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Ifølge Kautsky var målet altså at erobre statsmagten via parlamentariske flertal. Det var også DKP’s bestræbelse. Men hermed
var alt jo sandelig ikke sagt, for hvad skulle der ske herefter?
Det yderste sigtepunkt og mål for DKP var kommunismen –
det stats- og klasseløse, frie og selvforvaltende samfund. Denne
vision deltes formelt af alle kommunistiske partier, og de demokratiske implikationer af forestillingen (og troen på samme)
diskuteredes i Del I/3, hvorfor en yderligere DKP-specifik behandling heraf kan undlades. Men mellem DKP’s fredelige
overgang til socialismen (»revolutionen«) og kommunismen
lå – i den klassiske marxistiske forestillingsverden – en forberedende historisk periode med socialistisk opbygning under
»proletariatets diktatur«.

Proletariatets diktatur?
At lade demokratiet (kollektivet, kommunen, staten) beherske det virksomheds- og samfundsøkonomiske område var en
grundlæggende socialistisk bestræbelse – og efter kommunisternes opfattelse afgørende for et fuldt udviklet samfundsdemokrati, på stadiet før den selvforvaltende kommunisme. Der
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er tidligere argumenteret for at historikeren principielt må betragte en sådan bestræbelse som demokratisk legitim (se Del
I/1). Hvorledes de danske kommunister så i praksis ville have
realiseret deres økonomiske demokratiønsker under socialismens fase, er en anden og demokratirelevant overvejelse – som
dog ikke skal gøres her hvor det skal dreje sig om DKP’s syn
på det politiske demokrati under denne opbygningsfase. Den
klassiske marxisme karakteriserede altså teoretisk denne fase
som et klasse- og magtmæssigt proletariatets diktatur. Et begreb hvis konkrete udformning og demokratiindhold dog altid
havde ligget vidt og farligt åben for fortolkninger, spændende
fra en rådsrepublik behersket af en kommunistisk avantgarde
som eneste tilladte parti (Lenins fortolkning ovenpå borgerkrigen), til et afsætteligt flertalsstyre valgt ved lige og almindelig
valgret (Marx/Engels), »den demokratiske republik« (Engels),
eller »et kraftfuldt parlament efter engelsk mønster med et socialdemokratisk flertal og et stærkt og bevidst proletariat bag
sig« (Kautsky).491
DKP havde altid anerkendt proletariatets diktatur som et
videnskabeligt begreb omhandlende magtforholdenes væsen under socialismens opbygningsfase. Og selvom partiet,
som tidligere nævnt, fra sommeren 1935 i udstrakt grad begyndte at benytte eufemistiske omskrivninger (»det proletariske Demokratis Samfund«, »sandt Demokrati«), så fremgik
begrebsanerkendelsen stadig af teoretiske artikler, samt skolingsmateriale som fx Vor Politik fra 1944. Heri anerkendte man
fremdeles også Sovjetunionens form for proletariatets diktatur
samtidig med at man dog fastslog at dette sovjet- og etpartisystem ikke var en almen, men en særlig form, opstået under
datidens særegne russiske betingelser.492
Under enhedsforhandlingerne med Socialdemokratiet i sommeren 1945 var DKP, som vist, ikke i stand til principielt at afsværge begrebet »proletariatets diktatur«. Men man bestræbte
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sig på at forklare at det drejede sig om flertalsstyre; begrebet
var et Marx-udtryk for »slet og ret Flertallets Styre«, som Alfred
Jensen gentog efter forhandlingssammenbruddet.493 Aksel
Larsen forsøgte endog at give indtryk af at DKP ikke nødvendigvis ønskede at indføre et proletariatets diktatur i Danmark
(»hvem siger vi vil det«, som han spurgte sine socialdemokratiske forhandlingspartnere). Og udviklingsprocessen i DKP gik
videre:
Faktisk kan man registrere at partiet i de første optimistiske efterkrigsår kom til at operere med et nyt mulighedernes
vindue, hvor »proletariatets diktatur« ikke nødvendigvis ville
være det dækkende begrebslige udtryk for magtudøvelsen under socialismen i et borgerligt-demokratisk udviklet land som
Danmark. Ideologiske erkendelser bag dette mulighedernes
vindue kan søges tilbage i førkrigstidens mere taktisk funderede folkefrontsudvikling. Men med krigens erfaringer og resultater fulgte både nye mulighedsbetingelser for, og en principielt
betonet videreudvikling af, folkefrontstidens positioner.
I 1944 udsendte det illegale DKP således en Studiekredsvejledning
betitlet Bolsjevikkernes Politik i 1917 – en ni-siders politisk vejledning til brug for studiekredse om udviklingen i Rusland 1917.
Det i vor sammenhæng interessante er pjecens første indledende sider, hvor partiet udførligt forklarede hvorfor studiekredsens emne ikke skulle »antyde en Parallel« mellem udviklingen
i Rusland 1917 og udviklingen i Danmark efter besættelsen.
Bolsjevikkerne havde anført verdens første socialistiske samfundsomvæltning, og af bolsjevikkerne kunne man lære at vurdere og udnytte »økonomiske, sociale, nationale og politiske
Forhold i rivende Udvikling.« Men selvom dagens forskellige
kommunistpartier havde samme endemål som datidens russiske kommunister, så var nutidens forhold dog så anderledes »at
en analog Udvikling er ganske usandsynlig.« Dette kunne mu-
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ligvis trøste bolsjevikforskrækkede kredse, men også »give Stof
til Eftertanke for kommunistiske interesserede, der har forestillet sig en Kopiering af Begivenhederne dengang.«
Herefter ridsedes de afgørende forskelle op: I 1917 havde der
været tale om en imperialistisk krig, nu drejede det sig om en
antifascistisk krig. Zarrusland var et særligt brutalt selvherskerdømme, et feudalt land med en meget ung arbejderbevægelse
uden en fast forankret reformisme, et land hvor folket aldrig
havde »kendt vesteuropæisk Parlamentarisme«, hvorfor sovjetterne blev en (endnu mere demokratisk) ramme om folkets
politiske udfoldelse.
Kun ganske særlige og ikke tilstræbte omstændigheder
havde medført etpartisystemet i Sovjetunionen. Udviklingen
i dagens Europa tilsagde derimod bredt politisk samarbejde,
befordret af arbejderklassens og Sovjetunionens styrkede stilling efter indsatsen mod nazismen.494 Og til forskel fra zarens
Rusland havde »det danske Folk nu i 100 Aar haft et virkeligt
Parlament, Rigsdagen, der har udkæmpet mangen Dyst med
Monarki, Adel, og reaktionært Bourgeoisi (Estruptiden) for at
hævde de borgerlige Rettigheder og Friheder, som ganske særlig
Arbejderklassen har nødig for at komme fremad. Disse politiske
Kampe og det dermed sammenhængende Lovgivningsarbejde
har skabt Traditioner, hele Folket sætter højt.« Naturligvis ville
der også ske forandringer i de politiske styreformer når man
vedtog forfatningsændringer vedrørende ejendomsretten – ændringer som man i dag havde tanker om i alle parlamentariske
lande. Men sådanne ændringer kunne ske »uden at noget værdifuldt og allerede vundet behøver at gå tabt.« 495
Forfatterne afsluttede deres indledning om forskellene mellem
Danmark og Sovjetunionen med en forsikring om at kendskabet til Sovjetunionens forfatningshistorie og styreformer sikkert
ville spille en stor rolle ved behandlingen af fremtidige forfat-

188

Læseprøve © Kurs mod demokrati?

ningsændringer i de forskellige lande.496 Ikke desto mindre var
de kommunistiske studiekredsledere anno 1944 nu blevet belært om at rammerne for den fremtidige politiske udvikling i
Danmark måtte ske med betydelig vægt på de danske politiske
traditioner og demokratiske fremskridt – øjensynligt også i den
egentlige socialistiske fase. Og netop sådanne overvejelser lå tydeligvis til grund for artiklen Om aktivt Demokrati og Proletariats
Diktatur som Gelius Lund, en af chefideologerne og leder af partiets forlag samt medredaktør af dets teoretiske tidsskrift Tiden,
lod trykke i dette tidsskrifts decembernummer 1945.497
I artiklen fremstod »aktivt demokrati« i første omgang som en
betegnelse for den tidligere beskrevne vej mod socialismen.498
Men Gelius Lund gik herefter et skridt videre og lod dette aktive demokrati fortsætte ind i socialismen. Og lod det her ikke blot
udgøre en ny form for proletariatets diktatur, men lod det træde i stedet for dette. Ikke at han forkastede begrebet proletariatets
diktatur. Tværtimod forklaredes dets principielle demokratiske
indhold udførligt, med udgangspunkt i Pariserkommunens
forsamling af afsættelige folkerepræsentanter valgt ved almindelig stemmeret, og med understregning af at Marx og Engels
ikke havde foreskrevet nogen »Forrettigheder til Arbejderne
paa andre Befolkningsgruppers Bekostning.«499
Gelius Lunds problem var dog tydeligvis at også den sakrosankte Lenin jo i høj grad havde defineret proletariatets diktatur, fx som proletariatets »af ingen Lov begrænsede, på Magt
hvilende Herredømme, …« Og Lenins og Stalins samfund, med
magtbegunstigelser til arbejderklassen og et monopolpartisystem som en ikke efterlignelsesværdig »Ejendommelighed«, var
angiveligt et proletariatets diktatur.500
Lunds løsning var nu at pointere at Lenins definition og det
specifikke sovjet-system havde rod i en voldsom revolution –
havde udviklet sig med »Udgangspunkt i det aabne Magtopgør
eller i hvert Fald i en brat Forskydning af Magten ...« Men
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hvis ikke der fandt sådanne opgør eller bratte magtforskydninger sted, kunne »Statsformen blive en anden.« Og efter 2.
Verdenskrig var der netop opstået en ny realistisk mulighed for
en fredelig overgang uden sådanne opgør – fordi arbejderklassen var stærk, monopolkapitalen kompromitteret, og FN med
Sovjetunionens hjælp kunne sikre freden og nationernes ret til
selv at bestemme styreform.501
I Danmark, hvor udviklingen ikke alene kunne blive fredelig
men også foregå på »Grundlovens Grund med Rigsdag, Love og
Institutioner virkende som før« (dog påvirket af folkets aktivitet), var perspektivet derfor en »Overgangsstat«, hvor det »aktive Demokrati« begyndte i det endnu kapitalistiske samfund og
derefter foretog »de for Samfundets Trivsel nødvendige Skridt i
Overensstemmelse med hidtidig Skik og Lov.« Derimod, pointerede Gelius Lund: »Ved et Proletariatets Diktatur giver den arbejdende Befolkning, ledet af Arbejderklassen, sig selv Mandat
til at indføre Socialismen uanset hidtidig Skik og Lov, f.eks. fordi
der som i Rusland i 1917 først skulde skabes et nyt Grundlag for
Samfundslivet. Heri ligger der en Forskel.«502
Gelius Lunds pointe var godt pakket ind i beroligende skriftsteder og forsikringer om at det sådan set var en strid om ord
når det diskuteredes hvorvidt overgangsfasen burde hedde
aktivt demokrati eller proletariatets diktatur. I begge tilfælde drejede det sig i sit væsen om et demokrati, der udøvedes af et
befolkningsflertal hvor arbejderklassen med sin erfaring spillede en ledende rolle.503 (Som tidligere nævnt havde Alfred
Jensen under sommerens enhedsforhandlinger faktisk sagt at
proletariatets diktatur var et aktivt demokrati der ikke accepterede bevægelser som ville demokratiet til livs). Men for den
opmærksomme læser stod det klart at der, som Lund jo også
selv havde bemærket, var en forskel. Proletariatets diktatur i
Lenins udgave måtte opbygge socialismen uden hensyn til eksisterende politiske traditioner, institutioner og love. Det aktive
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Gelius Lund (1907-1992) var uddannet i teoretisk fysik, men politisk arbejde og teori
kom til at fylde hans liv. DKP-medlem fra 1933, ansat i centralkomiteens sekretariat
fra 1936, på Arbejderforlaget fra 1938. Arresteredes 22. juni 1941, flygtede fra Horserød 29. august 1943 og gik ind i Frit Danmark. Fra 1945 en ledende partifunktionær og -ideolog, i centralkomiteen fra 1945, i forretningsudvalget fra 1946, leder af
partiforlaget 1945-57. Fra slutningen af 1940’erne overskygget af Ib Nørlund som
partiideolog. (Arbejdermuseet og ABA)

demokrati ville derimod opbygge socialismen på basis af hidtidig politisk »Skik og Lov«.
Den øjensynligt mere ortodokse Isi Grünbaum (CKkandidatmedlem) kritiserede måneden efter i et debatindlæg i
Tiden at Gelius Lund således ikke alene lod det aktive demokrati
føre frem mod, men også opbygge socialismen. Og han frygtede
en forfladigelse af marxismen når man sådan stillede det aktive demokratis socialistiske statsmagt »indenfor Grundlovens
Rammer, og imod Begrebet Proletariatets Diktatur ...«504 Denne
kritik var dog en enlig svale i Tiden, det ledende partilag var
øjensynligt ikke enig med Grünbaum (der, som tidligere nævnt,
på et CK-møde i august 1945 var blevet korrekset i spørgsmålet om proletariatets diktatur af partisekretær Holger Vivike).
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Faktisk blev partiets formand selv, i Georg Laursens tidligere
omtalte rapport fra maj 1946 til det sovjetiske kommunistparti,
kritiseret for at have været meget uklar omkring proletariatets
diktatur under enhedsforhandlingerne med Socialdemokratiet.
Og for, skønt nok i taktisk øjemed, at have taget afstand fra begrebet på en »udialektisk« måde.505
Gelius Lund indvalgtes i april 1946 i forretningsudvalget506, partiets øverste ledelse mellem CK-møderne, hvorefter
han fortsatte sin ideologiske linje – med ledelsesflertallets opbakning, må man hævde. På CK-mødet den 17.-18. maj 1947
holdt han således en længere protokolleret tale helt i overensstemmelse med artiklen fra 1945. Heri fremhævede han igen
Pariserkommunen som Marx’ eksempel på proletariatets diktatur, men understregede at der herfra var »et spring til Lenins
definition af p.d. [proletariatets diktatur] ...« Ifølge Lenin gav
proletariatets diktatur nemlig kun mening når én klasse monopoliserede den politiske magt og ikke bedrog »sig selv eller
andre med talemaader om en magt, som er almenfolkelig, fremgaaet af almindelig valgret og sanktioneret af hele folket!«
Men et sådant magtmonopol stemte netop ikke overens
med kommunisternes nutidige ønsker om brede klasseforbund og folkelig samling, pointerede Lund. Og henviste til
Tjekkoslovakiet hvor arbejderklassen ikke havde nogen særstilling, men nok spillede en førende rolle (vi er stadig et lille
år før »Pragkuppet«). Med videre reference til bestræbelser i
Østeuropa fastslog han direkte at socialismen kunne opbygges
uden proletariatets diktatur. Endelig spurgte han centralkomiteen om det mon ville »gaa saadan, at vi vender tilbage til prol.
dikt.?« Selv mente han det ikke, lod han forstå. Og ingen i CK
protesterede, hvis man skal tro protokollen.507
I august 1947 gentog Lund i en teoretisk artikel at socialismen
kunne bygges »uden Proletariatets Diktatur. Dette er historisk
nyt, …«508 Samme år udsendte DKP’s forlag adskillige oplag af
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Mogens Fogs (senere behandlede) offentlige tale Kommunisterne
– og de andre, hvori Fog i overensstemmelse med Gelius Lunds
udredninger fremhævede »at kommunister ikke ser borgerkrig
og et paafølgende ’proletariatets diktatur’ som noget tilstræbelsesværdigt eller som noget absolut uundgåeligt.«509
Var disse års omgåelse af proletariatets diktatur og bekendelser
til landets demokratiske landvindinger og frihedsrettigheder så
et udtryk for reelle hensigter – også gældende i en videre dansk
socialistisk sammenhæng? Var det alvorligt ment når man lod
forstå at selvom Sovjetunionen var socialismens beundrede førsteland, så var demokratiets forudsætninger og muligheder i
Danmark afgørende anderledes?
Jeg vender tilbage til problemstillingen, men må først se på
et centralt aspekt – nemlig besættelsestidens betydning for de
danske kommunisters demokratisyn. Med besættelsestidshistorikeren Henrik S. Nissen kan man nemlig rimeligt spørge
om kommunisterne som resultat af besættelsestiden »rent faktisk [var] blevet overbeviste om demokratiet som den rigtige
styreform?« Spørgsmålet var foranlediget af demokratiforsikringerne i Frihedsrådets Naar Danmark atter er frit. Og Nissens
eget svar var at det kunne »ingenlunde afvises. De havde jo,
stærkere end de fleste, erfaret, hvad de demokratiske borgerlige
frihedsrettigheder betød.«510

Besættelsens demokratiske virkningshistorie
Henrik S. Nissens spørgsmål berører hvad man kunne kalde
nazismens, krigens og besættelsens demokratiske virkningshistorie. Et omfattende og vidtspændende felt, som en række
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dansker, men havde i mange år virket i den internationale kommunismes tjeneste og havde i slutningen af 1920’erne fået sovjetisk statsborgerskab, medlemskab af det sovjetiske kommunistparti SUKP(b),
samt nyt navn: Georg Franzevitj Moltke. Laursen/Moltke, der havde
samarbejdet med Lenin, blev i 1949 arresteret af Stalins hemmelige
politi og sendt til Sibirien sammen med kone og barn, men blev løsladt og rehabiliteret efter Stalins død og fortsatte sit kommunistiske
virke. Døde i Moskva i 1977.
487 Læg hertil: Aksel Larsen berettede på CK-mødet d. 17. maj 1947,
at forretningsudvalget havde drøftet Aarhus-programmet og »har intet
at forandre«. Programmet fastslog som tidligere nævnt muligheden
for en fredelig overgang til socialismen. Denne mulighed anerkendtes
desuden eksplicit af flere mødedeltagere. Se Arkiv921/73, CK-møde
17.-18.5.47, Protokol s. 3, 10, 16, 22.
488

Se Riishøj s. 60-69, 168. Citatet s. 64.

489

Se Arkiv921/73 CK-møde 17.-18.5.1947, Protokollen s. 8f.

490 Kautsky-citaterne er gengivet fra Lenins Staten og Revolutionen:
Lenin2 s. 119f.
491

Se nærmere i Del I/2 og I/4.

492

Se Vor Politik s. 4.

493 Alfred Jensen i Land og Folk d. 24. oktober 1945 – her citeret fra
Orientering nr. 1 1946, s. 17.
494 Studiekreds/1917 s. 1f. (den illegalt distribuerede vejledning
findes i dag på ABA – Arkiv921/434).
495

Ibid. s. 3.

496

Ibid.

497 Gelius Lund sad i CK fra 1945, indvalgtes i 1946 i forretningsudvalget. Om Lund se Thing1 s. 825f., 830-35, 910f; Jacobsen1 s. 387.
498 I sin radiotale op til valget oktober 1945 nævnte Aksel Larsen
»Aktivt Demokrati, som vi kæmper for ...« Ifølge Orientering nr. 1.
1946 s. 17.
499

G.Lund1 s. 51-54. Og se generelt G.Lund1.

500

Ibid. s. 57f.

501

Ibid. s. 58f.
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502

Ibid. s. 59.

503

Ibid. s. 52, 59.

504

Se I.Grunbaum s. 111, samt generelt hele artiklen.

505

Se Jensen1 s. 516.

506 Jf. Arkiv921/73, CK-mødet 3.4.46, protokollens pkt. 3. Det er
her relevant at bemærke, at Ib Nørlund, en anden partiideolog som
senere skulle komme til at overskygge Gelius Lund, først kom i forretningsudvalget i 1947. Nørlund ledte det ideologiske opgør med Aksel
Larsen ved partisplittelsen i 1958 (og betragtes ofte som særlig »sovjetortodoks«). Se Thing1 s.901f., 911.
507 Arkiv921/73, CK-møde 17.-18.5.1947, protokollen, Gelius Lunds
indlæg ses s.8f.
508 G.Lund2 s. 206. I artikel i Tiden om den igangværende udvikling
i Østeuropa. I artiklen kan man dog samtidig ane at netop den faktiske
folkedemokratiske udvikling i Østeuropa nu begynder at influere på
Lunds opfattelse af statsmagtens fremtid under og efter overgangen
til socialismen – idet han siger at »en ny Stat med et nyt Statsapparat
er nødvendigt« for at opbygge socialismen. Ibid. s. 212.
509

Fog5 s. 12.

510 Fra Mellemkrigstid til besættelsestid, Nissen s. 174. (Nissens spørgsmål og svar gik også på KU’ere og Dansk Samling-folk).
511

Se J.Lund.

512 Se fx Alfred Jensens tale på CK-mødet 27.5.05. Arkiv921/73 –
CK-møde 27.5.1945, A. Jensens talemanus. s. 1.
513 Et værdifuldt arbejde vedrørende dette aspekt i relation til
DKP’s intellektuelle og kunstnere, kan findes i Morten Things hovedværk Kommunismens Kultur (1993), ligesom Bent Jensens Stalinismens
fascination og danske venstreintellektuelle (1984) kunne inddrages. Og
hvad DKP’s arbejdere angår kunne man inddrage værker som Anders
Laubjergs Den store bølge. Erindringsbilleder fra københavnske industriarbejdspladser (2006), samt Niels Jul Nielsens Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder – før, under og efter Den kolde krig (2004).
Sidstnævnte værk indeholder endog et kort afsnit (Demokrati) om socialdemokraternes og kommunisternes demokratitænkning omkring
2. verdenskrig – hvor Jul Nielsen dog, hvad DKP angår, øjensynligt
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