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rik er død. Han døde af sin kræftsygdom 23. august. Erik Jensen blev
født på Christianshavn 3. september
1937, hvor faren arbejdede som rigger på
Holmen. Som mange andre B&W-unger
havnede han i DKU, gik på partiskole i
Moskva, hvor han blev talsmand for de
studerende, for siden at blive medlem af
DKP (Danmarks Kommunistiske Parti).
Men det var ikke som partimedlem, at hans
politiske virke skulle manifestere sig.
I 1966 blev han medstifter af og aktiv
i Amager Vietnamkomite, en af de mest
betydningsfulde komiteer. Han var også
med til at stifte den betingelsesløse indsamling giro 1616 til det vietnamesiske
folk i juni 1966. Selv om myndighederne
forbød giro 1616, valgte ﬂertallet med
Erik at ignorere forbuddet og fortsætte
indsamlingen uanfægtet.
De Storkøbenhavnske Vietnamkomiteer
vedtog i december 1968, at solidariteten
med det vietnamesiske folk skulle ske på
et antiimperialistisk grundlag. Det førte
til et brud med DKP, og Erik blev sammen
med ﬂere andre partimedlemmer i komiteen
ekskluderet. Bruddet førte også til oprettelse af
Vietnam 69, der dog aldrig ﬁk den samme store
opbakning som De Danske Vietnamkomiteer,
DDV.
Den røde tråd i Eriks antiimperialistiske
arbejde blev princippet om at et undertrykt
folk altid har ret, og Che Guevaras parole om
at skabe »et, to, mange Vietnam’er«.
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Erik oprettede DDV’s forskergruppe efter
politiets nedslagtning af demonstranter foran
USA’s ambassade 27. april 1968. De leverede
dokumentation til retssagen, der blev ført
af Carl Madsen, og det var på baggrund af
Eriks oplysninger, at sagen blev vundet for de
anklagede demonstranter. Retssagen dannede
senere grundlag for Carl Madsens bog: ‘Proces
mod politiet’. Og til et samarbejde og venskab
med Carl Madsen, der varede til hans død i
1978.
DDV’s forskergrupper - den senere
Dokumentationsgruppe - blev kendt for afsløringen af Terma Elektronics leverancer af
militært udstyr til USA’s krigsførelse i Vietnam.
Mest kendt blev Dokumentationsgruppen
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trykkeriet - men ikke et eneste eksemplar
af Vietnam Solidaritets ‘forbudte’ nummer
faldt i hænderne på politiet.
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for afsløringen af ﬁrmaet Høyers leverancer
af militært udstyr til USA’s krigsførelse i
Vietnam. I 1969 kom ‘Kejsergade’-sagen og
afsløringerne af Danmarks placering i USA’s
verdensomspændende overvågningssystem,
der blev udgivet i Vietnam Solidaritet og i
Politisk Revy. Justitsministeriet svarede
omgående med at beslaglægge begge blade.
Hele Politisk Revys oplag blev beslaglagt på
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Året forinden i 1968 havde de to historiestuderende Erik Jensen og Birger Kledal
dannet forlaget Demos. Den første udgivelse var Jack Newﬁelds ‘Profeterne, det
nye venstre i USA’. Bogen var tænkt som
en ‘sællert’, der hurtigt kunne skaffe kapital
til at oversætte og udsende Eric Hobsbawn:
’The age of imperialism’. Sådan gik det
ikke, og Hobsbawns bog udkom aldrig på
dansk. Til gengæld blev Forlaget Demos i
november 1969 stiftet som andelsselskab
med rod i De Danske Vietnamkomiteer.
Demos blev toneangivende igennem de
tidlige 70’ere - især på musiksiden - og var
med til at inspirere og ﬁnansiere bogcaféer,
der skød op som paddehatte i hele landet ofte hovedsageligt med Demos’ udgivelser
(som ikke altid blev afregnet).
Demos blev en selvstændig Vietnamkomite under DDV, og DDV’s Dokumentationsgruppe blev en fast leverandør
til Demos` udgivelser. ‘Rustningsindustri og
krigsforskning i Danmark’, ‘Under Dække’
om samspillet mellem efterretningstjenesterne
og højreﬂøjen og ‘Efterretningstjeneste på
udﬂugt’ om PET’s forsøg på at hverve en dansk
trotskist til at inﬁltrere sine egne - for blot at
nævne nogle få.
Vietnameserne sejrede i april 75, DDV
opløste sig selv og Dokumentationsgruppen
tog navneforandring til Demos
Dokumentationsgruppe. Erik og mange
andre aktivister var enige i, at de politiske
erfaringer skulle videreføres. Desværre gik
forlaget konkurs i 1979.
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Derfor blev Foreningen Demos stiftet i 1979,
og grundstammen i foreningen var ikke overraskende Dokumentationsgruppen, der som
den første i landet aktivt var gået til kamp
mod højredrejningen.
Den antiimperialistiske kamp forblev en
af Eriks mærkesager. Demos gav deres aktive støtte til chilenerne efter kuppet i 1973.
Palæstinensiske ﬂygtninge fandt støtte og
opbakning i deres kamp for et frit Palæstina,
r
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og da ANC i Sydafrika i 1980`erne havde brug
for international støtte i kampen mod apartheid-styret, var solidariteten en selvfølge.
I 1980`erne begyndte de første racistiske,
fremmedfjendske og nazistiske grupperinger
for alvor at gro frem, og i starten af 1990`erne
var nazistiske grupper fra især Sverige og
Tyskland særdeles aktive i Danmark. Da
tyske nynazister i 1993 forsøgte at etablere
sig i Sønderjylland, var Erik blandt de aktive
i opbygningen af den lokalt forankrede antifascistiske modstand, som formåede at jage
nazisterne på porten.
At nynazisterne aldrig fik fodfæste i
Danmark på samme måde som i Sverige og
Tyskland, må tilskrives den folkelige modstand som blev skabt her, og som Erik var en
stor del af.
Det var også i denne periode, at Erik
påbegyndte dannelsen af det internationale
antifascistiske netværk, som ﬁndes den dag
i dag. Eriks antifascistiske arbejde har uden
tvivl dannet skole for nye generationer af
antiracister og antifascister, som er blevet
inspireret og motiveret af Eriks utrættelige
søgen efter at afsløre og bekæmpe den ekstreme højreﬂøjs aktiviteter.
I 1988 blev første nummer af tidsskriftet
Demos Nyhedsbrev udgivet. Det er siden
udkommet med ﬁre numre om året. I starten
som et internt medlemsbrev. Den specialviden, som Demos lå inde med, skulle ud til
en større kreds, og en af hovedskribenterne i
Nyhedsbrevet var Erik.
Enkelte udgivelser er særnumre i bogform
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som ‘Forsyningslinie Nord’ om de dansktyske naziforbindelser (1995), De hemmelige
tjenester - PET og FE gennem 40 år’ (1998),
‘Fronten i Danmark - den ekstreme højreﬂøj
fra 1995 til 2005’ (2005) og efterfølgeren ‘Det
antimuslimske Univers’ (2006). Den seneste
udgivelse fra Eriks hånd er afsnittet ‘Spanien
og sabotørerne’ i ‘Praktisk Patriotisme’
(2007).
Dokumentationsarbejdet blev det værktøj,
som Erik systematisk brugte i kampen mod
racister og fascister. Et værktøj, som viste sig
at være særdeles virksomt. Gennem veldokumenterede afsløringer har Erik været med til
at stække de nynazistiske kræfter.
Det er ikke uden grund, at Erik i løbet af de
sidste 20 år formåede at opbygge en tillid i vide
kredse af journalister, som har benyttet ham
ﬂittigt, når der skulle indhentes informationer
om den ekstreme højreﬂøj. Erik var altid villig
til at stille op i offentligheden og dele ud af sin
store viden. Han var Demos` ansigt udadtil, og
det på trods af, at han ofte blev truet af rabiate
højrekræfter
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politiske grupperinger, forskellige personligheder, og han glemte aldrig fagbevægelsen
som vigtig allieret og samarbejdspartner. Erik
var fordomsfri, åben, lydhør og nytænkende.
Senest støttede han helhjertet de unges kamp
for bevarelse af Ungdomshuset.
Erik var næsten irriterende grundig, når
han arbejdede med dokumentation. Hvor ofte
har vi ikke stået og trippet for at overholde
deadlines, men der var altid en lille detalje
mere, som var vigtig at få med.
Erik stillede store krav til sine omgivelser,
men samme krav stillede han også til sig selv.
Han skånede ikke sig selv.
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Erik efterlader et stort tomrum. Den antiracistiske, antifascistiske og antiimperialistiske
bevægelse har mistet et stort menneske og
politisk talent, som favnede bredt og var
et stort aktiv i kampen mod den ekstreme
højreﬂøj.
Erik er død, men stafetten i kampen for en
verden uden undertrykkelse og diskrimination er givet videre.
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Erik gjorde en dyd ud af, at afsløringerne
skulle være veldokumenterede, og han lod
intet passere, uden at der var dækning for det.
Han var meget grundig, når han arbejdede
og ofte har vigtige detaljer skullet ind, når
deadlines var ved at være overskredet.
Netværkspleje spillede en stor rolle i Eriks
politiske virke. Han kunne om nogen rumme
og samle forskellige generationer, forskellige
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