
I forbindelse med min forskning i emnet

Kulturens Kolde Krig ved Center for Kold-

krigsforskning fik jeg i februar 2010 mulighed

for at komme på  en arkivrejse til Lamont

Library ved Harvard Universitet for at udnytte

Danica i deres omfattende samling af mikro-

filmkopier fra de russiske arkiver.

Danica fra Rusland 
i danske arkiver 
I Danmark findes der i begræ nset omfang

materiale fra de russiske arkiver omhandlende

danske forhold for perioden efter 1945 –

så kaldt Danica materiale.

I Rigsarkivets hå ndskriftssamling findes

der en samling af fotokopierede arkivalier fra

en ræ kke russiske arkiver,1 der blev indsamlet

i forbindelse med et projekt, der blev gennem-

fø rt efter å bningen af de russiske arkiver i

1990’erne. 

I forbindelse med arkivernes å bning op-

stod der problemer for udenlandske forskere,

der ø nskede at arbejde i de nyå bnede arki-

ver. Der var kapacitetsvanskeligheder, afklas-

sificeringen gik for langsomt, og der var ingen

eller meget dyre kopieringsmuligheder. 

Derfor blev der af rigsarkivaren i 1993 ned-

sat en styregruppe, der bl.a. skulle undersø ge

mulighederne for et næ rmere samarbejde med

de russiske arkivmyndigheder og udarbejde

en fortegnelse over Danica. Styregruppen

nedsatte en arbejdsgruppe der foretog eller fik

foranstaltet undersø gelser i en lang ræ kke

russiske arkiver.2

Desvæ rre er det langt fra alle arkivalier,

der blev lokaliseret og efterfø lgende beskre-

vet i udgivelsen Danica i Rusland (1994), der

sidenhen blev hjemtaget i fotokopi til Rigsar-

kivets samlinger. Og det materiale, der blev

hjemtaget indeholder fejl i forhold til den

medfø lgende russiske registratur.

I materialet om kulturelle forbindelser mel-

lem Danmark og Sovjetunionen 1953-1980

fra Sovjetunionens kommunistpartis (SUKP)

centralkomites arkiv indeholder bilagsmateri-
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alet til en oversigt over planerne for sovjetisk

kulturvirksomhed i 1965-66 så ledes ikke –

som anfø rt – informationer om planerne for

Danmark, men for Polen.3

Det er naturligvis interessant at se, hvordan

Sovjetunionen anvendte de samme metoder i

et Warszawapagt land som i et NATO-land i

forsø get på  at projicere et positivt billede af

sig selv ved hjæ lp af kulturaktiviteter, men

Danica materiale kan det ikke siges at væ re.

Også  i forbindelse med udarbejdelsen af

Dansk Institut for Internationale Studiers rap-

port Danmark under Den Kolde Krig (2005)

blev der anvendt og hjembragt et stø rre mate-

riale fra de russiske arkiver.4 Enkelte doku-

menter er efterfø lgende blevet fremlagt på

nettet i original og dansk oversæ ttelse.5 Ar-

kivmaterialet er efterfø lgende blev overgivet

til opbevaring på  DCISM biblioteket i

Kø benhavn.6 Men de er denne forfatter be-

kendt ikke blevet anvendt i dansk forskning

siden.

Endelig er Arbejderbevæ gelsens Bibliotek

og Arkiv i besiddelse af en samling af mikro-

film og print fra Komintern-arkivet,7 men det-

te arkiv dæ kker i sagens natur tiden fø r Den

Kolde Krig.

Siden de å bne 1990’ere er der blevet kon-

stateret en tiltagende lukkethed i de russiske

arkiver. Og danske forskere har i stigende

grad må tte konstatere, at de har få et afslag

på  ansø gninger i flere forskellige russiske

arkiver om adgang til arkivmateriale, sæ rligt

hvis dette materiale har at gø re med sovjeti-

ske forbindelser til udlandet.8
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Lamont Library
Imidlertid findes der også  en anden mulighed

for at arbejde med Danica materiale fra de

russiske arkiver i udlandet. Denne mulighed

befinder sig i USA. Næ rmere bestemt i

Boston.

Lamont Library (opkaldt efter Thomas W.

Lamont (1870-1948), der var en amerikansk

bankmand uddannet fra Harvard i 1892) er en

del af universitetsbibliotekerne ved Harvard

Universitetet og er lokaliseret på  campus i

bydelen Cambridge på  hjø rnet af Quincy

Street og Massachusetts Avenue. Biblioteket

blev grundlagt i 1949. 9

Guldgruben
Biblioteket rummer en omfattende mikro-

filmsamling, der stammer fra to forskellige

indsamlinger fra 1990’erne ved flere russiske

arkiver.10

Det ene projekt blev udfø rt af det private

firma Primary Source Media og omfatter

RGANI (Det Russiske Statsarkiv for Nyere

Historie) fond 1, 2 og dele af fond 5. Samlin-

gen bestå r af 2200 ruller mikrofilm.

For mit vedkommende samlede interessen

sig om fond 5, der indeholder arkivalier, der

stammer fra SUKP. Sæ rligt opis11 28 vakte in-

teresse. Materialet stammer fra Afdelingen for

forbindelser med udenlandske kommunistiske

partier. Afdelingen eksisterede fra 1953 til

1957. Arkivet bestå r af et sæ rdeles omfatten-

de materiale. Foruden et hav af rapporter om

invitationen og afsendelsen af bl.a. parti-, kul-

tur-, fagforenings-, sports- og kvindedelegatio-

ner og ikke mindst udgifterne hertil indeholder

arkivet dela (delo i pluralis) opdelt efter lande.

For Danmarks vedkommende findes der et be-

tragteligt materiale om DKP; ambassadeperso-

nales indberetninger om samtaler med ledende

DKP’ere som Aksel Larsen, Ib Nø rlund og

Alfred Jensen, henvendelser om alt fra ud-

næ vnelsen af nye Land & Folk korresponden-

ter over kritik af Radio Moskvas danske ud-

sendelser til tiggerbreve om ferierejser og nyt

materiel til trykkeriet. Endvidere skal frem-

hæ ves en ræ kke vurderinger af det internatio-

nale styrkeforhold mellem de amerikanske og

sovjetiske lejre til brug for forberedelsen af

den 20. partikongres, en ræ kke rapporter om

fø lgerne af invasionen i Ungarn for de sovje-

tiske forgreninger i Vesten samt materiale om-

kring den 19. ekstraordinæ re kongres i DKP.

Afdelingen for forbindelser med udenland-

ske kommunistiske partier var det gamle

Komintern-apparat, der som fø lge af Stalins

goodwill handling overfor Sovjetunionens al-

lierede i anden verdenskrig officielt var blevet

lukket. Uofficielt fortsatte apparatet dog med

flere navneskift og gengagere på  de ledende

poster som en afdeling under kommunistparti-

ets sekretariat.12 I 1957 blev afdelingen opdelt

i Afdelingen for de socialistiske lande og Den

Internationale Afdeling, der stod for kontakten

med kommunistpartierne i det ø vrige ud-

land.13

Selvom mikrofilmsrullerne opbevares un-

der navnet “The International Departement”,

er det altså  ikke denne sæ rdeles centrale or-

ganisations hele arkiv, der er tale om.

Derudover kan fremhæ ves afdelingen for

agitationen og propaganda (opis 16, 33) med

materiale fra forskellige danske delegationers

besø g i Sovjet. Mens den generelle afdeling

(opis 30) f.eks. indeholder sovjetisk materiale

fra H.C. Hansens statsbesø g i Sovjetunionen i

1956.14

Mikrofilmrullerne indeholder materialer,

der omhandler Danmark og danske forhold,

på  dansk, engelsk, tysk, fransk og russisk.

Derudover gennemfø rte Chadwyck Healey

projektet finansieret af Stanfords Hoover insti-

tution en indsamling af arkivalier fra GARF

(Den Russiske Fø derations Statsarkiv) og

RGASPI (Det Russiske Statsarkiv for Social

og Politisk Historie) samt i begræ nset omfang

fra RGANI. Denne samling er på  10 000 rul-

ler mikrofilm. Dette projekt er for læ ngst af-

sluttet, men på  grund af omfanget på gå r det

faktiske arbejde med at mikrofilme i skrivende

stund stadig, efterhå nden som materialet bli-

ver tilgæ ngeligt i GARF. Lamont Library vil

derfor lø bende modtage nye ruller med mikro-

film.

Det betø d, at jeg i visse tilfæ lde kun havde
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mulighed for at se registranten. Det gjorde sig

f.eks. gæ ldende for arkivet efter Den sovjeti-

ske komite for fredens forsvar (for perioden

1948-1981), der fra sovjetisk side styrede den

sovjettro del af fredsbevæ gelserne rundt om i

verden og også  i Danmark, hvad arkivet ifø l-

ge registranten indeholder en del materiale

om,15 samt SSOD, den udø vende organisation

for kulturpropaganda og kontakter til ven-

skabsforeningerne i udlandet med Sovjetunio-

nen og de sovjetiske venskabsforeninger med

Danmark (for Danmarks vedkommende hhv.

Landsfor-eningen til samvirke mellem Dan-

mark og Sovjetunionen og Foreningen Sovjet-

unionen-Danmark). For Danmarks vedkom-

mende vil indholdet af arkivet kunne fortæ lle

meget nyt om de kulturelle forbindelser mel-

lem Danmark og Sovjetunionen under Den

Kolde Krig.16

Derudover afventer man stadig at modtage

f.eks. “GULag papirerne”.

Til gengæ ld har det andet projekt allerede

kastet frugt af sig. En rundgang blandt hylder-

ne med mikrofilmruller viste materiale som

Trotskijs militæ re papirer fra den russiske

borgerkrig, opsnappede breve fra russiske re-

volutionæ re ledere 1883-1917, mø deproto-

kollerne fra SUKP’ centralkomite, SUKP’

kontrolkommission, NKVD’ virksomhed i

1920’erne, holodomor, jø disk teater under

stalinismen, det forgæ ves forsø g på  at gen-

nemfø re en retssag mod SUKP ved Ruslands

hø jesteret i begyndelsen af 1990’erne, det

så kaldte “sæ rlige arkiv” (osobyj arkhiv), lo-

kalarkiver fra bl.a. Kiev, Riga, Gorel og Odes-

sa fra tiden omkring anden verdenskrig samt,

hvis man gå r læ ngere tilbage i tiden Potjom-

kins efterladte papirer, materiale fra Napole-

onskrigene og fra begge sider i den russiske

borgerkrig.

Det russiske arkiv udgø r kun en lille del af

bibliotekets mikrofilmsamling, der bl.a. også

rummer arkiver efter forskellige amerikanske

fagforeninger og efterladte papirer fra betyd-

ningsfulde personer som f.eks. journalisten

Walter Lippmann.

Med de mæ ngder af materialer, som Lam-

ont rummer, er der så ledes nok at tage fat på

for historikere, der vil arbejde med

Ruslands/Sovjetunionens, Den Kolde Krigs,

revolutions-, militæ r- eller arbejderhistorie.

Lamont Library og dermed Harvard er de

eneste, der ejer/kommer til at eje en komplet

samling af begge projekter. En kopi af det

fø rste projekt forefindes også  på  Columbia,

mens Stanford i sagens natur besidder en kopi

af det andet.

Adgangsforhold
Lamont Library er en så kaldt fø deral opbe-

varingsbygning. Det betyder, at alle så vel

amerikanske statsborgere som udlæ ndinge

har adgang til Goverment Documents Rea-

ding Room. Personer, der ikke studerer eller

er ansat ved Harvard, skal forevise fotoidenti-

fikation ved indgangen og udfylde en endags

passerseddel. Der skal udfyldes en ny seddel

for hver dag.

På  læ sesalen forefindes et antal kombine-

rede mikrofilmlæ sere og -skannere forbundne
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til computere. Det anbefales fra bibliotekets

side, at man skanner materialet som pdf-filer,

som man kan tage med sig enten på  en USB

nø gle, bræ ndt på  en cd-rom eller sendt som

e-mail (derimod virker eksterne harddiske

sjæ ldent). Proceduren er nø je beskrevet på

informationstavler ved hver enkelt læ sesals-

plads. Personligt skannede og hjembragte jeg

på  denne må de ca. 2,5 gigabyte materiale

om danske forhold set fra Sovjetunionen og

DKP samt om opbygningen af det sovjetiske

apparat for udenrigspropaganda.

Materialerne sø ges i bibliotekernes fæ lles

sø gemaskine Hollis, der også  er tilgæ ngelig

over internettet.17

Den centrale oplysning i sø geresultatet er

mikrofilmnumret. Herefter skal man selv be-

væ ge sig ned i kæ lderen og hente mikrofil-

mene, der befinder sig i æ sker med seks ruller

i hver. Den fø rste af rullerne i en opis inde-

holder altid registranten. Et enkelt minus er, at

rullerne er fortlø bende nummererede, og det

derfor ikke fremgå r hvilke dela, en given rul-

le indeholder. Mikrofilmrullerne skal tages op

i hele æ sker.

Under mine arkivstudier på  biblioteket i

februar 2010 havde biblioteket og dermed og-

så  læ sesalen dø gnå bent alle ugens dage.

Dog blev kæ lderen lukket nogle timer hver

nat sammen med servicedisken. Til gengæ ld

må tte man slæ be så  mange mikro-

filmæ sker op og have stå ende, som man or-

kede, og som regel kunne de stå  fremme

over flere dage. Personligt benyttede jeg mig

flere gange af den mulighed. Efter brug stilles

æ skerne på  en rullevogn. Personalet sæ tter

dem på  plads.

Konklusion
I en tid hvor erfaringerne viser, at det bliver

stadig vanskeligere at få  adgang til de

fø rhen så  langt mere å bne russiske arkiver,

og at der kun er et begræ nset russisk Danica

materiale til rå dighed i Danmark, er der en

tredje mulighed ved at tage til USA, til Lam-

ont Library, hvor der opbevares et stort sovje-

tisk materiale med et betydeligt indhold af

Danica under stadig tilvæ kst med en fuld-

kommen fri adgang og muligheder for at

hjembringe arkivalier komplet i elektronisk

form. 

Man kunne med nogen ret hæ vde, at dan-

ske arkivmyndigheder med de muligheder, der
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er skitseret ovenfor, ad å re burde overveje

denne mulighed for at forø ge omfanget af

russisk Danica arkivmateriale i danske arki-

ver.

Noter
1. http://daisy.sa.dk/NgSerier.asp (set 16.6.1010).

2. Danica i Rusland. Kilder til Danmarks historie ef-

ter 1917 i russiske arkiver. Resultater af et forsk-

ningsprojekt (1994), s. I-V.

3. RA 860 Hå ndskriftssamlingen XVI. Danica 461.

S.U.K.P.s Centralkomite, pakke 106, POSTANOV-

LENIE Sekretariata CK Kommunistitjeskoj Partii So-

vetskogo Soyza O plane kul’turnyh i nautjnyh svjazej

SSSR s zarubezjnymi stranami na 1965 i 1966 med

bilag.

4. Danmark under Den Kolde Krig. Den sikker-

hedspolitiske situation 1945-1991 (2005), bind 1, s.

43-45.

5. http://www.koldkrigsudredningen.dk/dok4.htm (set

16.6.12010).

6. Jesper Jø rgensen, “Introduktion til dansk og inter-

national kommunismeforskning”, Arbejderhistorie

2010:3, s. 114.

7. http://www.arbejdermuseet.dk/index.php?op-

tion=com_content&view=article&id=8&Itemid=5

(set 16.6.2010).

8. Svend Rybner, “I de russiske arkiver”, Arbejderhi-

storie 2004:1, s. 62-64.

9. For næ rmere om Lamont Library se

http://hcl.harvard.edu/libraries/lamont/history.cfm (set

16.6.2010).

10. Hvor intet andet er næ vnt bygger nedenstå ende

på  mine samtaler med leder af Davies Center for

Russian and Eurasian Studies’ Project on Cold War

Studies

(http://www.fas.harvard.edu/~hpcws/index2.htm)

Mark Kramer på  dennes kontor i de to fø rste uger af

februar 2010.

11. Ved russisk arkivmateriale henvises der som regel

til fond, opis (registrant), delo (sag) og lista (ark).

12. Niels Erik Rosenfeldt, Verdensrevolutionens gene-

ralstab: Komintern og det hemmelige apparat (2011),

s. 360ff.

13. RGANI fond 5 opis 28, Predislovie, s. 3.

14. RGANI fond 5 opis 16, 28, 30 og 33.

15. GARF fond R-9539 opis 1

16. GARF fond R-9576 opis 11 og 20.

17. http://holliscatalog.harvard.edu/ (set 16.6.2010).

Abstract
Kim Frederichsen, Lamont Library: A gold

mine of Soviet Danica in Boston, Arbejder-

historie 3/2011, s. 100-105.

This article aims to point out the possibilities

of using Soviet archival materials from the

Russian archives outside of both Denmark

and Russia.

The article goes over the deposits of copies

of Russian archival materials concerning

Denmark (called Danica) in various Danish

archives and libraries. 

Having taken into consideration the scarci-

ty of such materials in Denmark and the re-

stricted access in Russia it points to the possi-

bility of making use of the deposits of micro-

films containing Soviet archival materials at

Lamont Library at Harvard University in

Boston, USA.

The article describes the contents of the

materials with special consideration towards

materials on evaluations of the internal situa-

tion in Denmark, The Communist Party of

Denmark and Soviet Cultural Diplomacy di-

rected toward Denmark during the Cold War.

The article also gives examples of other mate-

rials on Russian/Soviet, revolutionary, labour

and Cold War history in the archival deposits

at the library.

The article also covers the questions of ac-

cessibility to and possible uses of the materi-

als.
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