
Nye kommunist-
arkiver i ABA

Arbejdermuseet & ABA har
de senere år haft ‘Kommu-

nismen i Danmark’ som et af si-
ne satsningsområder. For arki-
vets vedkommende har det bety-
det et fortsat, prioriteret arbejde
med de arkivalier, der blev ind-
samlet fra DKP’s partihus i Dr.
Tværgade i 1989-1990. Siden
dengang er de to største enkelt-
dele, partiarkivet og DKU’s ar-
kiv, blevet ordnet og tilgænge-
liggjort. Især Hans Uwe Peter-
sen, Torsten Lange og Knud
Holt Nielsen har gjort en stor
indsats, men flere andre har
igennem tiderne været involveret
i arbejdet med det omfangsrige
og endnu ikke færdigregistrede
materiale. 

Siden 2004 har det primært
været undertegnede, der har ar-
bejdet med den fortsat voksende
‘kommunist-samling’. Af nyt ar-
kivmateriale, der er indgået de
senere år, kan nævnes Ib
Nørlunds dagbøger, arkivet efter
Landsforeningen Danmark-Sov-
jetunionen og Villy Fuglsangs
efterladte papirer. Registrerings-
arbejdet har i en årrække været
fokuseret på de ledende kommu-
nisters arkiver, herunder Ib
Nørlunds arkiv, men der er også
blevet registreret materiale fra
Danmarks Røde Hjælp, Komin-
ternarkivet i Moskva, Vietnam
69 og flere mindre organisatio-
ner med tilknytning til DKP.
Endvidere er store dele af det
næsten 700 arkivkasser store
partiarkiv blevet nyregistreret i
forbindelse med det pågående
arbejde med at overfører papirre-
gistranten til ABA’s netbaserede
biblioteks- og arkivsystem, Re-
index. 

Senest er arkiverne efter
Landsforeningen til Samvirke

mellem Danmark og Sovjetunio-
nen og Den danske komité for
Arbejderkonferencen blevet re-
gistreret. Begge arkiver giver et
spændende indblik i kommuni-
sternes venskabsarbejde for par-
tiets to vigtigste samarbejdslan-
de, der som led i den kolde krig
gjorde sig store anstrengelser for
at blive promoveret i en bredere
offentlighed i de vestlige nabol-
ande, bl.a. gennem finansiering
af diverse aktiviteter. Ifølge DI-
IS-rapporten Danmark under
den kolde krig (2005) (og PET)
var disse foreninger arketypiske
eksempler på såkaldte frontorga-
nisationer, hvor kommunister
bag en ikke-kommunistisk faca-
de trak i trådene og førte den al-
mindelige befolkning bag lyset. 

Landsforeningen Danmark-
Sovjetunionen var en traditionel
venskabsforening med en på pa-
piret tværpolitiske sammensæt-
ning, typisk med en radikal for-
mand (bl.a. Jørgen Jørgensen og
Hermod Lannung) og en kom-
munist som næstformand (fx Al-
fred Jensen og Ingmar Wagner).
Stiftelsen kan føres tilbage til
1924, hvor Dansk-Russisk Sam-
virke blev dannet, samme år som
Danmark oprettede diplomatiske
forbindelser med Sovjetunionen.
Arkivet dækker perioden 1933-
1992, men hovedparten af mate-
rialet stammer fra tiden efter 2.
Verdenskrig – især fra 1970’er-
ne, hvor foreningen havde sin
storhedstid. Fra Venskabshuset i
Vester Voldgade i København
blev der i samarbejde med den
sovjetiske partner, Foreningen
Sovjetunionen-Danmark, iværk-
sat et væld af aktiviteter, som fx
kulturdage, boghandlen Sputnik,
bibliotek, koncerter, foredrag,
biografen Kino Kosmos, sprog-
undervisning, udgiver- og ikke
mindst rejsevirksomhed, der i
1980’erne fik et næsten kom-
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mercielt præg. Landsforeningen
skiftede i 1992 navn til Dansk-
Russisk Forening og begyndte et
nyt kapitel i foreningens historie.
Arkivet omfatter 105 arkivkasser.

Den danske komité for Arbej-
derkonferencen havde ligeledes
sit højdepunkt i 1970’erne med
et hav af ferie- og studierejser til
DDR. Komiteens sigte var dog i
udgangspunktet noget smallere,
da den fungerede som en forbe-
redelseskomite for den danske
deltagelse i Arbejderkonferen-
cen, der blev afholdt i forbindel-
se med de årlige Østersøuger i
DDR. Opfordringen til at danne
komiteen kom fra Freier Deut-
scher Gewerkschaftsbund’s lo-
kalafdeling i Rostock i 1958
med henvisning til det kommu-
nistiske Faglige Verdensfor-
bunds kongres’ beslutninger året
forinden. Efterfølgende valgte
komiteen hvert år medlemmer til
en landskomite, der afholdt mø-
der mellem konferencerne, og til

Den permanente komite, der var
sammensat af medlemmer fra de
forskellige nationale komiteer
fra østersølandene, Norge og Is-
land, og som stod for den over-
ordnede planlægning. Komiteen
virkede parallelt med Østersøu-
gens Bureau og Venskabsfore-
ningen Danmark-DDR. Mens
Østersøugerne blev indstillet i
1975, fortsatte arbejderkonferen-
cerne frem til Murens fald. Arki-
vet består af 29 arkivkasser, der
dækker perioden 1958-1984.

Endelig er 30 af partiets di-
strikts- og lokalafdelingers arki-
ver blevet registreret af arki-
vpraktikant, stud.mag. Katrine
Madsbjerg, i foråret 2008, så
ABA’s samling nu indeholder 68
DKP- og DKU-afdelinger fra
spredt ud over hele landet, fra
Thisted til Indre By i Køben-
havn. Elektroniske registranter
over alle nævnte arkiver kan fin-
des på www.aba.dk. 

Jesper Jørgensen

ABAs fotosamling 
genåbnet

Fotosamlingen i Arbejderbe-
vægelsens Bibliotek og Ar-

kiv, som blev lukket for et par år
siden i forbindelse med fusionen
med Arbejdermuseet, er genåb-
net på nettet på adressen
www.aba.dk..

Siden samlingen blev lukket
har en omfattende digitalisering
fundet sted. Den er nu så frem-
skreden at dele af samlingen kan
bruges via nettet. De digitalise-
rede fotos kan både søges og
købes til videre brug fra
www.aba.dk.

Fotosamlingen er meget stor,
og digitaliseringen vil foregå en
del år endnu, men på nettet kan
man til enhver tid let få overblik
over de kategorier af fotos, som
umiddelbart er til disposition.
I første omgang har Arbejdermu-
seets bibliotek koncentreret sig
om at digitalisere fotos fra arbej-
det på danske arbejdspladser in-
den for industri, håndværk, land-
brug, transport, handel og kontor
– spredt over både mænd, kvin-
der og børns arbejde gennem de
sidste hundrede år.

Fotografierne er registreret i
bibliotekssystemet. For at lette
søgningen af fotografierne, er
der brugt en bred vifte af emne-
ord i registreringen af dem. Der
er mulighed for at søge på em-
ner, lokaliteter eller erhverv. Ind-
til digitaliseringen er afsluttet, er
der mulighed for at benytte den
udigitaliserede del via Arbejder-
museets biblioteks ekspedition
efter aftale og mod betaling af et
gebyr. 
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En stor del af
Landsforeningens
virksomhed bestod
af studie- og     fe-
rierejser, der ar-
rangeredes i sam-
arbejde med de
sovjetiske turist-
organisationer,
bl.a. Centrotou-
rist. I 1987 bød
programmet på
storbyferie i 
Moskva og Lenin-
grad, eksotiske
rejser til sagnom-
spundne Samar-
kand og det stors-
låede Kaukasus,
vintur til Moldavi-
en samt   en som-
merrejse til vore
baltiske naboer. 


