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Et tankevækkende og 
vemodigt farvel

I mere end 60 år lykkedes det skiftende 
bestyrelser at hverve medlemmer og finde 

nye til at tage over, når tiden, kræfterne eller 
motivationen for bestyrelsesarbejdet slap op. 
Meget tyder på, at det stopper, når den nuvæ-
rende bestyrelse trækker sig i begyndelsen af 
det nye år.

Siden begyndelsen af indeværende skoleår 
har vi været på udkig efter nye kræfter. I før-
ste omgang med henblik på at lave en gliden-
de overgang fra en bestyrelse til en anden. Jo
længere vi er kommet i processen, desto tyde-
ligere har det dog været, at der ikke står en
hob af ivrige aftagere på spring. Jeg vil under-
strege; skulle du efter endt læsning tænke, at
det skal blive løgn, så skal du dukke op på 
generalforsamlingen i februar og melde dit
kandidatur. Det skal i den sammenhæng 
tilføjes, at en konstituering kræver minimum 
tre medlemmer, der kan konstitueres som 
henholdsvis formand, næstformand og kasse-
rer.

Ingen i den eksisterende bestyrelse smækker 
med døren, og det vil være en glæde at se
foreningen leve videre. Vores kræfter og vores 
ideer til, hvordan man videreudvikler en
frivillig faglig forening er blot brugt op.

Det er vemodigt at skulle være dem, der 
lukker; skulle det blive tilfældet. En faglig 
forening med praksiseksperter og lærerud-
dannede som brænder for at udvikle fagene 
har stadig sin berettigelse. Det arbejde vi 
har lagt i Falihos det seneste årti har både 
vist os, hvor meget det kræver, men også at 
det kan lade sig gøre, at holde liv i en frivil-
lig forening. Det kræver en bestyrelse som 
stædigt og kontinuerligt vil lave det opsø-
gende arbejde og være der, hvor man kan se 
potentielle medlemmer i øjnene og fortælle 
om nødvendigheden af at have en fag-faglig 
modvægt, når meningsdannere og politikere 
vil definere, hvilke opgaver skolen skal løse. 
Ved at være synlige i fagenes netværk, ved at 
tage den offentlige debat og ved at omlægge 
vores fagblad, lykkedes det os i en årrække 
at stabilisere foreningens økonomi, bremse 
medlemstabet og sætte spor i den faglige de-
bat - det kan altså lade sig gøre.

Det kan virke vægelsindet at tale foreningens 
potentiale op, når størstedelen af bestyrelsen
er enige om, at vores del af festen slutter nu. 
Ud over den identitet og forfængelighed der 
er forbundet med de mange opgaver og ar-
bejdstimer i bestyrelsen, så er det personligt 
med tilbageholdt åndedræt, at jeg giver slip. 
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For hvilken samfundsudvikling er det vi er 
med til at skubbe på, hvis ikke det er muligt 
at finde stærke frivillige kræfter til at tage 
over på opgaver, som ikke umiddelbart ligger 
i andre fora? Jeg krydser fingre for, at det er 
øjeblikkets pessimisme, der har grebet mig. 
Forhåbentlig viser historien nok engang, at 
udviklingen ikke fører til noget, der er kvali-
tativt værre end det vi kender, men slet og ret 
bare noget andet.

Det fagpolitiske demokrati har brug for, at de 
fagspecifikke problemstillinger ikke forsvin-
der i fokus på løn og arbejdsvilkår, ligesom 
der er brug for, at de faglige debatter ikke 
overtages at kommercielle aktører.

Med det sidste idealistiske ønske vil jeg på 
egne og bestyrelsens vegne trodse det
dystopiske udgangspunkt og ønske alle en 

rigtig glædelig jul samt et godt og
meningsskabende nytår. Tusind tak for op-
bakningen og den gode energi, hvorend vi 
har mødtes.

Dennis Hornhave Jacobsen,
Formand for Falihos
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Side 6

Hvem vil ikke gerne kunne give deres elever den ultimative oplevelse af historien? 
Give dem muligheden for at komme helt tæt på. Røre, føle, være der selv.

Hvem ville ikke gerne kunne give deres elever den historiske jordomrejse og flytte 
deres bevidsthed om den historiske udvikling gennem tiden?

Vi kan det heldigvis allerede. Teknologien til at gøre det er her, vi skal blot turde 
tage springet. Med VR bliver det umulige muligt og det er meget nemmere end 
man skulle tro!

VR og Verdenshistorien

Af: Sandra Carstensen, Lærer, Hobrovejens Skole Randers



Lad os spole tiden lidt tilbage. Til en kold 
og trist dag i januar, som med ét blev 

forandret til den dejligst solskinsdag. Vi fik 
nemlig leveret 26 VR briller, med dertilhø-
rende Tablets og 360 graders kameraer. En ny 
og forunderlig rejse skulle til at begynde. 

Jeg havde i længere tid være undersøgende 
på, hvilke muligheder der var for, at få dette 
nye og unikke redskab gjort til en naturlig del 
af vores daglige undervisning. 
Jeg havde ikke haft VR-brillerne i hænderne 
særlig lang tid, før mulighederne begyndte 
at stå i kø. Det gik lige pludselig op for mig, i 
hvilken grad, jeg ville kunne nytænke og æn-
dre rammerne for den daglige undervisning 
på skolen. 
Verden blev med ét fuldstændig åbnet op.

Virtual Reality eller VR består i sin enkelthed 
af en brille, hvori du kan se forskellige film 
eller spille spil. Når du tager en VR brille på, 
flytter du dig ind i den virtuelle verden. Her 
kan du opleve, føle og være til stede i situa-
tioner eller på steder, du ikke normalt ville 
kunne. Du flytter din bevidsthed om, hvad 
der er muligt og bryder med de traditionelle 
rammer.
Med VR brillerne har vi mulighed for at ud-
vide det traditionelle læringsrum og i folke-
skolen er det et helt nyt oplevelses- og inter-
aktionsmedie. 

Ved hjælp af VR gør vi pludselig det uop-
nåelige muligt. Vi kan i VR manipulere den 
virtuelle verden og skabe en oplevelseramme, 
som ikke vil være mulig i den fysiske verden.
Mulighederne er uendelige og det handler 
derfor om tage nogle bevidste valg og fravalg. 

Et pakketilbud
Da VR teknologien stadigvæk er meget ny 
i folkeskolen, blev det hurtigt tydeligt, at 
grundlaget for succes krævede en kompetent 
samarbejdspartner. Jeg vendte derfor blikket 
mod firmaet TakeaWalkVR. Da denne tek-

nologi også stadigvæk var meget ny for mig, 
havde jeg brug for sparringen, hjælpen og 
støtten.
Gennem TakeaWalkVR investerede Hobrove-
jens skole i 26 VR briller, 3 tablets som bruges 
til at facilitere indhold til brillerne og to 360 
graders kameraer. Ved siden af dette, fik vi 
også adgang til deres programmer TakeCare 
og Xpandr. 
I TakeCare har vi adgang til allerede færdig-
producerede VR film. Blot ved at downloa-
de dem til brillerne, er vi egentlig klar til at 
bruge dem i undervisningen. Ved et enkelt 
tryk på tabletten, kan vi tage vores elever med 
verden rundt og tilbage i tiden. 

I Xpandr bliver det straks lidt sjovere. Her har 
vi mulighed for, at lave vores egne undervis-
ningsfilm. Det kan vi som undervisere gøre, 
men eleverne kan også skabe deres helt egne 
film. På denne måde kan vi virkelig få bragt 
teknologiforståelsen ind i fagene. 

Didaktiske overvejelser
Inden du medbringer VR brillerne til din 
undervisning, er det selvfølgelig vigtigt, at du 
gør dig nogle grundlæggende overvejelser. 
Det er vigtigt at huske, at VR ikke kan erstatte 
den øvrige undervisning, men er en mulig 
medspiller, til at åbne din undervisning helt 
op. 
Du bør overveje følgende når du påtænker at 
inddrage VR i din undervisning: 

Når du vælger at inddrage VR i din under-
visning, tager du også et bevidst valg om, at 
arbejde med de mere åbne læreprocesser. 
Eleverne bliver i større grad aktive aktører, 
som er med til at skabe undervisningen og 
rammerne for denne. 

VR bidrager til eleverne faglige udbytte af 
undervisningen. Der er ingen tvivl om, at når 
jeg medbringer VR brillerne til undervisnin-
gen, så har jeg fanget elevernes nysgerrighed 
og interesse, uden overhovedet at have sagt 
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et ord. Elevernes motivation bliver med ét 
drivkræften og deres nysgerrighed og undren 
er derved med til at åbne undervisningen op.  

Den brille som vi har investeret i er en Pico 
brille. Til denne brille kan vi også bruge sko-
letube programmet Cospaces. Her kan ele-
veren skabe deres egne VR miljøer, som kan 
vises i brillerne. 

Undervisningseksempler:
Lad os rette blikket med historiefaget. 
Jeg har bl.a. arbejdet med Vikingetiden i VR. 
Her har jeg brugt forskellige VR film til at 
vise klassen hvordan livet var i denne perio-
de. Jeg tog dem med tilbage i tiden.
I en af timerne var fokus bl.a. på, hvordan 
vikingernes langhuse så nu. 
Til denne ene øvelse, havde jeg valgt en spe-
cifik film ud, som netop ville tage eleverne 
med på besøg i et langhus. Vi startede med at 
se filmen igennem. Derefter snakkede vi lidt 
om, hvad de havde set og oplevet på deres 
rejse tilbage til vikingetiden.

Herefter så vi filmen igen. Denne gang med 
et mere specifik fokus. Alle eleverne skulle 

vælge 3 ting ud, som kendetegnede Vikin-
getiden eller langhusene. Disse skulle tegnes 
på et langt stykke papir, som var rullet ud på 
gulvet. Fuldstændig fordybet gik alle eleverne 
i gang med opgaven. Der blev nærmest ikke 
sagt et ord, mens opgaven stod på. Roen blev 
kun overdøvet at musikken i filmen og lyden 
af brillerne der blev taget af og lagt på gulvet, 
når de skulle tegne. 

Efter hver VR undervisningstime, snakker jeg 
altid med klassen og deres lærer om, hvordan 
det havde været. 
Eleverne syntes selvfølgelig, at det havde væ-
ret fedt. Men da vi gik lidt mere ind i hvorfor 
det havde været fedt, pegede rigtig mange på 
roen som brillerne havde skabt. Roen gjorde 
at de bedre kunne forbyde sig. Ved at have 
briller på, skulle de kun forholde sig til hvad 
de selv så og de kunne bedre fokusere på 
detaljerne i filmen. De fik lavet de flotteste 
tegninger og plakaten som klassen havde fået 
lavet, brugte de efterfølgende til deres videre 
arbejde med Vikingetiden.

Jeg har også haft en klasse til at lave præsen-
tationer i VR. 
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De havde arbejdet med emnet racisme og 
skulle afslutningsvis lave en præsentation om 
emnet for klassen. Jeg fik lov til at låne 2 af 
grupperne, som fik muligheden for at lave de-
res præsentationer i VR.
De skulle arbejde i Xpandr. I Xpandr kan vi 
bl.a. indsætte forskellige hotspots og opstille 
spørgsmål.
Den ene gruppe bestod af 4 elever. To af disse 
var helt klassiske stille elever. For hvem det at 
fremlægge kræver overvindelse og øvelse.

Sammen med gruppen lavede vi en plan for 
deres VR præsentation. Et storyboard. De 
ville gerne bygget det op som en fortælling, 
hvor deres klassekammerater blev hovedper-
sonen og skulle træffe forskellige valg, ud fra 
hvad de havde lært i timerne. Ved hjælp af 
et 360 graders kamera filmede de forskellige 
scener til deres film.
I platformen Xpandr klippede de sceneren 
sammen og indsatte forskellige hotspots. 
Der kom de skønneste VR præsentationer ud 
af deres arbejde. 

Da grupperne havde præsenteret deres arbej-
de evaluerede vi det sammen. De var enige 
om, at det havde været vildt sjovt. De havde 
fundet en ro og en tryghed i, at kunne lave 
deres præsentation som en VR film. Fortæl-
lerammen som filmen skabe, gav dem mulig-
hed for at pakke nervøsiteten væk. De kunne 
være mere frie i deres arbejde og koncentrere 
sig om selve opgaven.

Fremtiden
Jeg har en drøm - en helt klar mission. VR 
skal være et naturligt arbejdsredskab i folke-
skolen. Alle skoler burde have et, eller flere, 
klassesæt med VR briller. Det skaber nogle 
helt nye og utrolig spændende måder at tæn-
ke undervisning på. 
Muligheden for, at kunne tage vores elever 
med på den mest fantastiske rejse og gøre 
læringen levende og bringe den helt tæt på, er 
utrolig enestående. 

Jeg er heldig, for jeg har oplevet, helt tæt 
på, hvilken forskel en VR brille kan gøre for 
eleverne. De elever, som normalt ikke siger 
noget i timerne, åbner pludselig op og begyn-
der at fortælle. 
Elever, der normalt er meget urolige, finder 
ro ved hjælp af brillen og bliver i stand til, at 
kunne koncentrere sig om undervisningen.
Uanset fag så er motivationen helt i top. 
Brillen fanger elevernes opmærksomhed og 
gør dem istand til, at kunne fordybe sig om 
opgaven. En VR brille lukker af for forstyrrel-
ser og ydre påvirkninger, hvilket skaber nogle 
bedre og roligere rammer for en udbytterig 
undervisning. 

VR er fremtiden. Et læringsrum uden fastlå-
ste rammer. Et læringsrum hvor alt er muligt.
At kunne åbne klasselokalet helt op og ser-
vere hele verden for vores elever, må da være 
den ultimative læringssituation. 
Det må være målet, at kunne gøre vores ele-
ver til aktive medspiller og give dem medan-
svar og ejerskab over klasserummet. 
Det kan vi med VR teknologien. 

VR er fremtiden. Vi skal blot turde tage med 
på rejsen ud i fremtiden. 

http://www.vrplatformen.dk/dn/
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Se tilbage, se lige ud, se frem og forstå sammenhængen

På Gyldendals fagportaler finder du elevaktiverende indhold til kulturfagene. 
Med en oplevende, undersøgende og producerende tilgang får eleverne 
perspektiv på og forståelse af verden omkring os – før, nu og i fremtiden. 
Videoer, billeder, podcasts, tekster og opgaver sikrer afvekslende forløb, 
som tilgodeser alle elever. Brug forløbene, som de er, eller vælg de  
aktiviteter, som passer til din undervisning.

Se forløbene til kulturfag på gyldendal-uddannelse.dk/fagportaler

Gyldendal Grundskole @gyldendal_grundskole Gyldendal Uddannelse

plevende

roducerende

ndersøgende

https://gyldendal-uddannelse.dk/fagportaler


Barnet, der blev smidt ud med 
badevandet

For lidt over 30 år siden sluttede den kolde 
krig. I hvert fald ifølge de fleste histo-

rikere. 1989 betød faldet af diktaturerne i 
Østeuropa og med Sovjetunionens endelige 
sammenbrud i 1991, at faren i Europa var 
drevet over. 
Forsvarspolitikken skiftede fra at være terri-
torial til at blive internationalt rettet. En ting 
fulgte dog ikke med, det civile beredskab, der 
skulle tage sig af borgerne i Danmark, blev i 
stor stil afviklet stille og roligt. Freden var jo 
sikret. Det betød desværre også, at sporene 
efter denne del af den kolde krig i vidt om-
fang forsvandt. 

Så hvordan kan man undervise i denne, lige 
så vigtige, del af den kolde krig? Det enk-
le svar er: meget let. Men hvordan nu det? 

Rundt omkring på skolerne vil der være 
mange muligheder for at finde spor efter den 
kolde krig. Ofte ting, der forekommer os så 
naturlige, at vi ikke opfatter dem som noget, 
der også kunne have andre funktioner. Men 
lad os begynde med de rester, eller hvad man 
skal kalde det, som ofte vil kunne findes på 
den enkelte skole. 

Afhængig af hvornår skolen er bygget, om-
bygget eller der er kommet tilbygninger til, 
vil der være spor at finde. Specielt Bered-
skabsloven af 1959 var med til at sikre udbyg-
ningen, da den placerede en række opgaver 
hos kommunerne. Kommunerne måtte der-
for for alvor til at finde egnede bygninger, der 
kunne have flere funktioner. På skoler bygget 
i 1950’erne vil man ofte kunne finde tænk-
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Af Morten Bergsøe, historiker  

Billede udlånt fra Dansk Koldkrigs Forening.



ningen, når man kigger på gange og i klas-
seværelser. Skoler med brede gange og brede 
døre ville ofte skulle bruges, hvis det drejede 
sig om indkvartering eller behandling af syge 
og sårede. Klasseværelserne ses typisk, hvis 
de ikke er bygget om, med ruder i dørene. På 
den måde var det muligt for få personer at 
overskue, hvad der foregik i de enkelte rum. 
Disse lokaler vil, normalvis, også være udsty-
ret med håndvaske for at sikre hygiejnen. De 
brede gange og døre ses i byggeri helt op til 
1980’erne, hvorefter det stille og roligt aftager. 
Man vil stadig kunne finde store åbne flader, 
hvis der vil kunne være mange mennesker på 
samme tid. 

Thomas Tram Pedersen fortæller i bogen 
”Kold krig” om, hvordan eksempelvis en 
skole i Slagelse allerede fra projekteringsfa-
sen var beregnet til at kunne rumme 12.000 
evakuerede. For at sikre, at dette kunne lade 
sig gøre, var der oprettet depoter med alt fra 
tæpper over legetøj til ligposer. Skolerne var 

også tænkt som en del af registreringen, ind-
kvarteringen og, ikke mindst, muligheder for 
bespisning af de mange personer. 

Mulighederne for at det kunne lade sig gøre, 
var ved at opbygge de store lagre af materiel 
og træne personalet i bespisning ved blandt 
andet store sportsstævner. Dem, der ikke 
boede i byerne, ville opleve de samme proble-
mer, hvis de blev udsat for angreb. De enor-
me folkemængder ville dog ikke være helt så 
udtalte, men derfor skulle der stadig findes 
planer, der kunne opfylde de samme behov. 
Civilbefolkningen ville kunne indkvarteres og 
ikke mindst bespises. I en del tilfælde skulle 
ombygninger af forsamlingshuse op at vende 
i Indenrigsministeriet, før man kunne gå i 
gang. Desværre er muligheden for at inddra-
ge forsamlingshusene stille og roligt forsvun-
det - men nogen steder er de der endnu.
 
Ikke kun på overfladen skulle skolerne an-
vendes. Kældrene var også tænkt ind i 
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Skolernes kældre, der var udset til beskyttelse har gennem mange år fungeret som depotrum - og muligheden for 
hurtigt at rydde dem og indrette som brugbare beskyttelsesrum kan synes uoverskuelig. De store åbne flader vil 
gøre det muligt at samle mange mennesker og sikre, hvis ikke man skulle være i beskyttelsesrummet, der skulle 
registreres og bespises, samt indkvarteres i klasselokaler.
Foto fra Nordenskov-Næsbjerg Skole



planerne, hvorfor de var bygget med ekstra 
tykke etageadskillelser. De store flader i de 
offentlige lokaler var ikke kun beregnet til 
den danske befolkning. For i forhold til de 
planer, der var gældende på daværende tids-
punkt, forventedes cirka 1 mio. flygtninge fra 
det nordtyske område. Forventningen var, at 
det var et af de første områder Sovjet ville gå 
efter. 

Den danske befolkning var på det tidspunkt 
omkring 4.5 mio. Både store og små sygehuse 
var i et vist omfang beregnet til at få udvidet 
kapaciteten. Peer Henrik Hansen beskriver i 
artiklen ”Kold krig i kælderen - hvis katastro-
fen ramte Ærø” om hvordan et glemt nødsy-
gehus dukkede op. Helt intakt, men med 
remedier der, på grund af alder, ikke længere 
var brugbare - en del smuldrede, da det blev 
pakket ud. Den samlede mængde udstyr var 
beregnet til, at der kunne opstilles to ekstra 
operationsstuer i sikrede lokaler. 

I Esbjerg lå der i kælderen, i det bedst sikrede 
område, et nødsygehus. Sygehuset havde eks-
tra stærke mure og stålværn og bestod blandt 
andet af en række operationsstuer. I dag er 
beredskabet blevet nedlagt, og rummene 
fungerer som en del af garderobesystemet til 
de ansattes arbejdstøj. Beredskabet stod klar 
både i lille og stor skala. Ikke kun de etab-
lerede hospitaler var udset til at blive brugt. 
På skoler stod sygehuse med materiel, som 
på Ærø, klar til brug. Hvilke skoler, der har 
været udpeget, har ændret sig gennem tiden, 
efterhånden som kommunerne byggede nyt, 
blev der flyttet til de nyeste, og bedst sikrede 
bygninger. 

I for eksempel Grindsted har denne form 
for beredskab flyttet plads, mindst tre gange. 
Kældre er gennem tiden blevet brugt til alt 
fra depoter til filmlokaler. Specielt det sidste 
var de velegnede til, da de var bygget, så der 
kunne slippe mindst muligt lys ind. Enten 
med intet lysindfald overhovedet eller tykke 

glasruder, der sad i en lyskasse For den sid-
ste model var det let at sætte bræddevægge 
op for ruderne, og derefter, eventuelt, fylde 
lyskassen op med sandsække. 
Skolernes vigtigste sikringsrum lå dog altid 
i et lokale, hvor der ikke var forbindelse til 
overfladen. I visse skolers kældre var kom-
munens lokale kommandocentral desuden 
placeret - men mere om det senere. 

Andre kældre, der kunne blive udnyttet på 
skoler, var cykelkældre, der var bygget efter 
samme principper. De var lette at rydde og 
kunne rumme store mængder mennesker. 
Det samme gjaldt parkeringskældre. I freds-
tid, hvor kældrene blev brugt til andre for-
mål, kunne man, efter ordre få 48 timer til at 
gøre lokalet klar. 

Det betød, at alle de genstande, der skulle 
findes frem, skulle være der i løbet af de 48 
timer, og at rummet naturligvis først skulle 
ryddes. Så på 48 timer skulle et rum ændres 
fra, for eksempel, depot til et fuldt udrustet 
sikringsrum. 

For de fleste elever, undtagen dem der deltog 
i tørsvømning, har svømmeundervisningen 
foregået i den lokale svømmehal. Også her 
var bygningen tiltænkt forskellige funktioner. 
De mange omklædningsfaciliteter og afvask-
ningsmuligheder, gjorde at man, i tilfælde 
af et angreb, ville have mulighed for, at klare 
afvaskningen af personer, der havde været 
udsat for radioaktivt støv eller andre følger af 
et angreb. Selve svømmebassinet rummede 
store mængder vand, som det i en nødsitua-
tion ville være muligt at bruge som reservela-
ger for brandslukning, hvis det offentlige net 
ikke havde mulighed for at levere de mæng-
der, der ville være brug for. 
Ikke alt var dog skidt under den kolde krig. 
De amerikanske soldater i Europa havde, 
da de var ankommet, et klart ønske, nemlig 
chokolade. Desuden skulle det helst være en 
bar, som amerikanerne kendte hjemmefra. 
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Ordet bar, anvendt i forbindelse med choko-
ladeprodukter, var på det tidspunkt ukendt i 
Danmark. De amerikanske tropper henvend-
te sig til Toms chokoladefabrikker for at få 
udviklet et produkt, der kunne leve op til de 
forventninger, en amerikaner stillede til et 
sådant produkt. Problemet var tildelingen af 
kakaobønner, der var rationerede. Da ønsket 
kom fra amerikanerne, blev problemet hurti-
gere løst end normalt. Det endte med Yankie-
baren. Yankie var bevidst stavet forkert, men 
det skabte alligevel senere problemer, da det 
under Vietnam-krigen blev anset som støtte 
til amerikanerne. 

Tyggegummifabrikken Dandy fik også, kort 
tid efter besættelsen, betydning, da et samar-
bejde med Dansk Røde Kors betød, at Han-
delsministeriet gjorde det muligt at fremstille 

to millioner pakker tyggegummi, der blev 
solgt for 50 øre, hvoraf Røde Kors fik 25 øre. 
Salget gav mulighed for, at danske astma-
børn kunne få et ophold i Norge. Så ganske 
almindelige nydelsesmidler er også et billede 
på, hvordan den kolde krig kom til at betyde 
noget i Danmark. 

Og så tilbage til skolernes og andre byg-
ningers kældre. Hvis kriser, eller i værste fald 
krig, skulle blive aktuel, havde hver kommune 
en kommandocentral. Når man kigger rundt 
i kældrene, vil man kunne se steder, hvor der 
har siddet kraftige metaldøre. Enkelte steder 
er dørene bevarede. Inde bag befandt kom-
munens kommandocentral sig. Et rum, som 
kun ganske få i det daglige, havde adgang til. 
Rummet, hvorfra kommunen skulle ledes, 
hvis katastrofen indtraf. 

Selvom Toms Yankiebar var et danskprodukt forsøgte man at markedsføre det som noget der kom fra USA, og 
ikke noget der var fremstillet i Danmark som et ønske fra amerikansk side. Den bevidste anvendelse af New 
Yorks skyline viste det meget tydeligt. Da Yankiebaren blev introduceret var der generelt i den danske befolkning 
en positiv stemning overfor amerikanske produkter hvilket her blev udnyttet.
Reklame udlånt af Toms Group A/S
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Afhængig af alderen på bygningen, og byens 
størrelse, havde rummene forskellige funkti-
oner. Men allerede fra begyndelsen var ud-
gangspunktet, at rummet skulle kunne bru-
ges i en måned. Derfor havde man sin egen 
strømforsyning, og den mængde brændstof 
det krævede for at holde den funktionsdyg-
tig. I senere udgaver fik anlæggene også egen 
vandforsyning. Et stort kort, hvorpå det var 
muligt at skabe sig et overblik over det om-
råde, man havde ansvaret for. Informationer 
blev skaffet fra række observationsposter 
rundt omkring, samt direkte telefonledninger 
til byens vigtigste installationer. Indberetnin-
gerne kom til en række telefonpassere, der 
sendte dem videre. At rummene skulle kunne 
bruges så længe, krævede også mulighed for 
sovemuligheder og toiletforhold. I tilfælde af, 
at det blev nødvendigt at tage kommando-
centralen i brug, ville lederne for de tekniske 
installationer i byen, primært el og vand, 
være tilstede sammen med politimesteren, 
den ledende læge for byen, samt borgmeste-
ren. Senere blev det de ledende chefer i kom-
munerne. 

På samme måder som hospitalerne, flytte-
de kommandocentralerne gennem tiden, 
og udstyret blev herved moderniseret. I dag 
er disse rum ofte lavet om til opholdsrum, 
legerum eller depoter. Hvis man som lærer vil 
vide mere, kan der findes en del i lokale årbø-
ger, både faglige artikler, men også personlige 

beretninger. For de mere hardcore, der gerne 
vil vise forskellen på nu og da, kan kommu-
nens tekniske forvaltning ofte finde tegninger 
og beskrivelser frem. Så mange spor efter den 
kolde krig er der stadig, oppe eller nede til 
højre eller venstre i hverdagen, men man skal 
vide, hvad man leder efter. For i glædesrusen 
i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 
90’erne forsvandt mange spor. 

Kilder 
Adsersen, Torkil. Kold krig og kiksekage. Arbejdermu-
seet, skoletjenesten: 2004. 
Bergsøe, Morten. Hvis krigen kommer - til Vejle. Vejle-
bogen 2012. 
Davis, Tracy C.. Stages of Emergency - Cold War 
Nuclear Civil Defence. Duke University Press: 2007. 
Hansen, Peer Henrik. Kold krig i kælderen: hvis kata-
strofen ramte Ærø. Ærø Museum: 2015.
https://slks.dk/fileadmin/publikationer/Kulturarv/
Kold_Krig_2014.pdf https://tomsgroup.com/en/
brand-sites/toms/products/yankie-bar/ https://tohan.
dk/samlemaerker/Dandy-gumlink-sadan-startede-det.
pdf 
https://www.information.dk/moti/2022/04/
maaske-paa-tide-vaekke-danmarkstophemmelige-bun-
kere-dvale-stoeve-planerne-kolde-krig-igen 
Oplysninger fra Rikke Kim Jung Rasmussen angående 
beredskabet på SydvestJysk Sygehus i Esbjerg. 
Reklamemateriale stillet til rådighed af Bagger-
Sørensen & Co A/S
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Da 7.a kom på danmarkskortet
Historiske film på et interaktivt kort på ’Danmark på film’ har inspireret 
en 7. klasse til at udforske København. I et undervisningsforløb om krop, 
historie og byrum har eleverne efterfølgende produceret deres egne små 
film og lagt dem på et danmarkskort.
Af Sara Prahl Larsen, projektleder i Arkiver & Digitalisering

Vi er på besøg på Søndermarksskolen på 
Frederiksberg. Det er torsdag og næst-

sidste dag i 7.a’s emneuge ’Min krop i byen’. 
Luften i klasselokalet er tyk af diskussioner, 
og på bordene står der computere med åbne 
redigeringsprogrammer. Bag en af dem sid-
der en flok drenge og lægger sidste hånd på 
en video, de få dage forinden har optaget på 
Vestre Kirkegård. 

Drengene medvirker selv i videoen, hvor de 
fortæller om kirkegårdens historie og viser, 
hvordan man som ung kan bruge de grønne 
arealer. ”Denne her kirkegård er altså Dan-

marks største,” lyder den pædagogiske intro-
duktion fra en af drengene i videoen. I næste 
nu ser man ham i fuld gang med at lave arm-
bøjninger på græsplænen foran indgangen.

Bag ved drengene står dansklærer Pernille 
Ovesen og følger med i redigeringsarbejdet. 
Det er hende, der har tilrettelagt emneugen. 
Hensigten er at gøre eleverne klogere på deres 
by gennem en kombination af geografi, histo-
rie, film og bevægelse:

”Eleverne skal blive nysgerrige på deres by-
rum. Hvad det rummer af aktiviteter, mulig-

En gruppe elever er ved at lægge sidste hånd på en film, de har optaget på Den røde plads på Nørrebro. 
Når filmen er færdig skal den ind på et danmarkskort, eleverne selv laver.

Side 16



heder og historie,” fortæller Ovesen, der fik 
idéen til emneugens udformning efter at være 
stødt på Det Danske Filminstituts historiske 
streamingsite Danmark på film og sitets in-
teraktive danmarkskort, hvor man kan finde 
historiske, dokumentariske filmklip fra slut-
ningen af 1800-tallet og frem til i dag.

Danmarkskortet inspirerede dansklæreren 
til at lave et forløb, hvor eleverne først skulle 
få en fornemmelse af byens ungdomshistorie 
ved at gå på opdagelse i de gamle filmklip fra 
København. Derefter er de blevet sat til at 
bygge videre på den historie ved at lave deres 
egne videoproduktioner om byens områder, 
som til slut skal placeres på et interaktivt 
kort, eleverne selv laver i PowerPoint.
”Når filmene kommer på et kort ligesom 
de historiske film på ’Danmark på film’, vil 
elevernes fortællinger smelte sammen med 
byens andre fortællinger til alle tider,” siger 
Ovesen.

”Forløbet skal gøre eleverne bevidste om, at 
byens historie ikke bare er alt det, der er sket 
i går og for fyrre år siden. Det er noget, de er 

med til at skabe her og nu,” siger Ovesen.

DE UNGE SKABER BYEN
Omkring sig kan dansklæreren fornemme 
kreativiteten summe.
”Åh, vi kunne gøre musikken meget mere 
episk,” siger en af drengene i en diskussion af 
lydsiden til deres film. Vil DR-serien ’Dan-
markshistorien’ mon passe bedst? Eller hvad 
med soundtracket til computerspillet ’Batt-
lefield’? Ved et andet bord diskuterer en flok 
piger, hvad der kunne have gjort deres ople-
velser og optagelser fra Fælledparken endnu 
federe.
"Forløbet skal gøre eleverne bevidste om, at 
byens historie ikke bare er alt det, der er sket 
i går og for fyrre år siden. Det er noget, de er 
med til at skabe her og nu."
- dansklærer Pernille Ovesen

”Jeg synes personligt, der burde være lidt 
færre fodboldbaner,” siger en af pigerne. ”Der 
kunne godt bare være flere bænke og stedet, 
hvor man kan hænge ud og slappe af.” Pernil-
le Ovesen er glad for at høre diskussionerne. 
De viser, at øvelserne får eleverne til at for-

Tanken bag forløbet 'Min krop i byen' er at give eleverne en bedre forståelse for deres by. Det får de ved at se 
arkivfilm fra byrummet og ved at lave deres egne små film om udvalgte områder.
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holde sig kritisk til byrummet og deres egen 
rolle som formidlere og brugere af byen:”De 
får forhåbentlig en fornemmelse af, at byen 
er dynamisk og noget, de jo selv er med til at 
skabe. De unge er deres by, deres bevægelser 
og handlinger er bybilledet. Et bybillede, der 
hele tiden forandrer sig”
For at lirke op på fornemmelsen for byens 
forandring, startede dansklæreren ugen med 
at lade 7.a. gå på opdagelse i de historiske 
filmklip af unge gennem tiderne på ’Dan-
mark på film’.

Her faldt de, blandt gamle skolefilm og by-
livsportrætter, blandt andet over et klip fra 
filmen ’Hudegrunden, Vesterbro' om en byg-
gelegeplads for byens børn i 1970erne. De så 
klippet sammen i klassen med en diskussion 
om tidens halvfjerserpædagogik, frisurer og 
sprogbrug til følge.

”De taler lidt grimt og hårdt,” havde en af 
pigerne forundret kommenteret efter klippet. 
En anden havde undret sig over brugen af 
ordet ’stodder’: ”Er det egentlig et ord, man 
stadig sådan bruger?”
De historiske film og klip med andre børn 
og unge gav eleverne en fornemmelse af, 
hvordan det var at være ung i en anden tid i 
bestemte kvarterer i København. Noget var 
anderledes, noget helt det samme. Og det der 
var normalt og smart dengang, er det måske 
ikke i dag.

”De historiske film kan som eksempler vise 
eleverne, at deres egne film også er små tids-
billeder,” reflekterer dansklærer, når hun ser 
tilbage på forløbet.
”Ved at se dem først opdager de, at det de 
siger og gør i høj grad er betinget af tid og 
sted. Hvis de tager deres egne film, som de nu 
laver, frem ved en reunion om 15 år, så vil de 
selv sige: ’Ej, så vi virkelig sådan ud dengang. 
Ligesom de gør om filmen fra 70’erne.”

MOD PÅ UDFORSKNING
Efter udforskningen af det virtuelle filmkort 
var eleverne klar til at gå på opdagelse i byen, 
som den ser ud i dag. Forinden besluttede de 
i fællesskab, at de ville lave film på Nørrebro 
og Vesterbro. Slet og ret fordi det var her, de 
fandt færrest historiske film med unge på 
’Danmark på film’.
"Det var måske et tilfælde, men vi synes, det 
kunne være sjovt at forsøge at lappe hullerne 
på danmarkskortet”, siger Pernille Ovesen.

Opgaven lød på at lave videoer, der både 
illustrerer stedets historie og udfoldelsesmu-
ligheder. Derudover kunne grupperne frit 
vælge, hvor de ville lave deres film, og hvor-
dan de skulle se ud. Nogle valgte områder, 
de kendte godt. Andre bevægede sig ud på 
mere ukendt territorium. Turene gik til alt fra 
Mjølnerparken over Fælledparken til Søn-
derboulevard. For mange var det lidt nyt at 
skulle tage ud på egen hånd.
”På mange måder var det også lidt en øvelse 
i selvstændighed og i at finde fra a til b,” siger 
dansklæreren. ”Det har været en udfordring 
for nogen bare at skulle tage metroen selv. 
Men nu hvor de har prøvet det, håber jeg, det 
har givet dem mod på og lyst til at udforske 
byen endnu mere.”

SOM PRIKKER PÅ KORTET
Resultatet af strabadserne åbenbarer sig nu 
i klasselokalet på Søndermarksskolen, hvor 
eleverne viser deres næsten færdige videoer 
frem for hinanden.

”Ej, hvor er I bare gode!” udbryder en af 
pigerne som reaktion på en video, hvor den 
karakteristiske røde murstensmur, der løber 
rundt om Vesterbros Skydebanehave, danner 
ramme om en historielektion efterfulgt af 
energiske fysiske udfoldelser og danseoptræ-
den i blændende TikTok-æstetik.
”Ved at sætte deres film på et kort markerer 
7.a., at også de er en del af den visuelle hver-
dagshistorie om Danmark. Præcist ligesom 
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alle de andre små film og klip med almindeli-
ge danskere, man ellers finder på danmarks-
kortet på ’Danmark på film’”
- dansklærer Pernille Ovesen

Pernille Ovesen er også ganske tilfreds – både 
med elevernes produktioner og emneugen i 
sin helhed. ”Jeg synes virkelig, de har været 
gode. Både til at lave film og reflektere over 
de film, de så.”

Som prikken over i’et mangler eleverne nu 
bare at lægge deres videoer ind på et hjem-
melavet interaktivt kort over København, 
der altså skal efterligne det, man finder på 
’Danmark på film’. Et lille, men vigtigt sidste 

skidt, der skal binde en knude på en vellykket 
emneuge.

”Kortet er den visuelle indgang til byen, 
som binder det hele sammen,” siger Pernille 
Ovesen. ”Ved at sætte deres film på et kort 
markerer 7.a., at også de er en del af den vi-
suelle hverdagshistorie om Danmark. Præcist 
ligesom alle de andre små film og klip med 
almindelige danskere, man ellers finder på 
danmarkskortet på ’Danmark på film’”

Besøget på Søndermarksskolen fandt sted i 
foråret 2021.
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 PRØV DANMARKSKORTET

Eleverne i 7.a. hentede inspiration til at 
lave egne kort med film fra det interak-
tive danmarkskort på 'Danmark på film'
• Gå på opdagelse på danmarkskortet

 BRUG DANMARK PÅ FILM I UN-
DERVISNINGEN

Vil du have mere inspiration til, hvor-
dan du kan bruge 'Danmark på film' 
i undervisningen? På 'Filmcentralen 
Undervisning' kan du finde lærervejle-
derninger og opgaver med de historiske 
film fra 'Danmark på film'. Materialet er 
gratis og målrettet både folkeskole- og 
gymnasieelever

Find materialerne her:
• Lærervejledning til Danmark på 

film – Til 3.-9. klasse i historie, sam-
fundsfag …

• Propaganda – Til gymnasiet i sam-
fundsfag, mediefag og historie

• Politisk ukorrekte film – Til gymna-
siet i samfundsfag, religion, dansk 
og histo…

• Fejlbombning eller fake news? Et 
materiale om propagandafilm under 
Besættelsen …

https://www.danmarkpaafilm.dk/danmark-paa-film/danmark-paa-film-kort
https://filmcentralen.dk/undervisning/danmark-paa-film-laerervejledning-0
https://filmcentralen.dk/undervisning/danmark-paa-film-laerervejledning-0
https://filmcentralen.dk/undervisning/danmark-paa-film-laerervejledning-0
https://filmcentralen.dk/undervisning/propaganda
https://filmcentralen.dk/undervisning/propaganda
https://filmcentralen.dk/undervisning/politisk-ukorrekte-film
https://filmcentralen.dk/undervisning/politisk-ukorrekte-film
https://filmcentralen.dk/undervisning/politisk-ukorrekte-film
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/fejlbombning-eller-fake-news
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/fejlbombning-eller-fake-news
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/fejlbombning-eller-fake-news


Historien om Kanslergadeforliget – 
dengang og i dag

Ud1 på de små timer mandag den 30. ja-
nuar 1933 blev repræsentanter fra rege-

ringspartierne Det Radikale Venstre og So-
cialdemokratiet enige om en storstilet politisk 
løsning på i alt 19 punkter2.  Tiltagene skulle 

1Det meste af artiklen bygger på min artikel: ”Kanslergadefor-
liget, Socialreformen 1933 og de parlamentariske mellemreg-
ninger”, Historisk Tidsskrift, 121: 2, 2021. Medmindre andet 
angives, kan alle litteraturhenvisninger findes her.
2Websiden https://www.kanslergadeforliget.dk/ er en guldgrube 
af oplysninger om forliget. Den er især henvendt til lærere og 
elever i folkeskolens øverste trin samt i gymnasiet. Arbejdermu-
seet har udviklet undervisningsmateriale til samme målgruppe, 
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2016/10/
Kanslergadeforliget_haeftet-2.pdf. Man finder et væld af 
artikler og kilder om forliget, tiden og krisepolitik generelt på  
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/kanslergadeforli-
get-og-dansk-politik-i-1930erne.

rette op på en tredobbelt samfundskrise, 
hvor måske helt op til 200.000 arbejdere gik 
arbejdsløse, arbejdsgiverne krævede en løn-
nedgang på 20 %, mens landbrugets største 
eksportmarked, Storbritannien, havde indført 
hårde toldlove. Forliget blev truffet hjemme 
hos den socialdemokratiske statsminister 
Thorvald Stauning. 

Det var højst usædvanligt, at politiske beslut-
ninger blev aftalt uden for Rigsdagen, hvilket 
understreger alvoren3.  Oprindelig havde tre 
politikere fra landbrugspartiet Venstre været 

3Tim Knudsen: Statsministeren, bind 2, København 2020, s. 
408.
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Af Christen Bonde, cand.mag., christenbonde@hotmail.com

Der bages rævekager. I al hemmelighed lukkes de inviterede Venstrepolitikere ind i Thorvald Staunings hjem 
i Kanslergade 10, mens den konservative leder John Christmas Møller surmuler i baggrunden. Satiretegning 
”Det er os” af Herluf Jensenius i Blæksprutten. Museet for Dansk Bladtegning.

https://www.kanslergadeforliget.dk/ 
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2016/10/Kanslergadeforliget_haeftet-2.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2016/10/Kanslergadeforliget_haeftet-2.pdf
mailto:christenbonde%40hotmail.com?subject=


med i forhandlingerne, men de gik, da de 
ikke længere kunne se en løsning.

De to vigtigste forligsresultater var en deva-
luering af kronen på godt 10 % til gavn for 
det eksportorienterede landbrug til, samt et 
forbud mod den lockout, som arbejdsgiver-
ne truede med. Lockout-loven forlængede 
overenskomsterne ét år og forbød strejke og 
lockout. Desuden planlagde man en række 
offentlige byggeprojekter til at afhjælpe ar-
bejdsløsheden. Det er mindre overraskende, 
at Socialdemokratiet havde øje for arbejder-
nes kår, men man havde øjensynligt også fået 
øjnene op for landbrugets betydning. Groft 
sagt, skaffede landbrugseksporten den efter-
tragtede udenlandske valuta, så industrien 
kunne importere de nødvendige råvarer4.  
Ved samme lejlighed vedtog politikerne en 
stor socialreform.  Reformen samlede 55 
love på socialområdet til blot fire samt gjorde 
stemmeretten universel, så den også gjaldt 
f.eks. arbejdsløse, der modtog økonomisk 
støtte fra det offentlige.  

Historien er kontrafaktisk. Venstre var med i 
forliget, der snart fik navnet Kanslergadefor-
liget efter statsministerens hjemmeadresse. 
Men ellers stemmer alle oplysninger. Rege-
ringen ville have fået lovforslagene vedtaget 
i Folketinget, hvor den havde flertal. Men 
indtil 1953 var der to parlamentariske kam-
re, og det gjorde forskellen. Spørgsmålet er, 
om forslaget var kommet levende igennem 
Rigsdagens førstekammer, Landstinget, hvor 
de borgerlige, Venstre og Det Konservative 
Folkeparti, sad på magten. På den ene side 
havde landboorganisationerne en måned 
tidligere udtalt, at de ville støtte ethvert for-
slag, der kom landbruget til gavn5,  hvilket 
man i dårligt kunne tillade sig at overhøre i 
4Jan Pedersen: Danmarks økonomiske historie 1910-1960, 
København 2009, s. 16-17; Mogens R. Nissen: ”Det nationale 
kompromis – Kanslergadeforliget i 1933”, Landbohistorisk Tids-
skrift, nr. 1, 2010, s. 57-63.
5Poul Hansen: ”Kriseforligenes tid”, i bd. 2 i: Oluf Bertolt, Ernst 
Christiansen & Poulsen: En bygning vi rejser. Den politiske 
arbejderbevægelses historie, København 1955, s. 218.

Venstre. Freden i Venstre var desuden truet 
af vrede landmænd, der sluttede sig sammen 
i Landbrugernes Sammenslutning (LS), en 
interesseorganisation. Derfor var det vitalt 
for Venstre at støtte forslag, der hjalp land-
bruget – endda når de kom fra den politiske 
ærkefjende. På den anden side ville Venstre 
helt sikkert have nedstemt den storstilede so-
cialreform, som betød så meget for Socialde-
mokratiet. Da Socialreformen (som den kom 
til at hedde i bestemt ental) første gang blev 
præsenteret i efteråret 1932, havde de borger-
lige skudt den ned. Nu da Venstre var med, 
undlod partiet at nedstemme Socialreformen 
i Landstinget, hvor de var det største parti. 
Til gengæld kunne landbrugspartiet præge 
forligsresultatet og fik velsagtens æren for alle 
tiltag til gavn for landbruget. Partierne behø-
vede hinanden. 

Denne artikel analyserer, hvad historike-
re og en enkelt journalist har skrevet om 
Kanslergadeforliget i en periode på 80 år. 
Jeg begrænser mig til synteser, da opgaven 
ellers ville være uoverskuelig. Mit bud er, at 
artiklens resultater også dækker monografier, 
artikler og undervisningsmateriale til folke-
skole og gymnasium. I den første halvdel af 
perioden ser man en udvikling i fortællingen 
om forliget. De er dog alle enige om, at for-
liget betød en større statslig indsats i sam-
fundsøkonomien. 

Siden har historikerne lagt sig fast på en do-
minerende (men ikke enerådende) tolkning 
med to-tre faste dele: Socialdemokratiet hav-
de hovedrollen, Kanslergadeforliget reddede 
demokratiet, og ifølge mange historikere blev 
kimene til velfærdsstaten lagt ved samme 
lejlighed. Før konklusionen og perspektive-
ringen – der følger det socialdemokratiske 
spor frem til i dag – diskuterer jeg, om Kans-
lergadeforliget overhovedet fik det danske 
demokrati sporet ind på ret kurs i 30´ernes 
politiske bølgegang. Det tror jeg ikke.
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De første tolkninger – Hans Jens udstikker 
vejen
Før Kanslergadeforliget har fået sit eget navn, 
optræder det som en brik i en større historie 
i hos Hans Jensen i Schultz Danmarkshistorie 
fra 1943. Beskrivelsen er kort: at ”Venstre ef-
ter et Valgnederlag gik paa Forlig med Social-
demokratiet.” Når Venstre var den aktive part, 
og ikke regeringen, hang det sammen med, at 
landbruget stadig var landets hovederhverv. 
Videre går det, at ”Forligets Frugter blev 
Indførelse i Danmark af et omfattende plan-
økonomisk System med Baggrund i de meget 
svære Vilkaar, der var blevet for den danske 
Landbrugseksport.” Begrebet planøkonomi 
betød næppe det samme herhjemme, som 
det gjorde i Sovjetunionen. Men den liberale 
Hans Jensen har ikke opfattet begrebet posi-
tivt. Forligets frugter blev sødere, når det blev 
set i lyset af andre hændelser fra samme årti. 
De ideologiske albuer på Danmarks to største 
partier blev afhøvlet. Venstre måtte bide i det 
sure æble og opgive liberalismen for at redde 
landbrugseksporten. Socialdemokratiet mi-
stede på deres side partiets ideologiske lede-
stjerne, da Hitler udslettede Tysklands store 
socialdemokratiske parti. Det danske lillesø-
sterparti måtte i stedet ”stærkere end tidligere 
[…] fremhæve sin Samhørighed med den 
danske Nation.” Omvendt kunne Socialde-
mokratiet benytte historien om forliget som 
en retorisk hammer over for kommunisterne: 
Det gjaldt om at stå sammen i dansk politik, 
hvis man skulle undgå den splittelse, der hav-
de bragt nazisterne til magten i Tyskland og 
udslettet hele venstrefløjen.

Partierne kom – for det andet – endnu tæt-
tere på hinanden i forhandlingerne om en ny 
grundlov, der skulle afskaffe Landstinget. Her 
måtte de gå på kompromis med hinanden, 
om end vælgerne til syvende og sidst ned-
stemte resultatet. Som det tredje trin på kon-
sensusstigen mener Hans Jensen, at de fire 
gamle partier – Socialdemokratiet, Venstre, 
Det Konservative Folkeparti og Det Radikale 

Venstre – langt hen ad vejen var blevet enige 
både national- og socialpolitisk allerede før 
verdenskrigen nåede Danmark. 

Ifølge en senere historiker skulle Hans Jen-
sens tolkning knytte bånd mellem 1930´erne 
og samtiden, han skrev i. Danmark var ble-
vet besat af nazisterne og regeret af en sam-
lingsregering med repræsentanter fra de fire 
nævnte partier. Tolkningen skulle bygge bro 
og skabe sammenhæng for læseren: de orga-
niske tråde i landets udvikling blev ikke revet 
over med besættelsen. Schultz Danmarkshi-
storie udfyldte et stort behov for dette. Kon-
sensushistorien lever i bedste velgående den 
dag i dag hos mange historikere, hvor Kans-
lergadeforligets betydning rækker mange 
årtier frem i tid. 

Kanslergadeforliget optræder endnu en gang 
i Schultz Danmarkshistorie. Mens Hans 
Jensen skrev om politik og kultur, tog Finn 
T.B. Friis sig af økonomi og samfund. Mange 
emner optræder derfor to gange med forskel-
lige tolkninger. Hos Finn T.B. Friis indgår 
Kanslergadeforliget, som nu har fået sit eget 
navn, som det mest omfattende i rækken af 
start-30´ernes kriseforlig. Han fremhæver 
to emner ud af de 19 forligspunkter – lock-
out-loven og devaluering af kronen – som 
særligt betydningsfulde, og det er også dem, 
som alle fremtidige historikere koncentrerer 
sig om. Denne type forlig, hvor landmænd og 
arbejdere vendte fælles front mod krisen, så 
man også i Norge og Sverige i de samme år, 
oplyser Finn T.B. Friis afslutningsvis.

Man finder en køligere modtagelse af Kans-
lergadeforliget hos Erik Rasmussen i Histo-
rikergruppens Danmarks historie (1951). 
Forliget var en politisk studehandel. Og ikke 
en særligt vellykket af slagsen. Erik Rasmus-
sen fremhæver, uden at forklare hvorfor, at 
nedskrivningen af kronens værdi til gavn for 
de eksporterende landmænd ville ramme hele 
samfundet og gøre alle varer dyrere. I øvrigt 

Side 22



Side 23

steg eksporten ikke som forventet, men på 
grund af de nye bureaukratiske ordninger 
indført sammen med forliget blev det mere 
besværligt at være landmand – ”frihandelens 
og den frie konkurrences tid var forbi.” Erik 
Rasmussen var heller ikke synderligt impo-
neret over lockout-loven, der ligeledes forbød 
arbejderstrejker i det år, den gjaldt. Lock-
out-loven var i strid med Septemberforliget 
fra 1899, hvor arbejdsmarkedets parter selv 
fastsatte løn og arbejdsvilkår uden politiker-
nes indblanding. Septemberforliget var en 
hjørnesten for arbejderbevægelsen, og arbej-
derne var forståeligt nok vrede og skuffede. 
Kanslergadeforliget optræder igen længere 
fremme i bogen under afsnittet ”Problemer 
for demokratiet”, da sådanne storstilede poli-
tiske indgreb ”gjorde rigsdagspolitik indviklet 
og uoverskueligt”. De banede, mener han, 
vej for, at embedsmændene fik større betyd-
ning på bekostning af de folkevalgte, der ikke 
kunne være inde alle detaljer, ligesom inte-
resseorganisationerne fik friere spil til at pleje 
deres egne interesser6.  

I vadestedet – den socialdemokratiske tolk-
ning
Internt i arbejderbevægelsen var man ikke 
begejstret for Kanslergadeforliget7.  Da Thor-
vald Stauning fremlagde resultaterne for den 
socialdemokratiske rigsdagsgruppe, måtte 
han bruge sin bedste overtalelsesevne. Alli-
gevel stemte en håndfuld imod, og ”en del” 
stemte blankt8.  Kernevælgerne var også delte. 
Ved det første Folketingsvalg efter forliget fik 
Socialdemokratiet sit bedste valg nogensinde 
med 46 % af stemmerne. Partiet havde for al-
vor fået fat i den voksende funktionærstand. 
Men resultatet var blevet endnu bedre, hvis 
det ikke havde været for Kanslergadeforli-
get. Partiet mistede mange arbejderstemmer, 
6Erik Rasmussen: ”Det folkestyrede Danmark, i bd. 2 i: Histo-
rikergruppen (red.): Danmarks historie, København 1951, s. 
342-43.
7Henning Grelle: Thorvald Stauning. Demokrati eller kaos. En 
biografi, København 2008, s. 338f.
8Hans Lyngby Jepsen: Stauning. En biografi, København 1979, 
s. 309.

blandt andet i København, Esbjerg og Aar-
hus. Omvendt havde partiets ledelse og parti-
ets vigtigste avis, Social-Demokraten, allerede 
dagen efter udråbt Kanslergadeforliget til en 
kæmpe sejr for arbejderpartiet. Et halvt år 
senere, i efteråret 1933, indskærpede den so-
cialdemokratiske toppolitiker Julius Bomholt, 
at Kanslerfadeforliget ligeledes var en stor 
sejr for demokratiet9. 

I den socialdemokratiske partihistorie En 
bygning vi rejser (1955) forsøger journalist 
Poul Hansen at bygge bro over de modstri-
dende tilgange10.  Anskuet fra den negative 
vinkel var de umiddelbare følger problemati-
ske for såvel arbejdsgivere som -tagere i indu-
stri og byerhverv. Dels blev importen af råva-
rer dyrere på grund af kronenedskrivningen, 
hvilket magtfulde interesseorganisationer 
såsom Industrirådet, Dampskibsrederifor-
eningen og Grosserer-Societet protesterede 
over. Dels blev arbejdernes realløn udhulet. 
Poul Hansen antyder, at en stigende inflation 
på grund af den nye valutakurs havde skyl-
den. Hertil kom at forliget havde brudt med 
arbejdsmarkedets grundlov: ”Det var jo hel-
ler ikke akkurat traditionel socialdemokratisk 
politik at forbyde strejker og lockouter,” kon-
staterer Poul Hansen, hvorefter han forsvarer 
beslutningen med, at det kunne være gået 
langt værre, hvis arbejdsgiverne enten havde 
lockoutet arbejderne i en længere periode 
eller fået gennemført kravet om 20 % lønned-
gang11. 

Men når alt kommer til alt, har Poul Hansen 
mest positivt at sige. Det har sat sit afgørende 
præg på historieskrivningen lige siden, når 
han hæver Kanslerforliget op i den storpo-
litiske liga:  ”I Norden valgtes samarbejdets 
og den konstruktive krisepolitiks vej – i 

9Socialisten, 1933, nr. 7, s. 233, 236.
10For/imod diskuteres også i: Karin Hansen & Lars Torpe: So-
cialdemokratiet og krisen i 30´erne, Århus 1977, s. 138-50.
11Poul Hansen: ”Kriseforligenes tid”, i bind. 2 i: Oluf Bertolt, 
Ernst Christiansen & Poulsen: En bygning vi rejser. Den politi-
ske arbejderbevægelses historie, København 1955, s. 226.



Tyskland overlod man magten til et parti, 
der havde terroriseret sig frem og som skulle 
overvinde krisen ved oprustning og aggres-
sion!” Her bliver forliget et eksempel på den 
dansk-nordiske Sonderweg, hvor det hos de 
ovenfornævnte forgængere kun blev set som 
tids- og konjunkturbestemt problemknus-
ning. Det hjemlige forlig bliver et pragma-
tisk alternativ til den kontinentaleuropæiske 
higen efter diktaturet. 

Dernæst var Kanslergadeforliget en stor sejr 
for det danske samfund som helhed, da det 
fik løst op for alvorlige kriser i form af land-
brugets eksportproblemer og situationen på 
arbejdsmarkedet, bl.a. med store offentlige 
projekter til at udbedre den store arbejds-
løshed blandt byggearbejderne. Derfor kan 
Poul Hansen med tilslutning citere Thorvald 
Staunings patosfyldte ord til avisen Politiken: 
”Jeg har som de øvrige, der deltog i forhand-
lingen, set bort fra en og anden principiel 
opfattelse; thi jeg så tidens alvor. Jeg vidste, 
at folket stod foran katastrofen, og her gjaldt 
det om at handle frygtløst og sikkert.” Og selv 
om Socialdemokratiet havde givet en række 
indrømmelser, mens landbrugspartiet Ven-
stre havde skummet fløden, var forliget ifølge 
Hansen en sejr for arbejderpartiet på den 
lange bane. Venstre havde givet staten lov til 
at intervenere i samfundsøkonomien mere 
dybtgående, end man hidtil havde set. 

Historien om Kanslergadeforliget i den Poul 
Hansens’ ske aftapning passer som fod i hose 
i efterkrigstidens grundfortælling om arbej-
derpartiet. Det er – mener Claus Bryld – en 
udlægning af historien om partiet, hvor ”den 
socialdemokratiske bevægelse altid har været 
teoretisk udogmatisk, demokratisk, realpo-
litisk, virkelighedstro, fredeligt reformistisk, 
indstillet på at samarbejde med alle undtagen 
nazister og kommunister samt ikke mindsk – 
dansk.”     

Velfærdsstaten grundlægges – Erik Ras-
mussen, 2
Mens Erik Rasmussens tolkning af Kansler-
gadeforliget fra 1951 er den mest kritiske, jeg 
har fundet, er hans tolkning fra midten af 
1960´erne omvendt blandt de allermest posi-
tive. Forliget er blevet en stjernestund i dansk 
politisk historie. Erik Rasmussen er udmær-
ket klar over de problematiske aspekter – han 
tilføjer endda lidt om utilfredsheden hos både 
arbejdere og bønder og kæder det sammen 
med en diffus, brok-agtig demokratikritik i 
samtiden – men de positive aspekter over-
stråler kritikken med mange lumen. Rasmus-
sen tillægger Kanslergadeforliget langt større 
betydning end hidtil, hvilket står klart efter 
en sammenligning med Hans Jensen. Sidst-
nævnte er færdig med Kanslergadeforliget 
efter seks-syv linjer, mens grundlovsdebatten 
1936-39 får lov til at fylde fem sider. Hos Erik 
Rasmussen er forholdet omvendt. Grund-
lovssagen optager kun en enkelt side, mens 
Kanslergadeforliget breder sig ud over i alt 16 
sider i hans bind i forlaget Politikens populæ-
re Danmarks historie, Velfærdsstaten på vej 
1913-1939 (1965). 

Ud over en række nye detaljer og betoninger 
tegner Erik Rasmussen et velkendt billede, 
der sætter situation i relief: Fordi krisen ram-
te både bønder og arbejdere, greb den dybt 
ind i det danske samfund. De alarmerende 
arbejdsløstal blandt industriarbejderne og det 
eksporttrængte landbrug var kun overfladen. 
Under den var hele familier uden købekraft, 
hvilket igen spredte sig som ringe i vandet til 
håndværkere, søfolk, handlende osv. Oveni 
truede dels nye, besværlige britiske toldlo-
ve, dels en lockout-trussel med at gøre det 
hele endnu værre. Hovedløsningerne kender 
vi – devaluering og lockout-lov – men Erik 
Rasmussen sætter en tyk streg under den 
pragmatisme og krisebevidsthed, som forligs-
partierne udviste. Både Venstre og Socialde-
mokratiet strakte sig langt, måske mest det 
sidstnævnte parti. Der er ingen tvivl om, at 
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Rasmussen var kommet til den konklusion, 
at Kanslergadeforliget havde reddet landet 
fra kaos – socialt, økonomisk og politisk. 
Han viderefører Poul Hansens tanke om en 
Sonderweg: Havde de danske politikere ikke 
handlet i tide, kunne det have fået politiske 
konsekvenser, ligesom det gjorde i Tyskland. 
At staten kom til at fylde mere i samfunds-
økonomien end tidligere var uforudset, 
mener Erik Rasmussen, om end Socialde-
mokratiet nok havde nemmere ved at sluge 
kamelen end Venstre. Men han tilføjer, at 
Kanslergadeforliget også fik en anden dybt-
gående virkning. Som tidligere nævnt vedtog 
man en Socialreform sammen med det øko-
nomiske forlig. Den udbygning af forsorgs-
staten, som Rasmussen ser i Socialreformen, 
førte sammen med statens udvidede rolle til 
saftige græsgange. Velfærdsstaten var, skriver 
han, ”i færd med at udfolde sit væsen.” Han 
fortsætter: ”En ny opfattelse af, hvad der var 
det politiske livs indhold og formål, var ved at 
befæste sin sejr.”  

Krisen kradser, demokratiet styrkes – Tage 
Kaarsted
”Det så i sandhed sort ud,” skriver Tage 
Kaarsted i De danske ministerier (1977) om 
situationen i januar 1933. Grundtrækkene i 
Kaarsteds fortælling om det politiske forlig og 
de økonomiske løsningsforslag er genkende-
ligt, ændringen er i perspektivet. Mens Poul 
Hansen og Erik Rasmussen (1965) antydede, 
at krisen ikke kun var samfundsøkonomisk, 
men at dramatikken også var at finde på 
Christiansborg, er det dobbelte kriseper-
spektiv helt tydeligt hos Tage Kaarsted. LS 
pressede Venstre fra en ikke-liberalistisk 
højreposition, mens kommunisterne gjorde 
deres bedste for at gøre livet surt for social-
demokraterne ved at hidse arbejderne op. 
Nazismen blev stærkere dag for dag i Tysk-
land, mens den økonomiske krise ramte både 
bønder og arbejdere. Den dystre situation 
herhjemme og det tunge ydre pres fik hevet 
de politiske partier til forhandlingsbordet. 

Tage Kaarsted mener derfor, at Kanslergade-
forliget først og fremmest må forstås som en 
konsolidering af demokratiet: ”I Danmark 
styrkede Kanslergade-forliget vor besindige 
og ligevægtige kansler og dermed det parla-
mentariske demokrati.” 

Sammenligner man Erik Rasmussens tolk-
ning fra 1965 med Tage Kaarsteds ditto, 
springer to forskelle i øjnene: Erik Rasmussen 
opfatter Kanslergadeforliget (inkl. Socialre-
formen) som roden til velfærdsstaten, mens 
Tage Kaarsted betegner forliget som en mile-
pæl i demokratiets historie. Hos førstnævnte 
er fremskridtsoptimismen, når alt kommer 
til alt, i højsædet, mens krisestemningen er 
up-front hos Kaarsted. Man kan forklare tolk-
ningsforskellene ved at se på tiden, de hver 
især blev skrevet i. Erik Rasmussen skrev i 
1960´erne, hvor samfundsøkonomien blom-
strede; Tage Kaarsted satte pennen til papir 
et årti senere, hvor samfundskrisen kradsede 
som følge af Oliekrisen i 1973. Senere samme 
år var politiske system blevet rystet ved det 
såkaldte Jordskredsvalg, hvor det gammel-
kendte, stabile partibillede blev opløst med 
mange nye partier i Folketinget. Samtidige 
politiske kommentatorer mente, at demo-
kratiet var i krise og behæftet med alvorlige 
fejl – ligesom mange havde gjort det tilbage i 
30´erne. 

Erik Rasmussen ledte efter de historiske 
rødder til den velfærdsstat, der så dagens lys, 
mens han skrev; Tage Kaarsted søgte efter 
oprindelsen til det stabile demokrati, han var 
vokset op med – begge historikere fandt svar 
i Kanslergadeforliget. Tage Kaarsteds påstand 
om, at forliget fra januar 1933 er ”bevis på, 
at det parlamentariske demokrati også kan 
fungere under krise,” må derfor ses som hans 
forsøg på at berolige såvel sig selv som hans 
læsere. 

Midtvejsopsamling 
De store forskelle mellem de tidlige udlæg-
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ninger af Kanslergadeforliget springer i øjne-
ne. Fra midten af 1950´erne og de næste to 
årtier frem i tid tager fortællingen form, hvor 
grundtrækkene bliver lagt fast. Groft sagt 
bevæger de senere tolkninger – fra ca. 1980 
til i dag – sig mellem fire ringhjørner: Hans 
Jensens konsensusfortælling, Poul Hansens 
Sonderweg-fortælling og tolkningerne fra 
hhv. Erik Rasmussen (1965) (velfærdsstat) og 
Tage Kaarsted (demokratikonsolidering/-red-
ning). Alle fire er opbyggelige, og historiker-
ne henter som regel inspiration i flere af dem. 
Med få undtagelser kondenserer historiker-
ne fremover fortællingen med korte strøg 
og vidtrækkende tolkninger, mens sigende 
detaljer, tvetydigheder og diskussioner glider 
ud. Således hører vi sjældent om de negative 
aspekter som plagede Poul Hansen og optog 
Erik Rasmussen i 1951-bogen. Kanslergade-
forliget er blevet en stjernestund i dansk poli-
tisk historie. Samfundsdebattør Christopher 
Arzrouni har en pointe, når han skriver, at 
historien ”om Kanslergadeforliget er [blevet] 
… en del af den danske politiske mytologi.”
Fortællingen om Kanslergadeforliget ser man 
i tre versioner. Den første siger, at Kanslerga-
deforliget reddede/-konsoliderede demokra-
tiet eller i hvert fald er en overordentlig vigtig 
brik i en Sonderweg-historie. Den anden 
tolkningsmodel tilføjer, at Kanslergadeforliget 
og/eller Socialreformen i øvrigt også var en 
grundsten i velfærdsstaten. Den tredje tolk-
ningsskabelon ser mere kritisk på det histo-
riske forløb og/eller historikernes udlægning 
af dette. De tre skabeloner er flettet sammen 
i kronologisk forstand. Derfor vil den sidste 
halvdel af den historiografiske analyse se bort 
fra, hvornår tolkningerne er skrevet.   

Demokratiet i offensiven
Bo Lidegaard leverer i Kampen om Danmark 
1933-1945 (2005) den mest skarpskårne 
udlægning af Kanslergadeforliget, jeg kender. 
Han mikser så at sige en konsensusfortælling 
med en demokratifokuseret fortælling. Poli-
tikerne var i start-30’erne – skriver han – helt 

på det rene med, at det ville få alvorlige følger 
for den demokratiske styreform, hvis de ikke 
viste handlekraft som modsvar til demokra-
tifjendernes sirenesang. Kanslergadeforliget 
var tidens vigtigste brik i denne kamp, det 
var ”de parlamentariske partiers modoffensiv 
over for den politiske radikalisme.” Forligets 
virkning gik langt ud over det historiske 
øjebliksbillede, da det skabte grundlaget for 
vores berømmede konsensusdemokrati – her 
blev ”den sociale kontrakt” underskrevet. An-
tidemokrater var fra nu af dømt ude af fælles-
skabet, ”den danske vej”.

Tim Knudsen vier en del plads til forliget 
i andet bind af bogserien Statsministeren 
(2020), hvor hans tolkning på mange måder 
uddyber Bo Lidegaards kondenserede tolk-
ning. Vi genser både konsensusfortællingen 
(forliget var en forløber for, hvad der senere 
kom til at hedde ”det samarbejdende folkesty-
re”) og forsvaret af demokratiet (”alle risike-
rede at tabe til antiparlamentariske kræfter, 
hvis de ikke nåede til resultater”). Kort sagt, 
forliget ”hæmmede, at gårdmænd søgte over 
i reaktionære antidemokratiske grupperinger, 
og at arbejderne søgte over i kommunismens 
rækker.” Oplysningen om, at avisen Soci-
al-Demokraten kort efter forligets indgåelse 
forsøgte at mytologiserede det med alle kræf-
ter, peger i retning af, at der var et element 
af politisk retorik forbundet med hele sagen. 
Desværre undlader Tim Knudsen at dykke 
dybere ned i emnet, men vi genser jo den 
kritiske vinkel nedenfor. 

Krisen satte – fremgår det af værket Danmark 
besat. Krig og hverdag 1940-45 (2005), der er 
skrevet af tre historikere – ”nye standarder for 
krisepolitik.” En af disse nye standarder var 
det politiske potentiale. Overfor ”parlamen-
tarismens kritikere og dem, som tvivlede på 
styreformen” stod Kanslergadeforliget som ”et 
tegn på det demokratiske Danmarks hand-
lekraft og dets evne og vilje til at løse store 
samfundsmæssige problemer på trods af 

Side 26



tidens dybtgående interesse- og klassemod-
sætninger.”

En anden variant af den demokratifoku-
serede tolkning er, hvad jeg har kaldt Son-
derweg-tanken. Afsættet er som bekendt 
tidssammenfaldet mellem Kanslergade-
forliget og valget af Adolf Hitler til tysk 
kansler. Denne tolkningstype fokuserer på 
dikotomierne Danmark-Kontinentaleuropa, 
demokrati-diktatur, Stauning-Hitler. Klare 
modstillinger med betydelig argumentations-
retorisk rækkevidde. I sit bind af Politiken og 
Gyldendals Danmarkshistorie (1991) drager 
Tage Kaarsted på tilbagetog fra den demo-
kratireddende/-konsoliderende tolkning, 
som han mere end nogen anden grundlagde 
halvandet årti tidligere. Omvendt kan han 
ikke slippe tanken helt, så nu lyder det mere 
forsigtigt: ”Den heldige gennemførelse … gør 
det berettiget at se Kanslergadeforliget som 
et sindbillede på den danske kriselovning i 
1930´erne. I Tyskland overtog Hitler samme 
dag magten, og Tyskland bevægede sig mod 
diktatur. Samtidig flikkede Danmark et parla-
mentarisk bæredygtigt forlig sammen.”
I Ole Feldbæks et-binds danmarkshistorie fra 
2004 påpeger han, at den historiske baggrund 
var ”et Europa i splid med sig selv.” Italien var 
allerede et diktatur, Tyskland var på nippet 
til at blive det, mens det ”gærede” i mange 
andre lande. I Danmark stod man overfor en 
omfattende samfundskrise, men politikerne 
tog hånd om situationen. Det fremgår det af 
sammenhængen, at de reddede demokratiet 
ved denne lejlighed. ”Samme dag fik Tysk-
land en ny kansler. Den nazistiske Führer 
Adolf Hitler.”

”I syd tonede diktaturerne frem, i Danmark 
skabte de folkevalgte et forlig, der langt fra 
løste de store økonomiske og sociale mod-
sætninger under krisen, men dog mildnede 
den sociale nød og skabte politisk stabilitet,” 
hedder det i Arbejdernes historie i Danmark 
(2007). Modstillingen er klar, selv om det 

åbenbart er indforstået, at diktaturerne ikke 
havde skyggen af et socialt ansigt eller poli-
tisk stabilitet for øje – måske er påpegningen 
ordkløveragtig, men den siger noget om den 
retoriske kraft i Sonderweg-modstillingen.

Demokrati og velfærdsstat
I Europas ansigter (1998) giver Uffe Øster-
gård Kanslergadeforliget æren for at forhin-
dre, at udviklingen herhjemme ikke gik som 
i Tyskland, hvor nazisterne kom til magten 
på baggrund af politisk kaos. I Danmark 
kunne partierne samarbejde hen over den 
politiske midte: ”Dette samarbejde dæmmede 
politisk op for såvel kommunismen … som 
forskellige højrepopulistiske og nazistiske 
bevægelser.” I Danmark var især Socialde-
mokratiet bærer af den politiske konsensus-
kultur; i Tyskland udraderede nazisterne det 
socialdemokratiske parti. Desuden ser Uffe 
Østergård Kanslergadeforliget som velfærds-
statens grundsten, desværre uden at uddybe 
synspunktet. 

I sit bidrag om perioden 1914-45 i antologi-
en En danmarkshistorie (2021) regner Bertel 
Nygaard på tilsvarende vis Kanslergadefor-
liget som ”et vendepunkt” i opbygningen af 
velfærdsstaten. Sammen med tidens andre 
krisetiltag kan forliget ”ses som en politisk 
bekræftelse af de gamle partiers vilje til ind-
byrdes samarbejde hen over midten for at 
undgå sociale uroligheder og politiske ekstre-
mer.” Formuleringerne er bløde og forsigtige 
(”ses som”, og hvad er ”et vendepunkt” egent-
lig for noget?) sammenlignet med f.eks. Erik 
Rasmussen (1965) og Tage Kaarsted (1977), 
men meningen er klar. 

Mens Uffe Østergård og Bertel Nygaard tilsy-
neladende ser Kanslergadeforliget og Social-
reformen som to sider af samme sag, skelner 
andre historikere skarpt mellem de to poli-
tiske tiltag. I Historien om danskerne (2007) 
anser Knud J.V. Jespersen Kanslergadeforli-
get som ”et af de mest skelsættende politiske 
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forlig i nyere historie.” Ideologiske knaster og 
albuer blev slebet mindre skarpe af det ud-
strakte samarbejde mellem partierne på tværs 
af den politiske midte. Samarbejdet sikrede, 
at Danmark ”kom gennem 1930´ernes stor-
me med demokratiet og parlamentarismen i 
behold.” Når det gælder Socialreformen, var 
tankerne bag ”retningsgivende for udform-
ningen af den senere danske velfærdsstat.”

I bogserien Dansk velfærdshistorie er det 
også tydeligt, at vi taler om to vidt forskellige 
ting, når Socialreformen og Kanslergadefor-
liget optræder hver for sig i forskellige bind. 
Mens Socialreformen nærmest optager hele 
andet bind (2011) – det var en vigtig brik i 
opbygningen af den danske socialstat – op-
træder Kanslergadeforliget for en kort be-
mærkning i tredje bind (2012). De politiske 
implikationer var omfattende, og resultatet 
fik store ideologiske følger for både Venstre, 
der måtte opgive sin liberalistiske linje, og for 
Socialdemokratiet. Ved sidstnævnte blev den 
socialistiske målsætning – mener forfatterne 
– omdirigeret til at ”kontrollere og i virke-
ligheden regenerere kapitalismen, samtidig 
med at den sociale tryghed blev udbygget og 
demokratiet konsolideret.”    

Men de ovenfornævnte bidrag i dette afsnit 
er enige om forligets store betydning for både 
demokrati og velfærdsstat, ser afsnittets sidste 
bidrag mere neddæmpet på sagen. I sjette 
bind af Dansk socialhistorie (1980) skriver 
Ingrid Henriksen om ”velfærdspolitikkens 
gennembrud” i 1930´erne. Årsagerne var 
mange, ud over Socialreformen opregner 
hun bl.a.: progressiv skoledebat, demografisk 
udvikling, stigende omsorg til mødre og børn 
fra det offentliges side og arbejdsløshedsbe-
kæmpelse (hvor Kanslergadeforliget kun var 
en enkelt brik). Kanslergadeforliget bliver ta-
get op til separat behandling af hendes med-
forfatter Svend Aage Hansen. Hans bidrag 
optræder i næste afsnit.

Kritik og retorik
Fortællingen om Kanslergadeforliget ”be-
kræfter et billede af os selv som noget nær 
verdensmestre i demokrati,” skriver Niels 
Wium Olesen i andet bind i Historien om 
Danmark (2017), der fulgte DRs populæ-
re Tv-serie af samme navn12.  På den ene 
side var man i S-R-regeringen klar over, ”at 
hvis man ville undgå den antidemokrati-
ske smitte i Danmark, måtte det politiske 
system levere resultater.” På den anden side 
stiller Niels Wium Olesen sig tvivlende over 
for, at forliget – som mange historikere me-
ner – skulle være udtryk for en særlig dansk 
politisk konsensuskultur, for slet ikke at tale 
om at forliget skulle være kommet til verden 
med det noble formål at redde demokratiet. 
Forhandlingerne var hårde, og der blev ikke 
givet ved dørene. Ville man have noget, måtte 
man give andet. Men de danske politikere var 
trods alt i stand til at forhandle med et møde-
bord, modsat andre lande hvor magtudøvelse, 
vold og gadens parlament satte dagsordenen 
– en kvalificeret version af Sonderweg-tanke-
gangen?

På samme måde har Søren Kolstrups tolk-
ning af Kanslergadeforliget i bogen Den 
danske velfærdsmodel 1891-2011 (2014) 
brod mod unavngivne historikere, der ifølge 
ham leverer rosenrøde tolkninger. Det danske 
styre var ikke truet af antidemokratiske kræf-
ter, det var ”et velkonsolideret forhandlings-
demokrati”. Desværre uddyber Kolstrup ikke 
sit afvigende synspunkt. Selv om forliget var 
”et vidtrækkende klassekompromis”, står dets 
resultater på ingen måde mål med dets be-
rømmelse. Forliget fremstår mest af alt ”skel-
sættende”, fordi det kom til verden på samme 
tid, som Hitler blev tysk kansler, mener han. 
Altså på grund af en kronologisk tilfældig-
hed.     

Henrik S. Nissen afviser i et af sine bidrag 

12Forfatternavnet fremgår af forlagets webside, https://gad.dk/
historien-om-danmark-2.
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til syvende bind i Danmarks historie (1988) 
også, at demokratiet var truet. Han påpeger, 
at langt de fleste danske var enige om, at po-
litik skulle føres af de lovligt valgte politikere. 
De systemkritiske bevægelser var uden større 
betydning. I stedet slår han ned på retorik. 
Kanslergadeforligets betydning lå i de ideolo-
giske kameler, som de to store forligspartier 
skulle sluge. Venstre måtte opgive liberalis-
men og i stedet vænne sig til, at statsmagten 
forsøgte at udfylde de huller, økonomien 
efterlod sig, mens man i Socialdemokrati-
et måtte give køb på en række profilerende 
mærkesager. Ved tidligere kriseforlig havde 
man været enige om at se forligsresultatet 
som et bevis på demokratiets handledygtig-
hed. Denne gang var der ingen enstemmige 
tilkendegivelser om evt. demokratiske per-
spektiver. Partierne havde travlt med at slikke 
deres sår. 

Svend Aage Hansens tolkning af Kanslerga-
deforliget i sjette bind af Dansk socialhistorie 
(1980) fokuserer på de retoriske og image-
mæssige fordele, som Socialdemokratiet fik 
ved Kanslergadeforliget. Forliget – et stykke 
”klassesamarbejdspolitik” – gav den endelige 
accept af Socialdemokratiet som et regerings-
dueligt, samfundsansvarligt parti, mener 
han. Herefter gjaldt det, at dem ”der var imod 
kriseløsninger, kunne … klassificeres som 
antidemokratiske og burde bekæmpes.” Tolk-
ningen forekommer mig at være inspireret 
af Hans Jensen. Hans Jensen mente bekendt, 
at Socialdemokratiet kunne udnytte forliget 
som et argument om ro på bagsmækken over 
for de larmende kommunister. Ligeledes pe-
ger tolkningen frem til Bo Lidegaard og Tim 
Knudsen, der dog begge synes at tage retorik-
ken for pålydende.

Bogen Danmarkshistorien. Samfund, livs-
former og politik (2019) er mit sidste ek-
sempel. Afsnittet om Kanslergadeforliget 
har først brod mod historikerne, der kun alt 
for villigt har abonneret på det, jeg har kaldt 

Sonderweg-tankegangen. Tidssammenfaldet 
mellem Hitlers magtovertagelse og Kansler-
gadeforliget er kommet til at stå i et forklaret 
lys, som ikke står mål med virkeligheden. 
Dernæst har fremstillingen brod mod sam-
tidens politikere. Især i regeringspartierne 
kunne man drage retorisk fordel af fremstille 
forliget som en demokratisk stjernestund. 
Om ikke andet, så bekræftede det dem i deres 
egen selvforståelse.   

Som vi har set, peger den historiografiske 
gennemgang på en dominerende tolkning: 
at Kanslergadeforliget reddede demokratiet. 
Svend Aage Hansen samt forfatteren i Dan-
markshistorien. Samfund, livsformer og poli-
tik lader det omvendt være implicit, at demo-
kratiet ikke var truet i januar 1933. Pointen 
om det ikke-truede demokrati fremgår eks-
plicit hos Henrik S. Nissen og Søren Kolstrup, 
men deres forklaringer er meget korte. Lad os 
dykke dybere ned i emnet.

Var demokratiet overhovedet truet?
”Men var det i virkeligheden Kanslergadefor-
liget, Steinckes socialreform og lignende til-
tag, der er hovedforklaringen på, at demokra-
tiet blev bevaret i Danmark?” Lars Hovbakke 
Sørensen stiller det retoriske spørgsmål. Han 
påpeger, at man så tilsvarende politiske initi-
ativer i mange europæiske lande, men allige-
vel overlevede mange af demokratierne ikke 
30´erne fascismebølge. Vi må grave et spa-
destik dybere. Mange steder i Europa rystede 
industrialiseringen samfundene og medførte 
voldsomme spændinger mellem erhvervs-
grupperne. Bølgerne var ikke så store i Dan-
mark, hvor der var mindre afstand mellem 
fattig og rig end andetsteds. Hertil kommer, 
at de politiske partier havde været i dansker-
nes bevidsthed i mange år. Styreformen var 
stabil, i hvert fald sammenlignet med mange 
andre lande i Europa på dette tidspunkt. 
Andre faktorer peger i samme retning: høj 
valgdeltagelse ved Rigsdagsvalgene; relativt 
lav magtdistance i det danske samfund; par-
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tierne havde et tæt forhold til deres vælgere; 
og interessegrupperne havde god mulighed 
for at påvirke såvel lovgivere, lokalpolitikere 
som administration. Rigsdagen bød på et fir-
partisystem, der repræsenterede så godt som 
alle samfundsgrupper og erhvervsinteres-
ser. Det betød to ting: dels kunne folk bedre 
identificere sig med demokratiet; dels havde 
partierne havde stabile kernevælgere, der 
viste, hvem der bedst varetog deres interes-
ser. Sammenlignet med det nære udland var 
1930´ernes krise relativt mild, og den politisk 
motiverede vold var meget sparsom sammen-
lignet med Tyskland og Østrig. Det neutrale 
Danmark blev heller ikke direkte ramt af ef-
terdønningerne af Første Verdenskrig i form 
at tab af utallige unge menneskeliv eller en 
økonomi i ruiner. Politologerne Jørgen Møl-
ler & Svend-Erik Skaaning har i bogen De-
mokrati i en krisetid (2018) med en statistisk 
korrelation vist, at alle europæiske demokra-
tier, der så dagens lys før Første Verdenskrig, 
overlevede i 30´erne, men alle de nyere (med 
en enkelt undtagelse) blev til diktaturer.
Historikernes påpegning af demokratikritik 
i 30´erne er omvendt reel. Både blandt arbej-
dere og bønder lurede utilfredsheden med 
Kanslergadeforliget, ingen af parterne havde 
helt fået nok, mente mange. Andre havde 
set sig sure på partisystemet i almindelig-
hed og partipampere og levebrødpolitikere 
i særdeleshed. Men herfra er der immervæk 
et stykke vej til at tro, at disse demokratikri-
tikere udgjorde en overhængende trussel. 
Sabelrasleriet fra den yderste højrefløj blev 
aldrig opfattet som faretruende af politikerne. 
På den modsatte fløj fik Danmarks Kommu-
nistiske Parti (DKP) kun 1,1 % af stemmerne 
ved folketingsvalget i efteråret 1932 – ikke 
specielt faretruende.

Opsummerende viser dette afsnit to ting: dels 
at det parlamentariske styre stod stærkt her-
hjemme; dels at Kanslergadeforliget næppe 
var en vigtig brik i kampen om demokratiet 
i starten af 1930´erne, sådan som utallige 

historikere påstår. En sådan kamp eksisterede 
ikke. 

Konklusion og krølle
Man kan få greb om udviklingen i fortæl-
lingen om Kanslergadeforliget ved at sam-
menligne historiebøgerne fra de seneste 40 
år med den allerførste behandling af emnet, 
Schultz Danmarkshistorie (1943). Fire punk-
ter springer i øjnene – de to første er ligheder, 
de to sidste er tolkningsforskelle. Først be-
mærker man, at konsensushistorien, der ser 
en rød tråd i dansk historie på tværs af besæt-
telse og verdenskrig, lever i bedste velgående 
den dag i dag; for det andet synes alle at være 
enige om, at staten kom til at fylde mere i 
samfundsøkonomien efter Kanslergadeforli-
get. 

For det tredje glimrer i hvert fald to ting ved 
deres fravær i de senere synteser. Det gælder 
Finn T.B. Friis oplysning om, at det brede 
politiske forlig ikke var et dansk særsyn, men 
også fandtes i Sverige og Norge. Dette faktum 
gled snart ud af historieskrivningen. Kansler-
gadeforliget er blevet en dansk Sonderweg i 
skarp kontrast til de totalitære strømninger 
på den europæiske halvø. Historikeren Mo-
gens R. Nissen udtrykker det sådan, at for-
liget fremstår i et ”nationalromantisk skær” 
hos nutidige historikere. Ligeledes er den 
anden forfatter i Schultz Danmarkshistorie, 
Hans Jensen, ene om at se Venstre som den 
aktive part i forhandlingerne. Enkelte histo-
rikere giver begge forligssider nogenlunde 
samme vægt.

Hermed har vi bevæget os over i det fjerde 
punkt, for mens noget er glemt, er andet ble-
vet tilføjet: demokratiredning/konsolidering 
og forliget som velfærdsstatens fødselsstund. 
Desuden er Socialdemokratiet kommet til 
at stå som den mest interessante part i for-
handlingerne. Generelt har danske historike-
re viet Socialdemokratiet overordentlig stor 
opmærksomhed. Partiet er både blevet givet 
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æren for den succesfulde kamp for demo-
kratiet i 30´erne – som jeg jo mener var en 
and – og for opbygningen af velfærdsstaten 
i efterkrigstiden. Ofte har partiets historie 
tryllebundet, så historikernes kritiske distan-
ce er forsvundet. Historikerne har ligefrem 
overtaget partiets egen selvforståelse fra tid til 
anden13.  

Når det gælder Kanslergadeforliget, kan man 
påstå, at historikerne endda har overbudt 
med en mere positiv fortælling, end parti-
et selv kunne diske op med – hvilket virker 
tilbage, når senere socialdemokratiske politi-
kere fortæller partiets historie. Poul Hansens 
kvababbelser fra 50´erne er to generationer 
senere afløst af et entydigt positivt syn på 
forliget i bogen Staunings arv (2018) – der 
spinder en rød tråd fra Thorvald Stauning til 
Mette Frederiksen – skrevet af Dan Jørgen-
sen. Han kan skrive i ro og mag, velvidende 
at hans begejstrede omtale af Kanslergade-
forliget helt er på bølgelængde med flertallet 
af faghistorikerne14.  Ved sin åbningstale til 
folketingssæsonen 2022-23 påkaldte stats-
minister Mette Frederiksen sig Kanslerga-
deforliget som et godt eksempel på et bredt 
samarbejde – et forlig med Socialdemokratiet 
i hovedrollen15.  Og det er ikke bare et hvil-
ket som helst forlig – det er intet mindre end 
forliget, der ifølge myten bragte Danmark på 
ret kurs og lagde bunden under den velfærds-
stat, vi (: Mette Frederiksen) skal redde i dag. 
Dagen efter udskrev hun folketingsvalg. 
Ligesom Kanslergadeforliget spiller en rolle 
i den politiske retorik i 2022, har en under-
strøm af historikere, som vi ved, påpeget, at 
det også var tilfældet i 1933, selv om de ikke 
er enige om, hvordan det konkret gav sig 

13Rasmus Mariager & Niels Wium Olesen: “Socialdemokratiet, 
den historiske mission og partiets egen fortælling – eller noget 
om historiens nytte”, i: Louise Nyholm Kallestrup m.fl. (red.): 
Krig, Rom og cola. Et festskrift til Nils Arne Sørensen, Odense 
2021, s. 288.
14Dan Jørgensen: Staunings arv. Vejen til et lykkeligt Danmark, 
København 2018, s. 33-38.
15”’Mette eller kaos’-valg udfordrer de blå partier”, Kristeligt 
Dagblad, 04.10 2022.

udtryk. De sidste afsnit i denne artikel vil se 
på Thorvald Staunings egen fremstilling af 
Kanslerforliget. 

Som vi ved blev forliget modtaget meget po-
sitivt af den socialdemokratiske presse, trods 
de åbenlyse undsigelser af arbejderinteresser. 
Grunden er mindre gådefuld, end den tager 
sig ud ved første blik: Socialdemokratiets 
ubestridte leder Thorvald Stauning, skrev 
nemlig selv den historie, som ifølge Tim 
Knudsen skulle mytologisere forliget. Re-
daktøren for avisen Social-Demokraten, H.P. 
Sørensen, fortæller, hvordan statsministeren 
en håndfuld timer efter indgåelsen af forliget 
kom op på avisens redaktion i strålende hu-
mør, lettet over at akutte samfundsproblemer 
var blevet mindre påtrængende. Stauning 
havde til brug i avisen skrevet et interview 
med sig selv – ingen skulle få sagens rette 
sammenhæng i gale hals. ”Du kan jo lade en 
medarbejder,” sagde Stauning til H.P. Søren-
sen, ”sætte nogle spørgsmål ind, men nu ikke 
alt for dumme!”16   

Men hvorfor lagde Thorvald Stauning i den 
grad vægt på, at han havde reddet samfundet 
fra kaos? Der var ganske vist planlagt omfat-
tende arbejderstrejker, hvis arbejdsgivernes 
ønske om sænkning af lønnen blev en reali-
tet17. Men selv om det skulle været kommet til 
uroligheder blandt arbejderne, ville det næp-
pe have betydet enden på demokratiet i Dan-
mark, sådan som det foregående afsnit skulle 
have gjort det klart. Samfundsøkonomien var 
næppe heller blevet rystet i større grad, end 
den allerede var. Tidens store arbejdsløshed 
satte sig heller ikke spor i partiinterne dis-
kussioner i Socialdemokratiet i form af frygt 
for samfundets sammenbrud eller lignende 
undergangsscenarier18.  

16H.P. Sørensen: ”Overblik”, i: Julius Bomholt (red.): Bogen om 
Stauning, København 1950, s. 84.
17Lars K. Christensen m.fl.: Arbejdernes historie i Danmark 
1800-2000, København 2007, s. 176f.
18Claus Bryld: Det danske Socialdemokrati og revisionismen, 
bind 2, Grenaa 1976, s. 97.
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Måske spillede Thorvald Stauning og partiets 
ledelse et dobbeltspil. Med regeringsansvaret 
havde Socialdemokratiet fjernet sig fra arbej-
derbevægelsens faglige gren, fagforeningerne. 
Man tog i højere grad ansvar for helheden 
i form af landets samlede økonomi fremfor 
delelementet, arbejdernes krav til løn og ar-
bejdsforhold. Og måske var industriarbejder-
nes løn i 1933 blevet for høj til, at samfunds-
økonomien kunne bære det. Sandsynligvis 
var devalueringen af kronen med den efter-
følgende reallønsnedgang en maskeret måde, 
hvorpå forligspartierne kunne imødekomme 
arbejdsgivernes krav, uden at Socialdemokra-
tiet ville støde alt for mange arbejdervælgere 
bort19.   

I lyset af politologen Ole Wævers såkaldte 
Securitization-teori – hvor upopulære poli-
tiske tiltag opgraderes til at blive tvingende 
nødvendige beslutninger truffet af hensyn til 
nationens sikkerhed, så de bitre piller lettere 
glider hos vælgerne – giver det god mening, 
at Thorvald Stauning insisterede på at ud-
lægge en positiv forhåndstolkning20. Trovær-
digheden blev styrket af, at begge sider af 

19Jf. Claus Bryld: Det danske Socialdemokrati og revisionis-
men, bind 2, Grenaa 1976, s. 97f
20Ole Wæver: ”Københavnerskolen opruster mod nye sikker-
hedstrusler”, Carlsbergfondets Årsskrift 2013.

det blokpolitiske landskab havde været med 
– hvilket dengang var en absolut sjældenhed 
– selv om partierne øjensynligt (jf. Henrik S. 
Nissen) ikke var enige om, hvorvidt forliget 
havde demokratisk perspektiv. 

Statsministeren viste uden tvivl, at forliget 
ville være upopulært hos arbejderpartiets 
egne kernevælgere, når man dels undsagde 
fagbevægelsens hidtil største sejr (Septem-
berforliget), dels devaluerede kronen, så 
arbejderne de facto fik lavere realløn. Stau-
ning forsøgte at redde så meget goodwill 
som muligt ved at præsentere forliget som en 
nationsreddende nødforanstaltning. 
Socialdemokratiet fik den ønskede blanko-
check – om ikke af arbejdervælgerne ved det 
førstkommende valg, så af historikerne med 
årtiers forsinkelse.
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