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Forord

Den internationale økonomiske krise i mellemkrigstiden satte sit afgørende 
præg på den politiske udvikling i mange europæiske lande. I flere lande blev 
demokratiske styreformer i årene 1918‑45 erstattet af diktatoriske étpartisy‑
stemer.

Mest markant oplevede man de politiske forandringer i Italien og Tysk‑
land. I Italien kom Benito Mussolini til magten i 1922, og de følgende tyve år 
stod han i spidsen for et fascistisk styre, der ikke rummede meget plads for 
folk, der tænkte anderledes. I Tyskland sikrede Adolf Hitler sig i 1933 den 
politiske magt, hvilket efterfølgende skabte forudsætningen for alle de uhyr‑
ligheder, vi i dag forbinder med den nazistiske ideologi.

I de fleste europæiske lande var der folk, der forsøgte at efterligne de store 
førerskikkelser i Italien og Tyskland. Således forholdt det sig også i Danmark. 
Disse bestræbelser spiller ikke nogen større rolle, når man i historiebøgerne 
læser om den politiske udvikling mellem 1918 og 1945. Alligevel er det en 
kendsgerning, at der også i Danmark var mange, der arbejdede på at gøre op 
med demokratiet og det parlamentariske system, som de ønskede erstattet af 
en stærk fører, der kunne skære igennem de partipolitiske diskussioner og 
parlamentariske kompromiser.

Denne bog handler om fjorten af de mænd, der i årene 1922‑1945 forsøgte 
at positionere sig som førere for nogle af de mange partier og bevægelser, der 
i disse år arbejdede på at etablere et alternativ til det demokratiske system 
i Danmark. Man kan vælge at betragte historierne om disse førere og deres 
bedrifter som kuriøse beretninger fra historiens overdrev. Beskrivelsen af de‑
res aktiviteter tegner imidlertid et billede af et andet Danmark end det, man 
finder i de traditionelle historiebøger.

Bortset fra Frits Clausen, der var fører for Danmarks Nationalsocialistiske 
Arbejder‑Parti, er der ikke blevet plads til disse potentielle førere i den of‑
ficielle historieskrivning. Det betyder imidlertid langtfra, at historierne om 
deres politiske aktivitet er uinteressant eller ligegyldig. Tværtimod kan man 
opfatte fortællingerne om de danske førere og deres aktiviteter som et sup‑
plement til den traditionelle historieskrivning, hvor den kendte valgplakat 
af den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning som alternativ til 
politisk kaos normalt betragtes som et symbol på, at der i mellemkrigstidens 
Danmark herskede næsten fuldstændig politisk konsensus.

Omtalen af de danske førere og deres politiske aktiviteter er principielt 
kronologisk, således at førerne præsenteres i den rækkefølge, de optræder i 

108227_danske-foerere_r1_.indd   9 08-11-2018   14:50:48



10

forord

historien. I et indledende kapitel gives en samlet oversigt over alle de fasci‑
stiske og nationalsocialistiske partier, der blev etableret i Danmark i årene 
1922‑1945, og et afsluttende kapitel rummer en sammenfatning, der forsøger 
at forklare, hvorfor de danske førere havde så ringe held med deres foreta‑
gender, som tilfældet var.

Hvert kapitel rummer en beskrivelse af den enkelte førers forudsætninger 
og politiske karriere og et forsøg på at forklare, hvad der var drivkraften bag 
hans politiske aktivitet.

Bogen bygger på et omfattende kildemateriale, hvoraf en stor del ikke 
tidligere har været anvendt i forskningssammenhæng. De benyttede kilder 
fremgår af litteraturlisten, der er delt i to. Mens første del rummer en kort 
introduktion til hovedkilderne til de enkelte kapitler, rummer anden del en 
fuldstændig fortegnelse over det anvendte materiale.

Et særligt problem knytter sig til, at en betydelig del af de anvendte kilder 
er samtidige avisartikler. Der har blandt historikere været tradition for at be‑
tragte anvendelsen af avisartikler som historiske kilder med en vis skepsis, 
således at oplysningerne i sådanne artikler kun tillægges historisk betydning, 
hvis de kan bekræftes ad anden vej. I en kort indledning til litteraturlistens 
anden del gives en introduktion til de nogle af de problemer, der generelt er 
knyttet til brugen af avisartikler som historisk kildemateriale.

Bogens personorienterede præg bevirker, at flere af bogens bipersoner 
optræder i flere forskellige kapitler. I forbindelse hermed henvises til per‑
sonregistret, der gør det muligt at følge disse personer på “tværs” af bogen. 
Som hovedregel præsenteres sådanne personer lidt grundigere første gang, 
de omtales. Dette er i personregistret markeret ved brugen af kursiv.

Flemming Høst Larsen, Jens Ravn og Knud Ryg Olsen har gennemlæst 
nogle af bogens kapitler. De takkes for deres relevante og kritiske kommen‑
tarer.

Ansvaret for bogens synspunkter påhviler naturligvis alene forfatteren.
 Odense, september 2018

108227_danske-foerere_r1_.indd   10 08-11-2018   14:50:48


