
’1968’er et erindringspoli-
tisk kampfelt. ‘1968’ er endnu ikke blevet
identitetsneutral, hverken på samfundsplan,
hvor det udgør et omstridt referencepunkt for
en række enten negative eller positive træk
ved dagens Danmark, eller for de, der selv var
involveret i oprøret fx som aktivister eller
modstandere. Debatten om ‘1968’ trænger til
den kvalificering, som historisk forskning kan
tilvejebringe. Dette temanummer af Arbejder-

historie indeholder en række artikler, der er
resultater af forskningsprojektet “Det bevæger

sig når vi går”…. Samfundskritik og utopi i

1960ernes og 1970ernes Danmark, der har
som ambition at forny den eksisterende
‘1968’-forskning såvel tematisk som med sin
kulturhistoriske tolkningsramme.2 I denne
indledning vil jeg først vise, at ‘1968’ bruges
til at betegne forskellige dele af det kulturelle
og politiske opbrud både før og efter dette år.
Dernæst præsenterer jeg i to afsnit den danske
‘1968’ forskning og konkluderer, at forsknin-
gen samlet set fokuserer på sociale og politi-
ske bevægelser samt politiske partier, mens de
kulturelle ændringer, som der er enighed om
var mest betydningsfulde og vedvarende, er
underbelyste. Tolkningsrammen er primært
sociologiske og politologiske teorier om poli-
tiske og sociale bevægelser, og det anvendte
politikbegreb er ofte snævert. En udbredt
grundfortælling præsenterer oprøret som en
udvikling fra de anti-autoritære 1960ere til de
dogmatiske og politisk radikale 1970ere. Med
udgangspunkt i en række eksempler på hvor-
dan forholdet mellem at ændre verden og
ændre sig selv, mellem den indre og ydre fri-
gørelse blev opfattet og praktiseret, argumen-
terer jeg i artiklens tredje del for, at denne for-
tælling må nuanceres. Afslutningsvis præsen-
teres forskningsprojektet “Det bevæger sig

når vi går…” og temanummerets artikler. 

Rundt om det danske ‘1968’
‘1968’ er et erindringssted eller en symbolsk
betegnelse for begivenheder, som tidsmæssigt
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Indledning til 
temanummeret

“DET 
BEVÆGER
SIG NÅR 
VI GÅR…”1

Af Anette Warring 

Hvad dækker betegnelsen ’1968’?
Hvilke temaer, tilgange og tolknin-
ger karakteriserer den danske
’1968’-forskning? Og er der hold i
fortællingen om de antiautoritære,
åbne og  farverige 60eres for-
vandling til de dogmatiske, auto-
ritære og politisk radikale 70ere?
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Kultur-dumping-festival i Fælledparken 14.september 1968. Provoer, hippier og andre kulturradikale

samledes til festival med beatmusik og brandtaler. Her danser en glad performer i kilt til blokfløjte-

spil. ( Foto: Arbejdermuseet & ABA, Fotograf: Poul Hansen)



rækker bagud i 1960erne og fremad i 1970er-
ne. Betegnelsen ‘1968’ kan desuden referere
til enten studenteroprør eller ungdomsoprør
og således udgøre en sammenfatning af det
bredere kulturelle og politiske opbrud. ‘1968’
er en efterkonstruktion ligesom ‘68’erne’ eller
‘68-generationen’, der kan dække over alle
mennesker i en bestemt alders kohorte, alle
studenter i denne alders kohorte, det kan om-
fatte aktivisterne, den bredere gruppe som
sympatiserede med aktivisternes mål og delte
deres ideer om livsstil eller være dem, der re-
trospektivt erklærede tilhørsforhold til ‘68-ge-
nerationen’.3 Der er altså bestemt ikke tale om
en distinkt analytisk kategori, og nok har
‘1968’ som erindringssted opnået hegemonisk
status, men det er ikke den eneste betegnelse.
Ungdomsoprør, studenteroprør, det ny ven-
stre, venstreradikalisme, livsstilsradikalisme,
protestkultur, ungdoms-, sub- og modkultur er
nogle af de mange betegnelser, som anvendes
om det – eller dele af – det mangesidede ven-
streorienterede politiske og kulturelle opbrud.
Netop selve konceptualiseringen af begiven-
hederne er en del af forskningsdebatten og af
den politiske samfundsdebat. Hvilke aktører
var de centrale? Hvilke former for protest- og
oprørspraksis skal inkluderes? Hvordan af-
grænses aktivismen og protestkulturen me-
ningsfuldt, og hvilken rolle skal aktørernes
selvopfattelse og identifikation spille for af-
grænsningen osv.? I dansk sammenhæng er
det således betydningsfuldt, om vi fokuserer
på de venstreorienterede partier, de kollektive
protester, studenteroprøret eller ungdomsop-
røret, når ‘1968’ skal tidsfastsættes. 

Ser vi på de politiske partier, er det af-
gørende, om SF inkluderes i det såkaldte ny
venstre, kun dele af SF, eller det reserveres al-
ene til VS.4 Det hænger sammen med, at SF’s
brud med DKP i vinteren 1958 – 59 i køl-
vandet på krisen i den internationale kommu-
nistiske verdensbevægelse efter SUKP’s (Sov-
jetunionens Kommunistiske Parti) 20. parti-
kongres og Sovjets invasion af Ungarn antog
flere former, som Thomas Ekman Jørgensen
har påvist.5 Og det afhænger af, hvorvidt for-
holdet til Sovjet eller opkomsten af en ny poli-

tisk kultur opfattes som konstituerende for det
nye venstre. SF blev hurtigt og i stigende grad
præget af modsætninger, som delvist var ge-
nerationsbetinget, mellem på den ene side en
kompromissøgende og pragmatisk fløj, som
ville gøre op med DKPs dogmatik, men hvis
politiske kultur havde stærke rødder i den
kommunistiske partimodel, og på den anden
side en gruppe primært yngre stærkere ideolo-
gisk fløj, som var optaget af at forny marxis-
men og mindre af at søge parlamentarisk ind-
flydelse. Under indflydelse af de nye ung-
domskulturer ønskede de desuden mindre au-
toritære ledelsesformer og en mere demokra-
tisk partikultur. Splittelsen førte til en spræng-
ning af SF, som havde fungeret som parlamen-
tarisk basis for det såkaldte røde kabinet, og til
dannelse af VS i 1967. Med sin mere sam-
mensatte ideologi og politiske strategi, store
spændvidde i organisatoriske grundholdninger
samt parlamentariske repræsentation var VS et
ret særegent fænomen i sammenligning med
de mange små revolutionære partier, som blev
dannet i de fleste vestlige lande i 1960erne og
1970erne. En væsentlig årsag til, at maoismen
stod langt svagere i Danmark end i Sverige og
især Norge, må nok tilskrives VS. 

Fokuserer vi på kollektive protester, følger
Danmark i vid udstrækning udviklingen i an-
dre vesteuropæiske lande. Det har Flemming
Mikkelsen vist i en stor kvantitativ under-
søgelse. I årene omkring 1968 steg de kollek-
tive protester dramatisk, men aftog ikke på til-
svarende brat vis og klingede først for alvor af
i midten af 1980erne. Det var i høj grad inter-
nationale begivenheder, som udløste de største
protester: atomvåben, dansk medlemskab af
NATO og EF, kolonikrigen i Algeriet,
apartheidsystemet i Sydafrika, Vietnamkrigen,
kuppet i Chile og andre konflikter i den 3.
verden gennem 1970erne. Fra slutningen af
1960erne skete der en større spredning i pro-
testtemaer, hvor fx uddannelsesforhold, bolig-
forhold, kvindefrigørelse, abort og miljø blev
gjort til genstand for protester og formede so-
ciale og politiske bevægelser.6

Er det studenteroprøret, vi retter vores op-
mærksomhed mod, startede det danske stu-
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denteroprør for alvor i marts 1968, dvs. tidli-
gere end i Frankrig men senere end i Tysk-
land, og var ikke i samme grad som i Frankrig
udløst af utilfredshed med de studerendes so-
ciale og uddannelsesmæssige vilkår, men var
som i Tyskland mere fokuseret på indflydelse,
demokratiske reformer og af kritik af under-
visningens form og indhold. Hvad angår pro-
test- og aktionsformer var den danske studen-
terbevægelse særligt inspireret af den ameri-
kanske, og i modsætning til fx den italienske
og franske dannede de danske studenteraktivi-
ster ikke alliancer med arbejdere. De danske
studenters demokratiseringskrav blev i vid ud-
strækning imødekommet af et politisk flertal i
Folketinget og af universiteternes ledelse.
Denne tolerance og imødekommelse udpeges
ofte som en væsentlig årsag til, at det danske
studenteroprør ikke udviklede sig så drama-
tisk og voldeligt som i andre lande.7

’1968’ kan også primært referere til ung-
domsoprøret. ‘Ungdomsoprør’ er det mest an-
vendte udtryk i dansk sammenhæng, men det
dækker ikke altid det samme. Det kan betegne
det brede og sammensatte opbrud i 1960erne,
mens andre differentierer klart mellem studen-
teroprøret og de venstreradikale på den ene si-
de og reserverer betegnelsen ‘ungdomsoprør’
til den såkaldte anti-autoritære livsstilsradika-
lisme eller hippiekultur.8 Det er en udbredt
opfattelse, at denne såkaldte livsstilsradikalis-
me eller modkultur havde større indflydelse i
Danmark end i de øvrige Skandinaviske lande
og end i fx Vesttyskland og Italien. Der fore-
ligger ingen større faghistoriske studier af
denne del af ungdomsoprøret, men i brede
Danmarkshistoriske fremstillinger eller i stu-
dier med andet fokus fremstilles forløbet ret
ensartet: Inspireret af især den californiske
hippiekultur og af den hollandske provo be-
vægelse begyndte de danske ungdomsoprøre-
re at indtage scenen fra omkring 1966. Op-
røret var mest intenst i perioden fra 1968 til
1970, hvor en lang række aktiviteter, happe-
nings og andre former for ekspressiv praksis
blev mere eller mindre institutionaliseret i for-
skellige miljøer, undergrundsmagasiner, kul-
tur- og aktivitetshuse, kollektiver osv., mens

andre opstod mere tilfældigt og spontant og
havde en kort levetid. Thy-lejren i sommeren
1970 med omkring 25.000 deltagere anses ty-
pisk som ungdomsoprørets kulmination, og
lukningen af ‘Huset’ i Magstrædet som akti-
vist- og selvstyret hus i begyndelsen af 1971
som en markering af den utopiske modkulturs
nedtur og afvikling. Det kulturelle opbrud
herunder i de sociale relationer mellem køn,
generationer og sociale grupper, er imidlertid
det mindst udforskede tema til trods for, at det
typisk er den del af oprøret, som tillægges
størst forandrende og vedvarende betydning.

Dansk ‘68’ forskning 
– temaer og analytiske tilgange
Første bølge af publikationer om ‘1968’ var så
at sige en del af oprøret selv og blev udgivet,
mens begivenhederne fandt sted. Aktivister
publicerede deres egne versioner af begiven-
hederne med vidneberetninger og dokumen-
ter, og studerende udgav deres specialer og af-
handlinger om problemstillinger, der knyttede
sig til deres egen politiske og eksperimentere-
de livspolitiske praksis. Fra omkring 1990 sat-
te forskningen og en historisering af ‘1968’
for alvor ind. Samtlige videnskabelige mono-
grafier er udkommet efter 1990. Holder vi os
til de vægtigste arbejder og overordnede møn-
stre spiller bevægelsesforskningen en frem-
trædende rolle. Hvad angår tematik, er det
markant, at samtlige publicerede monografier
(doktor-, ph.d.- eller magisterafhandlinger)
omhandler sociale og politiske bevægelser el-
ler politiske partier.9 Det drejer sig om SF,
DKP og DKU,10 og om studenter-, Vietnam-,
kvinde-, freds- og anti-atomkraft- og miljøbe-
vægelserne samt folkebevægelsen mod EF.11 I
Søren Hein Rasmussens Sære alliancer fra
1997 inkluderes også fredsbevægelsen og
Kampagnen mod Atomvåben i slutningen af
1950erne og begyndelsen af 1960erne. Det
hidtil eneste forsøg på at skrive en videnska-
belig syntese udkom i jubilæumsåret 2008.
1968 – og det der fulgte skrevet af Steven B.
Jensen og Thomas Ekman Jørgensen på bag-
grund af deres guldmedaljeopgave om studen-
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terbevægelsen i Danmark, som da også spiller
en hovedrolle i bogen. 

Udvides blikket til andre videnskabelige
genrer som tidsskriftartikler og antologibidrag
er den tematiske variation større og omfatter
udover andre politiske bevægelser, partier, or-
ganisationer emner som fx den seksuelle fri-
gørelse, stofkulturen og økologibevægelsen.
Flere af dem er publiceret i antologien 1968-

dengang og nu fra 2004.12 Hertil kommer
pædagogiske og uddannelseshistoriske publi-
kationer om RUC og Tvind m.v.13 Det er
imidlertid bemærkelsesværdigt, at de betyd-
ningsfulde studier om oprørets musik, kunst,
teater og litteratur er gennemført af forskere
fra de æstetiske fag.14 Og inden forskningspro-
jektet “”Det bevæger sig når vi går…. Sam-

fundskritik og utopi i 1960ernes og 1970ernes

Danmark” blev iværksat, forelå ingen histori-
ske studier af de eksperimenterende livsfor-
mer, herunder forskellige former for kollekti-
ver, hvis store udbredelse ellers er et særsyn i
europæisk sammenhæng.15 Heller ikke ændre-
de autoritetsrelationer, den åndelige og spiritu-
elle interesse, politisering af hverdags- og in-
timlivet, oprørets mere ekspressive aspekter
osv. havde været genstand for historisk forsk-
ning. Selvom der selvfølgelig kan peges på
fraværet af mange temaer, som fx opfattelser-
ne af og brug af vold, ‘1968’s erindringshisto-
rie m.fl., så er det så meget desto mere bemær-
kelsesværdigt i betragtning af, at det oftest er
de kulturelle virkninger af 1968, der frem-
hæves som betydningsfulde og vedvarende. 

De tematiske valg i den hidtidige forskning
tegner altså et klart mønster, som bliver endnu
tydeligere, når de kombineres med forsknin-
gens dominerende tolkningsrammer. Tolk-
ningsrammen har primært været teorier om
sociale og politiske bevægelser ud fra en poli-
tologisk, sociologisk, organisationshistorisk
og/eller modernitetsteoretisk tilgang, hvilket
også karakteriserer megen international forsk-
ning. Erkendelsesinteressen er rettet mod be-
vægelsernes opståen og vækst, nedgang og
forandring, deres samspil med det formelle
politiske system, politiske, sociale og økono-
miske indflydelse og har kun i ringe grad

været påvirket af den internationale bevægel-
sesforskning voksende interesse for bevægel-
sernes kognitive og ekspressive praksis, kos-
mologi og identitet.16 Nogle placerer oprøret i
en moderniseringskontekst og lægger vægt på
systemverdenens kolonisering af livsverde-
nen, fremvæksten af en refleksiv modernitet
og oppositionelle rum, mens andre mere poli-
tologisk orienterede forklaringer relaterer op-
komsten af nye sociale og politiske bevægel-
ser til et nyt socialt mellemlag og nye post-
materialistiske og såkaldte grønne værdier.17

Andre igen afviser, at der er empirisk belæg
for denne fortolkning, fremhæver at bevægel-
serne opstod, fordi nye temaer kom på den
politiske dagsorden og mener ikke, at bevæ-
gelsernes politiske praksis og kanaler for ind-
flydelse var afgørende nye.18

Trods enighed om ‘1968’s globale og trans-
nationale karakter har dansk forskning i vid
udstrækning holdt sig inden for en national
ramme.19 Blandt større monografiske studier
findes kun to komparative. Den ene er Henrik
Kaare Nielsens teoretisk reflekterede men em-
pirisk ret impressionistiske Demokrati i be-

vægelse fra 1991, som sammenligner samspil-
let mellem nye sociale bevægelser og det
etablerede politiske system i Vesttyskland og
Danmark fra 1965-1985. Den anden er Thom-
as Ekmann Jørgensens Transformation and

Crises. The Left and the Nation in Denmark

and Sweden 1956-1980 udgivet i 2008, der
som angivet i titlen sammenligner brydninger
og forskydninger i den svenske og danske
venstrefløjs forståelse af nationen og herunder
af en andre relaterede begreber som fx inter-
nationalisme og folk.20 Desuden bør nævnes
to mindre men interessante artikler. Den ene
sammenligner Vietnamspørgsmålets politiske
betydning og Vietnambevægelsens karakter i
de tre Skandinaviske lande, mens den anden
diskuterer, hvorvidt det er meningsfuldt at tale
om et særligt skandinavisk ‘1968’.21 Nationa-
le studier er også i vid udstrækning kendeteg-
nende for den internationale 1968-forskning,
som trods enkelte vægtige bidrag først for al-
vor i de seneste år er blevet påvirket af den
generelt voksende interesse for komparativ og
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transnational historie.22 Der er en øget interes-
se for de konkrete kanaler og former for kon-
takt, hvor ideer og praksisformer blev overført
og udvekslet, og det diskuteres i hvilket om-
fang, der var tale om konkrete globale relatio-
ner og international praksis, eller det primært
var som forestillet globalt oprørsfællesskab,
det havde betydning. Disse tendenser er ikke
for alvor nået dansk forskning endnu. Niklas
Olsen anmelder to bøger inden for dette felt i
dette temanummer af Arbejderhistorie. 

Dansk ‘1968’ forskning er altså samlet set
karakteriseret ved, at forskningstema i vid ud-
strækning har defineret analytisk tilgang og
tolkningsramme. Aktivisme og protester er
hovedsageligt blevet studeret i en national
ramme og som sociale og politiske bevægel-
ser. De politiske partier og det ny venstre er

typisk studeret med udgangspunkt i et klassisk
politikbegreb. Kulturel og ekspressiv praksis
analyseres primært som æstetik. En tematisk
distinktion mellem oprørets politiske og kul-
turelle aspekter er altså blevet repeteret meto-
dologisk og tolkningsmæssigt. Hvad angår
såvel emne som tolkningsramme følges den
generelle samtidshistoriske forsknings priori-
tet af politisk historie og markant fravær af
kulturhistorisk tilgang.23

Dansk ‘68-forskning’ 
– periodiseringer, fortællinger 
og kategorier
I såvel dansk som international forskning er
der en øget tendens til at belyse ‘1968’ i kon-
tekst af protestbevægelsernes og aktivisternes
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Solidariteten med undertrykte folk rundt omkring i verden var en del af oprøret i 1960’erne. Der blev

dannet grupper og komiteer til støtte for frihedsbevægelser og demonstreret imod magthavernes under-

trykkelse. Kampen mod apartheidstyret i Sydafrika udmøntedes bl.a. i demonstrationer. Her er det DSU,

der demonstrerer på Mozarts plads i 1964. (Foto: Arbejdermuseet & ABA, fotograf: Carl Rasmussen)



samspil med de generelle sociale, politiske og
kulturelle forandringer i de dynamiske 1960-
ere. Bevægelserne og aktivisterne anskues så-
ledes som katalysatorer for og begunstiget af
samfundsforandringer, der allerede var under-
vejs.24 Det er imidlertid forskelligt, hvilken
nærmere forandrende betydning aktivisterne
og bevægelserne tildeles. I lighed med den
britiske historiker Arthur Marwick, som er
forfatter til The Sixties’s omfattende kompara-
tive analyse af den såkaldte kulturelle revolu-
tion i USA, Storbritannien, Frankrig og Itali-
en, vurderer Ekman Jørgensen og Steven
Jensen i 1968 – og det der fulgte, at oprørerne
nok spillede en rolle “som meget synlige ek-
sempler”, men snarere var “et højtråbende
produkt af forandringerne end selve foran-
dringernes udspring”.25 De anfører, at oprøre-
ne løb åbne døre ind, og at oprøret mere var et
produkt af den liberale stats tolerance og sam-
fundets evne til at integrere oprøret end af
samfundets undertrykkelse og repression.26 I
den øvrige forskning er det en udbredt vurde-
ring, at det fra tid til anden lykkedes protest-
bevægelserne og aktivisterne at præge den po-
litiske dagsorden, at åbne den politiske debat
op og at bidrage til dannelsen af en ny delta-
gerorienteret politisk kultur, samt direkte og
indirekte at påvirke institutioner og den dan-
ske befolknings dagligdag.27 Set i et længere
tidsperspektiv mener Jørgensen og Jensen
imidlertid, at oprøret spillede en rolle i “histo-
rien om Danmark i forandring. (…) Kravene
om frigørelse og kreativitet blev inkorporeret i
det kapitalistiske system som krav om fleksi-
bilitet og innovation”.28 De deler som så man-
ge andre den britiske historiker Marwicks
konklusion om, at USA og mange vesteuro-
pæiske lande gennemgik en kulturel revoluti-
on med langtrækkende betydning.29

Også tidsmæssigt analyseres ‘1968’ i sti-
gende grad i en bredere kontekst af det, som
Marwick kalder “the long sixties”. For Mar-
wick, som har fokus på de kulturelle dimen-
sioner, dækker “de lange 60ere” perioden fra
1958 til 1973/74, mens det er almindeligt at
lade overgangen fra 1970erne til 1980erne
markere afslutningen på opbruddet, når der

tegnes med bredere pensel og protestbevægel-
serne, de politiske venstrefløjspartier og soli-
dariteten med den 3. verden inkluderes. Det
kendetegner også dansk forskning at trække
kontinuitetslinjer tilbage til især SF’s dannelse
og Kampagnen mod Atomvåben men også til
bl.a. Studentersamfundet, miljøet omkring Po-
litisk Revy, Gruppe 61 og SUF (Socialistisk
Ungdoms Forum) og frem til slutningen af
1970erne eller helt frem til midten af 1980er-
ne, hvor de kollektive protester for alvor tabte
pusten.

En mere markant fortolkning af oprørets
forløb findes i det ret udbredte ‘rise and fall’
narrativ.30 Den amerikanske Todd Gitlin kan
fungere som udenlandsk repræsentant, Ekman
Jørgensen og Steven Jensen som danske. I sin
bog Years of Hope, Days of Rage taler Gitlin
om et skifte fra “a movement for others to a
movement for itself – to radicalism, violence
and THE revolution”, mens Jørgensen og
Jensen karakteriserer den korte historie om
‘1968’, som en “forfaldshistorie(n) om den
energiske bevægelse, der gik i stå – om dyna-
mik, der blev til dogmatisme, om åbenhed,
der blev til selvtilstrækkelighed”, om et skifte
“fra det frigørende 1968 til de dogmatiske
1970ere” eller endnu mere prægnant om
“from hedonism to leninism”.31

Et konstituerende træk i denne fortælling
om oprørets dynamik fra de farverige antiau-
toritære 1960ere til de dogmatiske autoritære
1970ere er en række sammenhængende mod-
stillinger mellem ungdomsoprørets såkaldte
politiske og livsstilsradikale aspekter, mellem
såkaldte politiske aktivister og flippere, mel-
lem en ydre og indre revolution, mellem de
som mente, at man skulle ændre sig selv for at
kunne ændre verden, og så de som mente, at
verden måtte ændres først. I mere eller mindre
udtalt grad kan disse modstillinger identifice-
res i det meste af litteraturen om ‘1968’ som
bærende konstruktioner,32 også i de tilfælde,
hvor der ikke er tale om en markant ‘rise and
fall’ fortælling,33 eller det understreges, at der
tale er om deskriptive34 eller idealtypiske35

kategorier. Disse modstillinger og fortællin-
gen om oprørets forandring fra de antiautori-
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tære, åbne, eksperimenterende og farverige
60erne til de dogmatiske, lukkede og politisk
radikale 70ere trænger efter min mening til en
nuancering. Det vil jeg begrunde nærmere i
det følgende.

At forandre verden 
– at forandre sig selv
Skellet mellem politiske aktivister og livsstils-
radikale flippere er som fortællingen om op-
rørets dynamiske udvikling fra de åbne og an-
tiautoritære tressere til de lukkede dogmatiske
halvfjerdsere selvfølgelig ikke opfundet ud af
den blå luft. I de ungdomsoprørske miljøer
brugte aktivisterne selv fantasifulde typologi-
ske betegnelser for, hvordan de så sig selv og
andre, som minder om begreberne livsstilsra-
dikale og politiske venstreradikale: “pilgrim-
me og samaritanere”, “tumultanter og befam-
lere”, “krigere, digtere og bønder, forhandlere
og lærde”, “krigere og koksere”, “aktivister
og flippere”, “militanter og universal humani-
ster”, “aktivister og drop-outer”.36 Betegnel-
serne var fortolkninger af gruppernes sociale,
kulturelle og politiske ideer og praksis og fun-
gerede som fikspunkter i en løbende debat om
vejen til et lige og frit socialistisk samfund.

Afstanden var stor fra “Spis brune ris og
skab revolution”, hvor ræsonnementet var, at
“du må skabe revolutionen i din egen krop og
i dit sind først, så vil dine smukke vibrationer
automatisk begynde at sprede sig” til
slumstormernes kamp mod, hvad de anså som
“den fejlagtige ikke revolutionære holdning,
nemlig troen på at det begynder med én selv –
at først skal ens ego-problemer løses. ....Nogle
ego-problemer kan ikke løses. Ingen løses
uden kamp. Det er kun ved at gå ind i
kampen   mod det kapitalistiske samfund, og
skridt for skridt at ændre virkeligheden, at
man selv ændres og modnes.”37 Kunne lighed
og frihed først realiseres efter en socialistisk
revolution og kollektivisering af produktions-
midlerne, og var eksperimenter med livs- og
samværsformer følelig en afledning, som ud-
gjorde en forhindring for gennemførelse af re-
volutionen? Eller måtte mennesker forsøge at

ændre sig selv og praktisere og eksperimente-
re sig frem til de utopiske målsætninger for at
undgå, at kapitalismens ulighed, fremmed-
gørelse og autoritære relationer skulle repro-
duceres. Skulle man gå yogiens vej og revolu-
tionere verden indefra gennem selvfordybelse
eller gå kommissærens vej med udadvendt ak-
tivisme og partidannelse, sådan som den un-
garsk-britiske forfatter og journalist Arthur
Koestler i sin samling af essay fra 1945 udpe-
ger to centrale figurer i vestlig selvforståel-
se.38

Det var yderpositioner i en debat om vejen
til et socialistisk samfund, der i mange af-
skygninger og med forskydninger gennem
1960erne og 1970erne prægede de ungdoms-
oprørske og venstreorienterede miljøer, be-
vægelser og partier. Synspunkterne kunne stå
skarpt og uforsonligt over for hinanden, hvil-
ket forskningen i vid udstrækning har fokuse-
ret på. Men billedet er betydelig mere nuance-
ret set i såvel et synkront som diakront per-
spektiv.

I bladet Superlove kunne der blandt de
mange musikartikler både læses om de revo-
lutionære brune ris, Zen buddhisme, reinkar-
nation, trepanation og stoffer men samtidig
også om The Black Panther Party, 20-året for
prøvesprængninger på Bikini, Herbert Marcu-
se, anarkisme og retssagerne i Chicago mod
bl.a. Bobby Seale og Abbie Hoffman. I bladet
førtes også en intens debat om, hvorvidt “gui-
taren er mægtigere end geværet”, og om rock-
musikken kun havde en berettigelse, hvis den
stillede sig i revolutionens tjeneste.39 I bladet
Rotten blev der skrevet om såvel sovjetiske
spioner og Verdensbanken som om rejser til
østen og John Lennon. Og i Politisk Revy om
både Vietnamkrigen og stofkulturen. I blade-
nes spalter blev anvendelsen af vold diskute-
ret, og den æstetisk nydannende lay-out signa-
lerede både ‘make love not war’ og volds- og
våbendyrkelse, mens deres markant kønsdis-
kriminerende æstetiske udtryk kun i overra-
skende ringe grad blev genstand for kritik og
diskussion. Men det var også før, Rødstrøm-
pebevægelsen var dannet. 

Fremtrædende debattører talte for, at den
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personlige transformation skulle forenes med
samfundets, det individuelle med det kollekti-
ve, det indre med det ydre. Medstifteren af
Det ny Samfund Ole Vind mente, at trods for-
skelle mellem de socialistiske pilgrimmes og
samaritanernes erfaringer og livsholdning
samt forskellige prioritering af henholdsvise
den sociale og den mentale revolution var
begge grupper revolutionære og en del af et
fælles oprør: “Oprøreren råber, hvad enten det
er i en beatsang eller med en brosten: Vi er ik-
ke og vil ikke være af den verden, vi er døet
ind i, vi vil ha’ en anden verden, hvor der er
plads til det, som findes i os!....Vist skal vi
knuse kapitalismen, men det er ikke blot et
angreb på magthaverne, men også et angreb
på den dybeste struktur i os selv.”40 Men skul-
le menneskets fremmedgørelse overvindes
måtte politisk aktivitet tage udgangspunkt i
fællesskaber for at kunne udvikle større og
dybere behov.41

Formålet med Det ny Samfund, som blev
dannet af 500 fremmødte i september 1968 og
i nogle år var en vigtig arena for det køben-
havnske ungdomsoprørske miljø, var at være
“et samlingssted for venstreorienterede og ud-
gangspunkt for venstreorienteret aktivitet”.42

Ideen var “at forene etik og politik”43 og lade
nye samværs- og udtryksformer indtage en
central plads i det udadvendte politiske arbej-
de og i skabelsen af et nyt samfund. De grup-
per, som tilsluttede sig Det ny Samfund,
spændte vidt. Hit House-festivalerne eksperi-
menterede med nye udtryksmidler ved at inte-
grere musik, teater, eksperimenterende kunst
og debat og kunne samle op til 2.000 menne-
sker. Aktioner og happenings udgjorde de vig-
tigste aktiviteter, fordi de var tænkt som at
skulle forandre deltagernes opfattelse af poli-
tik og virke erfaringsdannende på en direkte
måde. Foreningens offentlige diskussionsmø-
der var mange og velbesøgte. Emnerne
spændte vidt: Marcuse, Vietnam og Marx,
kollektive livsformer, stoffer og antipsykiatri,
som i øvrigt samlede ikke mindre end 1000
mennesker.44

Det var heller ikke kun i køns- og sam-
værsorienterede bevægelser, at man forsøgte

at praktisere en ny livsform her og nu og anså
det som en vigtig forudsætning for at ændre
samfundet. Slumstormerne, fx, som var inspi-
reret af den kinesiske kulturrevolution og ur-
bane bevægelser i andre lande som de Sorte
Pantere, søgte at skabe befriede områder, au-
tonome rum eller det, de kaldte “revolutio-
nære øer i det kapitalistiske hav”, hvor de le-
vede kollektivt, og hvorfra de kunne forsætte
oprøret. Deres aktivitets niveau var meget højt
og udgjorde en livsstil, der for mange omslut-
tede hele deres liv. De mente, at de tog “for-
skud på det befriede liv” med denne livs-
form.45 I MLE (Marxistisk Leninistisk En-
hedsforbund), hvis medlemsskare udsprang af
slumstormerne i 1973, var kritik og selvkritik
efter maoistisk kulturrevolutionær model en
fast bestanddel af det politiske arbejde. Intet
emne eller spørgsmål var for privat til at blive
behandlet, og reguleringen af den enkeltes
personlige karakter og liv var indgribende og
dybtgående.46 Dette arbejde med at forandre
sig selv og hinanden adskilte sig markant i
indhold og formål fra de stoforienterede, tera-
peutiske og spirituelle miljøer, men ikke desto
mindre forsøgte de hermed at praktisere en ra-
dikal indre revolution. 

Set i et diakront perspektiv skete der for-
skydninger i, hvordan den indre og ydre revo-
lution og forholdet mellem dem blev ind-
holdsudfyldt, ligesom positionerne indgik i
forskellige og foranderlige betydningssam-
menhænge. Men fortællingen om et antiauto-
ritært oprør, der vokser frem i løbet af 1960er-
ne, blomstrer i slutningen af årtiet for at for-
stene i ideologisk dogmatik og desillusione-
ring i 1970erne må ligesom modstillingen
mellem to typer aktivister også nuanceres.
Tankerne om at eksperimentere sig frem til et
nyt samfund og at ændre sig selv udfoldede
sig ikke kun i små reservater som Christiania,
Thy-lejren og isolerede kollektiver på landet,
som Thomas Ekman Jørgensen hævder i artik-
len Utopia and Disillusion.47 Debatterne om,
hvordan man kunne forene den indre og ydre
revolution stoppede ikke i overgangen mellem
de to årtier. De fortsatte igennem 1970erne
især i de bevægelser, som udfordrede græn-
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serne mellem det personlige og politiske, fx
kollektiv-, kvinde- og mande- og ø-lejrbevæ-
gelsen, og som tiltrak og involverede langt
flere mennesker end de små ventrefløjspartier.
Selvom mange i og omkring disse bredere
miljøer og bevægelser gav udtryk for, at de
teoretiske marxistiske analyser var for ver-
densfjerne og fyldte for meget, var de ikke,
som hævdet, alene optaget af “individuel selv-
tilfredsstillelse”,48 men om hvordan befrielse
fra selvundertrykkelse og transformation af de
sociale roller og samværsformer indgik i en
samfundsforandrende strategi og praksis. 

Kollektivernes revolutionære rolle og
spørgsmålet om balancen mellem at deltage i
kollektivlivet og i udadvendt politisk aktivitet
var kontant til debat og overvejelse fra etable-
ringen af de første kollektiver omkring 1968
og 1970erne igennem. Erfaringer, visioner og
synspunkter blev jævnligt artikuleret på kol-
lektivbevægelsens seminarer, kongresser, i
dets blad KoKoo og i andre blade som fx
Hug!. I to sommeruger i 1975 holdt kollektiv-
bevægelsen “Kollektiv-kongræs”, som det
hed i referatet, for at diskutere “kollektivbe-
vægelsens krise”.49 Var den kollektive livs-
form en mental forberedelse som tjente over-
gangen til socialisme efter revolutionen, eller
var strategien, at kollektiverne som befriede
øer skulle sprede sig og derved revolutionere
samfundet?l Deltagerne dannede studiekredse
om emner som “Teorier om klasser, økonomi,
revolution og videnskab”, “Politisk aktivitet i
forbindelse med arbejderklassens kamp” og
“Kollektivets indre struktur”.50 På et opfølg-
ningsseminar diskuterede 120 kollektivister
“Lokal & Kommunalpolitik”, “Støtte & soli-
daritetsarbejde”, “Erhvervsarbejde & klasse-
kamp”, “Kønsroller & kønspolitik”, “Børn i
kollektiver”, “Kollektiver og familiepolitik i
praksis”, “Parti og bevægelse” m.v., mens det
centrale tema på den årlige kollektiv kongres i
1976 var, hvorvidt “kollektivbevægelsens ide-
er og praksis (bliver) brugt til isolerede for-
bedringer inden for det kapitalistiske samfund
(på hvilken måde), og uden anden langsigtet
effekt, end at samfundssystemet bliver stærke-
re”.52 At gøre det personlige politisk var et

centralt omdrejningspunkt i kvinde- og man-
debevægelserne, men indholdsudfyldelsen af
dette slogan var ikke entydigt. Nogle var mere
optaget end andre af at finde ud af, hvordan
klassekamp lod sig forene med kvinde- og
mandekamp, hvor også basisgruppearbejdet
udgjorde en bevidstgørende grundpille.53 Som
i debatterne i slutningen af 1960erne betegne-
de mandeaktivisterne selv to grupper af akti-
vister, der repræsenterede hver sin yderposi-
tioner: “befamlerne” og “klassekæmperne”,
men som Laura Pérez Skardhamar påviser i
sin ph.d. afhandling “Det private er politisk”,
var det politiske frigørelses- og oprørsprojekt
hverken enkeltsagsorienteret eller fokuseret
på livsstil og identitet og rettede sig ikke kun
mod kønnet. Det blev også artikuleret som
klasse- og samfundskritik.54

Diskussionerne om vejen til et socialistisk
samfund inkluderede også i 1970erne forhol-
det mellem at ændre verden og ændre sig selv.
Det blev fortsat tematiseret som forholdet
mellem den indre og ydre frigørelse,55 men
det indgik i stigende grad i en stærkere marx-
istisk ideologisk betonet betydningssammen-
hæng. Feltet havde bevæget sig siden 1960er-
ne, men det var fortsat et påtrængende spørgs-
mål, hvordan det lod sig forbinde og forene. 

Mest radikalt nuanceres skellet mellem to
typer aktivister, de to typer engagement og de
to typer af samfundsforandrende strategi, hvis
man opløser tendensen til at behandle be-
vægelser og organisationer som kollektive
subjekter og i stedet følger enkelt personer. I
1970 beskrev Steffen Kiselberg i Rotten sig
selv som omstrejfer mellem oprørets såkaldte
“stammer”: “Dørene til de forskellige lejre
står selvfølgelig  åbne, men tendensen til at
forvente et løsen er steget, et Hariaum med
sammenlagte håndflader udløser andre vibra-
tioner end et Rød Front med knyttet næve,
selvom man selvfølgelig altid kan slippe ind
med det gode gamle Hej. Hvordan står det
egentlig til med den del af os, der helst siger
hej? Vi er ingen stamme, snarere en tvivlsom
hoben omstrejfere af hvem, man kan vente sig
både det ene og det andet.”56 Langt de fleste
aktive var som Kiselberg grænsegængere mel-
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lem de to yderpositioner og pendlere mellem
forskellige miljøer. Og blandt leninistiske,
maoistiske og trotskistiske aktivister var det
langt fra ualmindeligt at bo i kollektiver, ryge
hash og lade sig inspirere af tidens musik. 

Meget taler således for, at ideerne og mil-
jøerne i højere grad end forskningen lader ane
var overlappende, og at mange ungdomsop-
rørere var idemæssigt grænsegængere og i
praksis pendlere mellem de forskellige mil-
jøer. Kategorierne er altså ikke i alle henseen-
der produktive og spærrer for væsentlig ind-
sigt, og hviler i øvrigt på en problematisk
modstilling mellem politik og kultur, der også,
som tidligere nævnt, præger forskningens te-
matik og tolkningsramme. Som de fleste
grundfortællinger har narrativet fra hedonisme
til leninisme selvfølgelig noget på sig. Men
postulatet om en radikalisering af 3. verden
solidariteten fra 1960erne til 1970rne og øget
støtte til brug af vold forudsætter, at man ikke
differentierer mellem konkret og retorisk støt-
te til væbnet kamp i den 3. verden, ikke skel-
ner mellem brug af voldelige midler i solidari-
tetsengagementet hjemme og den symbolske
og ikonografiske iscenesættelse af solidarite-
ten samt mellem de forskellige ideologiske
forståelser af imperialismens karakter og af
sammenhænge mellem kampen ude og hjem-

me, der fandtes i forskellige miljøer.57 Det
forudsætter, at man ser bort fra, at der blandt
1960ernes venstreorienterede også var lenini-
ster, og at dele af det ny venstre ikke så med
milde øjne på miljøer, som prioriterede og af-
prøvede livspolitiske utopier. Det forudsætter
også, at man ser bort fra, at det var et mindre-
tal i det brede miljø af venstreorienterede, der
var organiseret i de små radikale politiske par-
tier og grupper i 1970erne. Langt de fleste var
en del af et broget venstreorienteret miljø om-
kring fx kvinde-, mande- og nej til atomkraft-
bevægelserne, de mange solidaritetsbevægel-
ser, boligbevægelsen, elevbevægelsen osv.
Det forudsætter også, at man ser bort fra, at
det var i 1970erne, at kollektiverne var flest
og mest forskellige, og nok var Thylejren i
1970, men det var i de efterfølgende år, at de
mange tog på ø-lejre. Og det forudsætter, at
man stirrer sig blind på studenterne og
småpartierne i stedet for at flytte blikket fra
studenterne på universiteterne til den store
gruppe af pædagoger, lærere, sygeplejersker
og socialrådgivere m.fl., hvis antal eksplode-
rede som led i velfærdstatens ekspansion, og
som udgjorde en betydelig del af aktivisterne.
Langt de fleste var med i løse venstreoriente-
rede netværk og miljøer, og selvom de ven-
streradikale partier og grupper havde mere
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indflydelse på aktivismen end deres størrelse
kunne antyde, så var 1970ernes politiske kul-
turelle praksis også præget af utopiske, sam-
værsorienterede og antiautoritære elementer
som i 1960erne. 

Fortællingen om oprørets forandring fra de
antiautoritære, åbne, eksperimenterende og
farverige 1960erne til de dogmatiske, lukke-
de, autoritære og politisk radikale 1970ere nu-
anceres, hvis man kigger nærmere på debat-
terne, der i mange tilfælde sigtede på at finde
en måde at forene den indre og ydre revoluti-
on, hvis man retter blikket mod den praksis og
de bevægelser, som udfordrede grænserne
mellem det personlige og politiske, fx kollek-
tiv-, kvinde- og mande og ø-lejrbevægelsen,
hvis man har blik for, at forskellige aktivister
og miljøer tilskrev deres engagement forskel-
lig betydning, samt hvis man følger enkeltper-
soner. Positioner, miljøer og den udfoldede
praksis viser sig at være langt mere overlap-
pende, differentierede og sammensatte samt
præget af såvel forandring som kontinuitet.

”Det bevæger sig når vi går…”
Forskningsprojektet “Det bevæger sig når vi

går…” – Samfundskritik og utopi i 1960erne

og 1970ernes Danmark søger med tre ph.d.
projekter at bidrage såvel tematisk som analy-
tisk fornyende til den eksisterende danske
‘1968’-forskning. Projektets tilgang er kultur-
historisk og forsøger at forstå samfundskritik-
kens og utopiernes attraktions- og mobilise-
ringskraft. I centrum står aktivisternes betyd-
ningsdannende praksis og blikket rettes mod,
hvordan aktivisterne formulerede, praktisere-
de og iscenesatte deres samfundskritik og uto-
pier. Laura Pèrez Skardhamar undersøger på
hvilke måder, med hvilke intentioner og med
hvilke rationaler “det private blev politisk” i
kollektivet Kana, på ø-lejre og i mandebe-
vægelsen. Med udgangspunkt i ungdomsop-
røreren Ebbe Kløvedal Reichs politiske enga-
gement og livsanskuelse uddyber Anne Stada-
ger vores forståelse af ungdomsoprøret og ka-
ster bl.a. lys over oprørets åndelige, religiøse
og spirituelle aspekter, som hidtil ikke har

været inkluderet i ‘1968’ forskningen. Karen
Steller Bjerregaard belyser, hvordan solidari-
teten med den 3. verden blev forstået og prak-
tiseret i venstreorienterede solidaritetsgrupper,
og hvilke forståelser af sammenhænge mel-
lem den 3. verden og samfundsforandring i
aktørernes eget samfund, der var virksomme i
deres engagement. Selv deltager jeg i et inter-
nationalt komparativt forskningsprojekt om
europæisk radikal aktivisme mellem 1965 og
1975 på begge sider af jerntæppet og i såvel
de sydeuropæiske diktaturer og de nordiske
demokratier. Projektet har fokus på transnatio-
nalisme og subjektivitet, og det følger aktivi-
sternes vej ind i aktivisme, undersøger den ak-
tivisme de udfoldede i forskellige netværk, og
de baner deres liv tog i de efterfølgende år
samt analyserer den mening, de i dag tilskri-
ver deres radikalisme.58

Tre af dette temanummers artikler udgår fra
det danske forskningsprojekt. Et nyt tema i
‘1968’ forskningen tages op i artiklen Det

åndelige ‘1968’ – og forholdet mellem ‘den in-

dre og ‘den ydre revolution’ af Anne Stadager,
som med udgangspunkt i forfatteren og ung-
domsoprøreren Ebbe Kløvedal Reich diskute-
rer i hvilken udstrækning, der var tale om et
fænomen, som blev opfattet som at have sam-
fundsforandrede potentiale eller om det blot
og bart skulle dømmes ude som eskapisme og
selvfordybelse. Karen Steller Bjerregaard ta-
ger fat på et af de helt centrale temaer i den
erindringspolitiske debat om ‘1968’ i artiklen
Den væbnede kamps betydning. Da vold og
væbnet kamp indgik på mange forskellige må-
der i forskellige grupperinger, spørger hun ik-
ke om, hvorvidt man var for eller imod, men
om hvordan væbnet kamp blev forstået, hvil-
ken betydning den havde, og hvordan dette
hang sammen med grupperingernes forståelse
af deres engagement som samfundsforandren-
de? Ø-lejrbevægelsen belyses for første gang
forskningsmæssigt i Laura Pérez Skardhamars
artikel Politisk samvær i 1970ernes ø-lejre.
Hun viser, hvordan ø-lejrdeltagerne artikulere-
de og praktiserede samvær og basisdemokrati
som en alternativ politisk vej til at forandre
samfundet. Erfaringer med alternative sam-
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værsformer og måder at organisere hverdagen
i ø-lejrene skulle spredes til flere livsområder
og bidrage til at skabe et ‘menneskevenligt
miljø’ eller et socialistisk ‘minisamfund’. Te-
manummeret indeholder desuden en artikel
om de mest kendte ø-lejre. I artiklen Femø

kvindelejr 1971-2010 – lejrens historie og

femøisternes kollektive erindring om den ana-
lyserer Anne Brædder, hvordan kvindelejren
har forandret sig gennem næsten 40 år, og
hvordan kvinderne på lejren har forholdt sig
til traditioner og fornyelser. Hun viser, hvor-
dan feminismens bølger afspejles i lejrens hi-
storie, og at den har fået en funktion som erin-
dringssted for det kollektive erindringsfælles-
skab om den ny kvindebevægelse. God for-
nøjelse!

Noter
1. Titlen er fra Skousen og Ingemanns sang “Herfra
hvor vi står” fra 1971. Den indfanger ungdomsop-
rørernes opfattelse af at være i en betydningsfuld tid,
hvor alting er i bevægelse. Sangen handler om to ven-
ner, som i de tidlige morgentimer efter en fest gør en
slags status over oprøret. Det har ikke været omkost-
ningsfrit, og de er rådvilde over, den retning oprøret
skal tage. 
2. Projektet er finansieret af Forskningsrådet for Kul-
tur og Kommunikation. I projektet indgår tre ph.d.
projekter udarbejdet af Anne Stadager, Karen Steller
Bjerregaard og Laura Pérez Skardhamar samt under-
tegnede som forskningsleder. Se www.1968.ruc.dk og
i afslutningen på denne indledning.
3. For en nyere diskussion af generationsproblematik-
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Abstract
Anette Warring: “It moves when we go…”.
Arbejderhistorie 3/2010, pp. 1-15.
The year ´1968` is a reference point for the

memories of events which reach back into the

1960s and forward into the 1970s, referring to

both student unrest, the youth revolt, the new

left and the new social and political protest

movements. The very conceptualizing of

´1968` is a part of the research discussions

and of the politics of memory. As far as the

Danish ´1968` is concerned research is fo-

cused on the social and political movements

together with political parties, whereas the

cultural changes, which it is agreed were the

most significant and long lasting, are not giv-

en the attention they should have been. The

interpretive framework is primarily one based

on theories of social and political movements

as approached through sociology, political

science, organizational history and/or the the-

ory of modernity, typically operating with a

classically narrow conception of the political.

The basic account deals with the development

of the unrest from the anti-authoritarian

1960s to the dogmatic and politically radical

1970s. This interpretation implies, though, a

far too sharp contrast between the politics

and culture, between the political and cultural

aspects of the unrest and between the hippies

and political activists. With a starting point in

a whole number of examples revealing how

the fight to change the world was related to

the changing of oneself, the relationship be-

tween the inner and outer liberation was con-

nected, a more nuanced description of ´1968`

is argued for.  The articles for this issue of the

journal on this topic originate from the re-

search project “It moves when we go …”

…criticism of society and utopia in 1960s and

1970s Denmark, which has the ambition of re-

newing the research on ´1968`, both the sub-

ject and its cultural historical framework of

interpretation.
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