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Danmarks Kommunistiske
Ungdom var ingen masseor-

ganisation, men spillede allige-
vel i perioder en meget aktiv og
central rolle i brede bevægelser
og organisationer. I dette vægti-
ge værk, som især baserer sig på
det omfattende arkivmateriale
fra DKU, undersøger Knud Holt
Nielsen DKU’s udvikling og
indflydelse i de tre årtier 1960-
1990. Holt Nielsen stiller sig
“det overordnede spørgsmål”:
Hvorfor blev unge i disse år til-
trukket af netop det DKP-til-
knyttede og sovjetorienterede
kommunistiske ungdomsfor-
bund?

Indledningsvis leverer forfat-
teren et nødvendigt rids over
DKU’s historiske og ideologiske
forudsætninger og rammer. Af-
slutningsvis rummer bogen et
kapitel om DKU “som socialt
felt”, dvs. en redegørelse for og
diskussion af DKU’s medlems-
sammensætning og rekrutte-
ringskanaler, af organisationsfor-
hold, medlemsliv og politisk
kultur, af indre magtrelationer og
ydre samarbejdsrelationer. Dette
kapitel baserer sig bl.a. på ind-
samlet statistik og på Holt Niel-
sens egen interessante spørge-
skemaundersøgelse blandt tidli-
gere ungkommunister. 

Men ellers er bogen grund-
læggende opdelt i tre hoveddele,
der behandler DKU’s karakter,
aktiviteter, kontakt- og brudfla-
der under henholdsvis: Ørken-
vandring i 1960’erne; blomstring
i 1970’erne og starten af 1980’-

erne; opbrud og opløsning i sid-
ste halvdel af 1980’erne. Ud fra
forfatterens (meget detaljerede)
undersøgelser kan man sam-
menstykke følgende udviklings-
forløb igennem disse 30 år:

I 1950’erne havde DKU været
nogenlunde alene på den ung-
domspolitiske bane til venstre
for Socialdemokratiet, men det
ændrede sig ved DKP’s splittelse
og dannelsen af SF og dets ung-
domsorganisation. Kommuni-
sterne var i knæ og marginalise-
rede, og for 1960’ernes DKU
blev det en hovedopgave at bry-
de isolationen. Man søgte samar-
bejde, ikke mindst med unge
SF’ere og socialdemokrater.
Selvom det var op ad bakke vi-
ser bogen, at anstrengelserne
efterhånden bar en del frugt.
Igennem det lokale lærlingear-
bejde kom unge kommunister i
samarbejde med unge socialde-
mokrater, og gennem solidaritet-
sarbejde for undertrykte befolk-
ninger (dog ikke østeuropæiske)
kom man i kontakt med bredere
kredse.

Vietnamkrigen blev tidens helt
store ungdomsradikaliserende
begivenhed, og med krigsmod-
standen som forenende faktor fik
ungkommunisterne stærkt øgede
kontaktflader og samarbejdsmu-
ligheder. DKU blev en central
drivkraft bag den tidlige Viet-
nambevægelse og skal endog ha-
ve iværksat den første organise-
rede Vietnamprotest i Danmark
(s. 60). Holt Nielsen påpeger, at
ungdomsforbundet således blev
en murbrækker for DKP, der ik-
ke mindst gennem opgøret med
den radikale del af Vietnambe-
vægelsen og dannelsen af det
moderate Vietnam 69 for alvor
kom ind i et formelt samarbejde
med fremtrædende socialdemo-
krater, SF’ere, højskolefolk, mfl.

1970’ernes venstredrejede årti
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blev DKU’s storhedstid (hvor jo
også DKP fik en renæssance),
med uafbrudt medlemstilgang,
markant udbygning af det orga-
nisatoriske apparat og stærk ung-
domspolitisk og -faglig gennem-
slagskraft. Det internationale so-
lidaritetsarbejde fortsatte, men
oprettelsen af den landsdækken-
de og DKU-dominerede lærlin-
georganisation LLO blev et nyt
og vældigt aktiv, og man satsede
nu målrettet, og med held, på at
erobre den afgørende indflydelse
i uddannelsesorganisationerne
(skole- og gymnasieelevernes,
kursisternes, de lærerstuderen-
des, etc.). Igennem disse positio-
ner og et flittigt og effektivt ar-
bejde fik man kontakt med nye
og brede ungdomskredse, hvilket
resulterede i nye DKU-medlem-
mer som så igen kunne bidrage
til målrettet aktivitet og konsoli-
dering af indflydelsen i organisa-
tionerne. Der var altså tale om
en selvforstærkende effekt, men
også en dynamik hvor DKU og
organisationerne gensidigt påvir-
kede hinanden, vurderer Holt
Nielsen. DKU virkede som sta-
bil erfarings- og ledelsesbank for
organisationerne, mens organi-
sationerne blev aktivist- og or-
ganisatorisk grundskole for
DKU.

Men i takt med DKU’s succes
voksede også uddannelsesorga-
nisationernes apparater, bredde
og aktivitetsniveau, hvilket para-
doksalt nok efterhånden blev et
problem for DKU, idet man måt-
te bruge store ressourcer på både
at lede apparaterne og levere er-
farne aktivister til de mange og
store protestaktiviteter. For både
at holde sig i sadlen og holde
sammen på bredden måtte
DKU’erne nedtone egne profile-
rende og identitetsskabende sær-
standpunkter og koncentrere sig
om konsensusegnede socialøko-

nomiske og velfærdsstatslige re-
formkrav. Så hvem styrede efter-
hånden hvem?

Lidt inde i 1980’erne begyndte
krisestemningen at brede sig i
DKU. DKP var røget ud af Fol-
ketinget, militærkuppet i Polen
og krigen i Afghanistan var van-
skelige sager at forklare og for-
svare, og i DKU bredte sig nu en
vis kritisk reservation overfor
moderpartiet – en reservation der
nærmest udviklede sig til en
modsætning, da Gorbatjov kom
til magten i Sovjetunionen. Gor-
batjovs reformlinje blev nemlig
modtaget med lettelse og be-
gejstring af DKU’s flertal, men
med kølighed af DKP’s betydeli-
ge konservative fløj. En tilbage-
gang for uddannelses- og lærlin-
georganisationerne gav også pro-
blemer for DKU, der havde for-
bundet sig så tæt til disse organi-
sationer.

Problemerne betød dog ikke,
at ungkommunisterne droslede
ned for aktivismen. I 1980’ernes
nye og stærke fredsbevægelse
blev DKU (og DKP) centrale ak-
tører, og adskillige spektakulære
DKU-skabte fredsprojekter blev
sat i søen og fik mediesucces.
Denne fredsaktivisme kanalise-
redes i sidste halvdel af 1980’er-
ne over i de stort anlagte projek-
ter Next Stop Nevada og Next
Stop Sovjet – brede initiativer
hvor DKU dog reelt var både
initiativtager og drivende kraft.
Men trods den massive og krea-
tive aktivitet var DKU reelt ved
at være udtømt. Aktiviteterne su-
gede aktivister, kadrer og kraft
fra DKU – og samtidig smuldre-
de DKU-identiteten, for af hen-
syn til projekternes vældige
bredde måtte DKU-aktivisterne
ikke manifestere en klar og selv-
stændig politisk dagsorden.
Hvilket efterhånden også ville
have været vanskeligt, da DKU

på de indre linjer var i fuld gang
med at forkaste sit og DKP’s
gamle ideologiske projekt og var
på usikker søgen efter en ny og
mere både individbaseret og glo-
bal-økologisk ansvarlig politik,
en ny identitet og ny forståelse
af ungdommen og den ganske
verden.

Det er således en pointe for
Holt Nielsen, at Murens fald ik-
ke forårsagede DKU’s død, men
blev sidste led i en lang opløs-
ningsproces hvor DKU undermi-
nerede sig selv. Ud fra bogens
udredninger kan man dog godt
få den tanke, at hvis sammen-
bruddet østpå var indtruffet lidt
senere, kunne planer om at op-
rette et nyt politisk ungdomsfor-
bund på basis af DKU og SFU
muligvis have givet en form for
resultat. Siden efteråret 1987
havde der nemlig været formali-
serede kontaktmøder mellem
DKU- og SFU-lederne (en “for-
brødring”, if. forfatteren s. 312).
Processen udviklede sig i de næ-
ste par år, man talte om fælles
blad, besluttede at lave fælles se-
minar på Komsomol-skolen i
Moskva, og alle medlemsafde-
linger fik tilsendt en opfordring
fra SFU’s landsledelse og DKU’s
forretningsudvalg om at forstær-
ke samarbejdet. SFU blev dog
mere tilbageholdende og forsig-
tig hen over sommeren 1989, og
efter Murens fald var SFU’ernes
lyst til sammenlægning forduf-
tet. 

Da var der heller ikke meget
DKU tilbage at slå sig sammen
med. Og de sidste rester lukkede
og slukkede på en opløsnings-
kongres i maj 1990. 

Men hvorfor havde venstreori-
enterede unge i årene 1960-1990
overhovedet tilsluttet sig netop
DKU? Med sin solide spørge-
skemaundersøgelse i ryggen kan
Holt Nielsen diskutere spørgs-
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målet med mere sikker grund
under fødderne end så mange før
ham. Et enkelt svar gives natur-
ligvis ikke, men forfatteren fin-
der generelt at det ikke var teore-
tisk-ideologiske bevæggrunde,
men tidens konkrete samfunds-
konflikter og DKU’s modsvaren-
de aktiviteter, der havde størst
betydning for indmeldelserne.
Vietnamkrigen betød således
meget for de der trods alt ind-
meldte sig i 1960’ernes stagnati-
onsperiode. Og i 1970’erne fik
DKU’s gennembrud inden for
lærlinge- og uddannelsesorgani-
sationerne afgørende betydning
for det nye medlemsboom. De
unges erfaringer med DKU’s po-
litiske praksis i organisationerne
i 1970’erne og 1980’erne kan
“vanskeligt overvurderes, som
faktor for at unge meldte sig ind
...”, vurderer Holt Nielsen
(s.121). 

Han peger endvidere på, at
DKU’s gennemslagskraft i
1970’ere også handlede om
manglen på politiske alternativer
for aktive unge venstreoppositio-
nelle. SF’s gamle ungdomsfor-
bund havde brudt med moder-
partiet og sandede derefter til i
stridigheder, det nye SFU var
svagt, VS havde intet egentligt
ungdomsforbund, og DSU havde
i lange perioder det problem at
være tilknyttet regeringspartiet. 

Størst almen interesse knytter
sig vel til spørgsmålet om Sov-
jetunionens betydning for rekrut-
teringen. Her tyder Holt Niel-
sens undersøgelser på, at sympa-
ti for Sovjetunionen primært
spillede en rolle for børn af kom-
munister. Og at sovjetsympati
derfor primært havde betydning
for indmeldelserne i 1950’erne
og 1960’ernes klart arbejderklas-
seprægede DKU, hvor nyind-
meldte meget ofte havde kom-
munistiske forældre. Under

1970’ernes medlemsboom var
sovjetsympati og kendskab til
ideologien derimod ingen stor
drivkraft, og ingen selvfølge for
de fleste der indmeldte sig i (det
nu mindre arbejderprægede)
DKU. Ledelsen måtte derfor
etablere en stærk skolings- og
socialiseringsvirksomhed, så de
nye medlemmer kunne få det
rette positive syn på den “virke-
liggjorte socialisme”. Man kan
vel formode at dette forhold hav-
de nogen betydning for, at
1970’ernes DKU ifølge under-
søgelsen var langt mere dogma-
tisk sovjetloyal og ideologisk
ensrettet end 1960’ernes DKU,
og også mere dogmatisk end
moderpartiet. Den nykonvertere-
de bliver jo ofte mere katolsk
end paven selv, for ikke at miste
fodfæstet. 

Havde Sovjetunionen en noget
flertydig betydning for rekrutte-
ringen, så spillede et andet
aspekt af den kommunistiske
verdensbevægelses internationa-
lisme nok en klarere positiv fø-
lelsesmæssig rolle for DKU’s
idealistiske tiltrækningskraft ud-
adtil og umiddelbare stolthed
indadtil. Et internationalistisk
aspekt der demonstreredes når
man på gågaden lavede solidari-
tetsaktioner til fordel for under-
trykte folk, men også demonstre-
redes når danske ungkommuni-
ster på rejser, konferencer og
lange skolingsophold i Østeuro-
pa mødtes med eksotiske kom-
munister fra hele kloden, med il-
legale latinamerikanere, palæsti-
nensere, ANC-folk fløjet direkte
ind fra Afrika, osv. I bogen brin-
ges et billede fra en østtysk kom-
munistisk ungdomshøjskole,
som også DKU frekventerede (s.
257). Et hold kursister med for-
skellig etnisk baggrund ses forla-
de skolen efter undervisning – i
forgrunden en sort afrikaner i sit

hjemlands spraglede gevandter
(en situation man trods alt van-
skeligt ser for sig i Hitlers Tysk-
land, apropos debatten om affini-
tet mellem nazi-diktaturet og
DDR-diktaturet). 

Holt Nielsens detaljerede af-
dækning af kommunisternes
sagnomspundne langvarige sko-
lingsophold i Sovjetunionen og
DDR udgør i øvrigt et af bogens
mest interessante afsnit. En af
hans måske mere overraskende
konklusioner er, at de langvarige
skolingsophold (halv- eller he-
lårskurser) “ikke på nogen må-
de” kan forklare DKU’ernes or-
ganisatoriske evner eller deres
magt i de brede bevægelser (s.
265). Tværtimod var demonstre-
rede evner og ledelseserfaring
fra f.eks. lærlinge- og uddannel-
sesorganisationer forudsætnin-
gen for at komme på de efter-
tragtede skolingsophold. Og når
ungkommunisterne vendte tilba-
ge herfra, blev næsten alle place-
ret på poster internt i DKU’s
egen organisation, lokalt eller
centralt. 

Selve undervisningen skulle
styrke deltagernes tilknytning til
den kommunistiske bevægelse
og øge kendskabet til den “ma-
rxistisk-leninistiske” teori, hvor-
imod det ikke drejede sig om
indlæring af praktiske kompe-
tencer inden for organisation,
agitation og propaganda. Dog
indgik der forskellige specielle
fag, afhængig af om man gik på
en ungdoms- eller partiskole. Og
det er lidt morsomt og paradok-
salt, her ovenpå PET-rapporten,
at læse om de danske DKP-kur-
sisters utilfredshed med faget
“Sikkerhed” – et kursus i efter-
retningstjenesters forsøg på infil-
tration af illegale kommunistpar-
tier, som kursisterne dog opfatte-
de som ubrugeligt for et dansk
og legalt parti. (s. 260).
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En anden paradoksal detalje
omhandler de lister, som kom-
mende kursister modtog fra tidli-
gere kursister, vedrørende ting
man gjorde klogt i at medbringe
hjemmefra. DDR-holdenes lister
lignede almindelige huskelister
for personer, der skal på ud-
landsophold, hvorimod Sovjet-
holdenes lister desuden omfatte-
de alskens banale dagligvarer
som tandpasta, opvaskemiddel,
kaffe, kondomer, skrivemaskine-
papir, etc. Holt Nielsen påpeger
det bizarre i, at kommunisterne
så-dan selv skulle slæbe helt ba-
nale fornødenheder med til det
Sovjetunionen, som man ellers
stolt fremhævede som mere
fremskredent end Vesten. 

Det er rigtigt set. Men skolede
kommunister kendte altså til de
materielle mangler, og forfatte-
ren kunne derfor også have be-
mærket, at forholdet samtidig
understøtter en vurdering, man
finder andetsteds i bogen – ved-
rørende kommunisternes sovjet-
fascination. Denne ses af og til
beskrevet som en himmelråben-
de blind og bevidstløs tro på et
eksisterende paradis, hvorimod
Holt Nielsen hælder til den op-
fattelse, at det afgørende for
kommunisterne var Sovjetunio-
nens udviklingspotentiale. At
man altså mentalt valgte at foku-
sere på forholdene ikke som de
var, men som de ville blive.
DKU’erne benyttede en “frem-
tidsoptik” og “så udvikling og
ting i sin vorden, og kunne der-
for abstrahere fra den aktuelle
mangel.” (s. 194). Det er en for-
klaringsmodel, som andre histo-
rikere tidligere har fremført, og i
Holt Nielsens bog understøttes
den også af andre fund omkring
kommunisternes lange skolings-
ophold. Som når det beskrives
hvorledes de danske kursister i
Moskva og Østberlin ikke levede

i de rene Potemkinkulisser, men
i fritiden fik “et indtryk af hver-
dagen”, idet man færdedes på
egen hånd rundt omkring i byen,
med busser og undergrundsba-
ner, til kultur- og sportsarrange-
menter, på markedspladser og
værtshuse. (s. 261).

DKU’erne kunne heller ikke
altid undgå at observere visse re-
aliteter, når de deltog i de mange
internationale møder i Østblok-
landene. Efter at have deltaget
på en rumænsk kongres konsta-
terede DKU’s repræsentant såle-
des i 1975, at “personkulten er i
vildt flor”, og han sammenligne-
de kongresforløbet med “mid-
delalderens feudale kinesiske
samfundssystem” og Ceausescu
med “kejseren som himlens
søn”. Senere skrev DKU’s inter-
nationale sekretær med tydelig
afsky om et ungdomsfredssemi-
nar i Rumænien 1986, der havde
været “røvsygt – og vi fik de tra-
ditionelle hilsner fra hele famili-
en Ceausescu.” (s. 226, s. 467
note 779). Irritation over Rumæ-
niens nationalistisk-selvstændige
kurs i Østblokken kan dog nok
have bidraget lidt til dette klar-
syn.

Hvordan DKU’erne nu end fik
tingene til at hænge sammen i
deres hoveder, så glemmer Holt
Nielsen ikke det resulterende po-
litiske “Janus-ansigt, af progres-
sivitet og demokrati på den ene
side, og ubetinget diktaturstøtte
på den anden.” (s. 392f.). Dette
leder dog samtidig frem til min
væsentligste kritik af bogen.
DKU støttede Østblokdiktaturer-
ne – en støtte der altså bl.a. var
affødt af nogle idealiserende og
optimistiske forestillinger om
disse samfunds produktive og
demokratiske potentiale, men jo
ikke desto mindre en støtte som
reelt indebar at man fortiede,
fortrængte eller retfærdiggjorde

grove overgreb og udemokrati-
ske midler af hensyn til de lang-
sigtede mål. Men hvad med
Danmark? Bogen viser at DKU
arbejdede klart ikke-voldeligt og
ofte ret moderat, ja nærmest
midtsøgende, på den danske po-
litiske scene. Mere venstreradi-
kale kræfter beklagede sig da
også over kommunisternes par-
lamentsfikserede og reformisti-
ske virke (”føj for en reformis-
me”, hed det i en ung venstreso-
cialists kritik af DKU’s uddan-
nelsespolitik). (s. 131). En vol-
deligt revolutionær overgang til
socialismen indgik ikke i strate-
gien, men hvordan ønskede og
forestillede periodens unge kom-
munister (og kommende DKP’-
ere) sig demokratiets stilling og
de menneskeretslige forhold i et
fremtidigt vesteuropæisk sociali-
stisk Danmark? Dette væsentlige
spørgsmål behandles og diskute-
res ikke rigtigt i undersøgelsen.

Det er en mangel, men i øvrigt
bevæger forfatteren sig i høj
grad på fagligt overbevisende
grund. Fejlagtige oplysninger fo-
rekommer dog, som når han me-
ner, at DKP’s kritik af Sovjetind-
grebet i Prag 1968 “var den ene-
ste gang DKP offentligt fremfør-
te kritik af Sovjetunionens dis-
positioner.” (s. 72). Men DKP
kritiserede faktisk klart og of-
fentligt Sovjetunionens første
indledende væbnede intervention
under Ungarnsopstanden 1956
(udtalelse fra DKP’s forretnings-
udvalg 30.10.1956, bragt i Land
og Folk dagen efter).

Knud Holt Nielsens bog er en
bearbejdet udgave af hans ph.d.-
afhandling fra 2007 (som han
modtog Arbejderhistorieprisen
for). Den har bevaret præget af
detalje- og faktamættet afhand-
ling, hvilket er i orden, men stof-
fet kunne nok have været stram-
mere og mere overskueligt kom-
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poneret samt klarere pointeret,
uden at den rosværdigt nuance-
rede fremstilling og diskussion
var gået fløjten. I øvrigt er spro-
get letflydende og stoffet velfor-
midlet, og kun et par steder har
universitær indforståethed over-
levet bearbejdelsen – som når
det uden videre bemærkes, at
“netværkskontakter er med an-
dre ord en art kapital i Bourdie-
usk betydning.”(s. 222, min
fremh.). Og så har forlaget øjen-
synligt ikke har haft ressourcer
eller tålmodighed til den sidste
nødvendige gennem- og korrek-
turlæsning. Der er for mange
forsvundne ord, for mange typo-
grafi-, sætnings- og stavefejl,
samt en forstyrrende tendens til
at skrive visse typer adjektiver
og betegnelser med stort (Århu-
sianske, Chilenske, Bulgarerne,
Rumænerne, etc.). Også årstals-
fejl forekommer. Værre er det
med uorden i kildereferencer, så-
ledes henvises i noterne til “An-
dersen og Jacobsen”, til “Nie-
man”, til “bilag om styrkeforhol-
det i uddannelsesorganisationer-
ne” – uden at disse materialer
ses i litteratur- og kildefortegnel-
sen eller blandt bilagene. Et regi-
ster savnes i allerhøjeste grad. 

Disse ting bør rettes når der
forhåbentligt bliver behov for et
nyt oplag. Det fortjener bogen
absolut, for der er tale om et im-
ponerende, grundigt og veldoku-
menteret forskningsværk der
bryder nyt og vigtigt land inden-
for sit felt. Vi får systematisk og
vel nogle gange overraskende vi-
den om den danske sovjetorien-
terede ungkommunisme, om
dens karakter, indflydelse og
samarbejdsrelationer, om dens
idealer og tunnelsyn. Samtidig
får vi en bredere fortælling om
de organisationer og bevægelser
hvori DKU spillede en central
rolle, om konflikter og samarbej-

de på den ungdoms- og voksen-
politiske arena, og om verdens-
begivenhedernes store betydning
for dansk venstrefløj i de sidste
tre årtier før Muren faldt.

Søren Nielsen-Man

Studenterliv under
besættelsen
G. Lund-Jensen og Marianne
Alenius: Studenterliv under be-
sættelsen. Thorkild Lund-Jen-
sens breve 1939-1945. Museum
Tusculanums Forlag, Køben-
havn 2009. 789 sider., ill. 398 kr.
ISBN 978 87 635 0821 6.

Studenterliv under besættelsen
er en samling af den unge in-

geniørstuderende Thorkild
Lund-Jensens brevvekslinger
med familien og vennekredsen i
perioden 1939-1945. 

Thorkild Lund-Jensen (TLJ)
påbegyndte studier ved Dan-
marks Tekniske Højskole 1. sep-
tember 1939, altså samme dag
som det nazistiske Tyskland an-
greb Polen. Natten mellem den
3. og 4. maj 1945 faldt Thorkild
for en tysk kugle, 24 år gammel. 

I hele perioden skriver Thor-
kild næsten hver uge til foræl-
drene og lillebroderen Gunnar
hjemme i Århus (med undtagel-
se af en periode med et såkaldt
praksisår i 41/42 hvor TLJ hav-
de ophold i hjembyen). TLJ ven-
der tilbage til København i 1942
for at fortsætte studierne. Han
engagerer sig i modstandsbevæ-
gelsen. I sommeren 44´ blev han
tilknyttet militærgrupperne in-
den for Korps Aagesen, der blev
ledet af Valdemar greve af Ro-
senborg. I Korps Aagesen funge-
rede Thorkild som våbeninstruk-
tør i det cirka 1600 mand store
korps. 

Studenterliv under besættelsen

er en unik samling af 219 breve,
der siden Thorkilds død har væ-
ret opbevaret i en våbenkiste på
forældrenes loft, senere på lille-
broderens Gunnars loft. 

TLJ er en velopdragen ung
mand. Hver uge skriver han
pligtopfyldende hjem til familien
i Århus. Brevene er ikke uden
humor og han er tilmed en be-
vidst brevskriver: Brevene er
skrevet med henblik på at blive
genlæst senere. Selv formulerer
han i et af sine breve til foræl-
drene hensigten: “Grunden til at
jeg er saa detallieret i min Frem-
stilling er den, at disse Breve her
jo skal danne en Slags Dagbog,
som jeg kan have fornøjelse af
senere.” 

Brevenes indhold åbenbarer
intet nyt om den danske mod-
standskamp, idet brevene centre-
rer sig omkring dagligdagens og
hverdagslivets forhold for en
ung studerende, eksempelvis
økonomi, eksamenslæsning og
vasketøj! Som besættelsen skri-
der frem præges brevene af de
historiske begivenheder der fin-
der sted, eksempelvis jødeforføl-
gelserne og Schalburgtagen mod
Tivoli. Som læsere bliver vi
samtidig vidner til den foran-
dring den unge Thorkild gen-
nemgår fra pacifist til at støtte
væbnet kamp og stikkerlikvide-
ringer. 

219 breve om dagligdagen ER
meget. Denne anmelders første
indskydelse var at det var en
kende for meget. Vi får rigtig
meget jordbær med fløde og be-
retninger om vind og vejr. Ikke
alle breve er lige begivenhedsri-
ge, og man kunne med rimelig-
hed have foretaget en sortering.
Men som kildesamling til hver-
dagslivet (for en ung studerende)
under besættelsen er den ganske
glimrende, men bekræfter jo blot
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den gængse opfattelse: At livet
for størstedelen af danskerne un-
der besættelsen fortsatte nogen-
lunde normalt. Så normalt som
den unormale situation tillod. 

Som kildesamling til hverdags-
livet under besættelsen følger bo-
gen i slipstrømmen på den ten-
dens, der i øjeblikket er fremher-
skende inden for dansk besættel-
sestidsforskning, og som på man-
ge måder stadig mangler megen
forskning: Hverdagslivet under
besættelsen. Som bidrag til dette
er Studenterliv under besættelsen
et betydeligt værk, der giver os et
indblik i en lang række aspekter
af hverdagslivet: Familierelatio-
ner, økonomi, uddannelse, ven-
skaber og boligsituation.

Vi får af gode grunde intet i
brevene om TLJ´s engagement i
modstandsarbejdet og Korps Aa-
gesen. Bogen er derfor forsynet
med et afsnit med betragtninger
om modstandsmanden Thorkild.
Brevene afslører jo intet om
TLJs illegale virksomhed. Så
hvad kan kilderne fortælle? Her-
til har museumsinspektør ved
Frihedsmuseet, Henrik Lundbak
bidraget med den historiske eks-
pertise. Lundbaks kildekritiske
overvejelser afrunder fint den
biografiske skildring om den un-
ge Thorkild, selvom de primært
fungerer som en art appendiks til
selve brevsamlingen. Som sådan
er der jo ikke en tydelig rød tråd
mellem brevenes indhold og så
den illegale tilværelse som bre-
vskriveren levede fra sommeren
44´. Men med denne afrunding
tilføres en dimension til de til ti-
der monotone og ind imellem
begivenhedsfattige breve til
hjemmet. 

At man tilmed udover alle 219
breve har forsynet udgivelsen
med en analyse af TLJ´ stil og
sprog i brevene er dog en kende
for meget. Marianne Alenius, di-

rektør på Museum Tusculanums
Forlag står for denne del af bo-
gen, men det er aldeles unødven-
digt med en redegørelse af hvor-
vidt TLJ mestrer at stave frem-
medord korrekt eller ej. Eller om
han kan sige sig fri for gramma-
tiske fejl.

Da ville det have tjent bogen
og dens potentiale som kilde til
hverdagen for unge studerende,
om man i stedet havde forsynet
den med et afsnit, om hvorvidt
brevenes indhold og den måde
Thorkild skriver til sine forældre
er typisk for tiden og dens fami-
lierelationer? En diskussion af
det typiske eller atypiske i bre-
venes indhold synes mere rele-
vant end Thorkilds sprog og
stavning. Hvordan hans sætnin-
ger flyder, og om han anvender
bolle Å, er helt overflødigt for et
i forvejen digert værk, som ind-
ledningsvis også har forord af
barndomsvennen og en gennem-
gang af familiehistorien ved bro-
deren Gunnar Lund-Jensen. Og
netop broderens rolle i bogudgi-
velsen er interessant. Som denne
selv skriver “ Ethvert liv har
nogle tragedier. Min største tra-
gedie var min brors død; den
har jeg ikke overvundet fulds-
tændigt”. Disse betragtninger
fortæller i virkeligheden en hel
del om bogprojektet, og hvorfor
vi får alle 219 breve råt for ufor-
sødet med deres mere eller min-
dre interessante betragtninger.
For uanset hvor sympatisk den
unge TLJ´s breve til familien er
og at hans tidlige død er ganske
tragisk, kunne man sagtens have
sorteret i dem og stadig nå flot i
mål. 

Bogen er veludstyret med en
lang række private fotos af Thor-
kild samt billeder fra Frihedsmu-
seets samling. Disse udgør et fint
supplement til den enorme tekst-
masse som brevene jo selvsagt

er. Et sympatisk projekt der dog
er kørt lidt ud på overdrevet.

Maria Groth Rasmussen

Staten stærk og 
folket frit
Lundbak, Henrik: Staten stærk
og folket frit – Dansk Samling
mellem fascisme og modstands-
kamp 1936-47. Museum Tuscu-
lanums forlag, København 2001.
728 sider, ill. 350 kr. ISBN 87
7289 680 9

Denne doktorafhandling blev
forsvaret helt tilbage i 2001,

men fortjener alligevel at blive
nævnt på disse sider. Det kan
måske virke overvældende, at et
relativt beskedent parti som
Dansk Samling, skal have sin
egen disputats. Dansk Samling
var reelt uden indflydelse i sit
parlamentariske liv og havde
næppe mere end nogle få tusinde
medlemmer, da det var på top-
pen. Når det nu alligevel giver
god mening med mere end 700
sider om Dansk Samling, er det
ikke mindst fordi historien om
partiet og navnlig partistifter og
ideolog Arne Sørensen, er en
fortælling om besættelsestidens
dilemmaer generelt og om et raf-
fineret synspunkt i særdeleshed.
Da Henrik Lundbak i 1995 ud-
gav sin lille bog Fra Provokati-
on til modstandskamp, var om-
drejningspunktet også Dansk
Samling, dog kun årene 1941-
45. Denne gang starter Lundbak
passende, med Arne Sørensens
kulturkritik op gennem 1930´er-
ne, og Lundbak formår at ansku-
eliggøre, det relativt komplekse
tankesæt Arne Sørensen udvikler
i denne periode. Ved behandling
af besættelsestiden, Lundbak
holder balancen mellem de ideo-
logiske, politiske og begiven-
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hedsmæssige aspekter og billed-
materialet yder en udmærket un-
derstøttelse. Når netop Dansk
Samling er velvalgt som medium
til besættelsestidens multifacet-
terede historie, hænger det i høj
grad sammen med personen Ar-
ne Sørensen og dennes balance-
gang mellem modernisme & tra-
ditionalisme, antiparlamentaris-
me og parlamentarisk realpolitik
og mellem modstand og samar-
bejde.

Arne Sørensen tegnede den lil-
le bevægelse via en række skrif-
ter i Mellemkrigstiden og som
skribent i Politiken. Lundbak gør
et stort arbejde, for at vi i kernen
skal forstå Arne Sørensens tan-
kegods. Sørensens tænkning var
centreret omkring en kritik af det
moderne menneskes åndsfravær
og deraf følgende dyrkelse af re-
ne hedonistiske tendenser. Ifølge
Sørensen havde det moderne
menneske ulykkeligvis forkastet
Gud til fordel for dyrkelsen af
modernitet, materialisme, huma-
nisme, og nye pseudoreligioner
som marxismen og psykoanaly-
sen havde fundet fodfæste. Arne
Sørensen rettede en skarp kritik
mod marxismen, hvis ideologi-
ske grundlag han anså for deter-
ministisk og uden hold i den re-
elle udvikling. Humanismen og
rationalismen fik også med grov-
filen, og Sørensen synes her at
være ved et kernepunkt i sit ver-
denssyn, idet humanismen og ra-
tionalismen fejlagtigt skulle for-
klare den menneskelige lidelse
udfra menneskets miljø og ikke
udfra mennesket selv. Det var
denne åndelige og følelsesmæs-
sige dimension Sørensen havde
savnet ved det moderne menne-
ske. Det moderne menneskes
åndelige tomhed blev modsvaret
af en åndsforladt kultur, politisk
såvel som underholdningsmæs-
sigt og det havde haft farlige

konsekvenser f.eks. med dyrkel-
sen af Hitler. Det interessante i
Sørensens synspunkt er, at det i
realiteten er en kritik af masser-
ne og deres henfalden til åndelig
dovenskab og materiel nydelse.
På det punkt er der flere berø-
ringsflader med kommunisme,
men hvor kommunisterne så pro-
letariatets diktatur som løsnin-
gen, mente Sørensen at en ånds-
elite skulle sikre vejen mod det
hele menneske. Med andre ord,
måtte et autoritært styre sikre
den rette kurs mod f.eks. fascis-
men. Som det må være klart for
de fleste, var det ikke en demo-
kratisk styreform, han havde i
tankerne først, men nærmere et
nationalkonservativt, autoritært
styre, der skulle afføde en natio-
nal åndelig vækkelse og et snar-
ligt epokeskift. Det synspunkt er
rammet ind af bogens titel Staten
stærk og folket frit.

Dansk Samling var altoverve-
jende et protestparti med en gan-
ske kort repræsentation i folke-
styret og med en omtumlet til-
værelse. Samtidig var Dansk
Samling en tankeretning formu-
leret i hovedtræk af essayisten
og samfundskritikeren Arne Sø-
rensen. Partiet og Arne Sørensen
repræsenterer også en række af
de dilemmaer tiden frembød, ik-
ke mindst i forholdet mellem
modstand og samarbejde. Dansk
Samling opstod i en brydningstid
og agerede i en krisetid, men for-
svandt ud i glemslen igen kort
efter Besættelsen. Dansk Sam-
ling havde blandt andet ydet be-
tydelig organisatorisk bistand i
modstandskampen, og Arne Sø-
rensen havde forestillet sig en ny
epoke til Dansk Samlings fordel.
Selvom Arne Sørensen så sin
blanding af ideologikritik, kri-
stendom og det nationale, som et
værn mod totalitære tiltag, var
muligheden for det det såkaldte

Tredje Standpunkt reelt udtømt
ved Besættelsens ophør. Søren-
sens forestillinger om et nærmest
kommunitaristisk nationalt fæl-
lesskab, med et slags sindelags-
demokrati, var reelt ligeså bun-
det af den tid, de opstod. Imid-
lertid gik det ganske anderledes,
end Arne Sørensen havde fore-
stillet sig og det blev i stedet den
Socialdemokratiet, der kom til at
dominere efterkrigstidens sam-
fund.

Henrik Lundbak har gjort et
særdeles grundigt stykke forsk-
ningsarbejde og afhandlingen vil
utvivlsomt være bogen om
Dansk Samling i mange år frem i
tiden. Henrik Lundbak er som
altid garant for et gennemarbej-
det kildemateriale, en fin billeds-
ide og et bibliografisk overblik,
der imponerer. Nu til dags er der
en lille håndfuld danske histori-
kere, der kan skrive så arkivtun-
ge og kildenære værker som
Henrik Lundbak. I disse tider
med fokus på formidling, kunne
man godt tænke sig, at kravet til
formidlingskvaliteten af dispu-
tatser og ph.d.-afhandlinger blev
skærpet. Der er dog sket for lidt
på den front. Disputatsgenren er
tung, specielt for den alment in-
teresserede læser. Denne dispu-
tats kan dog alligevel anbefales
til både fagfællen og den alment
interesserede, fordi den giver et
glimrende tidsbillede og trækker
konturerne op til en interessant
og modsætningsfyldt mellem-
krigstid og besættelsestid.

René Ask Rasmussen
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Nyliberalisme og
værdikampe i 
Danmark
Anders Lundkvist (red.): Dansk
nyliberalisme. Frydenlund,
København 2009. 435 s., 299,00
kr. ISBN 978-87-7887-738-3.

Peter Nielsen og Lars Poulsen
(red.): Værdikampe. Økonomi og
samfund 2009. Frydenlund,
København 2009. 264 s., 279,00
kr. ISBN 978-87-7887-7628.

Finanskrisen har medført, at
der i den seneste tid er blevet

sået endnu mere tvivl omkring
nyliberalismen. Den kritiske vin-
kel til nyliberalisternes ideologi
og teori kommer også til udtryk i
antologien Dansk liberalisme og
årets udgave af årbogen for øko-
nomi og samfund med titlen
Værdikampe. 

Med sine 17 artikler kommer
Dansk liberalisme både ind på,
hvad begrebet nyliberalisme er –
herunder hvad dens dagsorden
indeholder – og mere håndgribe-
ligt den nyliberalistiske udvik-
ling indenfor en række bestemte
områder. Af de bidrag, der har et
mere konkret eksempel på nyli-
beralismens udvikling, er særlig
Janne Gleerups artikel “Arbejds-
livet, fagbevægelsen og den of-
fentlige modernisering” interes-
sant. Her analyserer forfatteren,
hvordan nyliberalismen har
påvirket arbejdslivet for offentlig
ansatte. Først redegøres der for,
hvordan nyliberalismen i sam-
spil med andre forandringer har
medført, at medarbejdere har mi-
stet deres indflydelse på eget ar-
bejde. Det er sket i forlængelse
af mere kontrol af ansatte og en
ledelsesfilosofi, hvor de ansatte
ud af til får mere selvbestemmel-
se – en medbestemmelse, der re-
elt set er betinget af ledelsens in-
teresser. 

Efterfølgende sætter Gleerup
spørgsmålstegn ved, om fagbe-
vægelsen, som situationen er nu,
er i stand at støtte de offentlig
ansatte i deres kritik af udviklin-
gen – der i de seneste år er kom-
met til udtryk gennem adskillige
demostrationer – ved at være
medlemmernes talerør i forhand-
linger. Ifølge Gleerup lider fag-
bevægelsen under, at der er ble-
vet langt fra bund til top i orga-
nisationerne. Skellet har i de se-
neste 15 år vokset sig større,
hvilket skal ses i lyset af, at fag-
bevægelsen i starten af 1990’er-
ne valgte at være medløber ved
den såkaldte modernisering af
arbejdsmarkedet med strategien
Det udviklende Arbejde. Strate-
gien medførte, at fokus blev flyt-
tet til den enkelte medarbejder
og arbejdsplads, mens målet
blev at finde fælles interesser for
de ansatte og ledelsen. Fag-
bevægelsen har så at sige i vid
udstrækning fulgt nyliberalis-
ternes ønske om individualiser-
ing, hvilket ses med stigningen
af lokale og individuelle aftaler-
ammer på særligt lønområdet.
En udvikling, der ifølge Gleerup,
har været med til at undergrave
fagbevægelsens egeneksistens.
Som løsning peger Gleerup på,
at fagbevægelsen skal flytte sit
fokus tilbage til sin klassiske rol-
le som en social bevægelse, hvor
afstanden mellem fagtoppen og
medlemmer mindskes. Yderlige-
re skal fagbevægelsen gøre op
med den nye tendens til lokale
rammeaftaler og i stedet udvikle
en strategi, der i højere grad bå-
de tager hensyn til den kollekti-
ve og individuelle interessevare-
tagelse, hvilket i henhold til for-
fatteren vil medføre demokrati-
ske handlemuligheder for med-
arbejderne i det offentlige.

Artiklerne om nyliberalisme-
begrebet afslører, at det er uklart,

hvilken betydning begrebet inde-
holder. De fleste bidrag tillægger
dog begrebet en simpel betyd-
ning. Det vil sige, hos dem er
nyliberalisme troen på det frie
og uregulerede marked – meget
lig det klassiske liberalismebe-
greb. Den definition gør Peter
Nielsen op med i sin tankevæk-
kende artikel “Nyliberalismen i
velfærdssamfundet”. Ifølge Niel-
sen er det en misforståelse, at
der ikke skelnes mellem Adam
Smiths klassiske liberalisme og
nutidens nyliberalisme. Nielsen
argumenterer for, at nyliberali-
sternes syn på staten er en an-
den. Hvor staten hos de klassiske
liberalister skulle lade markedet
styre sig selv, er det nyliberali-
sternes opfattelse, at staten skal
spille en aktiv rolle på en række
samfundsområder, for derved at
fremme markedsmæssig adfærd.
Nielsens definition af nylibera-
lisme bliver derfor “den univer-
saliserede markedsmæssige ad-
færd (…), [som skal] skabes, re-
guleres og udbredes aktivt gen-
nem en stærk stat”(s. 95).

Samme begrebsforståelse
kommer til udtryk i årbogen
Værdikampe, som Peter Nielsen
er medredaktør på. I den indle-
dende artikel argumenterer re-
daktørerne, for at nyliberalis-
mens fremme af kapitalismens
værdier sker på bekostning af
andre samfundsmæssige hensyn.
Det betyder, at velstandstænk-
ning prioriteres højere end hen-
synet til velfærden, individet
sættes højere end fællesskabet
og forbrug vægtes tungere end
borgerinvolvering. Det præger
eksempelvis sundheds-, uddan-
nelses- og forskningsområdet. 

Efter det indledende består bo-
gen af 12 artikler, der emnemæs-
sigt spænder vidt fra brugen af
økonomer i medier, over klimaet
og topmødet i København i de-
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cember 2009 til kritiske bidrag
om kapitalismen. Eksempler på
sidstnævnte er Ulrik Goos Iver-
sens “Kapitalismens globalise-
ring” og “Kapitalismens nye for-
mer” af Niels Fastrup. Fastrup
opererer i sin artikel med for-
skellige former for kapitalisme.
Han argumenterer for, at efter-
krigstidens industrikapitalisme
har udviklet sig til den krigska-
pitalisme, vi har i dag. Det er
hans hovedpointe, at denne skel-
nen mellem kapitalismens for-
mer “ikke fuldt ud indfanges i
talen om en overgang fra en so-
cialdemokratisk velfærdsstat til
en nyliberalistisk
markedsstat”(s. 173). Ydermere
argumenterer Fastrup for, at ud-
viklingen af kapitalismen bety-
der, at den modsat tidligere –
hvor tid og rum var de givne
størrelser – er med til at “skabe”
vores tid og rum. Det gør kapita-
lismen til en størrelse, der på én
og samme tid er ingen steder og
overalt. 

Har man lyst til at kunne del-
tage i samfundsdebatten, hvor
nyliberalismen indtager en væs-
entlig rolle, er begge bøger værd
at læse. Det gælder også, selvom
man ikke skulle dele forfatternes
syn og/eller konklusioner.

Mette Fentz

Wilde Streiks im 
Wirtschaftswunder
Peter Birke: Wilde Streiks im
Wirtschaftswunder. Arbeitskämp-
fe, Gewerkschaften und soziale
Bewegungen in der Bundesrepu-
blik und Dänemark. Campus
Forschung Band 927. Frankfurt
a.M./ New York 2007. 376 s., 39,
90 !. ISBN 978-3-593-38444-3.

At gøre det usynlige synligt –
intet mindre har Peter Birke

sat sig for i den komparative
ph.d.-afhandling fra universitetet
i Hamborg, som bogen bygger
på. Da Birke allerede har offent-
liggjort en betydelig del af sine
resultater vedrørende de danske
overenskomststridige strejker i
de gyldne årtier i efterkrigstiden
her i Arbejderhistorie (AH 2007,
nr. 3, side 64-80), derfor vil der i
det følgende primært blive knyt-
tet et par kommentarer til bogens
grundlæggende problemstillin-
ger. 

Birkes problematisering og hi-
storiske lokalisering af de vilde
strejker i forhold til de arbejds-
retslige betydninger og brydnin-
ger, som uoverenskomststridige
strejker har haft siden septem-
berforliget fra 1899, udgør et
væsentligt opgør med historien
om den fredelige skandinaviske
arbejdsmarkedsmodel i faglitte-
raturen og leverer en ny og vel-
formuleret vinkling af dansk og
tysk strejkehistorie efter Anden
Verdenskrig. I henhold til en
egentlig sammenligning af to
nationalstatslige rammer som
den socialdemokratiske vel-
færdsstatsopbygning i Danmark
og efterkrigstidens vesttyske ud-
vikling udviser Birke en nødven-
dig metodologisk forsvarlig for-
sigtighed. Han ser sig selv som
stående i begyndelsen af en ny
historisk strejkeforskning – ikke
mindst i forhold til det masse-
protesternes ikonografiske år
1968. 

Det er Birkes påstand, at ar-
bejder-, lærlinge- og studenter-
protesterne i netop dette og de
efterfølgende år ikke havde store
berøringsflader og at der på
trods af det Nye Venstres forsin-
kede støtte til arbejderklassernes
kampe ikke var tale om et poli-
tisk opbrud, da strejkerne i de
næste fem år blev et massefæno-
men. Tværtimod søger og finder

Birke den egentlige kontinuitet i
de vilde strejker, der gik forud
for femåret efter 1968. Det er
netop dér det lykkedes Birke
igennem sin undersøgelse at af-
dække forholdene mellem faglig
og social opposition i de moder-
ne efterkrigstidssamfund. 

I forlængelse af den internatio-
nale strejkeforsknings betragt-
ninger over strejkebevægelser-
nes opståen, virke og internatio-
nale forbindelser i perioden mel-
lem Anden Verdenskrig og olie-
kriserne skelnes der mellem tre
organiserende principper i ar-
bejdslivet: 1) indirekte struktu-
relle forhold, som det kapitalisti-
ske vareproducerende systems
iboende tendens til at organisere
sig ensartet på tværs af landeg-
rænserne, 2) de solidariske hand-
linger i de opsplittede arbejdsbe-
vægelser og –fagforbund overfor
ufaglærte og faglærte, kønnenes
løn- og arbejdsforhold og ikke
mindst integrationen af migran-
ter fra (ud)landet og 3) den i det
historiske kildemateriale i aller-
højeste grad usynlige diffusion,
dvs. erfaringsudvekslingerne af
de strejkendes krav og kampfor-
mer, som forekom i de vækst-
prægede årtier frem til den store
krise i begyndelsen af 1970’er-
ne, på tværs af tid og rum. Dette
hukommelsestab qua fluktuatio-
nen på arbejdsmarkedet kan del-
vis oprettes igennem bearbejdel-
sen af det omfattende skriftlige
kildemateriale, men denne frem-
gangsmåde kan aldrig stå alene
for en omfattende rekonstruktion
af begivenhederne i fabrikshal-
lerne mellem Frederikshavn og
Stuttgart.

Studiet af danske og vesttyske
arbejdsforhold og protestformer
er præget af den vanskelige
usamtidighed i de socioøkono-
miske udviklinger nord og syd
for Flensborg i perioden indtil

191ANMELDELSER



1965, mellem et af kun én storby
præget landbrugssamfund og
Europas førende industrination.
Først derefter muliggør foran-
dringerne og udviklingerne i bå-
de det vesttyske og danske indu-
strielle årti et synkront og struk-
turelt mere ensartet sammenlig-
ningsgrundlag. I og med at den
transnationale diffusion mellem
Danmark og Forbundsrepublik-
ken begrænsede sig til akademi-
ske cirkler, og at arbejderbevæ-
gelserne i modsætning til brede-
re sociale protestbevægelser som
eksempelvis Kampagnen mod
atomvåben ikke brugte en inter-
national koordination og sym-
bolsprog, måtte Birke dog nød-
vendigvis fokusere på de interne
udviklinger i landene og dér igen
på lokalt niveau. 

Til forskel fra bogens tyske
dele indeholder afsnittene om de
danske regeringers syn på og
indgreb i konflikterne desværre
færre nyvinklinger end forventet,
dette deficit opvejes dog af Bir-
kes fremhævelse af de mindre
kendte vilde strejker især uden-
for København, som jo via deres
kortvarighed og lokale fokus ik-
ke nødvendigvis havde en ind-
flydelse på centrale magtinstitu-
tioner. 

Birkes refleksive brug af kil-
demateriale fra ABA, Erhvervs-
arkivet, de tyske socialbevægel-
sers og socialforskningsinstituti-
oner, de kommenterede statistik-
ker og inddragelsen af bredere
samfundsmæssige tendenser,
herunder de forskelligartede for-
mer for kommunistrespekt og -
frygt under Den kolde krig, som
PET-kommissionens beretning i
deres 8. bind er aktuelt supple-
ment til, og de bureaukratiske
udviklinger indenfor fagorgani-
sationerne, peger blandt andet på
de socialdemokratiske regerin-
gers og fagbevægelsernes virke-

midler og (af)magt i konfliktsitu-
ationer, som de ikke selv havde
initieret – og som paradoksalt
nok blev stærkest og mest ud-
bredt i de øjeblikke arbejderne
rundt omkring i landene ikke
mente, at de fik deres andel af
statens velfærdsydelser og det
økonomiske overskud under
højkonjunkturerne.

Birkes forskning fortjener at
blive fulgt op til nutiden. 

Christoph Klinger

Die Teilung 
Deutschlands
Mattias Uhl, Die Teilung
Deutschlands. Niederlage, Ost-
West Spaltung und Wiederaufbau
1945-1949. Be.bra Verlag 2009.
19,90 !

Be.bra-Forlagets serie “Deut-
sche Geschichte im 20. Jahr-

hundert” er et ambitiøst projekt.
I 16. bind har forlaget sat sig for
at formidle Tysklands historie,
skrevet af en ny generation for
en ny generation. Målet har væ-
ret at skabe en række værker, der
formidler den nyeste viden, på
en facon, der er mere imøde-
kommende end klassisk tysk
faglitteratur. At der er noget om
snakken, får læseren allerede et
klart billede af, når man får bo-
gen i hånden. Layouten er karak-
teristisk utysk med bogstaver,
der er så store, at normalt seende
faktisk kan læse dem uden lup
eller hovedpine. Derudover vir-
ker sproget ganske let. Der har
endda indsneget sig otte billeder
i teksten. Den forsigtige nytænk-
ning, skæmmer bestemt ikke
tysk historieskrivning, der ofte
kunne trænge til et formidlings-
mæssigt ansigtsløft. 

Bindets forfatter Matthias Uhl
er netop en af de yngre historike-

re, som værket havde tænkt sig
at lade komme til orde. Han er
årgang 1970 og tilhører dermed
“barnebarnsgenerationen”. Der-
med menes, at hans generation
er de første, der ikke selv har le-
vet i skyggen det store nationale
og moralske sammenbrud under
Hitler. Det gjorde både krigsge-
nerationen og 68’erne, for hvem
opgøret med forældrenes fortid
spillede en dominerende rolle.
Men heller ikke årgang 1970 er
helt uberørte af de voldsomme
udviklinger, som tyskerne rode-
de sig ud i, eller blev udsat for i
løbet af det 20. århundrede. Mat-
thias Uhl er fra Nordhausen i
Thüringen i det tidligere DDR,
som ophørte med at eksistere til
hans 20-årsdag. Dermed er også
forfatterens biografi væsentligt
præget af den tyske deling, der
er bogens titel. 

Die Teilung Deutschlands be-
rører kun fire år, og forfatteren
er tilmed yderst påpasselig med
ikke at bevæge sig ind i de to
nye stater Forbundsrepublikken
og DDR ’s periode. Alligevel har
det ikke været vanskeligt at fyl-
de bogen med både relevant og
dramatisk historie. Årene fra
Nazi-Tysklands totale nederlag
er præget de menneskelige lidel-
ser og afsavn, der fulgte i kri-
gens kølvand. Samtidig var det
en tid, hvor verdens og ikke
mindst stormagternes øjne hvile-
de på det tyske område, og den
Kolde Krig konturer tegnede sig
stadig skarpere. Midt i den store
praktiske udfordring med at få
70 millioner menneskers liv og
stormagternes interesser til at
stemme overens, skulle tyskerne
finde deres egne politiske ben at
stå på og etablere levedygtige
administrative strukturer. Alt det
når Uhl at præsentere for læse-
ren på en måde, der både skaber
indlevelse i udfordringerne og et
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overblik over den politiske ud-
vikling." Uhl har dog valgt at la-
de historien om den tiltagende
deling spille førsteviolin, mens
problemerne i efterkrigstidens
samfund som fødevaremangel,
ødelæggelserne, millionerne af
hjemstavnsfordrevne, krigsfan-
gerne, DPs (displaced persons)
og krigens øvrige følger og men-
neskelige vraggods akkompag-
nerede fortællingen. 

Mens dele af den tyske forsk-
ning i de senere år har haft travlt
med at diskutere, hvor længe den
sovjetiske Tysklandspolitik sat-
sede på en et-statsløsning, og om
eksempelvis Stalin-note 1952
var et faktisk tilbud om tysk en-
hed, så griber Uhl dette spørgs-
mål anderledes håndfast an.1 For
ham er delingen det faktum, han
har at forholde sig til i 1949. Be-
retningen er således bygget op,
om de tegn og udviklinger, der
ledte frem til delingen. Her be-
gynder Uhl tidligt og slår fast, at
tilliden mellem de tidligere allie-
rede reelt aldrig var til stede.
Potsdam-konferencen – bogens
kapitel 2 – byder på de første dy-
stre varsler. Konferencen kunne
have været “krigen sidste store
fest”, men stemningen indbød
ikke just til kosakdans på borde-
ne. Churchill led af et maveonde
og var derfor i ondt lune. Stalin
havde haft et hjerteanfald, og var
derfor ankommet for sent til
Berlin med sit særtog – den sov-
jetiske diktator var panisk angst
for at flyve – godt bevogtet af
19.000 af efterretningstjenesten
NKGB’s specialstyrker." Truman
havde en otte-dages Atlantsejl-
ads bag sig, og skrev til sin mor
om mødet mellem “de tre store”:
“jeg ville ønske, at jeg havde rej-
sen bag mig. Den er mig meget
imod. Men det lader sig ikke
undgå”. 

Foruden dette almindelige

ubehag, frygtede Churchill, at
Truman ville slå en handel af
med Stalin, og efterlade briterne
alene med den russiske bjørn.
Også den mistroiske Stalin fryg-
tede forræderi fra sine hidtidige
partnere. Frem til konferencens
sidste dag regnede han med, at
englænderne og amerikanerne
pludselig ville afslutte en sepa-
ratfred med Tyskland, og snyde
ham for sin dyrekøbte sejr. Om
end Truman ikke slog pjalterne
sammen med tyskerne, forvente-
de han sig ikke nødvendigvis no-
get godt fra russerne. Derfor
havde han allerede den 11. maj
beordret alle amerikanske forsy-
ninger til Sovjetunionen indstil-
let – også dem, der befandt sig
på vej over Atlanten. Også til
Churchill nærede amerikaneren
nogen mistillid. Ville den ube-
regnelige partner gøre nogen uo-
vervejet og dermed bringe for-
holdet til Sovjet i fare?

Med en aftale bygget på dette
usikre fundament med så vidt
forskellige parter som det demo-
kratiske og frembrusende USA
og det forarmede og tyrannisere-
de Sovjetunionen var mulighe-
derne for fælles forslag i det ty-
ske spørgsmål og i håndteringen
af de besatte zoner spinkle. Uhl
giver eksempler på konkurren-
cen om at plyndre Tyskland for
mest mulig teknologisk know-
how og kloge hoveder, de for-
skellige indstillinger til krigsfan-
ger og krigsskadeerstatning,
samt omgangen med tidligere
nazister. 

Afnazificeringen havde for
sejrsmagterne været et væsentlig
punkt ved krigsafslutningen.
Hvad enten man for hårdt frem
mod de tidligere magthavere el-
ler forsøgte at omskole nazister-
ne, viste de politiske ambitioner
ikke at stå deres prøve overfor
hverdagens realiteter. Således

startede de amerikanske besæt-
telsesmyndigheder ud med at fy-
re medlemmer af det nazistiske
parti på gråt papir fra offentlige
embeder og sågar fra dele af den
private sektor, og 117.500 parti-
funktionærer blev interneret.
Men det viste sig fuldstændigt
ukontrollerbart og snart kunne
de internerede atter forlade lejre-
ne. I 1949 havde amerikanerne
kun få hundrede internerede." På
arbejdsmarkedet vendte situatio-
nen også snart, og myndigheder-
ne i den amerikanske zone be-
skæftigede i 1947 flere gamle
nazister end i Det Tredje Rige.
Uhl’s dom over den såkaldte af-
nazificeringsproces er “i væsent-
lig omfang virkningsløs” og “en
farce”. 

Også den sovjetiske afnazifi-
cering beskrives som et absurd
teater. De sovjetiske besættel-
sesmyndigheder internerede og-
så tyskere i stort antal efter mere
eller mindre vilkårlige retnings-
linjer. Ligeledes kunne det være
tilfældigheder, der afgjorde,
hvem der endte med at blive de-
porteret til Sovjetunionen, og
hvem der endte med at gå fri.
Nøglen til forståelsen af udrens-
ninger og arrestationer i den sov-
jetiske zone var kommunisternes
vej til magten. Afnazificeringen
var først og fremmest et redskab
til at placere loyale kadre i for-
valtningsapparatet. Paradokserne
i den politiske proces kunne og-
så aflæses i medlemsstatistikker-
ne for statspartiet SED, der i
1946 var opstået som en tvangs-
sammenlægning af KPD og
SPD. I 1953 var 8,7 % af partiets
medlemmer tidligere nazister,
mens blot 6,5 % var tidligere so-
cialdemokrater. 

Matthias Uhl er kender af ef-
terretningstjenesternes historie i
Tyskland. Det kommer udmær-
ket til udtryk i oversigtsværket.
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Det lykkes ham at integrere for-
tællingen om de hemmelige dele
af forvaltningen i historien. Det
tjener værket til ære og viser nye
veje for historieskrivningen.
Hvis han ikke havde inddraget
efterretningsmateriale, var hans
beskrivelse af pengeombytnin-
gen i 1948 og Berlin-krisen ble-
vet klart mindre vellykket. Det
bidrager væsentligt til forståel-
sen af de to historier, at læseren
får at vide, at Stalin var fuldt ori-
enteret om Vestens planer om at
indføre D-Marken og derfor var
i stand til at tage sine forhånds-
regler. Ligeså er det væsentlig at
vide, at CIA under hele Berlin-
krisen var fuldt orienteret om de
sovjetiske intentioner og med
stor detaljeringsgrad var i stand
til at forudse det næste træk. En
medvirkende årsag hertil var den
tidligere chef for Wehrmachts
Fremde Heere Ost, Reinhard Ge-
hlen, der alene i Østzonen råde-
de over 600 agenter." 

Thomas Wegener Friis

Note
1. Se eksempelvis Peter Ruggen-
thaler: Stalin großer Bluff: Ge-
schichte der Stalin-Note in Doku-
mente der sowjetischen Führung.
München 2007.

Østeuropas 
sikkerhedstjenester
Lukasz Kaminski. Krzysztof
Persak, Jens Gieseke: Handbuch
der kommunistischen Geheimdi-
enste in Osteuropa 1944-1991.
Vandenhoeck & Ruprecht. 2009.
39,90 !. 
ISBN 98-3-525-35100-0. 

En helt uundværlig bog for
den, der ønsker at beskæftige

sig med Østeuropas hemmelige

tjenester." Så enkelt kan det fak-
tisk siges. Håndbogen samler re-
lative lette overskuelige artikler
om hvert enkelt af de tidligere
Warszawapagt-lande: Sovjetuni-
onen, Bulgarien, DDR , Polen,
Rumænien, Tjekkoslovakiet og
Ungarn. 

Der er tilstræbt en fælles op-
bygning." Selvom den ikke over-
holdes konsekvent, så er det ty-
deligt, at forfatterne skulle dæk-
ke emnerne: Organisation og
struktur, lovgrundlag, struktur-
udvikling, etat, personale, opera-
tive metoder, historisk udvikling,
agenterne, ofrene, arkivadgan-
gen samt udvalgte biografier.
Den opsætning fungerer godt,
fordi den giver faktuelle svar på
en række konkrete spørgsmål.
Hvor mange agenter havde Sta-
si? Hvad beskæftigede Securita-
te sig med? Hvor mange fanger
havde bulgarske arbejdslejre
1944-1962? Hvad hed den un-
garske efterretningstjeneste efter
1956? 

Svarene er lette at slå op. Og
netop det, er opslagsværkets sto-
re styrke. Artiklerne bør selvsagt
ikke læses ud i en køre, for så
bliver man hurtigt træt af den
lidt monotone stil. Men det er
heller ikke meningen. Værket
skal bruges til opslag eller til in-
troduktion til de enkelte landes
tjenester. Og her er det meget
fortjenstfuldt.

Værket kan også bruges til at
finde forskelle og ligheder lan-
dene imellem. I Norden ærgrer
vi os tit over, at ingen laver de
sammenligninger, alle synes er
en så god ide. Efter læsning af
håndbogen må man slå fast, at
det samme gør sig gældende i
Østeuropa. Og som i Norden
springer det i øjnene, at der bed-
rives alt for meget parallelforsk-
ning, og gøres for få forsøg på at
sammenholde lignende og sam-

menhængende fænomener. I
tilfældet med de østeuropæiske
efterretningstjenester er det så
meget desto mere oplagt, efter-
som alle var opbygget efter sov-
jetisk forbillede og samarbejde-
de tæt (med undtagelse af rumæ-
nerne). Der er med andre ord go-
de muligheder for givende sam-
menligninger. Men symptoma-
tisk for den hidtidige forskning,
nøjes håndbogen – om end over-
bevisende – med at præsentere
landene hver for sig. Hvorfor ho-
bede agenterne sig op hos østty-
ske MfS, mens deres ungarske
partnere jævnligt ryddede ud i
kartotekerne og fjernede agenter,
der ikke leverede tilstrækkeligt
eller var særligt pålidelige? 

En af årsagerne til det afrun-
dede produkt er helt sikkert for-
fatterpanelet. Med navne som
Andrzej Paczkowski (Polen)
Jens Gieseke (DDR), Jordan Ba-
ev (Bulgarien), Dennis Deletant
(Rumænien) eller Christian Ung-
vary (Ungarn) er der ikke meget,
der kan gå galt. Der er tale om
store autoriteter på deres respek-
tive områder, hvilket på alle må-
der understreger det autoritative
i det foreliggende værk. 

Håndbogen viser tydeligt, at
forskningen og muligheden for
at forske i de enkelte landes sik-
kerheds- og efterretningstjene-
ster har været yderst forskellige.
Mest udviklet – og formodentlig
mønstereksemplet – er DDR.
Her har forskningen været i gang
længst, og Jens Gieseke kan sva-
re på alle spørgsmål i den rigtige
rækkefølge, samt opgive en om-
fattende litteraturliste, som han
ikke undlader at gøre opmærk-
som på, kun er et lille udpluk af
en meget længere liste, der kan
findes på nettet. Til sammenlig-
ning kan Dennis Deletant hoved-
sageligt pege på sig selv og på
de ikke nødvendigvis særligt
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præcise erindringer af storafhop-
peren Ion Pacepa. 

De nationale forskelle i forsk-
ningen og adgangen kommer og-
så tydeligt til udtryk i beskrivel-
sen af de ungarske efterretning-
stjenester. Her er det klart, at hi-
storikernes interesse har været
koncentreret omkring tæskestali-
nismen under Matayas Rakosi,
hvor hundredetusinde af landets
befolkning led under klassisk
sovjetisk terror. Eksempelvis
blev 400.000 bønder straffet for
“forbrydelser mod befolkningens
forsyning” i perioden 1948-1955.
I 1953 stod 1,2 millioner ungarer
opført som mistænkelige i stats-
sikkerhedens kartoteker – af en
befolkning på 9,2 millioner.
Janos Kadar-æraen efter revoluti-
onen i 1956 – hvilket dog er
langt størsteparten af Ungarns tid
som “Folkedemokrati”- fylder
knap så meget i fremstillingen,
og de foretrukne eksempler stam-
mer ligeledes fra tiden før 1956. 

På baggrund af ovenstående
kan det måske virke urimeligt at
klage over det, der mangler. Ikke
desto mindre så er nogle områder

endt med en lidt stedmoderlig
behandling. Det gælder ikke
mindst de militære efterretning-
stjenester og vestarbejdet. Det
første er nok mest tydeligt, for
mens alle artiklerne meget minu-
tiøst følger det respektive lands
statssikkerhedsorgan, altså KGB
og dets dattervirksomheder, så
forbliver det ofte mere hemme-
lighedsfulde GRU og dets østeu-
ropæiske aflæggere i mørket el-
ler spises af med en enkelt eller
få kommentarer. Således beskri-
ver Andreas Hilger grundigt ud-
viklingen fra NKVD til KGB og
dets ledere. GRU spises af med
ordene: “Die Zusammenarbeit
mit der zweiten grossen Spiona-
georganisation der UdSSR, der
GRU liegt indes weitgehend im
Dunkeln”. Og derefter forsvinder
den militære tjeneste atter ud i
efterretningshistoriens tusmørke.

Vestarbejdet optræder i for-
skellige sammenhænge i artik-
lerne, men typisk skal man holde
godt øje med det. Det er tydeligt,
at forfatterne har været meget
optaget af repressionen i deres
egne lande, og langt mindre in-

teresseret i at forstå, hvordan ef-
terretningstjenesterne spillede
med i den internationale koncert.
Vestarbejdet behandles spora-
disk, anekdotisk og typisk som
sidebemærkning. Det skyldes
sandsynligvis både, at adgangen
til dette materiale ofte har været
dårligere end indlandsdelen, og
at udlandsspionagen har ofte
været overset. Fra et lokalhisto-
risk dansk eller nordisk perspek-
tiv betyder det, at vi kun sjæl-
dent optræder i beretningen. Et
eksempel er dog fra den tjekko-
slovakiske efterretningstjeneste,
hvis agentoversigt fra 1955 viser
tre agenter i henholdsvis Dan-
mark og Norge (af i alt 209),
samt enkelte mulige agentemner
i kikkerten.

Uanset at visse områder kunne
være grundigere beskrevet, er
den samlede konklusion på arti-
kelsamlingen, at det er et meget
væsentligt og nyttigt værk, der
burde være udkommet for fem-
ten år siden. 

Thomas Wegener Friis
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