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Forord

I sommeren 2018 vovede en håndfuld danskere samt tusinder fra 
Asien og Latinamerika at rejse til Rusland til VM i fodbold. De 
danske roligans kastede sig modigt – trods den pågående massive 
antirussiske hetz og trods manglende kendskab til dette land – i ar-
mene på, hvad de opfattede som ”Den russiske bjørn”. Og de fleste 
blev positivt overrasket over mødet med Rusland og russere. Med 
den rejse gik de imod strømmen. Det samme gør jeg på min vis 
med denne bog om mit liv i Sovjetunionen.

Jeg var i over 20 år som historiker i Moskva ansat ved IMRD, 
et sovjetisk akademisk institut til forskning af den internationale 
arbejderbevægelse. Som ung sovjetisk historiker opfattede jeg min 
professionelle tilværelse ud fra personlig nysgerrighed og ønsket om 
at forstå min samtid. Men også for – lige som mange andre sovjet-
borgere dengang var enige om – at bidrage til et nyt samfund og til 
en verden uden krig.

Jeg oplevede, at de fleste sovjetborgere i 1960-70’erne bevarede 
en ærlig stolthed over sejren i Anden Verdenskrig og over, at det 
sønderslåede Sovjet nu var ved at genopstå og være pioner indenfor 
rumfart – og endda som den første havde formået i 1961 at sen-
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de et menneske op i rummet. Og med revolutionen på Cuba kom 
der tegn på, at andre lande også ønskede at opbygge et socialistisk 
samfund. Vi var mange, der mente, at Sovjet var på vej til at opbyg-
ge et samfund med social retfærdighed og frihed og forestillede os 
overhovedet ikke, at systemet kunne gå i opløsning. Men det skete. 

Jeg har med denne bog ingen ambitioner om at give et samlet 
billede af det sovjetiske samfunds storhed og fald. Hensigten er 
mere at fastholde og fortolke et stykke samtidshistorie på min egen 
måde, uden at det er en selvbiografi i traditionel forstand med for-
fatteren i fokus. Jeg har valgt både at skildre en række forløb, jeg 
har været tilskuer til eller impliceret i, primært som biperson og 
som borger og forsker i datidens Moskva. 

Og jeg erkender, at det ikke er let at fortælle om dette liv og disse 
visioner til læsere, der levede og voksede op på den anden side af det 
Jerntæppe, Churchill fremmanede i sin berømte Fulton-tale i 1946, 
og som delte Europa i Den Kolde Krig. Gang på gang oplever jeg, 
at vestlige medier fortegner billedet af Sovjet (… og nu også af Rus-
land) og forsimpler en kompleks virkelighed. Men det hænger efter 
min opfattelse sammen med, at mainstream-medierne og en stor 
del af forskningen er en del af den herskende ideologi. Fortegnin-
gen sker både ved manipulerende ordvalg, ved direkte fake news, 
ved at undlade at skildre vigtige sider af en mangfoldig virkelighed 
og ved at blokere for andre værdisæt. Herunder om livet i Sovjet. 

Heldigvis findes der en snæver kreds, der virkelig forsøger ved 
læsning af forskellige kilder at danne sig et mere reelt billede. Men 
det store flertals opfattelse bygger på fordomme og forenklede kli-
cheer – og samtidig bliver de (læserne i Vesten) af medier og politi-
kere påmindet om, at de er frie, oplyste og tolerante. Det herskende 
verdensbillede skaber den opfattelse hos de fleste i Vesten, at netop 
dén er den eneste sande. Alene derfor finder jeg, at der er grund til 
at præsentere en anden tilgang. 
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Når jeg har valgt at fortælle min historie, er det hverken for at 
bortforklare eller undskylde sovjetsystemets mangler. Hovedmålet 
er at give læseren indsigt i en lille del af verdenshistorien, som ikke 
har været fortalt før, og fordi skildringen af Den Kolde Krig – som 
danner rammen om denne fortælling – ikke kun skal skrives af 
sejrherren.

Mine år ved forskningsinstituttet IMRD var præget af, at Sov-
jetunionen midt under koldkrig og atomoprustning samtidig var 
en del af en vis international afspænding. På overfladen havde Øst 
og Vest hver sin politiske dagsorden, som byggede på forskellige 
verdens- og menneskesyn. Vi voksede op i Sovjet i overbevisningen 
om, at den verdensfred, som vi alle ønskede, bedst blev sikret ved, 
at Sovjet blev i stand til at opveje det Vesten, der både militært og 
økonomisk var os overlegen. I en række år tydede meget på, at det 
ville lykkes. Og dermed havde de fleste af os endnu i 1960-70’erne 
tillid til det, der officielt enten blev betegnet som den udviklede 
socialisme (russ.: razvitój), den reelle socialisme (real’nyj) eller den 
modne (zrelyj) socialisme. Alle begreber dækkede over en proces 
for socialistisk samfundsopbygning. Hovedemnet for denne bog 
er ikke en teoretisk diskussion om socialisme, men dette fænomen 
indgår i den overordnede ramme og kontekst for min fortælling. 
Derfor et par indledende ord om dette begreb.

I litteraturen findes der forskellige definitioner af det sovjeti-
ske samfund i den omtalte periode. Også blandt marxister er der 
uenighed. Var der tale om en ”deformering af socialismen” (Mon-
ty Johnston, Ernest Mandel), en ”degenereret arbejderstat” (Lev 
Trotskij), ”statskapitalisme” (Tony Cliff, Charles Bettelheim) eller 
”virkeliggjort” socialisme? Jeg finder dem alle diskutable. I første 
tilfælde er det underforstået, at der forinden fandtes en ”ægte socia-
lisme”, som siden blev deformeret. I andet tilfælde rettes der – med 
god grund – fokus på bureaukratiets voksende rolle i det stalinske 
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Sovjet, men dens magt og muligheder for privatejendomsret over-
vurderes, og samtidig benægtes overhovedet eksistensen af elemen-
ter af socialisme. Og i tredje tilfælde, hvor det sovjetiske bureaukra-
ti fremstilles som et nyt borgerskab, der antagelig skulle have nydt 
godt af at samfundsproduktionen satsede på profitmaksimering og 
kapitalophobning. Men dette er næppe en realistisk tese i forhold 
til en stat uden privatejendomsret eller frit marked.

I min optik udgør opbygning af et ikke-kapitalistisk, socialistisk 
samfund en lang historisk proces. Denne proces påvirkes både af 
eksterne forhold og af interne interessemodsætninger i et grund-
læggende opgør for ophævelse af et samfund baseret på udbytning1. 
Sovjetunionen nåede aldrig at etablere nogen fuldendt socialisme 
(og da slet ikke nogen ”kommunisme”, som jo er betegnelsen for en 
fremtidig vision). Der var højst tale om en indledende fase i den-
ne proces. Skal man definere dette samfund, må det betegnes som 
statssocialisme, hvor styreformen i nogle perioder var totalitær og i 
andre autoritær. Og det er med disse forbehold jeg i det følgende 
anvender begrebet de socialistiske lande.

Jeg er af venner blevet overbevist om, at jeg har en lidt ”særlig 
vinkel”. Min fortælling består i at kombinere en selvbiografi som 
dansk-ukrainer (født i København, hvor jeg nåede at gå fire år i sko-
le, inden vores familie i 1956 emigrerede til Sovjet, hvor jeg fortsat-
te min skolegang og derefter arbejdede og læste på Moskva Univer-
sitet) – med en skildring af hverdagen på en sovjetisk arbejdsplads 
og af vilkårene for samfundsforskning. Dermed er der tale om en 
personlig oplevelse af Sovjet i den brydningstid, der fulgte efter Jo-
sif Stalins død (1953), og hvor der fandtes en vision om en styrkelse 
af socialismen. 

Bogen er opdelt i tre dele. I første del præsenterer jeg ”mit” in-
stitut, IMRD, dets funktioner og rolle i det sovjetiske politiske og 
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akademiske system. I anden del fokuseres der på hverdagen på en 
sovjetisk arbejdsplads. Tredje og sidste del omfatter to vigtige op-
summerende aspekter af denne fremstilling – først et persongalleri 
og dernæst nogle tanker om mine kolleger som del af Moskvas in-
telligentsia. 

I mine mere end 20 år ved IMRD var jeg omgivet af mange per-
soner med en udstråling og viden, som jeg dengang og i dag synes er 
spændende. De flestes historie kendte jeg ikke dengang. Men senere 
samtaler og studier har åbnet en ny indsigt i deres baggrund. Og 
den er væsentlig til at forstå dem – deres bekymringer, håb og visio-
ner, herunder den politiske ballast, de som sovjetborgere og forskere 
havde med fra Stalin-tiden. Siden viste det sig dog, at vi politisk var 
(og er) uenige. Og sådan er det bare. Men det forhindrer mig ikke 
i at bevare respekten og sympatien for mennesker i en kompliceret 
tid. Og derfor bruger jeg en del plads til at præsentere disse, ganske 
forskellige, kolleger med risiko for, at læsere føler sig forvirret over 
et galleri af ukendte personer. Indrømmet: Jeg opstiller dermed en 
faldgrube med navne, som ikke siger en dansk læser noget. 

Jeg fastholder alligevel denne tilgang i håbet om, at dette for 
danske læsere sjældne bekendtskab kan bibringe en oplevelse af le-
vende sovjetiske mennesker på godt og ondt og samtidig ved (kort) 
at præsentere deres faglige produktion – åbne læserens øjne for per-
sonligheder og deres tanker. 

Bogen bygger primært på egne oplevelser, men desuden på an-
dres erindringer og samt i begrænset omfang (overvejende sovjetisk 
og russisk) faglitteratur, som det fremgår af bogens litteraturliste.

Jeg har mødt stor hjælpsomhed fra en række personer. Jeg har 
drøftet et par af bogens aspekter med enkelte tidligere kolleger fra 
IMRD: Natalija (Natasha) Plevako, Irina Saveljeva og Sergej Pa-
trushev. Jan Carlsen har ydet værdigfuld it-support. En stor tak til 
dem alle. Selve manuskriptet har været i hænderne på to kyndige 



venner, Anne Lund og Ole Jorn, der har gennemlæst, kritiseret, ret-
tet og er kommet med gode råd. Jeg er meget taknemmelig for de-
res omfattende input, som jeg har søgt at udnytte efter bedste evne.    

Bogens fotomateriale omfatter dels mit private arkiv og dels fo-
tos, som venligst er stillet til rådighed af Ulla Paul, Irina Saveljeva, 
Natalija (Natasha) Plevako og Sergej Patrushev. En stor tak til dem 
alle.

Desuden takkes VELUX FONDEN for støtte til udgivelse af 
bogen.




