
Vagn Oluf Nielsen, valgt som SFAH’s før-
ste formand i 1971, døde i juli måned. Alle
der har kendt Vagn Oluf, oplever det som et
stort savn og har svært ved helt at forstå, at
han ikke er her mere.

Hans egen version af formandsvalget var
altid, at han blev valgt, fordi SFAH skulle ha-
ve en socialdemokrat i spidsen, hvis forenin-
gen skulle gøre sig håb om at stå sig godt med
den socialdemokratiske arbejderbevægelse.
Derfor faldt valget på ham som formand for
en forening, der var domineret af forskellige
mere eller mindre venstreradikale grupperin-
ger. Vagn Oluf har selv fortalt historien om
SFAH’s start i Fremad – ad nye vej (1990). 

Vagn Oluf var socialdemokrat med liv og
sjæl, og en socialdemokrat, der troede på en
demokratisk socialistisk idé. Han var med al-
lerede fra ungdomsårene, og i hans tilfælde
kan man ikke sige, at de røde idealer falmede
med årene.

SFAH betød meget for Vagn Oluf. Gennem
alle årene deltog han ofte i møder og semina-
rer og var en skattet og respekteret dirigent på
generalforsamlingerne.

Arbejderbevægelsens historie lå ham på
sinde, og for ham var det mere end blot en
faglig akademisk interesse. For ham var
velfærdsstaten det store socialdemokratiske
projekt, som bevægelsen havde kæmpet for
og skulle stå vagt om. Det faglige og politiske
forenedes i hans interesse for arbejderbe-
vægelsens historie, og han skrev om de em-
ner, der optog ham: Velfærdsstaten, arbejder-
flertallets mulighed og den demokratiske so-
cialismes idé var hans foretrukne temaer.

Derfor var han glad for, at SFAH i 1991
kunne udgive en samlet fremstilling af den
danske arbejderbevægelses historie. Han var
glad for at være med, han var glad for bogen
og tilfreds med sit eget afsnit om netop perio-
den fra 2.verdenskrig og frem, som også blev
fremhævet af anmelderne. Det var ham, der

kom med idéen til bogens titel, ”Kampen for
en bedre tilværelse” – som også udtrykker
hans syn på kernen i arbejderbevægelsens ind-
sats i det moderne samfund.

Vagn Oluf var et meget arbejdende og et
meget socialt væsen. Altid klar til en diskus-
sion; også til at afslutte en ordveksling med et
afvæbnende smil og et: “Jamen, skal vi så ik-
ke lade det blive ved det”. Han skrev meget,
men vægtede i lige så høj grad undervisning
og foredrag.

Det store projekt, som Vagn Oluf arbejdede
kontinuerligt på i de sidste mange år, var en
bog om historieundervisningen i den danske
folkeskole, set i sammenhæng med skolens og
det danske samfunds udvikling. Et stort pro-
jekt, som han desværre ikke nåede at få afslut-
tet. Sygdom rev ham væk fra arbejdet. Man må
håbe, at hans uafsluttede manuskript kan blive
udgivet i en eller anden form. Men ellers er
Vagn Oluf en person, der har sat sig så mange
spor, at han vil være hos os en rum tid endnu.
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Vagn Oluf Nielsen (tv) sammen med Knud Knud-
sen (im) og Niels Finn Christiansen (th) ved
overrækkelsen af Arbejderhistorieprisen i januar
2007 på Arbejdermuseet. (Foto: Henning Grelle)
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