
Was spricht gegen den Kommunismus? 
af Morten Thing 
 
Den 26. november fik jeg Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen af DKP for 
min bog Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960. 
Ved overrækkelsen i Byggefagenes Hus holdt jeg denne tale: 
 
Jeg er glad og rørt over at få Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen og håber i 
mit stille sind at de tre navngivere ikke vil blive for oprørte over, hvad 
jeg har tænkt mig at sige i aften. Jeg forestiller mig, at de tre ville være 
uenig i meget af det, jeg har skrevet om kommunismens historie. Men 
måske nok ville bifalde dele af det, jeg har skrevet om dem hver for 
sig. 

Jeg har de sidste 20 år beskæftiget mig med DKPs historie. Det 
har ikke mindst været drevet af et ønske om en kvalificeret kritik af 
DKP og kommunismen gennem en forståelse af historien, tilblivelsen 
og kriserne. Interessen har naturligvis også sin baggrund i det forhold, 
at jeg er født og opvokset i den kommunistiske kultur.  

Vi står i en historisk unik situation. Et kommunistisk parti har 
indbudt en erklæret kritiker til at sige sin mening. Som situation og 
figur er det næppe sket før. Det har været en del af kommunismens 
selvforståelse at opfatte sig som en velbevogtet lejr, hvortil adgang 
kun blev givet efter stærk kontrol af vedkommendes holdning. 

Men når denne situation er opstået, så hænger det jo også 
sammen med en verdenshistorisk begivenhed: Sovjetunionens sam-
menbrud. Med sammenbruddet i den virkeliggjorte socialismes 
fædreland brød også kommunismen sammen som verdensbevægelse. 
 Med sammenbruddet fuldbyrdedes en krise, som næsten har 
varet halvdelen af kommunismens liv. Den gør det muligt for os at tale 
om kommunismen i fortid. Det er, hvad jeg vil gøre. Jeg vil forsøge at 
gennemføre et kunststykke, som går tilbage til min barndom. Vi havde 
nemlig hjemme en østtysk grammofonplade med Brecht-ting på. Om 
jeg ikke husker galt, kunne man på den ene side høre Lob des 
Kommunismus, altså Ode til kommunismen, og på den anden side 
Was spricht gegen den Kommunismus. Nu var Brecht jo en snedig 
rad, der når han lobhudlede kommunismen gjorde det i abstrakte 
vendinger og ikke talte om den virkeligt eksisterende.  

Men jeg vil altså forsøge at tale om, hvad der taler imod 
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kommunismen og lidt om, hvad vi kan lære af det. 
Tager vi nu først underskudssiden, så er den i stor udstrækning 

knyttet netop til Sovjet: 
 
1.  Bindingen til Sovjet medførte en binding til erfaringerne fra den 
russiske revolution, men vel at mærke i den tolkning, som stemte med 
den regerende elites interesser. Denne tolkning indebar en 
læbebekendelse til demokratiet, som i praksis var det modsatte. 

Én ting var, at man lod som om der var demokrati i Sovjet, 
selvom man skulle vær blind for ikke at se virkeligheden, men partiets 
egen praktisering af demokratiet forblev dybtgående præget af en 
mistillid til debat og medlemsdemokrati. Et parti, som vil socialisme, 
kan ikke overleve som socialistisk parti, når det henover 3-4 
generationer lader hånt om demokratiet i praksis. 

Denne interne tvetydighed i holdningen til demokratiet prægede 
også partiets holdning til det samfundsmæssige demokrati. Én ting var 
her igen de langtrukne diskussioner om beskaffenheden af demokratiet 
og ytringsfriheden i Sovjet. Men når Jørgen Jensen engang i et 
interview kom til at sige, at ytringsfriheden er farligere end 
atomkraften, kom han til præcist at udtrykke den tvetydighed, som 
ikke-kommunister hørte i DKPeres holdning til demokratiet. Det var 
ikke kun onde tunger, der troede, at en parlamentarisk sejr til DKP 
ville føre til indskrænkninger og ikke udvidelser i demokratiet på trods 
af kilovis af erklæringer i programmerne om det modsatte. 

Det hænger sammen med den forståelse af lederskab, som DKP 
og kommunister overalt praktiserede, en opfattelse, som udsprang af 
den leninistiske historieopfattelse. Lederskabet havde i denne 
forståelse gennemskuet historiens drivkræfter på en måde, som 
masserne ikke havde eller kunne. Lederskabet bragte så at sige 
historien til sig selv. Dermed legitimeredes også i en vis udstrækning 
tvetydigheden i forhold til demokratiet: når lederskabet gjorde det, 
som var historisk nødvendigt, så forkortedes blot fødselskvalerne for 
det nye. 

Hvis nu kommunismens historie i stort og småt beviste, at 
denne opfattelse var rigtig, havde den sikkert kunne overbevise de 
brede masser om lederskabets nødvendighed. Men det viser sig jo i 
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praksis, at det kommunistiske lederskab fulgte en vaklende kurs, båret 
snarere af ønsket om kontrol end af ønsket om at støtte de kræfter, der 
bar fremad. Jeg har f.eks. undersøgt, hvordan DKPs faglige sekretariat 
fungerede i striden i Rør og Blik-fagforeningen i 1970'erne. Her havde 
man en langvarig krise, hvor to grupper af kommunister bekæmpede 
hinanden. Det faglige sekretariat af og til sekunderet af 
partiformanden udviste en forståelig mangel på indsigt i den komp-
licerede situation, men drog den modsatte konklusion, nemlig at det 
berettigede sekretæren til at diktere den kommunistiske fraktion i 
fagforeningen, hvordan den skulle stemme. Det er ikke noget løsrevet 
eksempel. Jeg har selv i en periode efter kuppet i Chile deltaget i 
Chilekomitéens arbejde. Splittelsen af komitéen og dannelsen af 
Salvador Allende Komitéen skete ikke ud fra ønsket om at styrke 
kampen, men ud fra ønsket om kontrol. Dermed løber den leninistiske 
teori om lederskab ud i en vilje til magt. Og det er noget ganske andet. 

 
2. Bindingen til Sovjet gik naturligvis på mange aspekter af partiets 
liv. Jeg vil ikke berøre dem alle. Men et par stykker er vigtige. Således 
partiets karakter af udenrigspolitisk redskab for Sovjet.  

Når spørgsmålet er blevet rejst, hvorfor fulgte DKP Sovjet i 
tykt og tyndt, så har man henvist til mange forskellige politiske og 
psykologiske faktorer. Men når man skal forklare, hvorfor et 
lederskab, som selv satte kontrol så højt, akcepterede politiske 
ændringer som f.eks. ændringen i holdningen til Hitler-Tyskland med 
den tysk-russiske ikke-angrebspagt i august 1939 fra den ene dag til 
den anden, når man i det hele taget skal forklare, hvordan ledelsen af 
DKP akcepterede at blive ført ved næsen og bag lyset, så kan man 
ikke forbigå den økonomiske afhængighed af Sovjet. 

Jeg ved godt det er en klassiker, og at den altid er blevet afvist, 
men nu bliver arkiverne åbnet, og vi begynder at kunne sige noget 
mere konkret om dette spørgsmål. 

Konkret kan jeg sige, at de økonomiske tilskud i 20erne var små 
og relativt ubetydelige, men dog alligevel nok til én ansat. I trediverne 
blev de noget større ligesom partiets behov blev mærkbart større og 
mere vitale for partiet. Når partiets ledere rejser til Moskva og 
formelig tigger om penge, så foreligger der allerede en klar 
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afhængighed. 
I 50'erne var tilskuddet på 20-25.000 $ om året. Det har været 

noget i retning af 175.000 kr. Det lyder måske ikke af så meget, slet 
ikke når man betænker, at det finske parti fik 1 mio $. Men i 50'erne 
var de årlige indsamlinger til partiet på mellem 3 og 400.000 kr., som 
var helt essentielle for partiets og Land og Folks overlevelse. Ca. 
halvdelen heraf var altså russiske penge. Ingen kan forestille sig, at det 
ikke giver afhængighed. Dertil kommer så, at disse tal kun var 
grundtilskuddet.  Når partiet i 1950 får foræret en fuldautomatisk 
trykkemaskine af 9.200 østtyske arbejdere, så er det en gigantisk 
forøgelse af tilskuddet. Når partiet i 1956 køber to nye sættemaskiner 
for 60.000 rubler i Sovjet, så er det reelt en foræring. Hertil kommer 
så det løse, dvs. éngangsbeløb efter tiggergang i Moskva. Det fremgår 
altsammen af arkiverne. 

Denne afhængighed har gjort ledelsen mere lydhør overfor 
russernes ønsker og mere indstillet på at overbevise medlemmerne om 
det rationelle i de politisk nye signaler. Grundlaget for at russerne 
kunne gøre den kommunistiske bevægelse til en særlig gren af sit 
diplomatiske korps var simpelthen betaling af partierne. 
 
3. Jeg har i min bog om Kommunismens Kultur undersøgt, hvad folk 
der havde været på besøg i Sovjet skrev om deres besøg, når de kom 
hjem. Skal man forklare, hvordan det kan være, at kommunister så 
virkeligheden anderledes end andre besøgende, har jeg peget på, at 
kommunismen blev konstrueret som både en rational 
verdensopfattelse og som en religion. 

Det støder de fleste gamle kommunister. Jeg mener naturligvis 
ikke religion i den forstand, at de troede på et liv efter døden. Men en 
tro var det. Det var en tro så stærk som troen på den ubesmittede 
undfangelse af, at der var socialisme i Sovjet. Denne tro havde 
samtidig gjort Sovjet til et helligt land, dvs. et land, som var udelukket 
fra diskussion. Det allervigtigste for socialister, nemlig at diskutere og 
forny forestillingen om, hvad socialisme er, det var udelukket af den 
kommunistiske tro. Fordi en anfægtelse af, at socialismen eksisterede, 
var et grundskud til selve religiøsiteten. 

Nu kan man diskutere betimeligheden af religiøsitet i det hele 
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taget. Jeg mener selv, at der altid vil være et religiøst moment i 
politiske bevægelser, der vil et nyt samfund. Man må tro på en utopi, 
for at vi sit liv til kampen for det. Det er efter min ordbog et religiøst 
forhold. 

Hvad man imidlertid bør diskutere, det er konsekvensen af, at 
Sovjet ikke stod til diskussion. Konsekvenserne er mange og 
uoverskuelige. Men ligefor ligger jo den enkle konstatering af, at der 
slet ikke var nogen virkeligt eksisterende socialisme. Snarere en 
virkeligt eksisterende surrealisme. Det man ikke måtte diskutere var jo 
i virkeligheden, at Sovjet var et samfund, som byggede på terror. 
Kommunisterne forsvarede aldrig det virkelige Sovjet. De forsvarede 
deres drøm. Ingen stiller sig op og forsvarer en kollektivisering, der 
koster millioner af bønder livet. Ingen forsvarer et samfund, der må 
skyde millioner af politiske afvigere. 

Men konsekvensen af det militante forsvar for en drøm har jo 
været en skandalisering af socialismen som forestilling og utopi. Hele 
den fascinationskraft, der tidligere lå i forestillingen om et samfund, 
hvor folk i kollektivitet ordnede deres behov, er blevet gjort identisk 
med arbejdslejre, nakkeskud, køer og varemangel. Og problemet er jo 
det, at efter vi nu hører de virkelige historier, så overgår de jo vores 
værste fantasier, ja de overgår selv den borgerligste greuelpropaganda. 

Tag nu Ole Sohns bog om Arne Munch-Petersen. I den 
demonstreres det, at forhørsdommerne hos NKVD var helt uinter-
esserede i, hvad Munch-Petersen havde foretaget sig i virkeligheden. 
De ville bare have ham til at skrive under på, at deres fiktion var 
virkelighed. Derved adskilte de sig fra Gestapo. For Gestapo ønskede 
at kunne kontrollere den virkelige virkelighed. Men NKVD, det var 
ren Kafka. Nu har Danmark mistet én kommunist, måske et par 
stykker mere. Men hvad med Tyskland eller Polen, hvor det drejer sig 
om hele centralkomitéer? Hvad med finnerne? Russerne mener selv, at 
omkring 20.000 finner måtte lade livet i lejre og i NKVDs kældre. 
 
4. På det menneskelige plan oplevedes kommunismen og det kommu-
nistiske parti som en tæt organisme, et fællesskab af stor kraft og 
betydning. Gamle kommunister fortæller om alle de gode viljer, om 
opofrelse ikke mindst økonomisk for partiet. Der er ingen tvivl om, at 
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DKP tiltrak nogle af de bedste kræfter også menneskeligt. 
Én erfaringstype går imidlertid igen i den lange række af 

samtaler, jeg har haft med kommunister. Det er situationer, hvor de 
stod overfor ledelsen eller en repræsentant for ledelsen og simpelthen 
blev bosset på plads. Det kan være erindringen om, at partiledelsen 
traf en indlysende vanvittig beslutning, som skulle følges. Oftere er 
det imidlertid sammenstød mellem partimedlemmer og 
ledelsesrepræsentanter, hvor de sidste optræder bedrevidende, dumt og 
ydmygende. 

Der har været en bagside af opofrelsen og loyaliteten, som var 
menneskelig afstumpethed, som har kostet dyrt. 

Der har også været alle de brudte venskaber med politiske 
begrundelser. Braklægninger af 25 års venskaber fra den ene dag til 
den anden, fordi én har forladt partiet. Eller endnu mindre!  

Den organisationskultur, som DKP byggede op, havde sin store 
styrke. Men den indeholdt også kimene til den type misbrug af andre 
mennesker, som man har set i Sovjet.  

 
 
5. Lad mig også nævne problemet med sprogets tømning for indhold. 
Der kunne skrives og fortælles en lang historie om kommunismen og 
sproget. Én ting var de mange russiske over- og undersættelser, der 
kom med importen af russisk politisk kultur. Vi husker mærkelige 
klumper som skadegørere, spiontrotskister og personkult. Men værre 
er den ødelæggende tømning af sprogets betydninger, som lagde 
grunden til hele kremlonologien: Når et møde på højt niveau i den 
kommunistiske bevægelse var foregået i en venskabelig atmosfære og 
ikke som tidligere i en varm og kammeratlig, så kunne forskellen 
betyde indespærring og tvang, som den tjekkiske ledelse eller død som 
den ungarske ledelse oplevede. Den sovjetiske erfaring har gjort ord 
som fredselskende, progressiv, krigshetzende og reaktionær til 
indholdstomme ord. Denne tømning af sproget har jo værst af alt også 
ramt ord som kommunisme og socialisme.  
 
Jeg har peget på en række overordnede og omfattende kritikpunkter, 
som er knyttet til den kommunistiske erfaring, og som alle tidligere 
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kommunister må forholde sig til. Og med forholde sig mener jeg: 
tænke igennem ud fra det som oprindelig drev dem til kommunismen, 
drømmen om et nyt og bedre samfund. For man kan forholde sig til 
disse forhold og kalde dem nødvendige for socialismens udvikling. 
Men så har man allerede godkendt den fundamentale forståelse, at 
socialister, fordi de har forstået historien, har ret til at myrde og 
terrorisere for at skyde genvej til det gode samfund. 

Med at forholde sig mener jeg: tilegne sig i sin fulde ud-
strækning. Derfor en række yderligere overvejelser om, hvad 
kommunismen også var. 
 
1. Grundlæggende var kommunismen herhjemme en dansk bevægelse 
i arbejderklassen, ligesom den svenske grundlæggende var en svensk 
bevægelse. Det særlige ved kommunismen var at den formåede at få 
alle disse forskelligartede bevægelser under vidt forskellige historiske 
omstændigheder og kulturelle traditioner til også at blive 
kommunistiske. Også, dvs. samtidig med at bevægelserne var noget 
historisk særligt i hvert deres område, så var de også noget fælles og 
abstrakt, nemlig kommunistiske. 

Det kommunistiske bestod bl.a. i den ideologiske import af 
sovjetisk politisk kultur, finansiering af Sovjetiske midler, det 
ubetingede forsvar for Sovjets politik og troen på, at det man 
kæmpede for - socialisme - allerede fandtes i Sovjet. Men bevægelsen 
kan ikke reduceres til dette fælles. Kunne den det, kunne man nøjes 
med én fælles historie for alle kommunistiske partier. 

Man kunne måske anskueliggøre problemet på denne måde: I 
en bestemt fagforening er der en ufaglært kvinde, som synes hun får 
for lidt i løn. Hun er indstillet på at gøre noget ved det. I hendes 
fagforenings bestyrelse sidder en flok socialdemokrater, som ikke 
deler hendes mere aktivistiske indstilling. Men der er andre. De er 
kommunister og vores heltinde hører nu for første gang i sit liv det 
socialistiske eventyr. Det er fortællingen om, at alt kunne være meget 
bedre, end det er, hvis almindelige mennesker i fællesskab styrede 
produktion og samfund ud fra deres behov og ikke ud fra 
værdiproduktionens eller kapitalens behov. Og se det eventyr, det tror 
hun på. Og hun får så at vide, at det slet ikke er noget eventyr. For 



 
 

8 

ovre i den store herlige Sovjetunion, der er forholdene allerede sådan. 
Dette sidste passer ikke helt med, hvad vor heltinde har læst og 

hørt. Men hun tror på eventyret og i og med hun vælger aktivismen, 
vælger hun også at tro på at eventyret er virkeligt eksisterende. 
 Man kunne sige, at kommunismen med sin tro og hele dynen er 
den historiske eksistensform for en bestemt type aktivisme. Tidligere 
har den også heddet syndikalisme og anarkisme. Der eksisterer altså 
samtidig med kommunismen en bevægelse, som bygger på denne 
kombination af et militant håb om et samfund af en ny type og en 
militant kamp her og nu for små forbedringer. Denne kombination er 
det historisk specifikke i Danmark. Andre steder var håbet knyttet til 
national uafhængighed f.eks. 

DKP var i sin kerne noget andet og mere end, hvad russerne 
bestemte, det skulle være.  

Det ses tydeligst, hvis vi ser på krigsperioden, hvor for-
bindelsen til Sovjet næsten blev afbrudt. Her udvikler partiet en egen 
linje, som oven i købet viser sig at være politisk bæredygtig. Det mest 
afgørende er imidlertid, at det fra 1932-40 er lykkedes at opbygge en 
social organisme, der godt nok er gennemsyret af sovjetisk politisk 
kultur og tankegods, men som også er rammen om omkring 5.000 
danskeres liv. Det ville være svært at forestille sig modstandskampen 
ført af DKP uden denne opbygningsfase som forudsætning. 

Opbygningen af et socialt liv omkring den politiske aktivisme 
og det socialistiske eventyr var altså forudsætningen for at mod-
standskampen kunne organiseres så omfattende.  

Modstandskampen udfordrede Socialdemokratiets lederskab i 
arbejderklassen, men Socialdemokraterne vandt det tilbage. Ikke ved 
svig, men af den simple grund, at aktivismen i dansk arbejder-
bevægelse er en minoritetsstrømning og har været det som følge af de 
klassemæssige og politiske forhold, vi har haft. Men det betyder ikke, 
at tilstedeværelsen af en minoritetsstrømning er ligegyldig. Eller at 
den er overflødig. 

Historien viser jo også, at da det blev muligt at frigøre sig fra 
den kolde krigs enter-eller positioner, så kunne SF få opbakning bag 
en ny version af det socialistiske eventyr i kombination med 
aktivismen, som oversteg, hvad kommunisterne havde opnået selv ved 
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kanonvalget i 1945. Der er i den danske udvikling, hvor Socialde-
mokratiet har spillet den afgørende rolle, behov for en kritik af partiets 
slette vilje til magt og behov for en stadig genopfriskning af det 
perspektiv, som utopien og aktivismen giver den daglige kamp. 

Jeg vil også godt fremhæve i kort form det, som jeg skrev om i 
min bog. DKP kom til, uden bevidst at ville det, at spille en kulturelt 
katalyserende rolle for det moderne kulturliv i 30'erne. Det hang i høj 
grad sammen med at kommunismen dengang kunne opfattes som en 
moderne socialisme altså i samklang med det mest fremskredne i 
tiden. 

Skal man forestille sig et nyt opsving for radikal tankegang og 
for socialismen, så må det være en moderne socialisme. Den skal altså 
på den ene side udtrykke brede gruppers håb om en forandring og et 
bedre samfund og på den anden side indeholde et bud på de mest 
fremskredne problemers løsning, uden at det er et bagudvendt svar i 
form af hestevognssocialisme eller besyngelse af bondelandet. 

Det mest påtrængende problem er muligheden for en økologisk 
katastrofe. Den nære kobling mellem økonomisk vækst og 
energiforbrug gør det nødvendigt at en utopi konkret byder på en 
løsning af den gordiske knude: hvordan bygge et moderne ligheds-
samfund op, hvis ikke vækst i økonomisk forstand er drivkraften. 

Den gamle socialisme hos Socialdemokratiet og i kommunis-
men byggede på uhæmmet vækst i produktivkræfterne og en kæmpe 
vækst i rigdommen. Hvis vækst fortsat betyder en eksponentiel vækst i 
energiforbruget, så vil forøgelsen af temperaturen på jordoverfladen 
gøre enhver snak om socialisme overflødig. Men samtidig kan en ny 
samfundstype, som bygger på fællesskab og ikke på kapitalophobning, 
ikke undvære højteknologien. 

I Danmark som flere andre steder har kommunismens krise ført 
til et politisk samarbejde med det nye venstre. Desværre på et 
tidspunkt, hvor også det nye venstre var inde i en dyb krise. Vi synes 
desværre idag inde i endnu en mellemtid, én af de perioder, hvor 
forholdene for radikale tanker ikke er de mest gunstige. Også 
fagbevægelsen synes rystet i sit grundlag. Men også mellemtider hører 
op. Med denne helt gratis profeti vil jeg sige tak for prisen og for 
ordet. 


