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Udskift Lenin med Jodle Birge
Af Lasse Ellegaard
FALSTER - Det var Lenin, der om l den nye sovjetstats fejltagelser sagde: “Vi har
udryddet den sidste kapitalist, men desværre ikke den sidste idiot.” Citatet rinder i hu
i disse dage, hvor bestyrelsen på l Arbejdermuseet i København l drøfter en
henvendelse fra en snes nuværende og forhenværende ledende socialdemokrater om
helt at fjerne en tre meter høj statue af den revolutionære russer, der efter en
ombygning i forvejen er deporteret til museets baggård.
I partispidsernes adresse, der blev afleveret i maj, hed det bl.a. ordret:
“Undertegnede medlemmer af Socialdemokratiet ønsker hermed at give udtryk for
undren over, at museets ledelse har kunnet få sig selv til at opstille en statue af Lenin,
skønt han i enhver henseende optrådte forræderisk mod den demokratisk socialistiske
idé (.)”
Underskriverne udgør cremen af nuværende og tidligere partispidser, bl.a. Mogens
Lykketoft, Poul Nyrup, Anker Jørgensen, Svend Jakobsen,
Erling Olsen, Kramer Mikkelsen, hele to amtsborgmestre, en formand for SiD, de to
unge næstformænd i folketingsgruppen, men pudsigt nok hverken Ritt Bjerregaard
eller Svend Auken.
Om det heraf kan sluttes, at disse to er ene blandt ledende socialdemokrater om at
bruge indersiden af hovedet, står hen. Men det er sandsynligt. Og det er i hvert fald
evident, at museets bestyrelsesformand, LO-sekretær Harald Børsting, anvendte sin
inderside, da han til radioavisen i onsdags udtrykte bekymring over, at partiledelsen
“engagerer sig så dybt i denne sag”.
For vel er det helt korrekt, at Lenin, der i 1910 selv deltog i et møde i Socialistisk
Internationale i den nu fredede forsamlingsbygning i Rømersgade, i sin tid optrådte
”forræderisk mod den demokratisk socialistiske idé”. Det har bare ikke noget med
sagen at gøre. Der står ikke noget i Arbejdermuseets vedtægter om, at det alene er
forbeholdt relikvier fra “den demokratisk socialistiske idé”, der står tværtimod, at
museet med “en bredt anlagt forskning” skal skabe “et alsidigt og dækkende billede af
arbejdernes forhold op til nutiden”.
Det formål lader sig faktisk ikke gøre uden Lenin. Om han skal stå som statue eller
hænge som billede eller nævnes i tekst er et æstetisk valg, ikke et historisk eller for
den sags skyld moralsk. Ved at “undre” sig over, at bestyrelse og ledelse “har kunnet
få sig selv til at opstille en statue af Lenin”, optræder Lykketoft og hans 19 konsorter
“forræderisk mod den demokratisk socialistiske idé”, idet deres henvendelse uden
videre går ud fra, at museet alene er forbeholdt de danske socialdemokraters historie.
De praktiserer altså, forhåbentlig ubevidst, den totalitære tænkning, de hævder at
bekæmpe. Lenin har stået foran museet siden 1996, det år Socialdemokratiet fejrede
125 års eksistens netop i Arbejdermuseet. Først nu, da Dansk Folkepart: som led i en
slags kulturkamp kræver Lenin-statuen forsynet med en tekst, der gør udtrykkeligt
opmærksom på Lenins historiske rolle som "bøddel", sætter Mogens Lykketoft trumf
på: Det er ikke nok at forklare Lenin, han skal fjernes fra den danske arbejderhistorie,
for den historie er Lykketofts og de ledende partifællers ejendom. De andre deltagere i
dansk arbejderbevægelses historie op gennem de forrige århundreder - kommunister,
syndikalister, anarkister, trotskister, venstresocialister og - uha - leninister, er i dette

univers at betragte som ikke eksisterende, heller ikke selvom de omfattes af museets
vedtægter. At dets ombygning bl.a. er betalt af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden forstyrrer heller ikke
fornemmelsen af konkret politisk ejendomsret.
Ikke underligt, at sådan totalitær tænkning kan bekymre jordnære socialdemokrater
som Harald Børsting, såvel som den må bekymre potentielle vælgere, der har troet, at
de stemte på et demokratisk, frisindet parti, der f.eks. respekterede, at historiske
kendsgerninger bør være tilgængelige, at museumsbestyrelser bør være suveræne i
holdningen til pression fra eksempelvis Dansk Folkeparti og ellers har været trygge i
troen på, at deres parti bekymrede sig om skattestoppets konsekvenser for den
social- og velfærdspolitik, der er socialdemokraternes historiske arvegods.
Tegneren Peter Lautrop bedrev i begyndelsen af 70’erne en tegning forestillende en
mand i en cirkusmanege med et skilt, hvorpå der stod: ”Klassekampen er aflyst”. Det
var samtidig med Mogens Glistrups nul i trækprocent, der dækkede over et krav til
den daværende borgerlige VKR-regering om at føre ægte borgerlig politik frem for blot
at videreføre, hvad Glistrup så som socialdemokratisk plyndring af borgerne med
brandskatter. Klassekampen var aflyst med de borgerlige som taberne.
Nu aflyses kulturkampen af mangel på kvalificeret modstand med Dansk Folkeparti
som vindere. Når Lenin er retoucheret væk, kan han erstattes med en statue af den
nyligt afdøde Jodle Birge. Han stemte på Dansk Folkeparti og blev med sine sange, sin
fortid som slagteriarbejder og tillidsmand og sin gemytlige udstråling symbol på
fremtidens historie om socialdemokraterne. Hvis de da har en fremtid.
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