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MELLEM USKYLD & A BOMBER

Øst og vest. Rammen om millioner af menneskers tilværelse
gennem et halvt århundrede.
2. Verdenskrig blev afsluttet i 1945. Den sejrende part
var en bred alliance af stater – fra Amerika i vest til Sovjetunionen i øst. Men få år efter stod verden over for en ny
dyb splittelse, der skulle vare helt frem til Berlinmurens fald
i 1989. Verden blev spaltet i en østlig og vestlig blok. Splittelsen blev døbt den kolde krig.
1950erne er et overset årti – indeklemt mellem verdenskrisen i 1940erne og velstandsstigningen i 1960erne. På den
ene side forbindes 1950erne med uskyld og uforstyrrethed,
på den anden side med uforsonlige kontraster mellem
supermagter.
I hæftet fortælles i tekst og billeder om, hvordan de storpolitiske spændinger fik betydning for jævne menneskers
hverdag. Det handler om modsætninger og alliancer, visioner og budskaber, smalhals og overflod. I 1950erne – koldkrigens mest dybfrosne periode.
Historien ses fra Danmarks hovedstad, men er typisk for
den vestlige verdens efterkrigskultur. Afslutningsvis trækkes paralleller til i dag. Efter østblokkens sammenbrud og
dermed afviklingen af den kolde krig, ser det ud til, at der i
dag skabes nye fjendebilleder – måske en ny kold krig?
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1
Den kolde krig

2

Den kolde krig er i dag et overstået kapitel.
Øst og vest udgjorde gennem et halvt
århundrede rammen om millioner af menneskers tilværelse. I dag skabes nye fjendebilleder, og de gamle modsætninger fortaber sig i historiens mørke.
Parallellen mellem før og nu er imidlertid
så åbenlys, at det er oplagt at foretage et
tilbageblik. Ved afviklingen af den kolde krig
omkring 1990 mente mange, at internationale spændinger langsomt ville dø ud. Det
samme var tilfældet ved afslutningen af
2. Verdenskrig, hvor der var en tro på, at de
dybe modsætninger, der havde delt verdens
lande i en storkrig, skulle være fortid.
Imidlertid oplevede verden allerede kort
efter 2. Verdenskrig på ny en dyb spaltning.

Verdens lande blev delt i en østlig og vestlig
blok. Om Europa sagde man, at et jerntæppe havde sænket sig mellem øst og vest.
Allerede i 1947 blev denne splittelse døbt
den kolde krig.
Navnet skyldtes, at atombomben – det
nye masseødelæggelsesvåben, som USA
havde benyttet mod Tysklands allierede,
Japan, ved afslutningen af verdenskrigen –
havde så stor sprængkraft, at det nærmest
ville være selvmord at indlede et angreb,
som modparten kunne besvare. Sovjetunionen udførte sin første atomprøvesprængning i 1949. I starten af 1950erne udvikledes også den såkaldte brintbombe, og herefter talte man både om a-bomber og bbomber. Verden blev holdt i en militær

magtbalance. Og frygten for ragnarok sneg
sig ind i hverdagen.
Landene i øst – med Sovjetunionen i spidsen – var kommunistiske. De blev regeret af
de kommunistiske partier, der regulerede
produktion og samfundsliv i detaljer. De
vestlige lande – med USA som toneangivende – var kapitalistiske. Økonomien hvilede
på fri ejendomsret og produktion; magthaverne blev udpeget efter demokratiske valg.
Kommunisterne kritiserede de kapitalistiske lande for at favorisere velstående mennesker og holde jævne folk uden for reel
indflydelse. De fremhævede kommunismen
som et socialt ansvarligt samfundssystem,
hvor folk kunne yde efter evne og nyde
efter behov. Fra vestlig side hævdede man,
at kommunismen reelt var præget af store
sociale modsætninger og samtidig, at de
kommunistiske regimer i østblokkens lande
konsekvent undertrykte folk, der var kritiske
over for magthaverne. Til gengæld fremførte man, at de vestlige lande gav alle mulighed for at sige deres mening.
Magthaverne inden for de to blokke stod
stejlt over for hinanden og forsøgte at
udbrede deres egen opfattelse af, hvad et
godt samfundssystem var – ikke blot hos
dem selv, men også over for befolkningen i
modpartens lande.
Kampen – den kolde krig – satte rammerne for ganske almindelige menneskers tilværelse gennem 1950erne. Om dét handler
dette hæfte.

Hvem-Hvad-Hvor 1952
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2
Tre ikke-militære
forsvarsmidler mod
kommunismen

Det var ikke kun gennem et militært forsvar,
at den vestlige verden holdt kommunismen
fra døren efter 2. Verdenskrig. Der var tre
andre forsvarsmidler, der var mindst lige så
vigtige.
De to første gik tæt hånd i hånd, nemlig
en øget produktivitet og en generel velstandsstigning: Hvis samfundshjulene for
alvor kom i gang, og folk fik flere penge
mellem hænderne, kunne de blive uimodtagelige over for den kommunistiske kritik af
samfundet. Samtidig ville alternativet – et
kommunistisk samfund indført efter revolutionære omvæltninger – blive mindre sandsynligt. Marshallhjælpen fra Amerika, som
strømmede til vesteuropæiske lande fra
1948 i form af amerikanske gaver og lån,
var først og fremmest en bestræbelse på at
lukke luften ud af kommunismens sejl.
Det tredje middel bestod i at holde et
vågent øje med de kommunister, der havde
et solidt fodfæste inde i samfundet. I Danmark var dét især tilfældet i København.
Spionage og anden efterretningsvirksomhed
foregik i al hemmelighed, men med klare
forbindelser til USA.

Folk står i kø efter rationeringsmærker i 1949. Den
sidste varerationering, fraset koksrationeringen,
bortfaldt først i 1953 og
1950ernes danske samfund
var stærkt præget af knaphed. Først i tiårets slutning
satte velstandsstigningen
for alvor ind. (Arbejderbevægelsens Bibliotek &
Arkiv (ABA))

Reklamefolder for
Marshallhjælpen, det amerikanske genopbygningsprogram, der skulle medvirke til Europas genopbygning under amerikanske
vinger. (Københavns
Bymuseum)
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Transportabel kasse med
model af slumlejlighed og
af moderne hus – et eksempel på myndighedernes
bestræbelser på at få
befolkningen ud af fattigdommen efter 2. Verdenskrig. Udstillingsmodellen
fra 1952 med de to boligtyper blev fremvist rundt i
landet og illustrerede forskellen på det gamle spekulationsbyggeri og de nye
boliger bygget med statsstøtte. Teksten på de to
skilte i modellens låg blev
automatisk afspillet – på
jysk, fynsk og sjællandsk alt
efter hvilken landsdel
vandreudstillingen var nået
til. Det var Selskabet for
Sundhedsplejen under
statsinstitutionen Sundhedsstyrelsen, der stod for
udstillingen. (Københavns
Bymuseum)

Båndoptageren blev
anvendt til aflytning af den
kommunistiske folketingsmand Alfred Jensen og
hans kone Ragnhild Andersens lejlighed i Vester Søgade i København. Aflytningen blev foretaget af
Firmaet, der var en lille privat efterretningsorganisation, ledet af tidligere modstandsfolk fra 2. Verdenskrig.
Firmaet arbejdede både
for den amerikanske efterretningsorganisation CIA
og for kredse i Forsvarets
Efterretningstjeneste. Fir-

Tidsstudieplade fra Waldorrfs Papirindustri A/S på
Amager. Produktivitetsforøgelse var kodeordet i
1950erne. Hver arbejder
skulle producere mere på
kortere tid, så samfundet
kunne vokse sig ud af den
armod, der stadig var fremherskende mange år efter
2. Verdenskrig. En række
danske virksomheder fik
helt nyt produktionsudstyr
med støtte fra Marshallhjælpen, og med inspiration fra USA lavede man
tidsmålinger på arbejdsfunktionerne, så produktionen kunne rationaliseres.
(Københavns Bymuseum,
Arbejdermuseet)

maet skulle gennemføre de
delikate operationer, som
de officielle efterretningstjenester ikke kunne
udføre. Båndoptageren,
der er produceret i USA,
blev leveret af CIA, og operationen var støttet af en
lille inderkreds af ledende
socialdemokrater, bl.a. de
daværende statsministre
Hans Hedtoft og H.C. Hansen.
Operationen blev først
afsløret for offentligheden
i 1975 – af den da afgåede
statsminister J.O. Krag.
(Privateje)

På billedet foretages der
tidsstudier på telefonfabrikken Automatik
ca. 1950. (ABA)
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Østblokken med Sovjetunionen i spidsen
og den vestlige verden med USA som frontfigur kæmpede om at vinde tilslutning i
1950erne. Den kolde krig bestod ikke blot i
en militær balance, men var en vedvarende
kamp om at rodfæste to vidt forskellige
samfundssystemer i den brede befolkning.
Kampen førtes ikke kun direkte som propaganda, men også indirekte gennem
udbredelse af levevis, økonomisk samarbejde og etablering af kontakter over landegrænserne.

3
Supermagternes
kamp om sjælene

Rejser til østlande – særligt
Sovjetunionen – hørte til
kommunismens mest effektive agitationsmidler gennem 1950erne. Her stiger –
ifølge Land og Folk 30.3.
1951 – de første af »en
begejstret kvindedelegation« ud af flyvemaskinen i
Kastrup Lufthavn. Kvinderne har været på et treugers ophold. Selv om
langt fra alle blev omvendt
på ture som disse – der
ofte var planlagt i detaljer
fra værternes side – vendte
mange hjem og berettede,
at de vestlige mediers
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dystre billede af livet i øst
var fortegnet. En af dem
var journalisten Anker Kirkeby, der i 1949 med et
citat fra amerikaneren John
Steinbeck formulerede det
således: »Jeg opdagede,
som jeg havde ventet det,
at russerne er mennesker
og – ligesom vi andre –
meget flinke. De russere,
jeg mødte, hadede krig og
ønskede det samme som
alle andre folk: gode livsforhold, mest mulig komfort, sikkerhed og fred...«.
(ABA)

Forhenværende statsminister Hans Hedtoft på sit
første Amerikabesøg i 1952
– skildret i Billedbladet. Fra
amerikansk side blev der
gjort store bestræbelser på
at få europæere over
Atlanterhavet – gerne nøglepersoner fra erhvervsliv,
arbejderbevægelse eller
det politiske liv. I 1950 havde der siden Marshallprogrammets start været 66
hold – i alt 240 personer –
afsted. Turene var typisk
finansieret ved, at den
amerikanske regering
betalte for opholdet, mens
deltagerne selv, deres organisation eller den danske
regering betalte for rejsen.

Den amerikanske verden
blev – som den sovjetiske –
formidlet til den danske
offentlighed; af danskere.
Tegneren og forfatteren
Hans Bendix, skrev i 1946 i
tidsskriftet Det Bedste:
»Amerika overvælder den
fremmede. Det er det land,
hvor menneskenes børn for
første gang i nyere tid blev
sluppet rigtig løs. Her gav
Frihedsgudinden sine børn
en grænseløs legeplads at
tumle sig på. Amerikanerne
voksede op, blev store i
fortrin og fejl. Deres legetøj er skyskrabere og kontinentale jernbaner, deres
kolonihaver er hele stater«.
(Aller Press)

Østblokken og danskerne
Østblokkens kommunistiske verden forekom
fjern og lukket for de fleste vesteuropæere.
Derfor forsøgte ledelsen i Sovjetunionen at
skabe forbindelser på tværs af jerntæppet
gennem forskellige former for rejser og
udveksling. Mange rejser foregik med kendte intellektuelle eller kulturpersonligheder
som deltagere – både kommunister og ikkekommunister. Adskillige af de rejsende sammenfattede, når de kom hjem, deres indtryk
i debatartikler og holdt foredrag om forholdene østpå.
På siderne her viser vi et udvalg af genstande, hentet hjem til Danmark i forbindelse med forskellige former for rejser: arbejdsbrigader til genopbygningen efter 2. Verdenskrig, festivaler for ungdommen samt
delegationsrejser med deltagere fra foreninger og organisationer.

Postkort og plakat for verdensungdomsfestivalen i
Bukarest 1953. Verdensungdomsfestivalerne blev
afholdt hvert andet år indtil slutningen af 1950erne.
De rettede sig mod unge
mennesker fra lande på
begge sider af jerntæppet.
Allerede ved den første festival, der blev afholdt i
Prag i 1947, havde der deltaget op mod tusinde danskere. Festivalerne blev
arrangeret af Demokratisk

Ungdoms Verdensforbund,
stiftet under 2. Verdenskrig. Oprindelig var organisationen tværpolitisk, i årene efter krigen blev den
kendt som kommunistisk.
(Privateje)

Specialiteter fra Sovjetunionen hjembragt til København fra rejser i 1950erne:
Hviderussisk vodka, ægte
russisk kaviar af størrogn.
Dåsen dekoreret med hammer og segl indeholdt chokoladepastiller. (Privateje)

Samovar – på russisk: 'selvkoger' – hentet hjem til
København af en deltager
på en rundrejse, bl.a. til
Sovjetrepublikkerne Georgien og Azerbajdzjan. Samovaren indeholder glødende kul i en cylinder i
midten og bruges til at holde tevand varmt. Øverst
kan der stilles en tepotte
med tekoncentrat, der fortyndes med vand tappet
fra samovaren. (Privateje)
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Østeuropa skulle – lige som
Vesteuropa – genopbygges
efter 2. Verdenskrig. Til det
formål blev der i et samarbejde mellem kommunistiske organisationer og partier fra lande på begge
sider af jerntæppet arrangeret ungdomsarbejdsbrigader. På billedet ryddes
der i 1948 op i en sønderbombet fabrik i Warszawa.
Den unge mand er en af 24
deltagere fra en dansk
arbejdsbrigade. Platten er
en hædersbevisning for
god arbejdsindsats og social væremåde på turen.
Indgraveringen forestiller
Warszawas byvåben 'Havfrue med sværd'. (Privateje)
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Den danske komité fra
Demokratisk Ungdoms Verdensforbund på Den røde
plads i Moskva med Kremlmuren i baggrunden – den
1. maj 1951. Bjørnen, der
vasker sin unge, når der
trækkes i snoren, købte en
af deltagerne i Gorkigaden
i hovedstaden. (Privateje)

Det var ikke på moderne,
spektakulære produkter, at
Sovjetunionen kunne profilere sig i Vesteuropa. Desto
mere betonede man forbindelsen til historiens rødder gennem folkekunsten.
På en udstilling i København i 1953, arrangeret af
Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og
Sovjetunionen, hævdede
lektor Harald Rue endog,
at det var Sovjetregeringen, der efter 1. Verdenskrigs afslutning reddede
den russiske folkekunst fra
at uddø. Matrjosjkadukken
– ofte omtalt som babushka – og den dekorerede ske
er købt på rejser i 1950erne. (Privateje)

En bog fremstillet til Verdensungdomsfestivalen i
Warszawa i 1955 – med
vægt på det brede internationale samarbejde. Bogen
er hentet hjem af en ung
dansk pige, der havde vundet en plads på festivalen
efter at have medvirket i
en tegnekonkurrence ved
en rumænsk kunstindustriudstilling i

København. Med festivalerne håbede arrangørerne på
at rekruttere upolitiske
unge til den kommunistiske
sag. I dette tilfælde lykkedes det i hvert fald at skabe en længerevarende personlig forbindelse på tværs
af jerntæppet – bogen med
træomslag er en gave fra
en forelsket polak, der
mødte pigen på festivalen.
(Privateje)

Minder fra udveksling på
tværs af jerntæppet. (Privateje)
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Platten er en gave fra et
kloster i Bulgarien – modtaget på en rejse i 1954.
Rejsen var en præmiering
for bedste resultat ved indsamlingen til den kommunistiske avis Land og Folk i
1953. Af avisen fra den
24.11.1953 fremgår nederst
indsamlingsresultatet i de
mange distrikter i København, som DKP var opdelt i.
(Privateje)

Skrivebordssættet med
blækhuset nederst bærer
en inskription, der oversat
betyder »Proletarer i alle
lande – foren jer!« – parolen fra Det kommunistiske
manifest fra 1848 skrevet
af Karl Marx og Friedrich
Engels. Sættet blev givet til
gæster, der blev modtaget i
Kreml, hvor Sovjetunionens
politiske ledelse havde
sæde. Dokumentmappen
har tilhørt det danske kommunistiske partis chefideolog Ib Nørlund. (ABA)
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Kommunisterne havde en
god kontakt til kulturpersoner og intellektuelle
kredse – hvilket bekymrede
ikke mindst hjemlige socialdemokrater. På billedet fra
Land og Folk 1.10.1955 er
en dansk kulturdelegation
ved at tage afsked med
Danmark i 1955. Fra venstre er det filosof, professor Jørgen Jørgensen og
frue, professor og senere
rigsantikvar P.V. Glob, komponist Herman D. Koppel,
biokemiker, dr. phil. H. Holter og arkæolog, professor
Johannes Brøndsted. (ABA)

Leninbuste i keramik fremstillet af dansk kommunist i
1958. Figuren måler seks
centimeter. Lenin (18701924) var socialistisk teoretiker og en af arkitekterne
bag revolutionen i 1917,
der skabte Sovjetunionen.
(Privateje)

Kommunismen havde en
vision om at skabe et klasseløst samfund. Sådanne
tanker var nedfældet i klassiske værker af især Marx,
Engels og Lenin og spillede
en stor rolle i det kommunistiske miljø, hvor de blev
diskuteret både i hjemmene, i studiekredse og på
arbejdspladserne. Nok så
vigtig for kommunismens
bredere folkelige appel var

imidlertid skønlitterære
forfattere som Hans Kirk
og Hans Scherfig, der var
erklærede kommunister.
Over dem alle svævede dog
Martin Andersen Nexø –
forfatteren til Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn
– som ved mangfoldige lejligheder blev hyldet af
kommunister i ind- og
udland. (Corsaren Antikvariat)
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Forbindelser over Atlanten
USA satte et overvældende præg på hele
Vesteuropa i 1950erne. Mange rejste over
Atlanterhavet – enten som almindelige turister eller i særligt udpegede grupper fra foreninger og organisationer. For den almindelige borger var det, der fik den største
betydning, imidlertid den såkaldte amerikanisering, der vandt indpas på alle livets
områder. Amerikanske varer og amerikansk
livsstil blev kendt og udbredt. Denne udvikling kom indirekte til at forbinde danskerne
stærkt med den amerikanske supermagt.
Alt dette foregik sideløbende med, at Danmark knyttedes tæt sammen med USA på
det økonomiske område med deltagelse i
Marshallprogrammet og på det militære
område med indlemmelsen i Atlantpagten i
1949 (NATO fra 1950).
På siderne her ses et lille udvalg af den
mangfoldighed af ting fra 1950ernes danske dagligdag, der enten var fremstillet i
eller inspireret af Amerika.

Fascination af Amerika – i
børnehøjde. Påklædningsdukker fra et københavnsk
pigeværelse med de amerikanske skuespillere Roy
Rodgers, Doris Day og Elaine Stewart, amerikanske
soldater, tanks og fly købt
midt i 1950erne i Legetøjsog Galanterihandelen L.
Jørgensen, Falkoner Allé
37, revolver i skede og
udstillingen af børnetøj –
»Nyt fra USA« – i stormagasinet Havemann på Vesterbrogade i 1953. (Privateje,
Københavns Bymuseum)
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Omkring 1950 var der en
sjældent direkte forbindelse mellem på den ene side
forsvarspolitik i bred forstand og på den anden side
den mest intime hverdagskultur. Reklamen for Cellox
hygiejnebind annoncerer:
“Nu kan de danske damer
– ligesom de amerikanske –
få hygiejnebind i 3 forskellige størrelser. Det er nemlig lykkedes os gennem
Marshall-hjælpen ... at få
et af de nye maskinanlæg
hertil, som verdens største
fabrikker i USA anvender”.
(Corsaren Antikvariat)
Marshallhjælpen, der skulle
medvirke til at skabe et
bolværk mod den kommunistiske indflydelse, blev –
som det ses på s/h-fotografiet – genstand for en
udstilling om dameundertøj i Illum. Stormagasinet
solgte i øvrigt den housecoat, som den rekonstruerede mannequin (nederst)
fra 1950erne har på. Hun
er desuden udstyret med
roll-on korset og bh fra
Duzaine Hansen i København, der havde licensaftale med det amerikanske firma Hollywood Maxwell.
Brystholderen er med rundstukne skåle, der gav den
rigtige struttende og tilpassede facon – det populære
navn blev 'torpedoer'. Både
bh, korset og strømper er i
nylon, et billigt materiale,
der gjorde det muligt for
langt flere kvinder end tidligere at gå elegant klædt.
Allerede fra 1939 kunne
amerikanske kvinder gå i
strømper af nylon, men
under 2. Verdenskrig overgik materialet til militært
brug, hvor det blev videreudviklet – til bl.a reb,
faldskærme og dæk. Først
efter krigen blev brugen af
nylon bredt ud over det
meste af verden. Andre nye
syntetiske produkter var
terylene og rayon.
(Københavns Bymuseum,
Kvindemuseet, Nørrebros
Teater, privateje)

Ikke blot produktionslivet
blev rationaliseret i
1950erne. Også på hjemmefronten skete der
omvæltninger – hvilket
senere blev forudsætningen for, at mange flere
kvinder kunne frigøres fra
arbejde i hjemmet og komme ud på arbejdsmarkedet.
I Billedbladets artikel fra
1949 fortælles begejstret
om den fremskredne udvikling på køkkenfronten i

USA. Et led i at få nedbragt
tidsforbruget i køkkenerne
var også udviklingen af
dåse- og pulvermad. Dåserne her – fra en lukket
københavnsk købmand –
indeholder pulverkaffe og
babymos. (Aller Press,
Københavns Bymuseum)
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Det var først efter 2. Verdenskrig, at man i større stil
begyndte at udgive og læse
amerikanske tegneserier i
Danmark. Anders And & Co.
begyndte at komme som
månedsblad i 1949. Det
første nummers 103.000
eksemplarer blev hurtigt
udsolgt. Fra 1956 kom bladet hver fjortende dag, fra
1959 en gang om ugen.
Andre serier var Cowboy,
Superman, Roy Rodgers og
Illustrerede Klassikere. Firmaet Richs havde siden
1930 vedlagt samlemærker
I et Europa præget af
knaphed var det fascinerende at være vidne til
overfloden i Amerika. Englene blev købt i Kongelige
Grønlandske Handel i Julianehåb/Qaqortoq i 1948,
hvor amerikanske forsyninger lempede på varemanglen efter krigen. Grønlænderne kunne desuden købe
amerikanske varer via postordrekataloger. For USA
spillede Grønland en militærstrategisk nøglerolle – i
1951 fornyedes forsvarsoverenskomsten med Danmark og Thule Air Base

blev anlagt. Postkortet fra
1950, der beretter om det
nye medie, fjernsynet, samt
salt- og peberbøssen i sølv,
mønterne og cigaretæskerne er alt sammen ting, der
af danskere i Amerika er
sendt hjem til herboende
slægtninge. (Privateje)

i temaserier med sine kaffeerstatningsprodukter. I starten blev der lagt vægt på
almindelig borgerlig dannelse i Richs-albummene –
efter krigen kom Walt Disneys populære figurer til.
Først med Pinocchio i 1948,
herefter Askepot 1951,
Peter Pan 1953, Lady og
Vagabonden, Bambi og
Dumbo i 1955 og Tornerose
i 1960. Pinocchio samlealbummet blev solgt i en halv
million eksemplarer i Danmark – det oversteg antallet af børn i alderen 7-14
år. (Corsaren Antikvariat,
Københavns Bymuseum)
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Kort efter 2. Verdenskrig
opstod begrebet teenager i
USA. Det kom til Europa
omkring 1950. Aviser og
ugeblade diskuterede hvilke særlige kendetegn, der
knyttede sig til denne periode mellem barne- og voksenalder og gav gode råd
til de unge mennesker og
deres forældre. Magasin du
Nord i København indrettede en teenageafdeling i
1951 – med pigetøj; begrebet brugtes i starten særligt om piger. Der gjordes i
øvrigt fra visse kredse bestræbelser på at komme
uden om den amerikanske
indflydelse ved at fordanske begrebet til 'ten-årene'
– uden held.
Rockkongen Elvis Presley og filmskuespillere som
Marlon Brando og James
Dean blev symbolet på teenagernes frigørelsestrang.
Reno-brødrene fra 1956 fik
som den første Elvisfilm
premiere i Danmark i 1958,
78'er-pladen Rock around
the Clock med Deep River
Boys er fra 1955 – året før
var nummeret blevet lance-
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ret af Bill Haley. Det var
stort set umuligt at købe
instrumenter fra USA. Den
internationale varehandel
skete i dollars, og i Danmark, som i andre europæiske lande, var der
skrappe importrestriktioner
på grund af dollarsunder-

skud – der blev eksporteret
for lidt. Men efterspørgslen
på instrumenterne var stor,
og en kopiproduktion efter
filmforbillederne foregik
bl.a. på den tyske fabrik
Höfner, hvor el-guitaren
her – model 457/E2 1958 –
blev bygget. (Københavns
Bymuseum, privateje,
Supersound)

Reklame for Yankiebar i
Ugerevyen 1955. Den danske chokoladebar opstod
angiveligt som et resultat
af udstationerede amerikanske soldaters chokoladetrang efter 2. Verdenskrig. Den øverstkommanderende for de amerikanske

Månedsbladet Det Bedste
udbredte den amerikanske
kultur og livsmåde over
hele kloden. De enkelte
udgiverlande sammensatte
selv en redaktion, der kunne supplere de oversatte
artikler med hjemligt stof.
Frem til 1955 var månedsoplaget i Danmark på en
kvart million – og tre gange
så mange læste det. Bladet,
kom første gang på dansk i
1946. Aftalen blev indgået
med den amerikanske udgiver på en rejse, der også
indbefattede et møde med
Walt Disney. Dette førte til,
at Anders And & Co. samme
år blev lanceret som strip i
Dansk Familieblad. I de
første numre af Det Bedste
bød kendte danske topfolk
– bl.a. USA-ambassadøren
Henrik Kauffmann og fremtrædende socialdemokrater
– bladet velkommen til
Danmark. I bladet fremstod
USAs engagement i Europa
som velgørende og idealistisk, mens kommunismen
og Sovjetunionen stod for
tvang, tyranni og ekspansionstrang. (Privateje)

soldater i Europa skal have
lovet at forsyne den danske
producent Toms med de
ellers knappe chokoladebønner, hvis man ville producere en velsmagende
chokoladebar. (Corsaren
Antikvariat)

Kølergrill fra en Ford Fairlane 1954 og dæk med
hjulfælg fra en rosa Ford
Fairlane 1955. Den brede
hvide kant er karakteristisk
for 1950erne – i 1940erne
fyldte den hele dækket, i
1960erne blev den smallere. Bilen blev om noget
symbolet på Amerikas
fremskridt og på individuel
frihed. Ugebladene havde
faste artikler om nye biler
og gav næring til drømmen
om selv at eje en – et
ønske som dog kun de
færreste fik opfyldt i første
halvdel af 1950erne. (Roskilde Amerikaner Bil Club,
privateje)

Program for Holiday on Ice
fra 1953, det år hvor man
for første gang i Danmark
kunne beskue det spektakulære isshow. I programteksten blev publikum
lovet »et orgie af farver og
rytmer, en overdådighed af
ungdom, skønhed og djævleblændt dygtighed,
humør, sex-appeal, romantik og talent«. (Københavns
Bymuseum)
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4
Den kolde krig
i København

Fronterne mellem supermagterne var trukket helt skarpt op i starten af 1950erne –
og det kunne mærkes i København, hvor
den satte sig spor, som virker helt fremmedartede på eftertiden. Den jævne københavner kunne se kommunistiske optog i gaderne og i modsætning hertil hjemmeværnsparader på Rådhuspladsen. Kommunisterne
havde god vind i sejlene, fordi mange mennesker var utilfredse med de dårlige sociale
forhold. Ifølge kommunisterne skyldtes
armoden dels de voksende udgifter til militær og bunkersbyggeri, dels Danmarks
accept af en liberal verdensøkonomi, der
fungerede på Amerikas betingelser.
Som modtræk forsøgte de skiftende danske magthavere at pege på den trussel,
kommunismen udgjorde mod selve det
demokratiske system. Man fremførte, at
almindelige mennesker blev holdt helt uden
for indflydelse i østblokkens lande.
Kampen foregik fra begge sider på
løbesedler og valgplakater, ved demonstrationer og udstillinger. Samtidig blev der gravet i hundredvis af beskyttelsesbunkers og
der blev indrettet karréværn i boligblokkene
– i tilfælde af, at storangrebet skulle komme.

På det lokale plan blev den
kolde krig i vidt omfang
udspillet mellem kommunistiske og socialdemokratiske partisoldater – de to
partier appellerede til den
samme del af befolkningen. Som en indirekte
replik til kommunisternes
vedvarende kritik af Danmarks begrænsede selvstændighed betonede
Socialdemokratiet på denne valgplakat fra 1950
trygheden i det nære.
(ABA)
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Valgannonce fra bagsiden
af Land og Folk 1953. Danmarks afhængighed og
accept af USAs førerposition var et tilbagevendende
kritikpunkt i den kommunistiske agitation. På
annoncen her supplerede
man, som det fremgår, med
at pege på den dekadence
i livsstilen, der fulgte med
samarbejdet med amerikanerne, og de konkrete
gener, det medførte. (ABA)
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Kommunisterne i byen
Danskernes opbakning til kommunisterne
var stor lige efter 2. Verdenskrig. Sovjetunionens hær havde en væsentlig andel i de allieredes sejr over Tyskland, og i Danmark var
mange modstandsfolk kommunister. Opbakningen til DKP – Danmarks Kommunistiske
Parti – svandt imidlertid ind efterhånden,
som den internationale spaltning mellem øst
og vest blev en realitet. Allerede ved valget i
1947 blev DKP reduceret så meget, at partiet kun havde 5% af Folketingets mandater
– et niveau, der ikke blev hævet gennem
1950erne.
På trods af den beskedne stemmeandel
spillede kommunisterne en fremtrædende
rolle, ikke mindst i København, hvor partiet
stod stærkt. Gennem partiavisen Land og
Folk blev der argumenteret kraftigt imod
Danmarks klare orientering mod vest og
magthavernes samtykke til en amerikansk
førerposition.
Kommunisterne og DKP var markante i
gadebilledet, når der blev mobiliseret op til
valgene eller demonstreret imod upopulære
lovindgreb. Her fik de ofte opbakning fra
store grupper af befolkningen, der var utilfredse med priser, skatter og boligforhold.

Kommunisterne var markante i byrummet i hovedstaden. Som det fremgår af
flere af løbesedlerne og af
demonstrationsbilledet
øverst, hvor Uncle Sam
løber af med Grønland,
kunne man pege direkte på
en sammenhæng mellem
Danmarks kritisable sociale
forhold og landets udenrigs- og sikkerhedspolitiske
kurs. (ABA)
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Da Sovjetunionens enerådende førerskikkelse Josef
Stalin afgik ved døden i
1953 arrangerede kommunisterne et fakkeltog fra
Blågårds Plads på Nørrebro
til Grønttorvet ved Nørreport Station, hvor man
samledes til en højtidelighed. I den kommunistiske
selvforståelse var fakkeltoget en manifestation af en
stor folkelig opbakning.
Land og Folk skrev 8.3.
1953: »Overalt langs ruten
modtog københavnerne
med ærbødighed sørgedemonstrationen«. (ABA)

Det, der gav det etablerede
samfunds repræsentanter
grå hår i hovedet, var ikke
så meget de specifikt politiske begivenheder i byen,
som f.eks. de kommunistiske kongresser. Med større
bekymring så man på kommunisternes fremhævning
af politisk neutrale målsætninger om fred, samarbejde og venskab – hvilket
man anså for blot at være
taktiske manøvrer, der skulle appellere til bredere
dele af befolkningen. Her
er vi til et arrangement i
Odd Fellow palæet i 1950
med Dansk Russisk Samvirke – fra 1951 Landsforeningen til samvirke mellem
Danmark og Sovjetunionen. (ABA)

Fanespyd fra kommunistiske faner. (ABA)

DKU – Danmarks Kommunistiske Ungdom – spillede
en central rolle i den kommunistiske bevægelse. Det
var her, der skulle rekrutteres nye kadrer – partisoldater – til den kommunistiske
sag. DKU havde desuden
det fortrin fremfor sin nærmeste modpart i Socialdemokratiet – Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom – at en mere hårdtslående retorik appellerede
til mange unge. DSU betragtede mange som lidt
spejderagtig – for nu at
bruge et udtryk fra en
daværende kommunist.
(ABA)

Værnet mod kommunismen

I januar 1953 blev der i
region VI – Storkøbenhavn
– afholdt en omfattende
propagandauge for Hjemmeværnet. Hensigten var
at rekruttere flere medlemmer ved at gøre opmærksom på værnets vigtighed
for Danmarks forsvar på de
indre linjer. I en uge fyldtes
hallen på Københavns
Rådhus af udstillingen
»Kampen for friheden«,
som der ses et udsnit af på
billedet for neden. Der var
døgnvagt på udstillingen,
fordi man frygtede, at den
ville blive saboteret af
kommunister. Som det
fremgår af invitationen til
udstillingen var Københavns Bymuseum en af
arrangørerne og mannequindukker fra udstillingen
befinder sig stadig i museets magasiner. Til højre ses
en af dukkerne i uniform
og feltudstyr. Propagandaugen blev afsluttet med en
7000 mand stor parade,
hvor de forskellige hjemmeværnskompagnier marcherede gennem byen og

blev forsamlet på Rådhuspladsen. Overborgmesteren, socialdemokraten H.P.
Sørensen, der var medlem
af Rådhuskompagniet,
var mødt frem i uniform og talte om den
psykologiske betydning af det frivillige
forsvar. (Københavns
Bymuseum, Hjemmeværnets historiske udvalg)

Modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig
blev udmøntet i en række private Hjemmeværnsforeninger. Her deltog både kommunister og ikke-kommunister. Da Hjemmeværnet blev statsligt i 1948 førte det i praksis
til, at kommunisterne ophørte som medlemmer. Hjemmeværnets overordnede formål
var at medvirke til opretholdelse af en modstandsvilje i befolkningen. Konkret blev
Hjemmeværnets vigtigste opgave at holde
sig beredt over for den trussel, man anså
kommunismen for at udgøre.

Bunkers i byen
Selv om storpolitikken var fjern for de fleste
mennesker, blev man mindet om den i
1950ernes dagligdag. Efter Koreakrigens
udbrud i 1950 satte Civilforsvaret ekstra
skub i etableringen af offentlige beskyttelsesrum, bunkers – og man ombyggede
dem, der stammede fra krigens tid. Nye private bygninger fik indrettet beskyttelsesrum.
Der var plads til 300.000 personer i de

offentlige og 200.000 i de private beskyttelsesrum. I tilfælde af krig ville underjordiske
lagerrum, kældre og parkeringsanlæg blive
indrettet til beskyttelsesrum.

De civile værn
Karréværn i boligblokke i de tættere bebyggede dele af byerne, bedriftsværn på landets større virksomheder, villaværn i byernes
forstæder og sogneværn i landdistrikterne.
Alt sammen former for forsvarsværn,
såkaldt egenbeskyttelse, der involverede
almindelige mennesker i 1950erne. Værnene skulle give beskyttelse i tilfælde af, at der
udbrød krig eller krigslignende tilstande.
Oprettelsen af karré- og bedriftsværn var
obligatorisk, oprettelsen af villa- og sogneværn var frivillig. Værnene var organiseret
under Civilforsvaret.
I krigstilfælde ville det være egenbeskyttelsen, der først blev sat ind, efterfulgt af de
kommunale styrker og til sidst – hvis de
lokale kræfter ikke slog til – selve Civilforsvarskorpset.

Hjemmeværnet deltager i
optoget 1956, da Københavns Bymuseum flyttede
fra sin hidtidige lokalisering på Københavns
Rådhus til sit nuværende
hus på Vesterbrogade. Dette var i 1948 blevet fraflyttet af Det kongelige
kjøbenhavnske Skydeselskab. Fraflytningen førte til
en debat om brugen af
huset og den tilhørende
skydebanehave. Kommunisterne fremførte, at haven
burde bruges til børnene
på Vesterbro, og på et tidspunkt var det på tale, at
bygningen skulle fungere
som et såkaldt østhus; her
skulle være kulturelle
arrangementer, der kunne
afbalancere dét, man anså

for at være en stærk ensidig vestlig kulturpåvirkning. En københavnsk
hotelejer skænkede en million kroner, halvdelen af
det anslåede til etableringen af huset, og kommunisterne håbede, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune ville bevilge resten. Med den stærke
socialdemokratiske repræsentation på Rådhuset var
det forudsigeligt, at planerne gik i vasken. Med
den efterfølgende overflytning af hovedstadens museum – og Hjemmeværnets
deltagelse i indvielsesceremonien – må man sige, at
det etablerede samfund fik
sat sig på huset. (Københavns Bymuseum)

Der blev bygget og ombygget op mod 1000 bunkers i
København i 1950erne. Det
var en torn i øjet på mange
kommunister, men det kunne bruges i den politiske
kamp. På billedet passerer
»fru Ellen Larson« en
nybygget bunker på Vesterbro. Ifølge Land og Folk
29.4.1952 har hun sagt følgende til avisen: »For os,
der bor her på Vesterbro,
der helt rigtig betegnes
som 'slum', er sagen klar.
Tydeligere end så mange
andre ser vi det meningsløse i, at vi skal være henvist til at leve vor tilværelse
i gamle, usunde spekulationsejendomme, samtidig
med at vi er vidner til,
hvorledes de mangfoldige

millioner, atlantpartierne –
Socialdemokratiet ikke at
forglemme – stjæler fra
alle ærligt arbejdende«.
Skitsen fra Hvem-HvadHvor 1956 viser indretningen af en bunker. (ABA)
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Under overskriften »En
atombombe i Københavns
midte« berettes i HvemHvad-Hvor 1953 om, hvilke
skader en atombombe, der
er bragt til sprængning 600
meter over Nørrebro S-station, vil anrette. Den inderste cirkel angiver området,
hvor »enhver bygning er
molesteret og ethvert

levende væsen dræbt« –
med mindre det har
opholdt sig i et beskyttelsesrum. Skaderne mindskes
med afstanden til sprængningsstedet, men helt ud til
den yderste cirkel, 4 kilometer væk, vil »ubeskyttet
menneskehud blive forbrændt«.

Ikke kun kommunisterne
gjorde brug af løbesedler.
Fra socialdemokratisk side
blev der gjort ihærdige
bestræbelser på at påpege,
hvordan kommunisterne
ikke kun talte den lille
mands sag, men var spundet ind i en storpolitisk
afhængighed af moderpartiet i Moskva. Den lille
løbeseddel er fra den
meget aktive socialdemokratiske informationscen-

tral AIC, der satirisk sammenstiller kommunisternes
fredsretorik med militærparaderne på Den røde
Plads. (ABA)
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Effekter fra et københavnsk karréværn samt planche
fra Hvem-Hvad-Hvor 1956.
Hvor bebyggelsen var tæt i
byerne, blev der etableret
karréværn i boligblokkene.
På landsbasis blev det til
flere tusinde. Kommunister
var ikke velkomne i karréværnene, fordi det man
frygtede, var et angreb fra
Sovjetunionen i samarbejde
med indenlandske kommunistiske håndlangere. Værnene disponerede over en

større udrustning af beredskabs- og beskyttelsesudstyr. Staten betalte den ene
halvdel af udstyret, husejer
og lejere delte den anden.
Med jævne mellemrum
afholdtes øvelser i karréværnet og mindede
beboerne om angrebsfaren. Én af beboerne blev
udpeget til leder af karréværnet og udstyret med
armbind. (Københavns
Bymuseum)

Man blev hele tiden mindet
om faren for en atomkrig i
1950ernes samfund. Her i
en Billedbladsreportage fra
et USA præget af frygt.
(Aller Press)
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5
Arbejdspladserne
– koldkrigens frontlinje

“The role of labor in world affaires has
become a key factor”. Det var en af hovedkonklusionerne på en stor konference som
NATO-landene afholdt i København i 1953.
Man anså simpelthen arbejdere for at være
den vigtigste brik i det globale puslespil.
Grunden var, at den kommunistiske agitation i særlig grad rettede sig mod 'arbejderklassen'.
Det var også på arbejdspladserne, at
kommunisterne havde deres vigtigste platform. Mange arbejdere foretrak kommunistiske tillidsmænd, der ofte var dygtige og
tilstrækkelig stålsatte til at få kæmpet lønnen i vejret og forbedret forholdene på
arbejdspladsen. Kommunisternes popularitet
ude på værkstedsgulvet skabte stor bekymring blandt arbejderbevægelsens mange
socialdemokrater. Ikke blot af den grund, at
kommunisterne var en direkte konkurrent til
faglig og politisk indflydelse, men også fordi
man mente, at kommunisterne havde en
skjult hensigt om at misbruge opnåede tillidsposter til at skabe en revolutionær
omvæltning i samfundet – som den man
kendte fra flere af landene i østblokken.
Den jævne arbejder var således kastebold
mellem de to vidt forskellige samfundssystemer – hvilket betød, at myndighederne kon-

stant var opmærksomme på stemningen i
'arbejderklassen'. Det var herfra en trussel
mod det etablerede samfund kunne udvikle
sig.
På visse arbejdspladser stod kommunisterne meget stærkt, på andre var de nærmest forment adgang. Skibsværftet og
maskinfabrikken Burmeister & Wain hørte til
de første. Bryggeriet Stjernen til de sidste.

Burmeister & Wain – den
kommunistiske arbejdsplads
Virksomheden Burmeister & Wain – der i
København bestod af to store maskinfabrikker, et stort støberi og Danmarks største
skibsværft – fik under 2. Verdenskrig nærmest en rolle som folkets talerør over for
magthaverne. Det skete efterhånden, som
utilfredsheden med myndighedernes samarbejde med den tyske besættelsesmagt steg i
krigens sidste år. Kulminationen kom i sommeren 1944 med en landsomfattende folkestrejke, der fik hundredtusinder af danskere,
især i København, til at nedlægge arbejdet,
trodse det netop indførte udgangsforbud og
lave bål i gaderne. Arbejderne på B&W –
frem for alt de kommunistiske – gik i spidsen ved folkestrejken. Siden hen blev »Hvad
siger de på B&W?« en stående vending.
Efter 2. Verdenskrig forstærkede kommunisterne deres indflydelse på B&W. Mange
af de toneangivende kommunister var samtidig højt placeret i DKP og deltog i rejser til
Sovjetunionen. Der kom også delegationer
fra østeuropæiske værfter og besøgte B&W.

En enkeltskudspistol camoufleret som en pencil –
til 'at skyde kommunister
med'. Efter sigende er den
én blandt flere, der i 1950erne blev fremstillet på
drejebænkene på B&Ws
maskinværksteder på Wil-

ders Plads i København.
Skibsværftsarbejderforbundet, hvis fane ses i udsnit
øverst, var en af de kommunistisk dominerede faglige organisationer, der
havde et stærkt fodfæste
på B&W. Den kommunisti-

ske dominans blev en realitet under 2. Verdenskrig,
hvor socialdemokraterne i
organisationen blev ofre
for moderpartiets samarbejdspolitik i forhold til
besættelsesmagten. Fortroligtstemplede papirer
fra 1949 angiver, uden at
det er bekræftet fra anden
side, at bl.a. B&Ws kommunister fra netop Skibsværftsarbejderforbundet
var parate til at lave sabotage på virksomheden
enten for at genere en
amerikansk eller engelsk
besættelse af Danmark,
eller for at give støtte til
en sovjetisk besættelse.
Pencilpistolen har måske
haft til formål, at forhindre
en sådan sabotage i at finde sted.
Reklamefolderen for
B&W er fra 1950erne.
(B&W Museet, ABA, Privateje)

B&Ws arbejdere med kurs
mod marketenderiet. Den
store mængde af industriarbejdere på arbejdspladser som B&W udgjorde i
myndighedernes øjne et
skræmmende potentiale i
det tilfælde, at de vendte
sig mod det etablerede
samfunds institutioner. Netop marketenderiet på B&W
var rammen om mange
hede politiske debatter.
(ABA)
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Når Sovjetunionen bestilte
skibe på B&W, gav det
arbejde til folk på hele
virksomheden – og kommunisterne gode kort på
hånden i kampen om stemmer til vigtige tillidsposter i
de faglige organisationer.
Ikke mindst fordi man sloges med stor arbejdsløshed
i starten af 1950erne. Tilsvarende kunne det bruges
agitatorisk, da USA i 1952
søgte at standse leveringen
af tankskibet Aspheron til
Sovjetunionen under henvisning til, at leveringen
stred imod et forbud mod
salg af strategiske varer til
østbloklande. Amerikanerne valgte dog til sidst at
bøje af – man anslog, at
fastholdelsen af forbudet

ville give kommunisterne
alt for meget vind i sejlene.
På billedet afsejler Aspheron fra B&Ws værft på
Refshaleøen. På løbesedlen
refereres der til en lignende sag, der finder sted et
par år efter. (ABA)

Som led i det civile beredskab indførtes der bedriftsværn på større virksomheder bl.a. til beskyttelse af
værdifuldt produktionsudstyr i tilfælde af et fjendtligt angreb. Hjelmen er fra
bedriftsværnet på B&W. På
løbesedlen søger kommunisterne på virksomheden at
hindre en succesfuld afholdelse af et møde om bedriftsværnet i 1951. (B&W
Museet, ABA)

Jubilæums-'skjold' i træ fra
malerklubben på B&W. Alle
arbejdere på større virksomheder var medlemmer
af lokale såkaldte værkstedsklubber, der var organiseret under fagforeningerne for de forskellige
fag. Værkstedsklubberne
tog sig af dagligdags
spørgsmål om arbejdsforhold og løn. Det var ikke
her, der var storpolitik på
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dagsordenen. Værkstedsklubberne inden for en
virksomhed som B&W var
imidlertid samtidig samlet
under én paraply – i den
såkaldte fællesklub. Det
var denne, der kunne drive
en markant udadvendt
politisk virksomhed i form
af systemkritiske resolutioner, opfordringer til arbejdsnedlæggelser osv. (Handels- og Søfartsmuseet)

Bryggeriet Stjernen – under
socialdemokratisk kontrol
Bryggeriet Stjernen var en del af den såkaldte kooperation. Det vil sige en virksomhed
drevet af den socialdemokratiske arbejderbevægelse. På mange arbejdspladser havde
kommunisterne ikke nogen nævneværdig
indflydelse – Stjernen var én af dem. Kommunisterne hævdede endog, at man skulle
være medlem af Hjemmeværnet, hvis man
ville have ansættelse på bryggeriet.
De fleste mennesker opfattede 'arbejderklassen' som en samlet befolkningsgruppe,
men de storpolitiske interesser under den
kolde krig skabte en dyb splittelse mellem
socialdemokrater og kommunister. Socialdemokraternes kamp mod 'de borgerlige' og
'kapitalisterne' truede aldrig grundlæggende den etablerede samfundsorden – den
samfundsorden som kommunisterne helt ville bryde med.

Bryggeriet Stjernen. Ifølge
Land og Folk var man som
kommunist frosset helt ud
af det sociale fællesskab,
hvis man bevægede sig ind
bag fabriksporten til det
traditionsrige kooperative
bryggeri. (ABA)

Stjernens pilsner blev til
Star i 1958. Det var dels et
udtryk for den almindelige
amerikanisering, dels skyldtes det, at bryggeriet havde sværere og sværere ved
at slå igennem blandt sine
kernekunder. Oprindelig
havde man forestillet sig,
at arbejdere ville støtte
deres 'eget' bryggeri – der i
modsætning til landets
andre bryggerier var et
kooperativ fremfor et

aktieselskab. Men de sociale grupper var under omdannelse i 1950erne. Ligesom arbejdere i stigende
grad læste 'borgerlige' aviser – frem for Socialdemokraten og Land og Folk –
gik de også væk fra Stjernen øl. Lanceringen af Star
var således også et forsøg
på at skabe en moderne
mærkevare uden associationer til arbejderbevægelsen. (Arbejdermuseet)

6
1956
– omvæltningernes år

Med opstanden i Ungarn i
1956 kunne socialdemokratiet vinde tabte stemmer
tilbage fra kommunisterne.
I denne valgpjece fra 1957
henvises der desuden til
omfattende arbejderuroligheder i Østberlin 1953 og i
Poznan i 1956. (ABA)
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I foråret 1956 – under en storkonflikt på
arbejdsmarkedet – så det socialdemokratiske skrækscenarie om en kommunistisk
overtagelse af kontrollen med arbejderbefolkningen næsten ud til at kunne blive til
virkelighed.
Kommunisternes fremgang blev dog kortvarig. I efteråret satte sovjetiske besættelsesstyrker en stopper for en folkeopstand i
Ungarn. Dette militære indgreb fjernede
enhver form for folkelig opbakning til kommunismen – ikke blot i Danmark, men i hele
Vesteuropa. Efter 1956 frygtede de vestlige
magthavere ikke mere en kommunistisk
massemobilisering i Vesteuropa.

Storkonflikten i Danmark
– foråret 1956
I løbet af marts og april måned i 1956 bredte der sig en næsten revolutionær stemning
i Danmark – og særligt i København. En
storkonflikt på arbejdsmarkedet truede med
at lamme hele samfundet. Baggrunden var
følgende: Da der skulle forhandles nye overenskomster i april 1956, forventede man på
landets arbejdspladser, at der ville komme
betydeligt mere i lønningsposen efter flere
år med meget ringe fremgang. Man blev
skuffet, og mange steder brød der strejker
ud. Da Folketinget senere ophøjede et
mæglingsforslag, som arbejdersiden havde
forkastet, til lov, brød utilfredsheden ud i lys
lue. Konflikten kulminerede 13. april ved en
demonstration på Christiansborg Slotsplads,
hvor mere end 200.000 danskere viste deres
ringeagt over for det etablerede system og
dets politiske ledere.
Kommunisterne, der ledede slagets gang,
blev i stort tal valgt ind i bestyrelserne i faglige klubber på virksomhederne og i landets
fagforeninger. Den folkelige opbakning til
kommunisterne steg kraftigt – til et niveau,
der ikke var set, siden det sidst kulminerede
ved verdenskrigens afslutning.

To indtryk fra det massive
folkeopbud ved demonstrationerne 13.4.1956. Efter
sigende rev mange socialdemokratiske arbejdere
deres partimedlemskort itu
i harme over den socialdemokratiske regering, der
havde bidraget til, at det
nedstemte mæglingsforslag
var blevet ophøjet til lov.
(Københavns Bymuseum)

Begivenhederne i Ungarn
– efteråret 1956
24. oktober 1956 trængte sovjetiske tanks
ind i Ungarns hovedstad Budapest. Baggrunden for invasionen var, at arbejdere og
studerende over sommeren stadig mere
åbent havde kritiseret det ungarske styre og
Sovjetunionens magtudøvelse i landet. I
oktober steg spændingerne og førte til
omfattende demonstrationer. Mange soldater vendte sig mod magthaverne og støttede demonstranterne.
Konflikten bredte sig til hele Ungarn. Den
strakte sig over flere uger og blev yderst
blodig. Mellem 20.000 og 30.000 ungarere
mistede livet. Sovjethæren mistede mellem
4.000 og 7.000 mand. Tusinder blev henrettet efter opstanden, og titusinder blev arresteret og i mange tilfælde deporteret til Sibirien. Konflikten gav genlyd i hele verden. I
det danske Hjemmeværn gik man så vidt, at
der i slutningen af oktober blev befalet forhøjet beredskab.
Den vigtigste betydning fik Ungarnskrisen
dog på det civile område. Over hele Vesteuropa blev der lavet omfattende kampagner
for at hjælpe de ungarske flygtninge. Flygtningene blev symbolet på østbloklandenes
undertrykkelse af deres befolkninger.

Utvetydige budskaber om
holdningen til Sovjetunionen. Kun Land og Folk tager det stik modsatte synspunkt: Det, som de andre
medier kalder folkeopstand
og frihedskamp, omtales
som en kontrarevolution.
DKPs manglende afstandtagen til Sovjetunionens indgreb satte partiet helt
uden for politisk indflydelse i en lang årrække. (ABA,
Københavns Bymuseum,
Aller Press)

Indsamling til ofrene i
Ungarn. Ungarnshjælpen
blev – efter at kommunisterne havde nydt stigende
opbakning – en ikke uvelkommen lejlighed til at
manifestere frihed i vest
over for undertrykkelse i

øst. Paradoksalt nok blev
den massive og brede
afstandtagen til Sovjetunionen i årene efter 1956
ledsaget af, at også modparten – USA – blev genstand for stadig mere kritiske holdninger. (ABA)
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7
Den kolde krig
– efter 1956

En to centimeter høj stump
fra Berlinmuren. Muren
blev bygget i 1961 for at
hindre stadig flere borgere
fra Østberlin i at flygte til
Vestberlin. Den 'faldt' i
1989, da Østtyskland brød
sammen. Små stumper
monteret på plastpodier
fra den nu forsvundne mur
er siden blevet klenodier,
der symboliserer den kolde
krigs endeligt. (Privateje)
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Den kolde krig blev ikke afsluttet i 1956 –
men den ændrede karakter. Sovjetunionens
invasion i Ungarn fjernede i de fleste vestlige lande magthavernes frygt for kommunismen som en indre trussel. Kommunismen
havde ikke længere sin brede folkelige
klangbund.
Til gengæld blev der talt stadig mere om
kommunismen som en ydre trussel. Ville der
komme en storkrig mellem øst og vest –
med brug af a- eller b-bomber?
Både i Danmark og andre vestlige lande
opstod der nye systemkritiske grupper på
venstrefløjen op igennem 1960erne. Disse
grupper bekendte sig – i modsætning til
kommunisterne – ikke til Sovjetunionens
politik, men var kritiske over for magthaverne i både øst og vest. I årene omkring 1970
blev der igen agiteret for revolutionære
omvæltninger i de vesteuropæiske samfund.
Berlinmurens fald i 1989 og østblokkens
sammenbrud i årene herefter markerede
den kolde krigs endelige afvikling. Herefter
blev der ikke længere talt om skellet mellem
øst og vest.

Colaen – det ultimative
symbol på amerikansk kultur. På denne og modstående side ses den i to udgaver og med to symbolske
ladninger. Pepsicolaen er
købt i Leningrad i 1983.
Colaen var i østlandene
under den kolde krig et
udtryk for almindelige
menneskers fascination af
den vestlige verden og
amerikanske frihedsidealer.

8
Det 21. århundrede
– mod en ny kold krig?

Avisannoncen omtaler
udstillingen Images from
Ground Zero på Københavns Rådhus, der bestod
af fotos fra eftersøgningen
af ofre og oprydningen i
dagene efter 11. september. Udstillingen er blevet
tilbudt snesevis af udstillingssteder over hele verden. Den er desuden – som
et udtryk for den store
betydning, den tillægges
fra amerikansk side – konstant tilgængelig på internettet. (Københavns
Bymuseum)

Skabes der nye fjendebilleder i disse år?
Efter den kolde krigs ophør omkring 1990
stod USA tilbage som verdens eneste supermagt. Først med terrorangrebet på World
Trade Center 11. september 2001 blev det
klart, at den globale amerikanske førerposition ikke var en selvfølge – USA var ikke
usårlig.
Terrorhandlingen i 2001 gav anledning til
en fornyet mobilisering bag USA; en mobilisering, der kunne minde om den, der fandt
sted efter 2. Verdenskrig, hvor den vestlige
verden samlede sig i en alliance mod kommunismen. Efter afviklingen af den kolde
krigs 'orden' er en ny verdensorden ved at
finde sin form – her ved starten af det 21.
århundrede.
Foreløbig er modparten til 'den vestlige
verden' imidlertid mere diffus, end kommunismen var efter 2. Verdenskrig. 'Slyngelstater' er et af flere uklare begreber for hvilke
lande, der udgør fjenden. 'Ondskabens
akse' er et andet.
En anden forskel vedrører synet på 'den
vestlige verden' hos befolkningen i disse
lande. Under den kolde krig blev vesten
opfattet som særdeles tillokkende hos langt
hovedparten af folk i østbloklandene. Noget
tyder på, at det ikke er lykkedes USA og
dets allierede i den vestlige verden, at opnå
den samme brede popularitet i dag. Blandt
almindelige mennesker i mange af de lande,
der ses som den nye modpart, hører antiamerikanske og anti-vestlige tilkendegivelser
og opfattelser foreløbig til nutidens orden.

Stars and Stripes med angivelse af samtlige ofre for
terrorangrebet 11. september 2001. Flaget er købt i
New York. (Københavns
Bymuseum)

Mekkacolaen er erklæret
antiamerikansk. Ikke desto
mindre har den angiveligt
slået an blandt jævne folk
med tilknytning til de lande, der fra amerikansk side
er udpeget som den nye

modpart. Måske en grundlæggende forskel på den
gamle kolde krig og den
nye verdensorden, der tegner sig? (Privateje, Politiken)
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Between Innocence
and the A-bomb
Cold War Copenhagen in the 1950's

1. The Cold War
East and West. A conflict which
affected the daily lives of millions of people for half a century.
World War II ended in 1945.
The victors consisted of a broad
alliance of states – from America
in the west to the Soviet Union
in the east. However a few years
later, the world once again
faced a new conflict which split
it into two- an Eastern and a
Western bloc. A situation which
was to last up to the fall of the
Berlin Wall in 1989. Across
Europe, the division between
East and West was known as
the Iron Curtain.
Headed by the Soviet Union, the
countries of the Eastern bloc
were communist. National Communist parties regulated production and society in great detail.
The countries of the Western
bloc, led by the USA, were capitalist. They believed in a liberal
economy based on private property and production, and their
governments were elected by
democratic vote.
The Communists criticized the
capitalistic West for favouring
the rich and for keeping the
broad masses out of real influence. They insisted that communism was a caring and responsible social system which allowed
the individual to produce
according to his ability and to
benefit according to his needs.
The West, on the other hand,
claimed that social disparity
flourished under communism,
and that the national communist regimes consistently
repressed those of their citizens
who were critical of the authorities. They emphasized that the
countries of the Western bloc
supported the right to free
speech and political expression.
The leadership of both blocs
were uncompromising in their
attitude to one another and did
their best to convince the populations in the opposite bloc, that
their own social system was the
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best. This battle for influence
was called the Cold War.
“Cold”, because both sides
were in possession of the
newest weapon of mass
destruction – the Atom bomb.
A weapon, so destructive that it
would be suicidal for either
sides to start an attack. The
world was held captive by a balance of military power. The lurking fear of a new Armageddon
became part of everyday life.
This ideological battle – the
Cold War – governed the lives
of ordinary people, without
them necessarily speculating
about the fact on a daily basis.
This exhibition describes the link
between high-politics and daily
life in the 1950's, where the
Cold War was fought beneath
an innocent, everyday surface.
In a sense, the period can be
seen as a reflected image of the
global tension which – in our
post Cold War times – affects
the world of today.

2. Three Non-military
Defence Mechanisms
against Communism
The western countries did not
just rely on military might in
their battle against communism
after World War II. There were
three other means of defence,
which were just as important.
Two of these were closely
linked. Namely an increase in
productivity and a general
increase in prosperity. Economic
growth would guarantee that
the common man was better off
and therefore more immune to
the lure of communism. Thus
the probability of a national
communist revolution would be
markedly reduced.
The third medium consisted of
keeping a close watch on those
communists who were already
firmly established in Danish society – and in Copenhagen in particular. Espionage and other

forms of intelligence gathering
were practised in secret, but
with close ties to the USA.

ence on Western Europe in the
1950's. Many crossed the
Atlantic, either as normal
tourists or in specially selected
groups from various societies
and organizations. Most importantly for the common Dane
was the effect of the so-called
Americanization which swept
through society and affected all
aspects of everyday life. American products flooded the market
and knowledge of the American
way of life was widespread.
Indirectly, this created a strong
sense of affinity between Danes
and the USA. Simultaneously,
close economic ties were being
forged between Denmark and
the USA with the Danish participation in the Marshall Plan, as
well as militarily with Denmark’s
incorporation in the North
Atlantic Treaty in 1949.

3. The Battle for
Influence

4. Cold War
Copenhagen

The Eastern bloc, headed by the
Soviet Union, and the Western
bloc with the USA in front,
fought to gain support and
influence throughout the
1950's. The Cold War was not
only a question of military
might, but just as importantly
an ideological battle, with both
sides vying to impress their
respective, radically different
social systems upon the rest of
the world. Propaganda played
an important and visible role,
but the battle was also fought
with the dissemination of lifestyles, as well as the establishment of economic cooperation
and contacts across national
boundaries.

In the beginning of the 1950's,
the tension between the two
Super Powers was at its highest
– a situation which also made
itself felt in Copenhagen. The
communists were popular,
because many people were dissatisfied with the poor social
conditions of the time. According to the communists, the general poverty was due in part to
increased military spending and
bunker building and in part due
to Denmark’s accept of and participation in a liberal world
economy which functioned at
the behest of US interests.

The Eastern Bloc and the
Danes
To most West Europeans, life
under communism in the Eastern bloc was an unknown
world. The Soviet leadership
therefore attempted to establish
contacts across the Iron Curtain
via various forms of travel and
exchanges. Many of the participants were well known intellectuals or artists – both communist and non-communist. Upon
their return, a number of these
summarized their impressions
and experiences from their travels in news-paper articles and in
debate forums.
A variety of objects were
brought back to Denmark from
organized trips to the Eastern
bloc. These trips could include
participation in labour brigades,
helping to rebuild after World
War II, attending youth festivals
or a visit on a delegation tour
with participants from various
societies and organizations.
Connections across the
Atlantic
The USA had a massive influ-

elections, support for the DKP
was so reduced that the party
was only just represented in Parliament – the Folketing – with
5% of the mandates; a situation
which was to remain unchanged
throughout the 1950's.
Despite their poor national success, the communists played an
important role, especially in
Copenhagen where the party
stood strong. Through the party
newspaper Land og Folk, the
communists harangued the
country for its western bias and
the USA friendly policy of its
respective governments.
The communists and the DKP
were extremely active at election
time and in demonstrations
against unpopular legislation. In
these situations, the communists
were often supported by large
sections of the population who
where dissatisfied with the cost
of living, taxes and housing conditions.
A Guard against Communism
After World War II, the Resistance Movement was split into a
number of private Home Guard
Units made up of communists
and non-communists. In 1948
the Home Guard was nationalized and as a result communist
membership came to a conclusion. Officially the Home Guard
existed in order to maintain a
spirit of resistance amongst the
population. In reality the Home
Guard was to hold itself prepared to face the threat Communism was thought to represent.

Concurrently, hundreds of
bunkers were being built and
housing block protection units
established, as a protective
measure against the feared massive attack.

Bunkers in the City
Although most people thought
little of geopolitics, they were
constantly reminded of the Cold
War throughout the 1950's.
With the outbreak of the Korean War in 1950, the Civil
Defence pressed for the establishment of public shelters, the
so-called bunkers. Bunkers from
World War II were renovated
and brought up to date and
new, privately financed buildings
were built with air-raid shelters.
Public shelters could accommodate some 300.000 people and
a further 200.000 could find
protection in private shelters. If
war was to break out, sub surface store-rooms, basements
and parking basements were to
be converted into shelters.

The Communists in the City
Danish support of the communists was great in the early years
following the end of World War
II. The Soviet army had played a
major role in the Allies’ victory
over Germany, and many members of the Danish Resistance
were communists. However, as
the international divide between
East and West became a reality,
support for Denmark’s Communist Party – the DKP – dwindled.
As early as in the 1947 national

The Civilian Protection Units
Housing Block Protection Units
in densely populated urban
areas, Plant Protection Units on
the larger places of work, Villa
Protection Units in the suburbs
and Parish Protection Units in
rural districts. All of these were
forms of civil defence in which
normal people were involved in,
in the 1950's. All of these units
were created in order to protect
the populace if war was to
break out or in warlike situa-

As a countermove, alternate
Danish governments attempted
to point out what a threat communism was to democracy itself.
They claimed that the common
people of the Eastern bloc were
repressed and had no influence
whatsoever within their own
countries.
The battle, on both sides, was
fought on news bills and election posters and in demonstrations and exhibitions.

tions . The establishment of
Housing Block and Plant Protection Units was required by law,
while Villa and Parish Protection
Units were voluntary. The various Protection Units were
organized under the Civil
Defence.
If war was to break out, these
Protection Units would be the
first to be activated, followed by
Council troops and – if local
efforts proved to weak – by
troops from the Civil Defence.

5. Workplaces
– Foremost Line
during the Cold War
The Social Democratic Workers
Movement were amongst those
who saw the communists as a
very real and dangerous threat
to society. The Social Democrats
insisted that the Communists
were not just interested in bettering conditions for the working class, but that they were in
fact secretly preparing a coup in
order to incorporate Denmark
into the Soviet Union dominated
Eastern bloc.
Despite these warnings, most of
the country’s workplaces accepted the Communists because
they were known as effective
shop stewards, who in fact
obtained tangible improvements
in wages and working conditions. Certain workplaces were
known to be dominated by
communists. This dominance
was due to the fact that many
communists held trusted positions in workshop and general
organizations, in other words in
local political organizations
which negotiated with the management and published dispatches to the Press on the
“state” of the working classes.
Within the country’s largest
industry – Burmeister & Wain –
with four large industries in
Copenhagen alone, the communists were exceedingly influential. Other industrial workplaces
were anti-communist, such as
the Social Democrat dominated
brewery “Stjernen” on Frederiksberg.
Burmeister & Wain – a Communist Workplace
Under World War II, the industry
Burmeister & Wain (B&W),
which in Copenhagen counted
two large engine works, a large
foundry and Denmark’s largest
shipyard, assumed the role of
the peoples advocate in relation
to the authorities. A growing
dissatisfaction among the population with the increased cooperation between the Danish
authorities and the German
occupiers during the last years
of the war, culminated in a
nationwide strike in the summer

of 1944. Hundreds of thousands
of Danes, especially in Copenhagen, stopped work and defied
the recently imposed curfew by
taking to the streets and lighting bonfires there. The workers
from B&W – especially the communists – were at the front of
the popular strike. A new
expression was born, and one
that was used regularly : “What
do they say at B&W?”
After World War II, the communists consolidated their position
at B&W. Many of the leading
communists were also high
ranking members of the party –
the DKP – and participated in
trips to the Soviet Union. In
return B&W was regularly visited
by delegations from Eastern
European shipyards.
The authorities, as well as the
leaders of the Social Democratic
Workers Movement, were
intensely aware of the influence
wielded by the communists at
B&W. They feared that this influence could be misused in order
to create a sense of rebellion, an
atmosphere that would spread
throughout the country’s major
industries and in the end, pose a
very real threat to society.
The Brewery “Stjernen” –
under Social Democratic Control
The brewery “Stjernen” (The
Star) was part of a so called
cooperation, in other words the
brewery was run by the Social
Democratic Workers Movement.
While there existed numerous
industries, where the communists possessed little or no influence, they were practically
banned from working in the
brewery.
Most people saw the “working
class” as a homogeneous group
within society, however the
geopolitical situation under the
Cold War created a deep divide
between the Social Democrats
and the Communists. The Social
Democratic opposition to “the
bourgeoisie” and “the capitalists” never really threatened to
endanger the basic principles of
society. The communists, on the
other hand, desired a total
break with capitalist society.
The Cold War also meant, that
the authorities were forced to
take an interest in working class
conditions and the general political atmosphere. They were
therefore very sensitive to the
demands posed by the workers.

6. 1956 – a Year of
Upheaval
The necessity of bettering the
economic conditions for the
common people, was clear to all
after World War II. The experi-

ence gained from the world
wide Depression in the 1930’s
proved unconditionally, that
social need led to unrest and
paved the way for popular support for extreme political parties. It was therefore a serious
problem for the political authorities, that way into the 1950's,
the standard of living was still
far from ideal. The economy
was still sluggish and the lack of
progress offered the communists
ample opportunity to gain support for their critical view of
social conditions.
1956 was a year of upheaval.
During the spring of that year,
the Danish communists enjoyed
a marked increase in popular
support, due to their prominent
role in a nation wide labour
conflict. Their success was short
lived. In the autumn of 1956,
the Soviet Union invaded Hungary in order to crack down on
a popular uprising. A military
action which had the immediate
effect of removing all popular
support for Communism, not
only in Denmark, but throughout Western Europe. From 1956
and onwards, the Western Powers no longer had reason to fear
a pro-communist mass mobilization in Western Europe.
The Great Labour Conflict in
Denmark – Spring of 1956
In the spring of 1956, Danish
society was almost in a state of
highest alert. Not as a result of
a realistic external threat, but
because the possibility of a
national communist take-over
seemed that one step closer.
What had begun as a series of
isolated strikes, developed into a
major labour conflict and an
almost quasi-revolutionary fever
spread throughout the country –
and especially in Copenhagen.
After years of stagnation, most
of the country’s workplaces
were expecting an appreciable
wage increase at the collective
bargaining in the April of 1956.
They were soon to be disappointed and many workplaces
went on strike. When Parliament – the Folketing – decided
to put the unpopular, proposed
compromise, already rejected by
the trade unions, on the Statute
Book, dissatisfaction was rampant. The conflict culminated on
April 13th with a mass demonstration in front of Christiansborg, the parliament building,
where over 200.000 Danes
manifested their contempt for
the establishment and the political leadership.
The communists, who had
played a prominent role in the
conflict, were elected in large
numbers into local and nationwide trade organizations and
unions. The communists enjoyed
a level of public support, not
seen since the end of World
War II.

The Events in Hungary –
Autumn 1956
On October 14th 1956, Soviet
tanks rolled into Budapest, the
capital of Hungary. Throughout
the summer, open criticism of
the Hungarian leadership and
Soviet influence on and in the
country, voiced by workers and
students, had increased markedly. In the month of October, the
situation was so tense, that it
led to widespread demonstrations. Numerous soldiers joined
the demonstrators and effectively turned their backs to the
authorities. In response, the
Soviet Union invaded Hungary.
The conflict spread throughout
the country. It lasted several
weeks and was extremely
bloody. Between 20 to 30 thousand Hungarians lost their lives.
The Soviet army lost between 4
to 7 thousand soldiers. Thousands were executed after the
uprising, and tens of thousands
were arrested and in many cases
deported to Siberia. The conflict
shook the whole world. Towards
the end of October, the Danish
Home Guard went as far as to
order reinforced alert.
The Hungarian uprising had its
deepest effect on the civilian
population. Across the whole of
Western Europe, campaigns in
aid of the Hungarian refugees
were instituted. The refugees
had become symbols of the
repression practised by Eastern
bloc countries on their own
populations.

7. The Cold War – Post
1956
Although the Cold War was far
from over in 1956, it changed
character. The civilian response
to the Soviet invasion of Hungary, convinced most Western
governments that they no
longer need fear Communism as
an internal threat to their societies. Communism had lost its
broad popular appeal.

The fall of the Berlin Wall in
1989 and the following collapse
of the Communist regimes in
eastern Europe mark the end of
the Cold War. The divide
between the East and West was
officially dead.

8. A New Cold War?
Are we in the process of creating a new adversary? At the end
of the Cold War, the USA
emerged as the only geopolitical
Super Power. The terrorist attack
on the World Trade Center on
September 11th 2001, proved
that USA global leadership was
not to be taken for granted. The
USA was not invulnerable.
The terror attack of 2001 gave
rise to broad popular support
for the country, a support reminiscent of the backing the USA
received immediately after
World War II , when the West
massed itself into an anti- communist alliance. Upon the ashes
of the Cold War, a new world
order is taking shape, here and
now, at the beginning of the
21st Century.
While there was no doubt as to
who the enemy was under the
Cold War, the Communists, the
present enemy is somewhat
more diffuse. “Renegade
States” and the “Axis of
Evil”are new terminologies.
Another difference between
then and now, is the attitude of
the involved populations
towards the West. During the
Cold War, the western societies
were seen as extremely attractive alternatives to their own
regimes by the people of the
Eastern bloc. It is clearly apparent that the USA and its Western allies have failed to achieve
the same world wide popularity
today. Anti-Americanism and
anti-West manifestations flourish and seem to be the order of
the day amongst the populace
of many of those countries we
have chosen to name as our
adversaries.

On the other hand, the fear of
an external communist takeover flourished. Would a new
world war soon take place ? A
war between East and West –
with or without the new
weapons of mass destruction –
the A- and H-bombs?
In Denmark, as well as in other
Western bloc countries, new
left-wing political parties
emerged throughout the 1960’s.
These were – contrary to the
Communist Party – not Soviet
friendly, but were critical of the
governments of both the Eastern and Western bloc. Revolutionary fervour – the desire to
overthrow the establishment –
had a renaissance in the West in
the late 1960’s – early 1970’s.
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