, MfAA, i DDR-
systemet spillede en underord-
net, ikke politisk og rent udfø-
rende rolle i forhold til det hege-
moniale socialistiske enhedsparti
SED, så var det alligevel MfAA,
der skulle prøve at overtale Dan-
mark til optagelse af officielle
relationer. Uden held, det forblev
en total fiasko i 1950’erne. Hvil-
ke danske kontakter MfAA hav-
de, forbliver som nævnt ubesva-
ret. At SED havde tætte kontak-
ter med DKP er rigtigt; men i
betragtning af DKP’s ringe ind-
flydelse i Danmark må de siges
at have været ganske betyd-
ningsløse. Det blev da også in-
drømmet af SED’s sekretariat for
internationale anliggender, hvil-
ket forfatteren ikke nævner.

Som helhed synes jeg, at Tho-
mas W. Friis har taget taget et
eminent spændende emne op og
også kunnet dokumentere og il-
lustrere de østtyske bestræbelser
for at få op- og udbygget dets re-
lationer til et vestligt naboland
og NATO-medlem Danmark.
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Det var dog et Sisyfos-arbejde,
da Danmark var bundet af NA-
TO-beslutninger fra 1950 og
1954 om ikke at anerkende DDR
og i et vist omfang af hensyn til
Vesttyskland og derfor måtte fo-
rekomme ret ubevægelig i for-
hold til de østtyske bestræbelser.
Selv om der fra 1954 kan påvi-
ses mange østtyske bestræbelser,
forblev de futile og resultatløse.
Som bogen foreligger, er resulta-
tet af dens analyse dog blevet
mere ujævnt, måske fordi forfat-
teren godt nok kender de østty-
ske diplomatiske og politiske ak-
ter, men ikke i tilstrækkeligt om-
fang det DDR-system der produ-
cerede dem. Da forfatteren af li-
det forståelige grunde stopper i
1960, reflekterer bogen heller ik-
ke konsekvenserne af den inter-
nationale détente fra 1961, der
gjorde det muligt mere eller min-
dre officielt at tage den østtyske
statsdannelse til efterretning og
udvikle kontakter med den. Det
var så godt som umuligt under
den Kolde Krig i 1950’erne.

Karl Christian Lammers

De store mænd
Søren Helstrup: Truslen mod
Danmark. Regeringen og de mi-
litære chefers trusselsopfattelse
1938-40. Museum Tusculanums
forlag 2000, 208 sider, kr. 200,
ISBN: 87-7289-629-9.

Med udgangspunkt i sin spe-
cialeafhandling har Søren

Helstrup, ekstern lektor ved
Københavns Universitet, tilende-
bragt en afdækning af regerin-
gens og flådens og hærens che-
fers forståelse af de potentielle
trusselsscenarier mod Danmarks
sikkerhed og suverænitet i perio-
den 1938-1940. Bogen behand-
ler fem cases: Anschluss i marts

1938, Sudeterkrisen september
1938, Den dansk-tyske ikke-an-
grebspagt maj 1939, Krigsud-
bruddet september 1939, Vinter-
krigen 1939-1940 og ikke
mindst aprildagene 1940. Da pe-
rioden for så vidt er vel dækket
af den eksisterende litteratur,
søger Helstrup at strukturere kil-
dematerialet efter fem trussels-
opfattelser – i betydningen “op-
fattelser af formålet med eller
baggrunden for en evt. aggressi-
on imod Danmark” (s. 13) – en
national (frygten for grænseæn-
dring), politisk (faren for at en
fremmed magt ikke havde tillid
til Danmarks evne og vilje til
forsvare neutraliteten, hvorfor
den pågældende stat kunne skri-
de til et præventivt angreb), øko-
nomisk (udnyttelse som et led i
en fremmed magts krigsindustri
eller blokade), strategisk (besæt-
telse eller angreb på Danmark et
mål i sig selv) og en taktisk trus-
sel (som et middel til at opnå
strategiske fordele andetsteds).
Overordnet kan Helstrup kon-
kludere, at mens politikernes
synsvinkel helt var domineret af
den såkaldte politiske trusselsop-
fattelse, i nogen overensstemmel-
se med marinechefen Rechnit-
zers opfattelse, fokuserede hæ-
rens ledelse på den strategiske
trussel, der ventet tilgodeså hæ-
rens ressourcemæssige interesser. 

Indledningsvis kan man gøre
indvendinger mod valget af be-
greber. Det kan vise sig en fald-
grube, når historikeren vælger at
benytte udtryk, som gives en an-
den, gerne mere snæver betyd-
ning, end almindeligvis i hver-
dags- og samtidssproget. Det kan
forvirre teksten og kræver genta-
gen repetition af forfatterens de-
finition, som af samme grund
bør være meget præcis. Som
Helstrups analyse skrider frem,
bliver det klart at kategorierne

naturligvis ikke optræder som
eksakt skelnen hos aktørerne,
men endvidere, at definitionerne
er mangelfulde. Det gælder ek-
sempelvis behovet for en mere
nøjagtigt skelnen mellem “den
politiske trussel” og “den takti-
ske trussel”, hvor der kunne ar-
gumenteres for, at sidstnævnte er
afledt af førstnævnte, da viljen
til at forsvare landets neutralitet
især skulle hævdes ved taktiske
angreb. Når Helstrup endvidere
(s. 15) hævder, at en eventuel
ideologisk trussel mod Danmark
“ikke synes at have spillet nogen
sikkerhedspolitisk rolle”, savnes
ikke alene en definition af begre-
bet sikkerhedspolitik, men også
en diskussion af berettigelsen af
at placere frygten navnlig for
nazificering og SA-ballade i
Sønderjylland under “den natio-
nale trussel”. Skal Helstrups ud-
sagn om at tegne “et billede af
den militære trussel imod Dan-
mark” (s. 10) og “den sikker-
hedspolitiske (i den militære be-
tydning) trussel” (s. 11), tages
for pålydende, er Helstrups sik-
kerhedspolitiske begreb øjensyn-
ligt snarere synonymt med for-
svarspolitik (eller endog militær-
politik). Diskussionen af forskel-
lige sikkerhedsbegreber (og det
især fordi begrebet først blev al-
mindeligt efter Anden Verdens-
krig) i relation til betydningen af
ideologiske trusler, mod demo-
kratiet og den sociale velfærd,
bliver ikke mindre påtrængende
af, at forsvaret herfor var es-
sensen i regeringens politik.

Helstrup gør indledningsvis en
række relevante anmærkninger
om den distraherende virkning af
9. april 1940. For det første har
fokus og interessen samlet sig
om det snævre forløb op til be-
sættelsen, hvor kontinuiteten i
aktørernes tankegang og betyd-
ningen af erfaringerne fra 1930’
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erne og Første Verdenskrig, kan
undslippe historikerne. For det
andet har det nationale traume 9.
april bevirket, at historieskriver-
ne ikke ganske kunne undslå sig
– eller de har endog bevidst søgt
– et opgør med de ansvarlige for
den æreløse overgivelse, et op-
gør som ikke mindst efter befri-
elsen fik politisk slagkraft. 

Skønt Helstrups bog indehol-
der et afsnit om Danmarks sik-
kerhedspolitik før 1938, som i
det væsentligste støtter sig til
den eksisterende litteratur, for-
bliver anmærkningen om det øn-
skelige i en egentlig undersøgel-
se af det lange perspektiv fore-
løbig en appel. Imidlertid kan
Helstrup i sin veldokumenterede
og omhyggelige analyse af peri-
oden 1938-40, anvise centrale
aspekter af brud og kontinuitet,
især den dalende betydning af
det sønderjyske spørgsmål og
frem for alt den indgroede over-
bevisning om neutralitetspolitik-
kens velsignelser, som ikke
mindst båret af udenrigsminister
P. Munch førte Danmark frelst,
ikke for besættelse og eftergi-
venhed, men for krig og ødelæg-
gelse frem til begyndelsen af den
kolde krig. 

Bogens anden anfægtelse over
de mere eller mindre tendentiøse
forsøg på at placere “ansvaret
for 9. april”, undgår ej heller at
strejfe forfatteren selv. I et afsnit
afprøver Helstrup perspektiverne
i den kontrafaktiske historie-
skrivning, som har opnået stor
opmærksomhed og begejstring
de sidste par år (skønt det vel
egentlig er et integreret værktøj
for historikeren), uden dog med
stor overbevisning at kunne pege
på alternative eller nyttige hand-
lingsmuligheder for de forvirre-
de ministre, havde de sorteret in-
formationsstrømmen korrekt i de
tidlige aprildage. 

Helstrup redegør kortfattet (s.
31) for den politiske konsensus
omkring den danske neutralitets-
politik, som indebar et udstrakt
hensyn til nabolandet Tyskland,
og afviser på den baggrund at
behandle alternative opfattelser
af både forsvars- og sikkerheds-
politik. Dette valg kan man
imidlertid kun beklage, i særde-
leshed fordi han ved flere lejlig-
heder henviser til “andre” og
“visse” kredse (s. 72 om reaktio-
nerne på ikke-angrebspagten, s.
103 om tyske krav til mineud-
lægning, s. 175 om kapitulatio-
nen 9. april 1940), som udfra en
anden forestilling om hvad der
tjente Danmarks interesser, kun-
ne tænkes at benytte begivenhe-
der eller regeringens reaktioner
til at rejse lokal eller national
modstand mod regeringens poli-
tik. Skønt Helstrup ofte redegør
for både Munchs og socialdemo-
kraternes forståelse for folkeopi-
nionens betydning – og tilsva-
rende behov for hemmelighol-
delse og beroligelse (hvor der
endvidere kan konstateres for-
skelle i Staunings og Munchs
vurdering af hhv. den udenland-
ske og indenlandske opinions
primat), og kort er inde på rege-
ringens måske alvorligste fejlta-
gelse, misinformeringen af be-
folkningen, savnes en nærmere
præsentation af alternative dis-
kurser. Velsagtens både det Hel-
strup betegner som en ideologisk
trussel; nervøsiteten overfor
nazificering af det danske sam-
fund, herunder frygten for at
nazistiske grupper skulle søge at
påvirke opinionen, men også
konservative forsvarsvenner og
idealister, som agiterede for en
mere stålsat markering i uden-
rigspolitikken og kunne appelle-
re til befolkningens anti-tyske
følelser. Desuagtet at omtalte
grupperinger ikke spillede nogen

konkret rolle for udformningen
af dansk sikkerhedspolitik, var
de – som Helstrup selv anfører –
en tikkende bombe under
Munchs determinerede kurs.
Foruden Helstrups omtale bl.a.
af frygten for opinionsdannelsen
mht. grænsespørgsmålet, opstil-
lingen af antiluftskyts og den
finske vinterkrig, var også prak-
tiske tiltag som DNSAP og
Landbrugernes Sammenslut-
nings forsøg på at etablere en
tysk-orienteret eksport af land-
brugsvarer og DNSAPs forslag
til en ny forsvarslov (som blev
overbragt samtlige landets tjene-
stesteder), begge i årets første
måneder 1940, begivenheder,
som potentielt kunne rykke fron-
terne i kampen om opinionen.
Desværre bliver det hos Helstrup
ved de store mænd, eller snarere,
al den stund valget af kildemate-
riale for politikernes vedkom-
mende med få undtagelser be-
gunstiger Munchs opfattelse, den
store mand. 

Helstrups beskrivelse af konti-
nuiteten i Munchs forståelse af
udenrigspolitikken, som førte
ham og landet ud i neo-neutrali-
teten, hvor illusionen om freds-
besættelsen og uændret neutrali-
tet betød stadig flere indrømmel-
ser, og en fatalisme, hvor man li-
geså godt kunne give indrøm-
melser (eller overbyde tyske for-
dringer), fordi besættelsesmag-
ten alligevel ville gennemtvinge
sine krav, er oplagt bogens styr-
ke. Helstrup antyder, at der i af-
visningen af enhver form for mi-
litær reaktion under henvisning
til at det ikke kunne nytte, var
defaitistisk skred i Munchs ver-
densbillede, et skred som efter-
følgende bragte manden og hans
politik i misforhold til befolk-
ning og eftertid. Sluttelig er
Truslen mod Danmark en medri-
vende skildring af det fortættede
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forløb op til besættelsen og af
den nervøse energi, hvormed
hærcheferne flyttede tropper,
mens ministrene afsøgte mulig-
heder for protest. Uden megen
gensidig forståelse.

Sofie Lene Bak

Mogens Klitgaard
Leon Jaurnow: Den lyse vaga-
bond. Mogens Klitgaards liv og
forfatterskab. C. A. Reitzel,
2002. 216 sider, 200 kr., ill.,
ISBN 87-7876-286-3.

Et karakteristisk træk ved
1930’ernes litteratur er gen-

nembruddet for de autodidakte
arbejderforfattere. Med oplevel-
sen af den økonomiske krise og
de forværrede levevilkår, men
også med en nyvunden politisk
og social identitet, dukkede en
lang række selvlærte forfattere
op, som gav udtryk for nye be-
folkningsgruppers erfaringer.
Deres medie var romanen, og
tiåret markerede den realistiske
prosas genkomst og dominans.
Mange af forfatterne var kun in-
teressante som fænomen, fordi
de gav stemme til de tavse, men
en af de kunstnerisk værdifulde
er Mogens Klitgaard. Han er
først og fremmest blevet kendt
for at have portrætteret det klem-
te småborgerskab mellem arbej-
derklasse og borgerskab allerede
fra debutromanen med den tids-
typisk replikagtige titel, Der sid-
der en Mand i en Sporvogn
(1937). Litteraturvidenskaben
har vist Klitgaard en vis op-
mærksomhed (han er helliget et
separat kapitel i alle fire udgaver
af Danske digtere i det 20. år-
hundrede 1955-2002), men hans
litterære eftermæle har måtte li-
de under stadige genopdagelser,
og først nu kommer der en bio-

grafi i form af Den lyse vaga-
bond af Leon Jaurnow, der er
tidligere forskningsbibliotekar
ved Det Kongelige Bibliotek.

Mogens Klitgaard (1906-45)
stammede fra et solidt borgerligt
miljø i Valby. Men efter først
moderens og siden faderens død
på grund af kræft, stod Klitgaard
forældreløs som 10-årig og blev
anbragt på Det kongelige Opfo-
stringshus. Årene på den meget
disciplinerede og autoritære ko-
stskole blev starten på en lang
flugt fra faste rammer. Efter en
periode som arbejdsløs i 1920’-
ernes København, hvor horison-
ten udgjordes af socialkontor og
folkekøkken, begyndte han at
vagabondere. Han plattede sig
igennem tilværelsen som ciga-
retsmugler i Kiruna, tallerkenva-
sker og forstillet globetrotter i
Frankrig og billardmarkør på
Vesterbro. Men livet på landeve-
jen satte sine spor. Han fik kon-
stateret tuberkulose og måtte i
1933 indlægges et halvt år på
Boserup Sanatorium ved Roskil-
de Fjord. Opholdet betød en
skelsættende tænkepause, hvor
han fik læst Hemingway, Fitzge-
rald, Dos Passos og Hans Falla-
da, samt ikke mindst danskerne
Martin Andersen Nexø og Hans
Kirk. Tilbage i København be-
gyndte han at tilnærme sig det
venstreorienterede miljø om-
kring den kommunistiske Mon-
de-gruppe. Hans første forsøg på
en roman var en satirisk frem-
tidsfortælling, der først udkom
posthumt, men affødte en afgø-
rende bedømmelse fra den beun-
drede Hans Kirk:

”Skønt Bogen paa sin Vis er
dygtigt lavet, forekommer dens
Form mig dog forældet. Der er
jo ikke den fjerneste grund til at
stable det indviklede Handlings-
apparat paa Benene for at give

en Kritik af det kapitalistiske
Samfund. Det var man nødt til
paa Holbergs Tid – Niels Klims
underjordiske Rejse – men i vore
Dage kan man jo kritisere og sa-
tirisere ganske aabent.”

Trods kraftige opfordringer fra
Kirk om at bekende politisk ku-
lør, forblev Klitgaard partiløs.
Men han tilnærmede sig kom-
munisterne og de kulturradikale
med artikler om funktionalistisk
skriftsprog i Kritisk Ugerevue
(1933), forsvar for seksualoplys-
ning i Sex og Samfund (1938) og
den spanske borgerkrig i Kultur-
kampen (1938). Organisatorisk
var han involveret i Røde Hjælp,
en kommunistisk gruppe, der
bl.a. hjalp emigranter fra det
nazistiske Tyskland. Det betød
også, at han måtte flygte til Sve-
rige i 1943, hvor han kom til at
opholde sig i mere end halvandet
år. Her indhentede tuberkulosen
ham igen og denne gang slap
den ikke sit tag i ham. Han døde
i december 1945 under arbejdet
med en roman om Danmarks be-
sættelse.

Biografien lider noget under et
sparsomt kildemateriale. Den
vigtigste kilde er næsten essayet
“En Søndag for to Aar siden”,
der stammer fra Berlingske Afte-
navis den 8. december 1938.
Teksten fylder blot fem sider,
men i bogen citeres der fyldigt
ikke mindre end syv gange. Som
mange andre af sin generations
forfattere, nærede Klitgaard en
udtalt modvilje eller mistillid
overfor den traditionelle kunst-
nerrolles autoritet og var ikke
meget for selvudleveringer og
selvransagelser. På Det Kongeli-
ge Bibliotek har Jaurnow dog
fundet nogle enkelte dagbogsop-
tegnelser, der fortæller om livet
som arbejdsløs i midten af
1920’erne. Biografien kommer
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således ikke særlig dybt ind un-
der huden på mennesket Klit-
gaard, men det giver plads til
selve forfatterskabet, inklusive
upu-blicerede efterladte manu-
skripter. I analysen af romanerne
gø-res der desværre ikke så me-
get ud af forfatterskabets radika-
litet. Klitgaard var nok inspireret
af kravene om at litteraturen
skulle være social, som det kom
til udtryk i eks. Julius Bomholts
litteraturkritik i perioden. Men
hans prosa var lige så inspireret
af de moderne amerikanerne,
hvorfor han eksperimenterede
med montageeffekt og kollektiv
skildring. Ligesom Klitgaards liv
faldt udenfor de vante rammer,
var hans romaner heller ikke ba-
re grå socialrealisme.

Benni Bødker

Fortiden er ikke hvad
den har været
Knut Kjeldstadli: Fortiden er
ikke hvad den har været. 
En indføring i historiefaget.
Dansk bearbejdelse og oversæt-
telse ved Claus Bryld. 
Roskilde Universitetsforlag
2001. 326 sider, 298 kr., 
ISBN 87-7867-091-8

Knut Kjeldstadlis Fortida er
ikke hva den en gang var

udkom første gang på Universi-
tetsforlaget, Oslo, i 1992. Claus
Bryld har oversat og bearbejdet
2. udgaven fra 1999, og han hol-
der sig i meget høj grad til Kjeld-
stadlis tekst. Ud over mindre til-
føjelser og ændringer, bl.a. i
form af, at nogle af de norske
eksempler er suppleret eller er-
stattet med danske, er to kapitler
– om henholdsvis dansk historio-
grafi og kilder til dansk historie
– nyskrevne.

Bogens titel refererer til en

graffiti på en husmur i Oslos
gamle arbejderkvarter. I Kjeld-
stadlis tolkning kan udsagnet
betyde flere ting: At vores viden
om fortiden ikke er identisk med
den fortidige virkelighed. Eller
at vores vurdering af fortiden er
forskellig fra vurderinger i sam-
tiden. Eller at historie har tabt
sin mening for menneskene i vor
tid. Bogen behandler alle disse
emner.

Den er bygget op i tre hoved-
dele. De 7 kapitler i del I handler
om “Produktet”: Om historie
som identitetsskabende og må-
ske legitimerende, men også
som kritisk og frigørende, om hi-
sto-riografi, om “bindestregshi-
storie” og drømmen om helhe-
den, og om histories særart i for-
hold til samfundsvidenskaberne.
Kjeldstadli tager udgangspunkt i
H. P. Clausens skelnen mellem
historie som fortid, der har efter-
ladt visse spor/kilder, og historie
som videnskab. Han betoner hi-
storikerens aktive rolle i alle led
af forskningsprocessen: Det er
historikerens problemstilling,
der afgør, hvad der er interessan-
te spor af fortiden; historisk
forskning indebærer konstante
valg o.s.v. I 1999-udgaven af bo-
gen understreges desuden betyd-
ningen af den historiske fremstil-
ling, af sproget, teksten, formen
for det billede af fortiden, der
formidles.

Det er en pointe, at historiefa-
get er en “køter” – et “gade-
kryds” – en krydsning mellem
samfundsvidenskab og humanio-
ra, og at denne bastardstatus gør
faget livsdygtigt, netop når det
overskrider faglige grænser og
frit kombinerer mange tilgange
og arbejdsmåder. Kjeldstadli
fremhæver frugtbarheden i den
gensidige inspiration og mener,
at historie kan berige samfunds-
videnskaberne bl.a. ved at løse

op for den skarpe opdeling mel-
lem aktør og struktur, individ og
samfund, handling og social or-
den. Historievidenskabens egen-
skab par excellence er, at den gi-
ver indsigt i social forandring,
men selv om historikere ynder at
sætte spørgsmålstegn ved sam-
fundsvidenskabelige teoriers al-
mengyldighed, understreger
Kjeldstadli, at historie ikke kun
har en kritisk, men også en kon-
struktiv rolle at spille i forhold
til teoriudvikling.

Del II handler om forsknings-
processen i sin helhed, “Produk-
tionen”, kalder Kjeldstadli det.
Kildekritikken – eller “kilde-
granskningen”, som Kjeldstadli
foretrækker og Bryld bevarer i
den danske udgave – er kun et
enkelt led i denne proces, der be-
skrives og diskuteres i kapitel 8-
18, startende med videnskabs-
teoretiske overvejelser og nytten
af teorier, modeller og idealty-
per, videre over heuristik, kilde-
granskning, tolkning af tekst, tal,
tegn og tale – til forskellige må-
der at rekonstruere fortiden på,
typer af forklaringer og mulighe-
der for at efterprøve disse gen-
nem komparation. Bredden i
fremstillingen betyder, at der ik-
ke kan gås i dybden. Kjeldstadli
skriver selv, at bogen overfor-
enkler flere problemstillinger.
Det er imidlertid helt bevidst;
hensigten er, at nybegyndere i
faget skal se skoven, ikke kun
træerne. I øv-rigt afsluttes hvert
kapitel med en litteraturliste,
suppleret af Bryld i den danske
udgave, med stof til videre
læsning og fordybelse.

Endelig behandler del III (ka-
pitel 19-21) “Produktet i brug”:
Historie i skolen (hvor Erik Jør-
gensen har skrevet et bidrag i
den danske udgave), formidling i
bred forstand – og ikke kun i
form af tekst, og bogen afsluttes
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med en diskussion af objektivi-
tetsbegrebet i lyset af udfordrin-
ger fra såvel gamle som nye kri-
tikere af en gennemført funktio-
nel kildeforståelse. Kjeldstadli
argumenterer for en position
mellem det absolutte og det rela-
tive – mellem på den ene side
den tanke, at historievidenska-
ben ideelt set skal og ofte kan
fremme én bestemt værdifri og
upartisk version af fortiden, og
på den anden side den relativisti-
ske position, at erkendelse er
fundamentalt subjektiv. Med
henvisning til den norske filosof
Arne Næss præciserer han sin
egen position som relationel.
Hvis flere teorier opfylder for-
melle korrespondens- og kohe-
renskriterier for sandhed, må
man vælge ud fra et bestemt per-
spektiv, en bestemt interesse. I
modsætning til relativismen in-
debærer en relationel holdning,
at teorier kan falsificeres; i mod-
sætning til et absolutistisk stand-
punkt afvises troen på, at der
kun findes én sandhed.

Kjeldstadlis bog er i flere år
blevet brugt i introduktionsun-
dervisningen i historisk metode
også i Sverige og Danmark, bl.a.
på Aalborg Universitet, hvor jeg
selv har undervist, og den har
mange kvaliteter. For det første
dækker den et længe uopfyldt
behov for en tidssvarende opføl-
gning af H.P Clausens Hvad er
historie? fra 1963. For det andet
giver den en meget bred indfø-
ring i faget, der er særdeles vel-
egnet på grundniveau, særlig i et
problemorienteret og projektor-
ganiseret studium, hvor de stu-
derende selv skal igennem alle
led i forskningsprocessen. Ende-
lig er den eksemplarisk ved, at
Kjeldstadli præciserer sit eget
udgangspunkt – en krydsning
mellem en pragmatisk marxisme
fra 1970’erne og en kritisk

eklekticisme fra 1980’erne –
samtidig med, at han hele vejen
anvender en diskuterende og ar-
gumenterende form. Hans ud-
trykte ønske i forordet om, at bo-
gen vil fungere som døråbner og
ikke som dørvogter, må siges at
blive opfyldt.

Kjeldstadli – og Bryld – er go-
de til at eksemplificere deres
metodiske og teoretiske pointer,
og for læsere af Arbejderhistorie
er det af interesse, at både tæn-
kemåde og brug af eksempler er
præget af forfatternes baggrund i
arbejderbevægelsens og -klas-
sens historie. De har begge ar-
bejdet både med politisk historie
og med social- og kulturhistorie.
For Brylds vedkommende af-
spejles engagementet i analyser
af historieformidling og historie-
bevidsthed i de eksempler, han
har tilføjet i den danske udgave.

Min umiddelbare reaktion på
at få en dansk udgave af Kjelds-
tadlis bog i hånden var, at den
var overflødig. De studerende
har ingen problemer med at læse
den norske original, eksemplerne
er stort set de samme, så hvorfor
dog ofre tid og kræfter på en
oversættelse til dansk? Alligevel
vil jeg anbefale den danske ud-
gave af bogen, fordi de to nys-
krevne kapitler er glimrende in-
troduktioner dels til dansk histo-
riografi og dels til det danske ar-
kivvæsen og de hovedtyper af
kilder, som kan benyttes til hen-
holdvis ældre og nyere tids dan-
ske historie. Bryld er i endnu
højere grad end Kjeldstadli op-
mærksom på betydningen af TV,
film og internet som kilde til vor
tids historie.

Fortiden er ikke hvad den har
været er en konsekvent fremstil-
ling af historiefagets fundament i
det funktionelle kildebegreb – på
et tidpunkt, hvor dette funda-
ment for første gang i mange år

udfordres af poststrukturalister
og andre. Kjeldstadli er imidler-
tid mere optaget af opgøret med
traditionen (repræsenteret ved
Ottar Dahl og Sivert Langholm)
og et intellektualistisk ideal om
objektivitet og sandhed for sand-
hedens egen skyld. Han rejser på
bogens sidste sider spørgsmålet,
om objektivitet overhovedet er
ønskelig? Hans svar er, at histo-
rie bør have en samfundsmæssig
brugsværdi og ikke kun en aka-
demisk bytteværdi. “Sandheden”
forstået som en saglig og ikke
vildledende fremstilling af forti-
den er en forudsætning for en
sammenhængende samfundsana-
lyse med henblik på politisk
handling i nutiden.

Anna-Birte Ravn

Fuori collana
Antonio Labriola, Carteggio I
1861 – 1880 og Carteggio II
1881-1889 a cura di Stefano
Miccolis. Collana “Fuori 
collana”, Bibliopolis, Edizioni 
di filosofia e scienze, 
Napoli 2000 og 2002. 
ISBN 88-7088-381-7 og 
88-7088-405-8.

Stefano Miccolis’ kritiske ud-
gave af Antonio Labriolas

brevveksling vil samle samtlige
breve til og fra den italienske fi-
losof i fem smukke bind, hvoraf
de to første er udkommet. De
fleste breve er tidligere publice-
ret spredt forskellige steder, men
denne udgave medtager blandt
de 1050 breve i de to første bind
121 nyfundne dokumenter fra
forskellige arkiver i Italien og
rundt om i Europa samt fra det
antikvariske marked. Takket væ-
re en grundig prøvelse på grund-
lag af originalerne er der blevet
foretaget en lang række rettelser
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i datoangivelse og stavemåde i
de øvrige breve. Noteapparatet
er forbilledligt med sine fine
bio-bibliografiske informationer. 

Udgivelsen af Labriolas brev-
veksling støttes af Istituto Uni-
versitario Orientale og Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici,
hvor sidstnævnte efterhånden er
et af de vigtigste centre i Europa
for studiet af det 19. århundredes
filosofi.

Den italienske filosof og poli-
tiker Antonio Labriola (Cassino
1943 – Rom 1904) kom oprinde-
ligt fra beskedne kår, og kun ved
hjælp af anbefalinger fra indfly-
delsesrige folk fik han et lille job
i Napoli, så han kunne gøre sine
studier færdige. Efter år med un-
dervisning i kongerigets gymna-
sier og ret meget besvær lykke-
des det ham at blive ansat i 1874
som lærer i moral og teoretisk fi-
losofi, historiefilosofi og pæda-
gogik ved Roms Universitet.
Han begyndte sin filosofbane på
grundlag af Hegel-studier, som
han havde fulgt på Napolis Uni-
versitet hos Antonio Tari (1809-
1884), Francesco De Sanctis
(1817-1883) og Bertrando Spa-
venta (1817-1883). Fra slutnin-
gen af 60’erne tog han afstand
fra den ortodokse hegelianisme.
Han udskiller historismen fra
idealismen og afviser dermed
den romantiske metafysik og
statsdyrkelsen. Han begyndte at
studerede socialpsykologi og Jo-
hann F. Herbarts pædagogiske
forskning og eksperimentalpsy-
kologi samt socialpsykologiske
teorier. For Labriola blev dette
en periode med socialt engage-
ment. Fra 1870 til 1874 – før
Højre-regeringens fald – skriver
han artikler og kommentarer i en
række liberale blade, hvor han
tager konkret fat på den brede
befolknings behov. Især spørgs-
målet om den almindelige skole-

gang ligger ham på sinde som
moralsk og intellektuelt reform-
projekt. Det kommer også klart
til udtryk i hans filosofiske skrif-
ter. Stat, religion og skole bliver
for ham blot moralske og pæda-
gogiske virkemidler til brug for
gennemsættelsen af et fælles po-
litisk projekt.

I det første bind af brevsamlin-
gen, der omfatter perioden 1861
til 1880 kan man blandt de 484
breve nævne de store blokke af
breve med tyske korresponden-
ter. En del af disse breve publice-
res, som sagt, her for første gang
blandt de 54 nye dokumenter. 

De 104 breve, hvoraf 12 er
upublicerede, mellem Labriola
og hans kæreste og senere ægte-
fælle Rosalia von Sprenger
(1840-1926) er af privat karak-
ter. Hun tilhørte en evangelisk
familie indvandret fra Tyskland
til Italien i 1830’erne. Hun un-
derviste i Napoli på en evange-
lisk skole og var dybt troende.
Hun skriver på tysk, fransk og
italiensk til ham, der også bor i
Napoli og som svarer på itali-
ensk, om op- og nedturene i de-
res romantiske kærlighed. De vi-
ser også den unge forpinte La-
briolas vanskeligheder ved at
hævde sig i den akademiske ver-
den. Han forbander sin egen be-
skedenhed og undselighed. Til
stadighed er han på udkig efter
indtægtskilder, og hans økonomi
er gennemgående elendig. Utal-
lige breve afspejler hans evinde-
lige kamp for at skaffe til dagen
og vejen. Og alligevel præges
hans breve af en stærk selvbe-
vidsthed og udholdenhed iklædt
en ofte meget sarkastisk tone.

Korrespondancen med de ty-
ske forskere Ludwig Strümpell,
Wilhelm Volkmann ed Eduard
Zeller handler om pædagogiske,
filologiske og filosofiske proble-
mer og publikationer. De omfat-

ter 55 upublicerede breve (24 fra
Labriola) fra årene 1863-1880.
Mestensdels akademiske breve
viser de også Labriolas alsidige
og sprudlende personlighed.

Den omfattende brevvesksling
med brødrene Bertrando e Silvio
Spaventa, der havde stor indfly-
delse på den liberale politik og
var ansete filosoffer, fører os ud
i både de politiske konflikter og
rænker i opgøret med moderate
kræfter, gennem administrative
ørkenvandringer og ind i et nært
venskabs uhøjtidelige omgangs-
form med Bertrando og den re-
spektfulde tone med den ældre
republikanske statsmand Silvio
Spaventa. 

Brevvesklingen med Angelo
Camillo De Meis, Giovanni Fer-
rando, Ruggiero Bonghi, France-
sco Fiorentino, Guglielmo Capi-
telli, og andre viser, at der stadig
dukker breve af Labriola op
blandt samlere og i antikvariater.
Miccolis vil samle de nytilkom-
ne breve i et appendiks i bind
fem.

Det andet bind, der omfatter
565 breve fra perioden 1881 til
1889 – heraf 67 nyfundne breve
– indeholder en del breve til
bladredaktioner. Udgiveren har
dog valgt at udelukke breve pub-
liceret som artikler. Disse er ble-
vet samlet i 1970 af Valentino
Gerratana i bindet Scritti politici.
1886-1904, Bari. Laterza

Fra midten af 1880’erne går
Labriola aktivt ind i politik for at
støtte bestræbelserne på at skabe
et arbejderklasseparti på et
marxistisk grundlag. Men han
tilslutter sig ikke det parti, som
stiftes af Filippo Turati, da han
finder dets ideologiske grundlag
præget af uklare kompromiser.

Omkring 1890 går han i gang
med at sætte sig grundigt ind i
Marx’ og Engels’ skrifter og har
en omfattende brevveskling med
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Friedrich Engels og Karl Kaut-
sky. Fra 1895 tager han så fat på
en omfattende politisk publicist-
virksomhed for at udbrede kend-
skabet til marxismen i Italien og
offentliggjorde en serie fine ar-
tikler om den marxistiske histo-
rieopfattelse og filosofi, hvoraf
et par stykker foreligger i en-
gelsk oversættelse og bl.a. kan
læses på nettet (http://www.
marxists.org/archive/labriola/). 

Korrespondancen med Bene-
detto Croce, som siden af Anto-
nio Gramsci udpeges i dennes
Fængsleshæfter som det borger-
lige Italiens åndelige leder, tager
sin begyndelse i 1885. Labriola
havde mødt den unge Croce hos
Silvio Spaventa og fastholdt for-
bindelsen til det sidste i 1904. I
disse tidlige breve er Labriola
den ældre mentor. Labriola og
Croce har et vist samarbejde om-
kring Giordano Bruno. Det er
også i årene fra 1885 til 1889, at
der indsamles penge til at rejse
en statue for dominikanermun-
ken, som blev henrettet af Inkvi-
sitionen i 1660. Tyske studenter
og professorer var aktive, Victor
Hugo, Michail Bakunin, George
Ibsen, Giovanni Bovio, Herbert
Spencer og mange andre skrev
under på appellen. Brunos vær-
ker udgives i Italien af France-
sco Fiorentino for statens midler.
Labriola deltager også i dette po-
litiske arbejde, der støder på
stærk modstand i katolske kred-
se, som talte om “brunomani”.
Blandt de mange breve med bib-
liografiske forespørgsler og in-
formationer fra Labriola til Cro-
ce er der et par breve, der afs-
lører Labriolas skarphed og irri-
tation over den velhavende litte-
rat, der er dybt såret over kritik-
ken. Men venskabet fortsætter
gennem de stormfulde år med
marxisme-revisionen.

I de sidste år af sit liv deltager

Labriola i den store “revisionis-
medebat”, der udfolder sig i køl-
vandet på den tyske socialdemo-
krat Eduard Bernsteins kritik af
arbejderbevægelsens politiske
strategi og af marxismens filoso-
fiske status. Labriola støtter Karl
Kautskys ortodokse læsning af
Marx og Engels mod Bernsteins
nykantianske etiske socialisme
og mod den franske revolutio-
nære syndikalist George Sorel. I
Italien kritiserer han marxisme-
revisionen, som den føres frem
af de hegelinspirerede filosoffer
Giovanni Gentile og Benedetto
Croce. Hans brevveksling med
de nævnte er af stor interesse for
studiet af Marx-receptionen i 2.
Internationale. Men disse breve
har vi endnu til gode i Miccolis
klassisk smukke udgave.

Ole Jorn

Mit liv som 
kommunist
Freddy Madsen: Vilje til foran-
dring. Mit liv som kommunist.
Husets Forlag (København)
2001. 341 s., 198 kr. 
ISBN 87-7483-490-8.

Freddy Hansen var kommu-
nist, hele livet. Bogen er hans

fortælling om dette udgivet (i re-
digeret form) efter hans død i
2000. Der er tale om en for-
holdsvis traditionel erindrings-
bog, som kronologisk beretter
om arbejde, familie og politisk
virke i “medgang og modgang”.
Det som først og fremmest gør
bogen interessant, er den centra-
le rolle, Freddy Hansen indtog i
det danske kommunistparti fra
1960’erne: Medlem af Folketin-
get, medlem af DKP’s styrende
organer samt et utal af tillidspo-
ster i forskellige faglige og poli-
tiske organisationer. De indblik,

bogen giver, er interessante på to
måder: For det første fordi det
giver et indblik ind i DKP, hvor-
dan partiet fungerede, de interne
konflikter samt i partiets strate-
giske overvejelser. For det andet
fordi det er en kilde til en leden-
de dansk kommunists forestil-
lingsverden (selvfølgelig med al-
le de efterrationaliseringer og
forskydninger, der hører en erin-
dringsbog til).

Blikket ind i DKP starter i
1950’erne, hvor Freddy Hansen
blandt andet er på partiskole i
Moskva, men bliver især spænd-
ende fra 1960’erne, hvor han for
alvor starter partikarrieren som
rejsesekretær for partiets faglige
arbejde i det jyske. Skildringen
giver et spændende indblik i
DKP’s interne organisation – og
et indtryk af de krav der blev
stillet til de aktive medlemmer.
Et ganske interessant spørgsmål
er, hvordan man har kunnet
kombinere familie og et almin-
deligt lønarbejde med lange stu-
dieophold i udlandet, delega-
tionsrejser, ugentlige møder i
København, lokale initiativer
osv. Og hvad denne voldsomme
arbejdsbyrde for den aktive loka-
le kommunist har betydet for
magtrelationerne internt i DKP –
f.eks. mellem den lønnede parti-
ledelse i København og de meni-
ge aktivister ude i landet (der
skulle klare det politiske i friti-
den). Indblikket i de politiske
kampe i DKP fokuseres, efter-
hånden som Freddy Hansen sti-
ger i graderne. Skildringen af ar-
bejdet i Folketinget er interes-
sant, men rigtigt spændende bli-
ver det først i den afsluttende
skildring af opgøret i DKP i
1990’erne mellem fornyerne og
traditionalisterne (Freddy Han-
sen hørte til førstnævnte fløj).
Indtil da er konflikternes løsning
hele tiden givet: Partiet har ret i
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sidste instans.
Freddy Hansen fortryder nem-

lig ikke. Bogen er for så vidt og-
så et politisk testamente fra en
person, som har viet sit liv til en
politisk bevægelse. En kilde til
den forestillingsverden, som har
båret et sådant engagement. Kort
fortalt er det en forestillingsver-
den præget af en udviklet social
retfærdighedssans og en ganske
stærk overbevisning. Hvis man
ser bort fra Freddy Hansens skil-
dring af 1990’erne, hvor den
sovjetiske ledestjerne var faldet
ned fra himlen, så betegner bo-
gens titel – “Vilje til forandring”
– mere Freddy Hansens vilje til
at forandre det omkringliggende
danske samfund end hans vilje
til at forandre sig selv. Skildrin-
gen af den historiske kontekst i
erindringsbogen ligger således
ikke langt fra Ib Nørlunds klassi-
ker “Det knager i samfundets
bånd” fra 1950’erne. På den må-
de er bogen mest en kilde til en
kommunists selvforståelse –
men det er jo faktisk også gan-
ske interessant i sig selv.

Bogen omhandler dog også
andet end DKP og Freddy Han-
sens politiske verdensbillede.
Der er en del, nogen gange me-
get tekniske, beskrivelser af hans
arbejdsliv primært i metalindu-
strien, som bl.a. giver et indtryk
af, at det til tider kunne være
svært at få job som organiseret
(og fremtrædende) kommunist.
Men at det omvendt hjælper at
have politiske kontakter. Der er
en del om det lokale faglige ar-
bejde – som kort berører kom-
munisternes organisering ude på
de enkelte arbejdspladser (ofte i
kamp med de “stygge” socialde-
mokrater). Der er afsnit om det
lokale partiarbejde i Århus – og
samarbejdet med andre politiske
partier f.eks. i Fredsbevægelsen.
Det er her spændende, at de

stærke konflikter på det nationa-
le plan, ofte bliver mindre på det
lokale plan. Endelig er der – som
det hører sig til i erindringer – en
del om Freddy Hansens personli-
ge, familiære forhold og skil-
dringer af hans mange rejser i
partiets tjeneste (bl.a. til Cuba og
Nordkorea).

Der er således tale om en gan-
ske klassisk erindringsbog. Som
sådan er den ikke bedre eller
værre end den slags bøger er
flest. Den giver et spændende –
men meget politisk skolet (mere
end personligt) billede af det
moderne Dan-mark. Er man in-
teresseret i DKP’s moderne hi-
storie, så er bogen oplagt læs-
ning. Og har man været politisk
aktiv i Århus de sidste 2-3 årtier
er bogen nok et must.

Klaus Petersen

Moskva-støtte 
til nordiske 
kommunistpartier
Guldet fra Moskva. Finansierin-
gen af de nordiske kommunist-
partier 1917-1990. Redigeret af
Morten Thing. Forum. 2001. 
335 sider, 298 kr. 
ISBN 87-553-3108-4.

Så snart Lenins parti havde
fået adgang til tsarrigets res-

sourcer, begyndte det at sende
støtte til trængende broderpartier
over hele verden. I begyndelsen
var motivet at fremme verdens-
revolutionen og derved aflaste
Sovjet for det ydre pres. Da re-
volutionen ikke bredte sig, be-
gyndte man langsigtet at støtte
de venner, der forsvarede den
nye sovjetstat i en fjendtlig ver-
den, og denne støtte fortsatte,
indtil Sovjetunionen brød sam-
men i 1991. Kort efter begyndte
arkiverne at blive åbnet, og for-

skerne meldte sig. Nu er tiden
kommet til at præsentere samle-
de forskningsresultater. I denne
bog sker det for Norden som hel-
hed. Den er spændende og vel-
dokumenteret og rig på oplys-
ninger, der kan føre videre. Det
er godt, for der er endnu mange
dunkle punkter.

I de første kaotiske måneder
blev støtten forvaltet af forskelli-
ge agenter for storebrorpartiet i
Moskva, derefter fik udenrigstje-
nesten kontrol med den, men
snart gled den over til Komin-
tern, stiftet i februar 1919. Ikke
kun penge blev fordelt, men i
den første tid også konfiskerede
ædelmetaller og smykker, ja
endog morfin

Støtten var i de første år var
kendt af flere, men snart blev det
færre og færrre i inderkredsen af
partierne, som vidste noget om
den. Medlemmerne ville ikke
have accepteret at være et parti
på understøttelse, og de forskel-
lige partiers troværdighed ville
blive belastet endnu mere end
det allerede var tilfældet.

Indtil slutningen af 2. verdens-
krig var Sovjet alene om at yde
støtte, efter krigen deltog de
kommunistiske stater i Østeuro-
pa. Der var nu langt mere at
gøre, for de kommunistiske par-
tier i hele verden stod stærkt ef-
ter krigen. De deltog i den parla-
mentariske kamp om magten og
ville accepteres som selvstændi-
ge i forhold til Moskva.

Komintern blev opløst i maj
1943, men Moskva fulgte bro-
derpartierne gennem udenrigs-
ministeriet og KGB. I 1950 blev
hjælpen til dem koncentreret i
“Den internationale Fagfore-
ningsfond for hjælp til venstreo-
rienterede arbejderorganisatio-
ner”. Den lå i Moskva, men alle
de kommunistiske stater i Euro-
pa deltog, især DDR, Polen,
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Tjekkoslovakiet, Ungarn og Ru-
mænien. Også Kina var med i de
første år. Hjælpen havde mange
former udover pengetransaktio-
ner. Det var således almindeligt
at overføre trykkeriudstyr til de
kommunistiske aviser og forlag i
Norden, også tryksager kunne
sendes, og disse ting var gratis
eller billige. Partierne var kon-
stant i økonomisk knibe, så der
var brug for megen hjælp. For-
tjente partifolk fik foræret ferier
eller rekreationsophold i Sovjet
og Østlandene. Rejser og ophold
var gratis, men partierne benyt-
tede lejligheden til at kræve ge-
byrer af de rejsende. Pengene
skulle hvidvaskes, det skete bl.a.
ved at arrangere støtteindsamlin-
ger til partiet eller dets presse,
og i begejstrede artikler jublede
man, når indsamlingerne satte
nye rekorder.

Fondens støttebeløb til anven-
delse i hele verden voksede fra
ca. 2 mio. dollars i 1950 til 22
mio. i 1990. Side 291-193 er der
en oversigt over beløbene til de
enkelte nordiske partier. Dertil
kom støtte direkte til fagbevæ-
gelser, idræts- og ungdomsbevæ-
gelser, kvinde- og fredsbevægel-
ser. Støtten kom altså fra mange
sider, både legalt og skjult, og
gik til mange formål, derfor er
udforskningen vanskelig, og kil-
dematerialet er langtfra udnyttet.
Men det generelle billede ligger
fast, og der arbejdes videre med
akterne. Desværre sker det, at
åbnede akter igen bliver klausu-
leret. Der kommer også erindrin-
ger frem, men de gamle partile-
dere tier helst stille om dette em-
ne, der belaster deres egen tro-
værdighed over for gamle kam-
merater. 

Blandt de nordiske lande var
Finland langt det vigtigste for

Moskva. Landet blev først i
1918 frigjort fra Rusland, kom-
munist-erne var mange, og både
fagbevægelsen og venstresociali-
stiske bevægelser hjalp det un-
derjordiske parti, indtil det 1.
september 1944 blev legaliseret.
Om forholdene før 1930 skriver
Tauno Saarela, om perioden
1930-90 Kimmo Rentola. 

Netop fordi partiet var for-
budt, måtte mange finske kom-
munister leve i Sovjet. Her sad
således Otto Ville Kuusinen i år-
tier i ledelsen af Komintern, og
han fortsatte i Fagforeningsfon-
den. Støtten til det finske parti
var på niveau med støtten til
Vesteuropas største kommunisti-
ske partier, Italiens og Frankrigs.
Men trods store overførsler og
mange års aktivitet gik Finlands
Kommunistiske Parti konkurs, så
snart støtten ophørte i 1992. 

I bogens længste bidrag skri-
ver Lars Björlin om kommuni-
sterne i Sverige. Landet havde
gamle forbindelser til Finland og
samtidig til Norge og Danmark,
og i mellemkrigstiden var Stock-
holm i perioder hovedbyen for
den kommunistiske partistøtte.
Det svenske parti forkyndte alle-
rede i 1920’erne, at det var vel-
havende og arbejdede for en
“kommunisme på svensk”, men
økonomien kunne ikke baseres
på egne kræfter, og med pengene
fra Moskva forsvandt selvstæn-
digheden. Björlin bringer mange
henvisninger til akter i arkiverne
i Moskva og det er også ham,
der fortæller mest om de tele-
grammer i Public Record Office
i London, som blev udvekslet
mellem Moskva og de kommu-
nistiske partier i Sverige og Dan-
mark midt i 1930’erne, og som
blev opsnappet og afkodet af den
britiske efterretningstjeneste. 

Forholdene i Norge behandles
af Sven G. Holtsmark, der tillige
har skrevet en lang og god ind-
ledning til bogen. Han bemær-
ker, at mens de norske partilede-
re gerne omtalte den støtte, som
deres parti modtog fra Moskva i
1920’erne, ville ingen af dem
indrømme andel i den langt
større støtte efter 2. verdenskrig.
Fagforeningsfonden var ikke no-
gen “fremmed magt”, påstod de.
Det var korrekt, men alligevel
ikke sandt. 

Bogens redaktør, Morten
Thing, har skrevet om Danmark.
Han oplyser, at Moskva i 1961
tilbød at støtte Socialistisk Fol-
keparti, som den gamle kommu-
nistleder Aksel Larsen havde
grundlagt et par år i forvejen, da
han frigjorde sig fra DKP. Lar-
sen sagde nej til støtten, klog af
skade. Thing fik i 1995 Ole So-
hn, DKPs formand 1987-91 til at
indrømme det, som de fleste par-
tiledere benægtede, at deres par-
tier havde modtaget støtte fra
Moskva. 

Jón Ólafsson fortæller, at Is-
land ikke var interessant for Mo-
skva før 2. verdenskrig. Det
kommunistiske partis ledere for-
søgte endda ihærdigt at overbe-
vise Moskva om, at hvis blot
Sovjet ville interesse sig for
samhandel med deres land, ville
der kunne opnås politiske forde-
le; landets økonomi var jo så lil-
le, at selv en lille investering vil-
le få stor lokal betydning. 1946-
47 aftog Sovjet næsten 1/5 af Is-
lands eksport, men handelsafta-
len blev ikke gentaget. Det lille
parti var ikke særlig marxistisk,
nogle af lederne var forretnings-
folk, og landet orienterede sig
snart mod vest, både i politik og
handel. 

Sigurd Rambusch
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