
Udviklingsteorier i Socialdemokratiet

før 1945. Fra socialisme til velfærdsstat

af Mogens Rüdiger

At forstå samfundsudviklingens love er den første betingelse for at mestre

udviklingens kræfter. Sådan lyder det i forordet til Gustav Bangs »Kapitalis-
mens Gennembrud« (1902). Bang -

og med ham andre socialdemokratiske

teoretikere - så de udviklingsteoretiske aspekter som det helt centrale ele-

ment i den historiske materialisme. Oftest, iøvrigt, på bekostning især af ud-

bytningsbegrebet i kritikken af den politiske økonomi.

Udviklingsbegrebets centrale status skal ikke benægtes her. Tværtimod.

Her begrebsliggøres, teoretisk og konkret, den historiske udvikling. Her ud-

peges udviklingens drivkraft eller - kræfter. Her bestemmes udviklingens
rytme i form af den uomgængelige periodisering af historien. Her tages stil-

ling til udviklingens evolutionære eller revolutionære karakter. Og her for-

muleres muligheden for overgangen til socialismen (revolutionærpraksis, re-

former, m.v.). Udviklingsteorien er af strategisk betydning.
Udviklingsbegrebet kan imidlertid ikke tænkes uden den begrebsliggørel-

se, der ligger i bestemmelsen - eller blot beskrivelsen - af de forskellige, forti-

dige og nutidige, samfund, ikke mindst det kapitalistiske. Intet politisk'parti
kan komme udenom en stillingtagen hertil.

I den forstand er de følgende overvejelser over udviklingen i Socialdemo-

kratiets udviklingsteori et bidrag til analysen og forståelsen af partiets sam-

fundsmæssige status og udvikling. Et bidrag med begrænset perspektiv al

den stund teoriudviklingen ikke relateres til de forskellige økonomiske, poli-
tiske og ideologiske konjunkturer. Ligeledes fremlægger jeg ikke en analyse
af partiets samlede idégrundlag.Der er kort sagt tale om et teori- eller idéhi-
storisk bidrag om et enkelt - omend vigtigt - aspekt iSocialdemokratiets teo-

retiske grundlag.
En analyse af denne karakter vanskeliggøres naturligvis af, at Socialdemo-

kratiet på intet tidspunkt kan siges at have været teoretisk afklaret. Hverken i

den forstand at partiet fremlæggeren klar programmatisk stillingtagen til ud-

viklingsteorien, eller i den forstand at de teoretiske udviklinger og ændringer
gives en klar begrundelse (dette gælder især for tiden efter 1. verdenskrig).
Analysen vil derfor være begrænset til hovedstrømninger i partiets teoretiske

udvikling, til bidrag, der repræsenterede bestemmende tendenser i partiet.
På den baggrund vil jeg koncentrere mig om tre af de mest betydningsfulde
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teoretikere i Socialdemokratiet, nemlig Peter Knudsen, Gustav Bang og

Hartvig Frisch'. Udgangspunktet og hovedvægten vil ligge på Bangs teori-

kompleks, dels -

og især
- fordi han fremlagde den mest samlede og gennem-

argumenterede teori, og dels fordi jeg har studeret hans teori grundigstz.
Disse tre teoretikere giver langt fra en fuldkommen analyse af teoriudvik-

lingen i Socialdemokratiet, men de giver et tidsperspektiv og dermed en mu-

lighed for at påpegetendenser i teoriudviklingen, for at lokalisere brudflader
m.v.

Gustav Bang
Bang var historiker, men havde også studeret de to nye videnskaber, statistik

og socialøkonomi. Hans videnskabelige indsats blev dels udført som free-lan-
ce historiker og dels som socialdemokratisk teoretikerf Bangs betydning for
Socialdemokratiet lå især på det sidste felt, i videreudviklingen af partiets te-

oretiske grundlag og i programarbejdet. Yderligere var hans populariserin-
ger af den historiske materialisme og hans artikler i Social-Demokraten af

stor betydning. Specielt berømte var hans såkaldte mandagsartikler fra 1904

og fremefter, hvor han behandlede teoretiske såvel som aktuelle politiske og
økonomiske forhold, feks. arbejderklassens levevilkår.3

I 1910 blev Bang medlem af Folketinget, hvor han fik vigtige ordførerpo-
ster i skatte- og toldpolitiske spørgsmål.Politisk stod han til venstre for parti-
ledelsen og selv om han altid var fuldt loyal over for dens beslutninger var det

måske en medvirkende grund til at Bang aldrig kom til at indtage nogen cen-

tral placering i partiet.4
De teorielementer, Bang især lagde vægt på at få konsekvent indarbejdet i

Socialdemokratiets grundlag var basis-overbygnings-modellen, teorien om

den voksende relative elendighed og teorien om klassekampens skærpelse
under kapitalismen.

Bangs forståelse af de historiske samfund bygger i høj grad påMarx, For-

ord til Kritikken af den politiske økonomi, og er formuleret i overensstem-

melse med den klassiske rum-metafor: basis-overbygningsmodellen, hvor

basis eller økonomien er bestemmende. Det er »den Maade, hvorpaa Befolk-

ningens materielle Livsfornødenheder tilvejebringes, og de økonomiske For-

hold, de Ejendomsforhold, som flyder deraf«, som i sidste instans er bestem-

mende for samfundets konkrete udseende?

I »Kapitalismens Gennembrud« fra 1902 hedder det kort og præcist:

»Livsfomødenhedernes Tilvejebringelse er den store Nerve, der strækker sig igennem
hele denne Organisme og forbinder alle dens enkelte Led med Hverandre til en Helhed.
Ethvert Kulturprodukt, selv det mest aandige, kan i sidste instans spores tilbage hertil.

Til enhver Ændring i den Maade, hvorpaa Livsfomødenhedeme tilvejebringes og forde-
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Gustav Bang (1871-1915)

les mellem Samfundets forskellige Led, svarer en Ændring i Samfundsbygningen, det

vil sige et stykke Udvikling.«6

Økonomien udgør samfundets basis og bestemmer overbygningsfænome-
nerne, de politiske og retslige forhold, det åndeligeliv, den hele kultur.
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Spørgsmåleter nu, hvor håndfast eller mekanistisk Bang fremlægger sam-

menhængen mellem basis og overbygning. Svaret herpå viser at Bang gen-

nemførte en evident nuancering heraf, en nuancering, som idéhistorisk set

delvist adskiller sig fra udviklingen inden for 2. Internationale og hos Karl

Kautsky.
Bangs første formuleringer af basis-overbygningsmodellen er temmelig

mekanistiske7: økonomiens bestemmende rolle virker direkte, uden formid-

lende led, ligesom overbygningsfænomeneme ikke tildeles noget egenliv,
omend de nok indtager en vis autonomi, men netop uden de store mulighe-
der for at virke tilbage på basis. Ændringer i statsformen, i lovgivningen, i

religionen, i moralen, i kunsten, i videnskaben har deres direkte årsag i æn-

drede økonomiske forhold. Det aktionistiske element i historien og dermed

Socialdemokratiets samfundsmæssige opgaver tildeles med andre ord en be-

grænset betydning, som den økonomiske udviklings fuldbyrdet inden for

overbygningen.
I Bangs sidste skrifter, og især i »Den materialistiske Historieopfattelse«

og »Efter Krigenl«, begge fra begyndelsen af 1915, er modellen nuanceret.

»...den materialistiske Historieopfattelse underkender ingenlunde denne Ideemes store

Betydning; den viser blot, at disse Ideer ikke svæver frit i Luften, men at de tværtimod

bunder i den Tænkemaade, som hersker hos de forskellige Klasser i Samfundet, at denne

atter er bestemt ved Ejendomsforholdene, og at disse endelig hviler påde materielle Pro-

duktionsvilkaar. Den overser saaledes ikke Ideemes Betydning, men førerdem ned fra

de luftige Regioner og forklarer deres jordiske Udspring.«°

Mellem den materielle produktion og de åndeligestrømninger er der således

en mangfoldighed af overgangsformer, økonomien er ikke længere direkte

bestemmende, men reelt kun i sidste instans, hvorved det aktivistiske ele-

ment også indtager en større selvstændighed og betydning.
Bangs teoretiske og praktiske anvendelse af termen ,økonomiens bestem-

melse i sidste instans' betegner en gennemgribende nuancering af hans tidli-

gere mekanistiske eller økonomiâtiske forståelse af basis-overbygningsmo-
dellen. Men han brød ikke endeligt med økonomismen. Et brud ville nemlig
have krævet, at'han så at sige fik materialismen og aktivismen til at hænge

sammen ved - både i teorien og i praksis - at formulere et dialektikbegreb,
som fastslår at de samfundsmæssige forhold er et produkt af menneskelig ad-

færd og aktivitet, men at de ogsåer en objektiv realitet, som adfærden er be-

tinget af og må forholde sig til. Nuanceringen betyder således ikke at termen

'vekselvirkning' blev udfoldet som begrebsliggørelseaf forholdet mellem ba-

sis og overbygning.
Hvad sker der så når Bangs basis-overbygningsmodel sættes på hjul?

Hvordan ser Bangs generelle udviklingsteori ud?

Bang opdelte historien i forskellige perioder, og det afgørendekriterium i
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periodiseringen er, logisk nok, formen hvorunder livsfomødenhedeme pro-

duceres, d.v.s. han skelnede mellem forskellige produktionsmåder,den feu-

dale, den kapitalistiske, o.s.v. Men han ville ikke trække skarpe grænser mel-

lem produktionsmådeme,grænserne var flydende, overgangene jævne.

»Som enhver anden Organisme befinder Samfundet sig i en stadig Udvikling. Efter-

haanden som Produktionsforholdene ændrer sig, fødes der nye Kræfter; skridtvis, men

ustandselig arbejder de sig frem; der er en evig Kamp mellem det gamle, som svinder, og

det ny, som kommer; Aar efter Aar skydes overlevede Rester fra svunden Tid til Side.

Saaledes skifter Samfundet bestandig Karakter, ikke ved pludselige Spring, men ved en

gradvis Vækst paa det gamle Grundlag. Nutiden er aldrig et Brud med Fortiden, kun en

Følge af den. »Revolution« og »Evolution«, »Omvæltning«og »Udvikling«er i Virkelig-
heden to Ord for det samme Begreb. En voldsom Rystelse indtræder kun, naar uddøde

Fortidslevninger har lagt sig saa stærkt i Vejen for nye Kræfter, at disse maa sprænge

dem med Magt i Stedet for at ñæme dem med Lempe.
Igennem denne Udviklingens evige Strøm skelnes til forskellige Tider forskellige

Principer som de fremherskende indenfor Produktionslivet. Fra Tid til anden viger den

Produktionsform, der hidtil har været den bærende, Pladsen for en ny (...) det er Livsfor-

nødenhedemes Produktion, som bestemmer alle sociale Forhold«.°

Bang har således oprindelig en flydende opfattelse af evolution overfor revo-

lution. Men i takt med at økonomismen afdæmpes,betones de revolutionære

perioder. Således i »Brydningstideri Europas Historie« fra 1909:

»Bevægelsen skrider ikke jævnt og umærkeligfremad; fra Tid til anden indtræder der

voldsomme Sammenstød, Katastrofer, under hvilke den gamle Kultur gaar til Grunde

og en ny skyder frem (...) Samfundets historiske Fremskriden bliver saaledes til ved en

Skiften af Tider med jævn og sindig Udvikling og Optrin af voldsom, stormende Natur -

men disse to Udviklingsformer staar ikke i Modsætning til hinanden.«'°

Den evolutionistiske grundholdning opgives ikke, idet Bang ikke finder no-

gen »modsætning«mellem revolution og evolution; tværtimod betinger de

hinanden i den forstand, at revolutionen så at sige er en udviklingsrækkes
slutpunkt samtidig med at den er udgangspunkt for en ny udvikling".

Bangs øgede betoning af de revolutionære perioder får ogsåbetydning for

vurderingen af den socialistiske revolutions mulighed. Bang er omkring år-
hundredeskiftet af den opfattelse, at socialismen med natumødvendighed vil

indñnde sig, hvilket udstyrer den socialdemokratiske bevægelsemed opga-
ven at retlede udviklingen i overensstemmelse med de fundamentale udvik-

lingslove.12Denne holdning ændres ide sidste skrifter til at socialismens gen-

nemførelse er et resultat af samspillet mellem kapitalismens udvikling og ar-

bejderbevægelsensbevidste kamp for socialisme”.

Hvad er nu forudsætningen for at en revolutionærperiode indtræder?

Bang giver to svar, som ikke nødvendigvis står i modsætning til hinanden.

For det første er det nødvendigt, at de produktivkræfter,en samfundsforma-

tion rummer, er udviklet fuldt ud. For det andet fremgår revolutioner af
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udvikling mere og mere spalter samfundet i to klasser med modsatrettede in-

teresser, mellem et lille mindretal af kapitalister og et uhyre flertal af proleta-
rer, samt at alle overgangsled (f .eks. små næringsdrivende)herimellem sta-

digt mere tegner til at forsvinde. Den store kapital og dens repræsentanter
bliver mere og mere enebestemmende i samfundslivet, men samtidig hermed

undergraves dens stilling mere og mere: den voksende bedriftskoncentration
ophober kapitalen på et stadigt aftagende mindretal af punkter, den skarpere
konkurrence bringer kapitaludbyttet ind i en nedadgåendebevægelse,som

tenderer mod nulpunktet. Og samtidig vokser den revolutionære ånd i prole-
tariatet og i de proletariserede samfundslag, de føler mere og mere det uret-

færdige i deres stilling, klassebevidstheden vækkes, de modnes til at erobre

magten. Den kapitalistiske produktionsform har løsrevet dem fra besiddel-

sen af produktionsmidler, kapitalen har eksproprieret dem - det må ende

med at de eksproprierer ekspropriatoreme. Kapitalismen har kort sagt selv

udnævnt sin executor testamenti.

Bang er således af den opfattelse, at udviklingen indebærer en polarisering
i to hovedklasser, en tendens der sætter sig igennem i alle grene af produktio-
nen og distributionen (dog svagest i landbruget)”. I kapitalismens monopoli-
tiske fase er denne udvikling skærpet til det yderste: produktionens sam-

fundsmæssiggørelsehar nået sit foreløbigehøjdepunkt samtidig med at tileg-
nelsen stadig er individuel, d.v.s. bygger på den private ejendomsret til pro-
duktionsmidlerne.

»Sammentrængti en kort Formel kan det siges, at Kapitalismens historiske Geming har

været den at gøre Produktionen social, men dens Dødsspire er, at den stadig lader Tileg-
nelsen være individuel. «”

Kapitalen evner ikke at komme videre, netop fordi denne modsætning bevir-

ker, at den ikke magter at råde over de produktivkræfter,den selv har bragt
til live. De løfter som liberalismen har fremført om bedre levilkår og højere
kultur for samfundet som helhed forbliver derfor uopfyldte løfter - indtil og-
så tilegnelsen bliver gjort social, indtil den individuelle udbytning er ophørt
og produktionsmidleme er blevet samfundseje.

Bangs standpunkt er altså, at monopolkapitalismen er kapitalismens sidste

fase, ikke at den aktuelt opløses og stødes fra tronen af socialismen. Kapitalis-
men går nok sin indre opløsning i møde, men Bang hævder intetsteds at de

sidste krampetrækningerer i gang. Dertil kræver Bang yderligere i den sidste

del af forfatterskabet en mere politisk og ideologisk udviklet arbejderbevæ-
gelse. Dog uden eksplicit at kombinere det med, at både produktivkræfterne
og produktionsforholdene fortsat vil kunne udvikles under monopolkapita-
len.

Var Bang grundlæggende positiv overfor den samfundsmæssiggørelseaf

produktionen, der især er karakteristisk for monopolfasen, så var han ikke
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mindre kritisk overfor de negative sider ved kapitalismen: udbytningen af

både arbejdere, husmænd, håndværkere og handlende, arbejdskraftens de-

kvalificering, den kroniske arbejdsløshed, samt alkoholisme, prostitution,
m.v. Disse 'onder', proletariseringens forskellige sider, blev til stadighed un-

derkastet grundige analyser i de populære »mandags-artikler«i Social-De-

mokraten.

Spørgsmåletom proletariseringen var et hyppigt diskuteret emne i Social-

demokratiet. Debatten handlede om arbejdernes kår var blevet forbedret un-

der kapitalismen, og den handlede ikke mindst om arbejdernes elendighed
var drivkraften i socialismens gennemførelse.Den handlede om elendighed-
steorien, der indebar en stillingtagen både til kapitalismens aktuelle situation

og til overgangen til socialisme.

Elendighedsteorien behandles grundigt i en stor mandagsartikel fra 1911,
hvor Bang konstaterer at teorien bygger på en misforståelse af et enkelt sted i

Marx' »Das Kapital«, hvor der dels er tale om kapitalismens tendens til at

trykke befolkningen ned i elendighed og dels om den modbevægelse arbej-
derbevægelsen iværksætter.

»Det er, som man ser, ikke en enkelt Tendens, Talen her er om, men 10 hinanden modar-

bejdende Tendenser. Paa den ene Side sigter den kapitalistiske Udvikling til at trykke den

arbejdende Befolkning ned i stadig dybere Elendighed; og, hvis Kapitalen helt var over-

ladt til sig selv, frit kunde følge sin egen Attraa, uden Hindringer udefra, uden Indgreb
gennem Lovgivningsmagten, uden Modstand fra Arbejderne selv, da vilde denne Ten-

dens i fuldt Maal gøre sig gældende. Men Trykket avler Modtryk. Den kapitalistiske
Produktionsmaade kalder selv de Kræfter til Live, som er i Stand til at modvirke og over-

vinde Elendighedstendensen. Den vækker Proletariatet til Modstand, samler, skoler, 0r-

ganiSerer de udbyttede Folkemasser, dygtiggør dem, ikke blot til den Forsvarskrig, som

gradvis fravrister de udbyttende Klasser Indrømmelser, Reformer, Fremskridt, men og-

saa til den Angrebskrig, som omsider vil gøre Ende paa det kapitalistiske' Regimente.«“

Elendigheden er ikke drivkraften i overgangen til socialisme, men den er det

materielle grundlag for »gnisten«,den socialdemokratiske arbejderbevægel-
se.

Arbejdernes levevilkår er blevet bedre, men ifølge Bang er den relative

elendighed vokset, idet kapitalindtægten er steget langt stærkere end ar-

bejdsindtægten,det ubetalte arbejde stiger langt stærkere end det betalte,

d.v.s. arbejdernes andel i de producerede værdier er faldende.

»Bestandig mere skrigende bliver, alle smaa Forbedringer og Reformer til Trods, Mis-

forholdet mellem den Tilstand, hvori den store arbejdende Befolkning lever, og den Til-

stand, hvori den kunde leve, hvis Produktionen blev samfundsmæssigtreguleret og Pro-

duktionsudbyttet gennem Samfundets Haand blev ledet ud til dem, som skaber alle Vær-

dier i Samfundet.

I dette voksende sociale Misforhold, og ikke i nogen voksende absolut Elendighed, ligger
den Drivkraft, som nødvendigvis maa føre til det gamle Samfunds Undergang.«25
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På dette punkt har monopoliseringen haft betydning. Nok betinger kapitalis-
mens gennemgribende samfundsmæssigemagt at der ikke blot kan være tale

om en paladsrevolution, men at hele folket må rejse sig og sprænge det prin-
cip, kapitalismen bygger på”.Men i og med at monopoliseringen fuldbyrdet
kapitalismens magt samtidig med at kapitalismen »organisererModstanden
mod sig selv«27 skærpes klassekampen og ender i et opgør, hvor proletariatet
sejrer.

Klassekampen i dens tilspidsede form vil forløbe mellem det store flertal af
besiddelsesløse og det lille mindretal af besiddende. De revolutionære lag af

befolkningen er derudover i besiddelse af andre kampmidler end tidligere ti-
ders gadeopløb, barrikadekampe og blodige sammenstød, nemlig organisa-
tioner og politisk repræsentation. Og Bang er ret sikker på, at det ikke er den

ældre tids kampmetoder, der vil spille den store rolle i fremtidens, socialisti-
ske revolutioner”. Overgangen kan fuldbyrdes med en rigsdagsbeslutning.

Bang afviser således teorien om den voksende absolutte elendighed på linie
med det meste af Socialdemokratiet. Til gengæld fremlægger han teorien om

den relative elendiggørelse, der i sit indhold dels udtrykker en stigende ud-

bytning af arbejderne (og andre) under kapitalismen og dels udgør det mate-

rielle grundlag for Socialdemokratiets opgør med kapitalismen.

Bangs udviklingsteori er for det første præget af økonomisme i bestemmelsen
af basis-overbygningsforholdet, idet økonomien mere eller mindre direkte,
mere eller mindre i sidste instans bestemmer overbygningsfænomeneme
uden at disse virkede tilbage på basis, uden at der var tale om en vekselvirk-

ning. For det andet var den præget af determinisme. Udviklingen satte sig
igennem med natumødvendighed, dens endemål var givet på forhånd og vil-
le uvægerligt sætte sig igennem som en konsekvens af de økonomiske udvik-

lingslove. Ikke i form af et samfundsmæssigtbrud, en revolution. Overgan-
gen ville blive gradvis, netop betinget af de økonomiske loves sætten sig igen-
nem.

Implicit i denne teori ligger svaret på,hvilken betydning den socialdemo-

kratiske arbejderbevægelsespiller i udviklingen. Socialdemokratiets opgave
er at forholde sig til den skærpedemodsætning mellem kapital og arbejde, at

forøge sin opbakning og højne de udbyttedes bevidsthed om deres stilling i

samfundet via agitation og at styrke de organisatoriske rammer. Omdrej-
ningspunktet i denne praksis er arbejdet for reformer, et arbejde der ifølge
Bang skal anskues ud fra, at Socialdemokratiet forener den videnskabelige
erkendelse af samfundslovene og den praktiske indgriben i samfundsudvik-

lingen”.

Bang skelnede mellem to slags reformer: reaktionære reformer, der splitte-
de arbejderne eller tog brodden af deres bevægelse,og revolutionære refor-
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mer, hvor arbejderne skridt for skridt søger at befri sig fra udbytningen. Dis-
se sidste reformer må ses som dele af en helhed:

»Igennem dem indsuger allerede de nuværende Samfund gradvis socialistiske Elemen-

ter. Hver for sig er de reformatoriske, men deres Sum er revolutionær.«3°

Nogle af disse reformer skal begrænse udbytningen og højne arbejderklas-
sens levevilkår. Andre skal som almen-sociale reformer lægge nye opgaver
over på stat og kommune; perspektivet hermed er opgøret med den borgerli-
ge statsopfattelse, hvor statens primære opgave er af repressiv art, til fordel

for den »socialistiske Kulturstat«, hvor institutionerne skal skabe de bedst

mulige kår for befolkningen. Atter andre reformer skal styrke den demokrati-

ske udvikling; målet er den »Absoluteste« demokratisering af alle offentlige
institutioner, den fuldstændigeanerkendelse af den almindelige valgret og af

de almindelige borgerlige rettigheder som presse-, forenings- og forsam-

lingsfrihed. Netop i udviklingen af det politiske demokrati -

og i organiserin-
gen af arbejderne - ligger muligheden for en fredelig overgang til socialisme.

Den fuldt demokratisk ordnede stat og kommune bliver rammen om det so-

cialdemokratiske programs gennemførelse.Og den almindelige valgret leve-

rer det våben, hvormed arbejderklassen først kan indskrænke og siden helt

afskaffe den kapitalistiske udbytning”.

»Men Demokratiet er for det socialistiske Arbejderparti noget andet og mere end et

Maal, det i sig selv er værd at stræbe efter; det er tillige det Middel, ved hvis Hjælp dets

Idéer kan føres ud i Livet. Jo større Magt den almindelige Valgret besidder, jo friere alle

Strømninger kan røre sig, des lettere og mere smertefrit vil den sociale Revolution kunne

gaa for sig.«32

I denne opfattelse ligger efter Bangs mening en afgørendeforskel mellem de

borgerlige partier og Socialdemokratiet. For de borgerlige demokrater er en-

hver reform et mål i sig selv, for Socialdemokratiet er den kun et skridt på
den vej, der ender i socialismen. Socialdemokratiet vil med reformeme flytte
sine hegnspæle længere og længere frem indtil den socialistiske samfunds-

ordning afløser kapitalismen, indtil det sidste område for kapitalens udbyt-
ningsret -

og dermed udbytningen - forsvinder”.

Reformernes funktion er altså dobbelt: dels forbedringen af de proletarise-
rede lags aktuelle forhold, og dels som formidler af overgangen til socialisme.

Sammenhængen mellem de to aspekter består i, at de bedrede levevilkår

styrker arbejderklassens muligheder for at kæmpe for socialismen: socialis-

mens gennemførelse forudsætter en kampdygtig og bevidst arbejderklasse.
Efter min mening er det et væsentligtaspekt ved Bangs -

og i og for sig hele

Socialdemokratiets - selvforståelse, at gennemførelse af reformer i sig selv bi-

drager til at fremskynde socialismen, idet de objektivt set medvirker til at

bringe produktionsforholdene og overbygningen i overensstemmelse med
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produktivkræftemesudviklingsniveau”.Revolutionen er for Bang ikke (nød-

vendigvis) et brud, men - sandsynligvis - en langvarig reform- og demokrati-

seringsproces.

Peter Knudsen

Bangs teoretiske indsats havde naturligvis både nationale og internationale

forløbere og inspirationskilder. En af de vigtigste danske socialdemokratiske

teoretikere før Bang var Peter Knudsen.

Knudsen var som forretningsfører i perioden 1882-1909 en af hovedmæn-

dene bag centraliseringen af partiet og bag udviklingen af den tætte forbin-

delse mellem parti og fagbevægelse.Knudsen og Gerson Trier var nok de

mest stringente teoretikere i Socialdemokratiet før århundredeskiftet, men i

modsætning til Trier, der var marginalt placeret på partiets venstrefløj, re-

præsenteredeKnudsen den teoretisk mest udviklede del af partiledelsen og

af hovedstrømningen i partiets udvikling.
_

Som konsekvens af Socialdemokratiets ideologiske offensiv efter reorgani-
seringen i 1878 var 1880'erne en periode, hvor den teoretiske aktivitet var høj
i partiet. Et af de mere markante udtryk herfor var Knudsens artikelserie i

Social-Demokraten 1883-84, »Socialismen i Danmark« og især hans fore-

drag »Socialismen«, holdt i Studentersamfundet 15. november 1884, og året

efter udgivet som pjece i Socialistisk Bibliothek.

Knudsen tager i foredraget sit udgangspunkt i at samfundsudviklingen er

revolutionær, at verdenshistorien meddeler os en række revolutioner, betin-

get af ændringer i de »virkeligeMagtforhold«. Socialdemokratiet bygger på
denne konstatering, d.v.s. på de principper eller love, der befordrer sam-

fundsudviklingen, hvilket bevirker at Socialdemokratiet er et revolutionært

parti”.
Det, der især optager Knudsen, er imidlertid karakteristikken af den kapi-

talistiske produktionsmåde,hvor de vigtigste tendenser er kapitalkoncentra-
tionen, den absolutte forarmelse af befolkningsflertallet, samfundets polari-
sering, samt kapitalismens irrationalisme.

Det fremherskende træk ved kapitalismen er efter Knudsens mening kon-

centrationen af samfundsrigdommene på enkelte hænder, at storindustrien

udkonkurrerer den lille industri. Dertil kommer de periodiske kriser med

underforbrug, forårsagetaf arbejdernes manglende købeevne, hvorved købe-

evnen svækkes yderligere, endda i en grad, at den på længeresigt reelt kun vil

være til stede hos den besiddende klasse. Kriserne og den deraf følgende ar-

bejdsløshedbringer ikke alene fattigdom over arbeideme, men ruinerer også
middelstanden, d.v.s. polariseringen i samfundets øges.
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P. Knudsen (1848-1910)



denseme under kapitalismen og af overgangen til socialismen, samt i mindre
omfang statsteorien. Ligeledes adskilte Bangs vurdering af reformarbeidet
sig fra Knudsens og partiledelsens holdning. Men det er karakteristisk, at de
forskellige linier stort set ikke gav sig udslag i forskellige krav til partiets
praksis, eksempelvis i forskellige reformkrav. Det hænger sammen med en

fælles vurdering af den aktuelle, konkrete situation, men det har også en teo-

retisk begrundelse. Der var kun nuanceforskelle i vurderingen af magtpro-
blemet og staten. Overgangen til socialismen blev set som en fredelig over-
gang baseret på reformer og demokratisering, hvis hovedsigte var ind-

skrænkningenaf den private ejendomsret til produktionsmidleme og en til-
svarende udvidelse af statens indflydelse på produktionen. Staten kom der-
med til at stå i centrum for overgangsprocessen. I sig selv blev den ikke for-
stået som borgerskabets instrument til den sociale ordens opretholdelse. Den
blev snarere set som et apparat, der nok aktuelt var domineret af borgerska-
bet, men som ved hjælp af den almindelige valgret og en demokratisering
kunne fravristes borgerskabet og blive udgangspunkt for og middel til pro-
duktionens virkelige samfundsmæssiggørelse. Der var uenighed om andre

teoretiske elementer (elendigheds- og katastrofeteorien, f .eks.) og om politisk
vigtige spørgsmål (som f.eks. allianceproblematikken og landbruget). Det

forenende element var reformarbejdet, demokratiseringen og den gradvise
overgang til socialismen.

Hartvig Frisch

Bang og Knudsen havde fremlagt deres udviklingsteorier i en periode, hvor

Socialdemokratiet var i konstant fremgang som arbejderklassens parti, og
hvor den internationale politiske og økonomiske udvikling med lidt god vilje
kunne siges at berettige de deterministiske træk ved teorien. For mellem-

krigstidens Socialdemokrati stillede sagen sig anderledes. 1. verdenskrig
havde - ikke bare for socialdemokrater - gjort op med udviklingsoptimismen,
men ogsågivet nogle erfaringer med statslig planlægning,Oktoberrevolutio-

nen i Rusland stillede spørgsmåletom revolution, magt og demokrati på en

ny måde,arbejderbevægelsenssplittelse ændrede Socialdemokratiemes eksi-

stensgrundlag, hvortil korñ den fascistiske trussel fra 1922-23.' Socialdemo-

kratiets erfaringsgrundlag og dets politiske handlerum var radikalt ændret.
Forsvaret for det borgerlige, parlamentariske demokrati som arbejderbevæ-
gelsens idégrundlag”,antifascismen og antikommunismen blev hovedele-
menteme i partiets politik, elementer der - fortsat - blev knyttet sammen af

reformarbejdet: sociale, politiske og demokratiske reformer, krisebekæmpel-
› se og økonomisk planlægning.
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Hartvig Frisch (1893-1950)

Den socialdemokratiske teoriudvikling tog på den baggrund en ny oriente-

ring i forhold til Knudsens og Bangs indsats til fordel for 2. Internationales

eller Erfurterprogrammets marxismeforståelse. Alene den kendsgerning, at

der nu var to tendenser i arbejderbevægelsen, der påberåbtesig den marxisti-

ske tradition, betingede at Socialdemokratiet tog førkrigstidens udlægning af

marxismen op til kritisk revision. Det var nødvendigt at trække grænser, bå-

de til venstre og til højre.

99



Hartvig Frisch's udvikling af den socialdemokratiske teori skal ses på den-

ne baggrund. Den ændrede konjunktur skulle indarbejdes i teorien, demar-

kationslinierne skulle trækkes.

Frisch havde ikke samme teoretiske status som Bang”, i det mindste ikke

før han i bøgerne »Pest over Europa« (1933) og »Fra Brest-Litovsk til Rapal-
lo« (1935-36) gav en historisk og politisk begrundelse for partiets stilling til

demokratiet, fascismen 0g kommunismen. Efterhånden blev han dog en cen-

tral skikkelse i partiet, idet han i 1935 blev gruppeformand og politisk ordfø-
rer, to poster som han bevarede indtil han blev tvunget væk fra den politiske
scene af de nazistiske besættelsestropper.

Frisch's historiebegreb var mere sammensat end Bangs i den forstand, at

han udover Marx fremhæver inspirationen fra den pragmatiske psykologi
(William James og fætteren Herbert Iversen), fra amerikansk antropologi
(Clark Wissler, hvis hovedinteresse var forbindelsen mellem kultur og dens

omgivelser) og fra Johannes V. Jensen°s darwinistiSke udviklingslære,hvortil

kan føjes en inspiration fra fransk sociologi i Kulturhistorien (1928).
Teoretisk må disse andre inspirationskilder ses i sammenhæng med

Frisch*s reduktion af den historiske materialisme til økonomisk historieskriv-

ning. Mere konkret karakteriserer han i 192348 den materialistiske historieop-
fattelse som en blanding af videnskab, d.v.s. analysen af materielle årsager,
og utopi, socialismens nødvendighed. Og han afviser utopien, nødvendighe-
den, og dermed determinismen som en hindring for historisk tænken. Men

ikke nok med det: Frisch finder yderligere, at materialismen nok havde sine

fordele, men bestemt også sine begrænsninger. Fordelene ligger i at materia-

lismen blotlægger de store linier i historien ved at betone de materielle årsa-

ger som den primære forklaringsfaktor. Det menneskelige bevidsthedsliv

spiller nok en rolle i den klassiske marxisme, men kun som »sekundære og

underordnede, som ledsagende Biomstændigheder«,hvis udvikling skyldes
ændringer i produktionslivet. Historien må forstås som et »stykkeNaturvi-

denskab«, hvis mål er at finde de love, der gælder for dette »stykkeNatur«4°.

Belært af erfaringerne (krigen, fascismen, m.v.) mener Frisch, at historie-

opfattelsen må drejes mod pragmatismen, hvor ånds- og bevidsthedslivet

indtager en mere central placering i analysen af det historiske forløb. Marx”

love er, kort sagt, gode nok, men de må modificeres: psykologien er en reali-

tet.

Subjektiviteten og den menneskelige handling tildeles således en langt
større betydning hos Frisch end hos Bang og Knudsen. Det fremgårtydeligt
af hans afstandtagen fra basis-overbygnings-modellen fordi den efter hans

mening grundlæggende er økonomistisk, d.v.s. udpeger økonomien som den

eneste forklaringsfaktor. Eksempelvis hævder Frisch, at påstanden om at

retsforholdene er overbygningsfænomener er forkert, hvis den håndhæves
som en påstand om at de materielle forhold alene bestemmer retsforholdene.
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Enhver social foreteelse sker nemlig altid under forudsætningaf en retslig
tilstand. De retslige former og idéer er derfor ikke blot overbygningsfæno-
mener, men også materielle forhold. Frisch konkluderer herpå:

».. de materielle Betingelser i Produktionslivet forklarer, hvordan den faktiske Ret er,

men ikke at der er noget der hedder Ret. Hvis man for at forklare det vil søge til de saa-

kaldte »materielle Love« er det at gaa over Aaen efter Vand. Vi er da Mennesker. «50

Frisch tror på det rationelle i mennesket, på fornuften og han finder, at for-

nuften er et selvstændigt og uomgængeligt element i samfundsopbygningen
og i udviklingen.

Frisch vil altså nok acceptere at økonomien er bestemmende til en vis grad,
men kun til en vis grad, idet han fremhævede en vekselvirkning mellem de

forskellige samfundsfaktorer. En vekselvirkning, der bygger på at 'overbyg-
ningsfænomeneme' ogsåmå ses som selvstændige fænomener med et egen-
liv.

Forholdet mellem analysen af de materielle forhold og analysen af de sub-

jektive aspekter illustrerer Frisch i 1924 ved at sammenligne bevidstheden
med et hus, der stort set er ens til forskellige tiders'. Forstanden og intelli-

gensen er konstant, men der er selvfølgeligforskellige religiøse,politiske, so-

ciale og videnskabelige »møbler« i huset, som skiftes ud fra tid til anden,
blandt andet betinget af de materielle forholds udvikling. Det er her psykolo-
gien kommer ind som en ligesåvigtig videnskabsdisciplin som den økonomi-
ske historie. Vekselvirkningen mellem de materielle forhold, der blotlægges
af den økonomiske historie, og de åndelige forhold, er psykologiens objekt.
D.v.s. vekselvirkningen skal ifølgeFrisch analyseres med udgangspunkt i det
enkelte individ.

F risch's væsentligstekritik af den historiske materialisme retter sig således
mod basis-overbygningsmodellen, og dermed mod den »filosofiske« son-

dring mellem materie og ånd: »Materien og dens Bevægelser er og kan aldrig
være andet end særlige Bevidsthedstilstande«52. D.v.s. man kan ikke erkende

tingen i sig selv, 'men kun tingen for os', som det blandt andet er blevet for-
muleret af Kant”. Og hovedangrebet på den historiske materialisme rettes

mod dens påpegningaf en vis determinans i samfundsopbygningen. Hvilket

dog ikke betød at Frisch ikke så materielle forhold, økonomiske og sociale
interesser mv. som uomgængeligeforhold i analyserne af kulturer, ideologi-
er, o.s.v.

Frisch's udviklingsteori var ikke særlig præcis. Et af de gennemgående
træk i forfatterskabet er kritikken af den deterministiske udviklingsopfattel-
se, af troen på den historiske nødvendighed.

I Socialisten 1922 karakteriserer Frisch determinismen med ordene

»Man giver Forandringen en Retnig, kalder den positiv og taler om Udvikling, og ser vel
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og Mærke heri en Kraft, der er uafhængigaf os, altsaa en Gud, i hvis Tieneste man stiller

sig«.“

Og videre lyner ironien:

»Vi skal blot vente, saa kommer Belønningen i form af Historiens Love, for enkelte Per-

sonligheder tror vi ikke paa.«55

Frisch hælder derfor mere til en pragmatisk udviklingsopfattelse, hvorved

spørgsmåletom åndlivets former og tendenser bliver afgørende på deres

plads i de historiske processer. Politik, kultur, åndsliv m.v. beror ikke blot på
økonomien, men følger af sig selv med udviklingen”.I den forklarende år-

sagsrække skulle man vende sig mere mod bevidsthedsfænomeneme, fordi

de er kædens svage led, og fordi de i visse øjeblikke er afgørendefor begiven-
hedsforløbet”.

Spørgsmåletom udviklingens drivkraft optaget på den baggrund ikke

Frisch. Det nærmest han kommer en stillingtagen hertil er bestemmelsen af

udviklingen som »Interessernes Resultant«5°, d.v.s. som et resultat af de for-

skellige økonomiske og sociale interessers sammenstød eller sameksistens.

En interessant omformulering af klassekampen som historiens drivkraft.

Med hensyn til overgangen til socialisme er det afgørende for Frisch, at

den sker pådemokratisk-parlamentarisk vis, ad »Lovlighedens«vej, via fler-

talsafgørelse.Om det er en evolutionær eller en revolutionær proces afhæn-

ger nok så meget af om »Modstanderen« går over til magtanvendelse; det er

således ikke spørgsmåletom en demokratisk over en ikke-demokratisk strate-

gi, men udelukkende om der skal anvendes revolutionære midler”. Frisch af-

viste revolutionen á la Oktoberrevolutionen til fordel for den socialistiske

utopi: udbyttet til dem, der arbejder, statens overtagelse af produktionsmid-
leme, lige start for alle, fred mellem folkene og afrustning.

Den demokratiske vej er dels karakteriseret ved respekten for menneske-

rettighederne eller de liberalistiske grundsætninger,der blev udviklet i det

19. århundrede. Og dels at den har oplysningen (eller opdragelsen) som det

vigtigste middel. Ikke for at gøre alle til nysproglige studenter, men for

»at skabe Repræsentanter og Herskere, som er Arbeidere og ikke forfuskes til en slags
Besiddere eller Dannede (...) en Type, som er de sociale Opgaver voksen, en Type, som

Penge ikke bider paa, som ikke imponeres af Dannelse, men som vurderer alt nøgent,

brutalt, men retfærdigt efter Arbejdet.«°°

Oplysningsstrategien er en langvarig, men virksom proces, der kan føre til

det afgørende skridt mod socialisme, ligesom den er hovedbetingelsen for

udviklingen af en socialistisk kultur.

Frisch betegner som nævnt denne udviklingsopfattelse som pragmatisk,
og den har afvisningen af socialismens historiske nødvendighed som ud-
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gangspunkt: socialismen er en mulig løsning blandt mange, hvor Bang og
Knudsen siger, der er kun én løsning, dér siger Frisch: der er lige så mange

løsninger som viljer, for »al magt kommer af Viljen til Magn”.

Opsummering
Knudsen, Bang og Frisch repræsenteredeto forskellige faser i udviklingen
indenfor den socialdemokratiske udviklingsteori. Forskellen kan kort sam-

menfattes til for det første et opgør med materialismen i form af en reduktion

af den historiske materialisme til en økonomisk og sociologisk videnskabsdi-

sciplin, og for det andet en afstandtagen fra en historisk begrundelse af socia-
lismen til fordel for en etisk, moralsk begrundelse. Kampen for socialismen
blev en kulturkamp.

Det var det endelige opgør med den teoretiske indflydelse fra det tyske So-

cialdemokratis Erfurterprogram til fordel for en teori, der til en vis grad pla-
cerede sig indenfor samme tendens som Bernstein nykantianske samfunds-

forståelse, som den blev formuleret i revisionismedebatten omkring århund-
redeskiftet.

Bang tog sit udgangspunkt i Erfurterprogrammet, Knudsens teori pegede
i samme retning, mens Frisch - med en vis tidsforskydning, selvfølgelig- gav

udtryk for idéer, der lå op ad den kritik, som revisionisteme gav udtryk for -

idet dog også andre teoretiske tendenser påvirkede hans teori.

Jeg skal ikke gennemgårevisionismedebatten, blot sammenfatte den dels
til at Bernstein - på nykantiansk grundlag - så socialismen som et etisk, m0-

ralsk postulat, og derfor udpegede materialismen og dialektikken, klassekam-

pen, som marxismens fundamentale svagheder. Og dels at revisionisteme

gjørdeop med Erfurterprogrammets udviklingsteori og kapitalismeanalyse.
Baggrunden for revisionistemes kritik var fremkomsten af en række nye

tendenser i kapitalismen, som Erfurterprogrammet ikke tog højde for, lige-
som en række af dets forudsigelser ikke holdt stik. Det skyldtes efter min me-

ning, at økonomismen og determinismen - såvel i Erfurterprogrammet som

hos Bang og Knudsen - var en hindring for konkrete analyser af de aktuelle

samfundsmæssigekonjunkturer. Udviklingen var lig med fremskridt. Og
frakendelsen af overbygningens rolle betød, at der ikke var plads til modsæt-

ninger udover hovedmodsætningenmellem borgerskab og arbejderklasse,
f.eks. de modsætninger indenfor borgerskabet der endte i 1. verdenskrig, li-

gesom der var ringe plads til tendenser og bevægelser,der modvirkede, kor-

rigerede eller nuancerede natumødvendigheden. Revisionisteme kritiserede

dette, men pointen var, at de gav de nye tendenser i kapitalismen en positiv
vurdering.

Frisch var ikke revisionist i denne forstand, men han indskrev sig delvist i
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samme teoretiske konjunktur. Han afviste eksempelvis ikke klassekampens
betydning; den indgik som en vigtig bestanddel i hele hans kulturelle posi-
tion, i hans opfordringer til forsøgpå at skabe en socialt orienteret historie-

skrivning og litteratur, i hans kritik af radioen og af uddannelsessystemet
m.v. Den kulturelle klasskamp var for Frisch det vigtigste i kampen for socia-

lisme. Men han gjorde op med materialismen og erstattede den med en etisk

begrundiget social indignation. Han afviste den deterministiske udviklings-
teori til fordel for en lettere darwinistisk inspireret udviklingslære,renset for
entydige drivkræfter. Og han afviste økonomismen til fordel for en forståelse

af politiske, ideologiske og andre 'overbygningsfænomener'som stort set au-

tonome forhold.
I det omfang Knudsen, Bang og Frisch er repræsentative, kan der altså

lokaliseres en brudflade i Socialdemokratiets teoriudvikling omkring eller
umiddelbart efter 1. verdenskrig - som det så ofte er påpeget”.
Når det er sagt, må en vis, uomgængelig,kontinuitet hos disse tre socialde-

mokrater ogsåfremhæves. Målet var fortsat en overvindelse af det kapitalisti-
ske samfund og udviklingen af en socialistisk stat, reformarbejdet stod sam-

men med det parlamentariske system centralt som middel til at forbedre ar-

bejdernes levevilkår og til at demokratisere samfundet, statsinterventionis-

men blev set som en styrkelse af socialismens mulighed, samt en fortsat .for-
ståelse af nødvendigheden af at uddybe og udnytte kapitalismens modsæt-

ninger.
Umiddelbart kunne man sige at det praktiske arbejde var bærer af konti-

nuiteten. Men det er ikke tilstrækkeligtdækkende. De teoretiske begrundel-
ser for og perspektivering af praksis var forskellige, blev ændret. Opgøret
med vigtige aspekter ved den materialistiske historieopfattelse fra tiden før 1.

verdenskrig forskød perspektivet til forsvaret for det borgerlige demokrati og
det parlamentariske system, væk fra udnyttelsen af det, ligesom reformarbei-
det mere blev en repræsentationaf arbejdernes umiddelbare økonomiske in-

teresser med henblik på at formindske ulighederne end et led i overgangen til

socialisme.

Fra Knudsen og Bang til Frisch nedtones de utopiske aspekter ved udvik-

lingsteorien til fordel for en pragmatisk eller realpolitisk udviklingsopfattelse
- med alle de politiske eller ideologiske konsekvenser, der er forbundet her-

med. Efter min mening er det i al sin korthed det vigtigste aspekt ved nyori-
enteringen af den socialdemokratiske teori efter 1. verdenskrig, en nyoriente-
ring der fuldbyrdes med velfærdsstats-strategien.

Noter
l. Disse tre socialdemokraters idégrundlaganalyseres også i Niels Ole Finnemann: I broder-

skabets Aand, Kbh. 1985.
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Jvf. min licentiatafhandling Gustav Bang - historiker og socialdemokrat, Kbh. 1984 (utrykt
- ABA).
Jvf. det posthumt udgivne udvalg af mandagsartikler, Arbeiderklassens Liv og dens Kamp,
Kbh. 1915, redigeret af Nina Bang og Emil Wiinblad.

Han ønskede næppe heller at spille en ledende rolle i partiet fordi det efter hans mening ikke

tilkom akademikere at lede et arbeiderparti: deres funktion var af teoretisk og agitatorisk
art.

Vor Tid, Kbh. 1908 bd. II, 5. 232.

s. 1.

F.eks. i Den sociale Katastrofeteori, i Tilskueren 1899 s. 378-94, og Kapitalismens Gen-

nembrud, Kbh. 1902.

Den materialistiske Historieopfattelse, Kbh. 1915 s. 21.

Kapitalismens Gennembrud (1902) s. 1 f.

Brydningstider i Europas Historie (Socialistisk Bibliotek nr. 1), Rønne 1910 og Kbh. 1945

(der her er anvendt) s. 11 f.

Den socialistiske Fremtidsstat, Kbh. 1903 s. 6.

Hvorfor jeg er socialdemokrat, i Vagten 1899-1900 s. 109-20.

Den materialistiske Historieopfatteise (1915) s. 47.

Efter Krigen! Hvad vil der opstaa efter Katastrofen, Kbh. 1915 s. 76.

F.eks. i Brydningstider i Europas Historie (1909) s. 12 f. og Den materialistiske Historieop-
fattelse (1915) s. 15.

Den socialistiske F remtidsstat (1903) s. 4 f., Brydningstider i Europas Historie (1909) s. 13

og Den materialistiske Historieopfattelse (1915) s. 15.

F.eks. i Evropas Kulturhistorie, Kbh. 1899 I s. 2, Vor TId (1908) II 5. 395 og Brydningsti-
der i Europas Historie (1909) s. 13.

s. 47.

Hvorfor jeg er socialdemokrat (1899) s. 110.

Sst.

Dette er Bangs væsentligstekritik af E.Bernsteins revisioinisme, jvf. Den sociale Katastro-

feteori (1899).
Jvf. f.eks. Den socialistiske Fremtidsstat (1903) s. 56.

Social-Demokraten 27.5.1907.

Arbejderklassens Liv og dens Kamp II 5. 267 f.

Sst. s. 272 f.

Liberalismens Konkurs, i Dansk Tidsskrift 1902 s. 129.

Sst. s. 130.

Den socialistiske Fremtidsstat (1903) s. 5.

Arbejderklassens Liv og dens Kamp 11 s. 243.

Den socialistiske Fremtidsstat (1903) s. 88.

Social-Demokraten 26.11.1911.

Den socialistiske Fremtidsstat (1903) s. 91.

Social-Demokraten 26.11.1911. Heri ligger også en stillingtagen til allianceproblematik-
ken: Bang afviser (imodsætningtil en række ledende socialdemokrater) et strategisk samar-

bejde med småborgerligepartier, d.v.s. Det radikale Venstre. Der kan kun samarbejdes om

begrænsedespørgsmål,om konkrete reformer. Arbejderklassens frigørelse er dens eget - og

dermed Socialdemokratiets - værk.

Hvilket er ensbetydende med, at påstandenom den manglende sammenhængmellem teori

og praksis - som f.eks. hos Uffe Østergaard: Den materialistiske historieopfattelse i Dan-

mark, I, Århus 1973 - blot er en indholdsløs frase.
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Peter Knudsen: Socialismen (Socialistisk Bibliothek bd. 1: Socialistiske Pjecer) Kbh. 1885

s. 33 f.

Sst. s. 36.

Sst. s. 55.

Jvf. også P.Knudsen: Karl Marx, Social-Demokraten 17. og 18.9.1892, optrykt i Claus

Larsen (råd.): Foren jerl, Kbh. 198.

Socialismen s. 54.

Sst. s. 44.

Sst. s. 52.

Sst. s. 54.

Sst.

Jvf. Niels Finn Christiansen: Reformism within Danish Social Democracy until the Nine-

teen Thirties, i Scandinavian Journal of Histdry 1978:3 s. 306.

Det betyder ikke at Bang blot efterplaprede hverken Erfurterprogrammet eller Kautsky
som det ofte fremhæves (blandt andet i Karin Hansen og Lars Torpe: Socialdemokratiet og
krisen i 30'erne, Århus 1977 s. 61 f.); der var markante og vigtige forskelle mellem Bang og

Kautsky. Det interessante og afgørendeer at Bang indskriver sig i samme teoretiske ten-

dens, jvf. Gustav Bang - historiker og socialdemokrat s. 230 11.'

Jvf. Niels Ole Finnemann: anf. arb. s. 188.

Stjernen var nok højere i den akademiske verden i kraft af Frisch's deltagelse i kulturdebat-

ten og hans redigering af Social-Demokrath litteraturside i begyndelsen af 1930'erne.

Marxistisk Historieopfattelse, foredrag i Studentersamfundet 27.10.1923 (ABA).
Sst.

Utopi og Politik, 5 kronikker i Social-Demokraten nov. 1924.

Den intellektuelle Udvikling, 5 kronikker i Social-Demokraten februar 1924.

Utopi og Politik (1924). Dette standpunkt er et grundlæggende element i den pragmatiske
psykologi. Jvf. ogsåFrisch's K.K.Steincke og Materialismen, i Socialisten 1940:4.

Jvf. Soñsten Protagoras, Kbh. 1926, s. 24.

Henimod den sociaIiStiske Stat, i Socialisten 1922:11 og 12, her 3. 278.

Sst. s. 279.

Socialistisk Kultur, 1924 (ABA).

Utopi og Politik (1924).
Blandt andet i Socialistisk Kultur (1924) og Marxistisk Historieopfattelse, 1923 (begge
ABA).
Akademikerne og Arbeiderbevægelsen,Social-Demokraten 27.11.1931, og Kan Socialis-

men indføres ad Demokratiets Vei?, foredrag i Diskussionsklubben Karl Marx 23.9.1935

(ABA).
Utopi og Politik (1924); jvf. Socialistisk Kultur (1924).
Pest over Europa, Kbh. 1933 s. 6.

Blandt andet i efterskriftet til Christoph Deutschmann: Venstrekeynesianismen (Århus
1975), i Niels Ole Finnemann: anf. arb. (indledningen) og med en noogen anden begrun-
delse i Niels Finn Christiansen: anf. arb.



Summary
Prior to World War I development theory constituted the central issue in the Social Democratic

interpretation of historical matçrialism.However, about 1920 things changed as historical

materialism was reduced into an economico-historical science, and the historical reason for

socialism was replaced by an ethical, moral reason.

The analysis of the contents and status of the concept of development (from the 18805 to the

19205) thus illuminates the development in the politico-theoretical foundation of the Danish

Social Democratic Party.
The main emphasis of the article rests on the theory of the historian Gustav Bang, which was

formulated from the 18905 to 1915. Bang's concept of development is summarized into a

mechanistic and deterministic theory, which despite considerable differentiations maintained

the inevetability of socialism replacing capitalism. Bang's effort is seen as an attempt to cleanse

the foundation of the party of Lassalean views and bring it in agreement with the trend in the

Erfurter-programme.
Peter Knudsen, general secretary of the party from 1882 to 1909, worked in the same

direction. His theory of development is seen as a less developed theoretical forerunner of Bang.
The decisive change occurred in early 1920, which is illustrated by Hartvig Frisch's complex

of theories. Frisch liquidated central elements in historical materialism, and instead argued in

favour of a pragmatic development concept, cleansed of determinism and dominance factors

(economics as determinant). The fight for socialism became a cultural struggle.
Whereas Bang and Knudsen had seen reforms as part of the transition into socialism, Frisch

sees reforms rather as reflections of the immediate economic interests of working men and

women aiming at reducing social inequallities. In this sense the re-direction taking place in the

19205 points towards the welfare-strategy.
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