
Mellem liberalisme og socialisme

Georg Brandes og Arbejdernes Læseselskab

Af Per Dahl

Mellem Voltaire og Rousseau

Da Georg Brandes i 1874 udgav det tredie bind af sine Hovedstrømninger,
Reactz'onen i Frankrig, gav han i det første kapitel en lille skitse af to politiske
hovedstrømninger, som havde deres udgangspunkt i det 18. århundrede for

derefter at dominere det 19. århundrede.

Den ene hovedstrømningudgår fra Rousseau, og her finder Brandes revo-

lutionens forenende princip, begejstringen, hvor den sociale solidaritetsfølelse

fortrænger autoritetsprincippet; via Robespierre og Jakobinerne skulle socia-

lismen her få sit udspring. Den anden hovedstrømning følgerVoltaire, og her

finder Brandes revolutionens nedbrydende princip, ikke begejstringen, men

indignationen, hvor det er den frie tanke, der knækker autoritetsprincippet;
via Condorcet og girondinerne opstår her liberalismen og individualismen.

Her står altså broderskab på den ene side og på den anden side frihed. Og
begge traditioner gjorde fordring på ligheden.

Senere i bogen valgte Brandes sig ind i forhold til de to traditioner og stil-

lede sig påVoltaires 0g Byrons side. Han krævede

»Individets Souverainitet, d.v.s. Pressefrihed, Talefrihed, Reisefrihed, Frihandel, Fri-

hed i Forskning og Følelsernes Frihed. Fra dette Synspunkt er det eneste mulige Forsvar

for en Friheden indskrænkende Lov det, at en foreløbig paatvungen Ordning kun er den

nærmeste Vei til en mere fuldkommen Ordning med fuldstændig Frihed; thi Frihed er

Individualismens Ideal.«

Det var først efter ca. 1800, at betegnelsen liberal vandt frem og dannede ryg-

raden i en kritisk holdning til enevælden ud fra den tankegang, at mennesket

skal kunne udfolde sig frit, uden indgreb og begrænsninger fra autoriteter og

institutioner. Enhver ubegrundet tradition, der alene hviler på autoritet og

ortodoksi, må falde, for så vidt den ikke tjener menneskets selvrealisation.

Statens virksomhed i forhold til borgerne måtte begrænses mest muligt, så

der blev etableret et statsfrit område, der lå åbent for borgernes egne initiati-

ver og virksomhed. Synspunktet hvilede på den antagelse, at individet - så at

sige uden at ville det - tjener andres borgeres og dermed hele samfundets

velfærd, når det plejer og forfølger sin egen interesse. Det er liberalismens



glade budskab, at der er en »usynlighånd«, der sørger for, at egoismen - sig
selv uafvidende - i virkeligheden arbejder til gavn for helheden.

Brandes* position synes der ikke at herske tvivl om, og den lader sig da også
bekræfte ved at se på hans forhold til socialismen i begyndelsen af 1870“erne.

Da Sacz'alz'sten i marts 1872 gik ind på det første bind af Georg Brandes'

Hovedstrømninger,Emz'granzlz'tteraturen, der netop var udkommet, var det
ikke med en påstandom, at Brandes »i Et og Alt befinder sig paa vort Stand-
punkt«, dertil lå det finkulturelle område arbejderbevægelsenfor fjernt.
Derimod var det en hyldest, fordi

»et enkelt Menneske har vovet paa Literaturens Enemærker at udfordre sin indenlands-
ke Samtid til en Kamp lig den, vi nu fører paa det »sociale« Territorium. Sfærerne er

forskellige; men vi erkender fuldt vel, at den Kamp maa ogsaa kæmpes, før Fremskridtet
er sikret, og derfor hilser vi Arbejdere med et Hurra den Mand, der har vovet at rejse
Fornuftens og Frihedens friske, vaargrønne Banner i de tilstøvede »lærde Sale!«« (nr. ll,
1872).

Det var - ifølge Jens Engbergs fremstilling - på det samme tidspunkt, Louis
Pios ven Robert Barnekow opsøgte Holger Drachmann for at finde ud af, om

Brandes eventuelt ville skrive for Socialisten. Drachmann afviste det, men

bekræftede Brandes” sympati for arbejderbevægelsen.Det er i overensstem-

melse med Brandes* eget udsagn i det lille forsvarsskrift Forklaring og Far-

svar, som han udgav i april 1872:

»Naar jeg ikke har sluttet mig til Socialisterne, da er Aarsagen simpelthen den, at jeg ikke

er Socialist. Jeg mener derfor ikke, at der er noget Ondt i at være det. Jeg har aldrig udtalt

mig angaaende de socialistiske Ideer, og jeg finder heller ingen Anledning til at gjøre det

nu. Jeg har hverken studeret Statsøkonomi eller Politik, og jeg udtaler mig ikke offentlig
om Gjenstande, som jeg ikke har sat mig ind i. Jeg for min Part troer, at der i den moder-

ne Socialisme er baade sande og urigtige Ideer. At jeg ikke har sluttet mig til den, ligger
følgeligi, at det ikke var min Pligt. Havde jeg anseet det for min Pligt, saa havde jeg gjort
det, thi jeg har den Vane at gjøre hvad jeg anseer for min Pligt.«

I begyndelsen af 1870,erne stod den borgerlige reaktion endnu for Brandes

som en umoralsk dobbelthed, og i indledningsforelæsningen havde han på-
peget, hvordan det danske samfund havde udviklet sig sådan, at det »under

F rihedens Maske bærer Tyranniets Træk«. Det var ikke noget grundlæggen-
de angreb på det danske samfund, men en appel til dets ideale selvforståelse

og en kritik af dets manglende evne og vilje til at indfri liberalismens egne
idealer. Den radikale kritik ville genetablere det borgerlige samfunds bedste

værdier efter de nationalliberales forræderi. I tillid til den frie tanke -

og kun
den - ville han (gen-)etablere en rent human oplysning og dannelse, uden de

teologiske forankringer, som så stærkt prægede det danske samfund. Det var

»Menneskeslægtens store Friheds- og F remskridtstanke«, der skulle realise-

res.
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Vender man nu tilbage til Reaclionen z'Frankrig, som Brandes udgav i februar

1874, så kan man et enkelt sted se, hvordan han gennemskuer den reaktion,

han et par år før havde oplevet og beskrevet som en umoralsk dobbelthed.

Nu forstår han den borgerlige reaktion som et led i en klassekamp, og det sker

med en henvisning til nyerhvervet viden og med en henvisning til Ferdinand

Lassalle:

»Man seer da, at Bourgeoisiet sørgede for at trække Stigen op efter sig, saasnart det var

oppe. Dets første Gjeming er, efterat det selv har erobret sig sin Plads ved Hjælp af Pen-

nen, at slaae Pennen ud af Haanden paa Proletariatet. (Smlgn. Lasalle: Arbeiterpro-

gramm).« (s. 46; henvisningen til Lasalle blev slettet i senere udgaver).

Det var i efteråret 1872, Brandes for første gang hørte om Ferdinand Lasalle,

og i december noterede han i dagbogen:

»Dybt Indtryk af Lasalle. Bourgeoisiet aldeles raaddent og udlevet. Man burde absolut

henvende sig til Arbeiderne .. Og Haab, Haab, Haab, det maa kunne gaae, Alt maa kunne

gaae ved Villiens Kraft og Herlighed.«

14 dage senere, den 1. januar 1873, fulgt op med endnu en optegnelser

»Dyb Paavirkning af Lasalle i den senere Tid, (...) Forandring i min Charakter. Langt
fastere. Bismarck: »Ich bin aber umgekehrt nicht rücksichtslos genug, aber feige.«Hen-

synsløs Fasthed Løsenet. :(1

Sommeren 1873 mødte Brandes i Tyskland digteren Friedrich Spielhagen og

indhentede her og i Lasalles gamle omgangskreds oplysninger om den socia-

listiske agitator, der var død i duel 1864. Den 1. december skrev Brandes

hjem til sin gamle vejleder, filosoffen Hans Brøchner, i anledning af, at bi-

skop Martensen særskilt havde udgivet et afsnit af sin etik som et lille hæfte

med titlen Socialisme 0g Christendom:

»Det interesserer og irriterer mig at Martensen nu altsaa har givet sit Besyv om »Socialis-

men« og naturligvis bliver bekrandset og tilrøget med Virak derfor af den hele danske

Presse; jeg tør døe paa, at han aldrig har studeret noget socialistisk system og i Grunden

ikke aner, hvad det Hele vil sige. Jeg har i dette Aar sysselsat mig meget med moderne

Socialisme. Jeg begyndte med Sainte-Beuves gode Bog om Proud'hon, læste saa adskil-

ligt af denne om igjen, gjennemgik alle Marx' Ungdomsskrifter og overhovedet en Del af

den tydske socialistiske Litteratur fra 48 og har nu studeret Lasalle saa nøie at jeg kan

ham udenad.«2

I december 1874 og i januar-februar 1875 fremkom så i Brandes-brødrenes

eget tidsskrift Det nittende Aarhundrede de første studier over Lasalle, videre-

ført sommeren 1875 med »Lasalle som Agitator«. 1877 udkom bogen om La-

salle første gang på tysk, men først i 1881 på dansk, fordi direktøren påGyl-
dendal, Frederik V. Hegel, tøvede med udgivelsen.

Uden tilskyndelsen fra Lasalle havde Brandes næppe noteret i dagbogen,
at »man burde absolut henvende sig til Arbeideme«. Der er ikke noget der
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Georg Brandes og Ferdinand Lassalle, begge gengivet efter træsnit i Georg Brandes, Berlin :om

tysk Rigshavedstad. Erindringer fra et femaarigt Ophold (1885), der bygger på de foregåendeårs

korrespondancer. Her gav Brandes en række portrætter af de socialistiske ledere, b1.a. Ferdi-

nand Lassalle, hvis brevveksling med Rodbertus-Jagetzow netop blev udgivet i 1878, mens

Brandes boede i Berlin.

tyder på, at Brandes fulgte det danske socialdemokrati med særlig opmærk-
somhed i netop disse år. I maj 1874 opsøgte Augusta Jørgensen (Pio) Brandes

for at diskutere en afhandling om den socialistiske bevægelse,men Brandes

stillede sig afvisende over for diskussionen og over for hendes egne planer.
Han hjalp hende dog økonomisk, og stod ogsåbi, da hun i 1901 bad ham skri-

ve en artikel om Pio til korrektion af den officielle partihistories Pio-billede.3

Det var mod Tyskland og den tyske diskussion, Brandes i stadig stærkere

grad orienterede sig, og da den danske presse efterhånden helt lukkede sig for

ham, og Frederik V. Hegel fandt en novelle i Det nittende Aarhundrede så

»modbydelig raa og sandselig«, at samarbejdet om tidsskriftet måtte standse,
besluttede Brandes sig i 1877 for at emigrere til Berlin. Her var han bosat

indtil begyndelsen af 1883 og fulgte kun den danske udvikling på afstand.

Ordlyden i dagbogsoptegnelsen er da ogsåsymptomatisk: Brandes taler fra et

punkt midtvejs mellem det borgerskab, han har forladt, og de arbejdere, han

ikke har noget fællesskab med; han henvender sig til arbejderne, - for at brin-

ge oplysning og for at søge forbundsfæller.

Med støtte i Lasalle - men ikke kun dér - forsøgte Brandes nu at gribe hen

over den modsætning eller de to traditioner for socialisme og liberalisme,
som han så i den franske revolution og indledningsvis ñkserede til navnene

Rousseau og Voltaire. Ved at følge Brandes, Lasallestudier og ved at se lidt
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nærmere påde grupperinger, han tilsluttede sig på sin vej væk fra borgerska-
bet og frem mod etableringen af en radikal front, kan vi på et enkelt punkt
belyse forholdet mellem Brandes og arbejderbevægelsen.

Det har været gjort før; først af Roar Skovmand i den korte og klare frem-

stilling Lys over Landet. Træk af Arbejderoplysningens Historie 2' Danmark

(1949) og senere af Hans Hertel, der i den lange artikel »Georg Brandes mel-

lem socialdemokrater, marxister og kulturradikale« (i Hans Hertel og Sven

Møller Kristensen (red.): Den politiske Georg Brandes (1973)) har anlagt et

brugshistorisk synspunkt. Med den vinkel kan Hans Hertel detaljeret eftervi-

se, hvordan Brandes blev fortolket i 100 år, især fra socialdemokratisk side.

Senest har Henrik Yde med den lille afhandling Før selv de mindste af de små

får del i lysets glæde (Kolding Højskoles forlag 1987) givet et historisk rids

af den grundtvigske folkeoplysning og den socialistiske arbejderbevægelse,
som belyser modsætningen mellem liberalisme og socalisme, mellem Voltai-

re og Rousseau.

De følgende afsnit spænder ikke over disse afhandlingers langsyn, men

hefter sig forholdsvis snævert til årene omkring 1880 og til forbindelsen mel-

lem Georg Brandes og Arbejdernes Læseselskab. Her holdt Brandes et fore-

drag om Lasalle, hvortil manuskriptet endnu er bevaret, og det offentliggø-
res her for første gang.

»Die ganze intelligente Jugend Kopenhagens«
I februar 1880 gjorde Brandes i et brev til vennen Paul Heyse status over det

forløbne tiår og over sin egen stilling. Hans syn på forholdene var i høj grad
bestemt af, at det var gennem Venstredagbladet Morgenbladet og broderens,
Edvard Brandes', virksomhed her sammen med Viggo Hørup, han havde

fået kontakt med Venstres politikere:

»Nun war es seit 9 Jahren meine Plan, die ganze intelligente Jugend Kopenhagens, die

Schriftstellerwelt, die Studenten u.s.w. aus dem Lager der sogenannten »Intelligenz«
heraus und den Bauern zuzuführen. Das ist mir nun endlich so zu sagen gelungen. (...)
Mein Bestreben ist, verstehst du, die Bauern zu civilisierne, fur moderne Ideen (Civilehe
etc) empfánglich zu machen, und die Intelligenten zu humanisiren, ihrer thörichten

Standesvorurtheile zu berauben.«4

De grupper, Brandes i de ca. 10 år efter sin første forelæsning i november

1871 havde forbundet sig med, lader sig alle placere inden for en kritisk for-

stået videnskab og de hører alle til inden for en liberal tradition.

Den første klike samlede sig i marts 1872 i Lizteratursamundet eller »fri-

tænkerforeningen« med det formål »at virke for Anvendelse af den frie

Forskning som højeste Dommer over, hvad der er sandt og usandt, og derved
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Litteratursamfundet

Ekstraklubben

Tidsskr. Det nittende Aarhundrede udg. Georg og Ed-
vard Brandes

Bogstaveligheden (Ude og Hjemme)
Studentersamfundet stiftes efter splittelse i Studenterfo-

reningen
Fremskridtsklubben, senere = den liberale vælgerfore-
ning

Tidsskr. Tilskueren

Dagbladet Politiken

fremme rent human Oplysning og Dannelse.« I bestyrelsen sad foruden Ge-

org Brandes selv J.P. Jacobsen, Holger Drachmann, Jul. Petersen og Ludvig
Bing.

Om Ekstraklubbens karakter hersker der en vis usikkerhed; den synes at ha-

ve været en lille venskabelig diskussionsklub, der til forskel fra Litteratursel-
skabet overvejende bestod af naturvidenskabsfolk, især læger.Udover Georg
Brandes og Edvard Brandes var i hvert fald Carl Julius Salomonsen, Axel

Ulrik, Johan Hempel og Ferdinand Levison med i kredsen (alle læger), samt

juristen Frederik Salomon. Ekstraklubben eksisterede indtil Brandes' afrejse
til Berlin, men dens medlemmer kan tildels genfindes i den kreds som finan-

cierede hans tilbagevenden i 1883.

Da Vilhelm Møllers Nyt dansk Maanedsskrift gik ind i foråret 1874, lance-

rede brødrene Brandes om efteråret Det nittende Aarhundrede, der udkom på
Gyldendal. I mindre grad end forgængerenblev det litterært, snarere et po-

pulærvidenskabligt organ for den frie tanke og
- efter ordlyden i den sub-

skriptionsindbydelse, Edvard Brandes havde formuleret - »med Krav paa al-

le Dannedes Deltagelse«, ganske vist var man i opposition, men hørte dog i

sin selvforståelse til inden for dannelseskulturen, og egentlige politiske alli-

ancer finder man ikke spor af i tidsskriftet.

Foreningen Bogstaveligheden var overvejende litterær og kunstnerisk. For-

eningens medlemmer var medarbejdere ved xylograf F. Hendriksens tids-

skrift Ude og Hjemme (1877-84). Fra stiftelsen i marts 1880 og indtil sommer-

en 1882 holdt man 17 diskussionsmøder og oplæsningsaftener.Foruden en

del malere og litterater kom også historikeren Kristian Erslev i kredsen, filo-
soffen Harald Høffding og pædagogen Herman Trier, der i slutningen af
1882 skabte Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere og var

den Venstre-politiker, der stod arbejderbevægelsennærmest. Samværet i

Bogstaveligheden havde altså politiske overtoner, som bl.a. kunsthistorike-
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JP. Jacobsen læser i sin novelle »Pestcn i Bergamo« i foreningen Bogstaveligheden i marts 1882.

På Erik Henningsens tegning (Frederiksborgmuseet) ses foreningens stifter F. Hendriksen

stående til venstre, bag Georg Brandes og Sophus Schandorph. Ved bordet sidder desuden Hol-

ger Drachmann, Edvard Brandes og Erik Skram. Harald Høffding står med knæet på stolen, til

højre for P.S. Krøyer og Michael Ancher.

ren Julius Lange opfattede; han undslog sig for at være med pågrund af »den

halvskjulte politiske Baggrund, han saa i Sagem.
Tidsskriftet Ud og Hjemme blev et af de første bindeled mellem Brandes-

kredsen og Venstre; Hendriksen og Ludvig Schrøder fra Askov kendte hin-

anden, og medredaktøren Otto Borchsenius arbejdede i nogle år ihærdigt for

alliancen. Det var ham der organiserede den store fest på Skydebanen, da

Bjørnstjerne Bjørnson i november 1878 kom til København. Her mødtes det

politiske Venstre (Bergs fløj) og de litterære brandesianere for første gang
hinanden og tegnede konturerne af en radikal alliance?

Die ganze intelligente Jugend Kopenhagens, som Georg Brandes havde

omtalt for Paul Heyse, var på vej mod sit politiske gennembrud. Som en lille
- ovevejende litterær - inderkreds havde de lagt sig ud med den nationallibe-

rale dannelseselite, havde så optaget forbindelse med en lidt bredere kreds af

akademikere, især læger og jurister, og stod nu over for at søge sig politiske
alliancer. De strejfede vel Socialdemokratiet, der gennemgik nogle kritiske

år, men det blev i stedet Venstre, der på forskellig måde tiltrak de radikale

akademikere, -

og måtte betale for det indadtil i form af vedholdende spalt-
ningstendenser. Et af de første steder konflikterne meldte sig var omkring
M orgenbladet.
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Morgenbladet var blevet grundlagt i oktober 1873 med Christen Berg som

hovedmand og Viggo Hørup som en vigtig medarbejder. Edvard Brandes

blev knyttet til bladet i november 1875 for at varetage det kulturelle og litte-

rære stof. I foråret 1877 delte provisoriet Venstre i en radikal (ordet vandt

netop da indpas) og en moderat fløj, og Edvard Brandes måtte forlade Mor-

genbladet. I efteråret 1880 blev han imidlertid indvalgt i Folketinget efter en

ny tilnærmelse mellem fløiene, og nogle måneder efter, fra januar 1881,
vendte han tilbage til Morgenbladet som redaktør sammen med Berg og Hø-

rup. Her fik Georg Brandes nu efter flere års publiceringsvanskeligheder
omsider en mulighed for regelmæssig spalteplads, og radikalernes nye bro-

hoved holdt indtil Berg i slutningen af 1883 brød samarbejdet og opsagde
Hørup og Edvard Brandes.

Sammenbruddet påMorgenbladet dannede afsæt for, at den socialliberale

fløj i Venstre og de radikale akademikere etablerede deres eget organ, og fra

den 1. oktober 1884 udkom dagbladet Politiken med den opgave »at være Or-

ganet forden højesteOplysning i det danske Folk«. I stedet for at slutte sig til

socialdemokraterne eller til Venstres centrum, sluttede de radikale akademi-

kere deres egen trop.
Det var den samme kreds, der støttede udgivelsen af Tilskueren, Maaneds-

skrift for Literatur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige
Skildringer. Tidsskriftet begyndte at udkomme i januar 1884 med den social-

politisk interesserede Venstre-mand Niels Neergaard som redaktør. Sam-

men med Herman Trier havde han været drivkraften i Studentersamfundets

Aftenundervisning for Arbejdere og redigeret Samfundets lille skriftserie,
før han - inspireret af især engelske forbilleder - gik i gang med tidsskriftet,
der fik et meget langt liv og først gik ind i 1938. Han opfattede det selv som en

opfølgning af Det 19. Aarhundrede, og engagerede som den første Georg
Brandes, der åbnede tidsskriftets første hefte og igennem årene skrev om-

kring 90 store artikler til Tilskueren.

Det var et socialpolitisk opbrud af lignende karakter, der lå bag etablerin-

gen af et andet tidsskrift. I efteråret 1884 begyndte de to nygrundtvigianere
Morten Pontoppidan og F. Falkenstjerne at udgive Tidens Strøm som en

konkurrent til det mere etablerede Højskolebladet og med klare intereresser

og invitationer i forhold til den moderne, realistiske litteratur.

Centralt blandt de mange akademiske opbrud kom Studentersamfundet til at

stå. Der havde længe været stærke ideologiske brydninger i den konservative

og nationalliberalt orienterede Studenterforening. De kulminerede, da Ge-

org Brandes efter et foredrag i november 1881 om Bjørnstjerne Bjørnson
blev nægtet adgang til efterfølgende diskussion med tilhørerne. Sammen

med 400 studenter udvandrede han til »Larsens lokale«, hvor man dannede

en oppositionel front, der den 2. maj 1882 stiftede Studentersamfundet. Vic-
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POLITIKEN,
redigeret af V. Hurup.

udgaar fra I. Oktober hver Morgen

= 7 Gange om Ugen =

i Format som de største kjøbenhavnske Morgenblade
og koster: 3 Kr. Kvartalet. l Kr. om Maaneden. 25

Øre om Ugen. (I Provinseme med Tillæg af Post-

penge: 50 Øre Kvartalet).

Polltlltøn behandler alle danske Samfundsinteresser

i ledende Artikler og stræber at føre Folket til det

demokratiske Fremskridts Maal: fuld personlig og bor-

gerlig Frihed paa alle Aandens og Samfundslivets

Omraader.

Politiken bliver Midtpunktet for Hovedstadens og
Landets oppositionelle Bevægelser i Politik. Økonomi.

Literatur og Kunst.

Politiken stiller sig i første Række i Kampen for

Hævdelsen af vore grundlovsmæssige Rettigheder mod

en reaktionær Regering.
Politiken meddeler gennem daglige Oversigter en

ufan'et Fremstilling af Strømningerne i Naborigernes
og Udlandets Politik og Kultur og paaviser deres Be-

tydning for vort Fædrelands Udvikling.
Politiken bringer gennem sine Føljetoner et be-

tydeligt Underholdningsstof. Kun Forfattere af første

Rang vil finde Plads i Bladet.

Politiken raader over en Kreds af Medarbejdere.
praktiske Fagmænd. Videnskabsmænd og Forfattere.

som sikrer Bladet en overlegen Behandling af alle

Emner. hvormed Dagspressen sysselsætter sig.
Politikens Opgave er: at være Organet for den

højeste Oplysning i det danske Folk.

Bladets, Kontor :

Østergade 23, Hjørnet af Integade,
modtager Abonnement hver Dag Kl. q-o. Udenfor

Kjøbenhavn henvender man sig til Posten.

Dagbladet Politikens tilknytning til en liberal oplysningstradition fremgårbl.a. af den forhånds-

reklame, som blev udsendt før udgivelsen af det første nr. i oktober 1884. Her gengivet efter Bo

Bramsen: Politiken 1884-1984, bind I: De første 50 år (1983).
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torius Pingel blev valgt som den første formand og om efteråret indledtes den

første sæson med et foredrag af filosoffen Harald Høffding om »Realisme i

Videnskab og Tro«. Ved det efterfølgende gilde talte Georg Brandes for

Danmark.

Fra nytår 1883 begyndte Studentersamfundet sin aftenundervisning for

arbejdere, der hurtigt blev en stor succes, jf. omtalen i det følgende kapitel.
Det var en grundlæggende indsats, som gav kredit i arbejderkredse; som en

af de få akademiske organisationer åbnede Studentersamfundet sine møder

for de socialdemokratiske ledere og der blev herigennem skabt grundlag for

en politisk alliance.

De akademiske Venstre-kredse stod i 1883 bag oprettelsen af de liberale

vælgerforem'nger,først på Frederiksberg, hvor Harald Høffding blev for-

mand, og senere i København under Viggo Hørups ledelse. Med baggrund i

bl.a. Studentersamfundets kontakter blev der op til valget i sommeren 1884

indgået en overenskomst mellem de liberale vælgerforeninger i København

og Socialdemokratiet; man delte valgkredsene imellem sig med det resultat,
at man sammenlagt vandt halvdelen af hovedstadskredsene og tilføjedeHøj-
re et uventet og sviende nederlag. Men trods valgsamarbejdet trak der sig
stærke og ofte skjulte skel mellem de radikale akademikere og arbejderbevæ-
gelsen. Tyngden i de Brandes-nære kredse lå på liberalismen med dens mar-

kering af den individuelle frihed; den solidariske og reformsøgende trang til

at leve i samfund med andre måtte hele tiden se sig konfronteret med indivi-

dets lyst og evne til at leve sig selv helt ud; »Jeger ikke af de Mænd, der slutte

sig til noget Parti«, skrev Georg Brandes i sommeren 1879 til Bjørnson, »thi

jeg er selv i egen Person et Parti og de gode Folk vilde have at slutte sig til mig
eller at lade være«. Individualismen lod sig ikke uden videre forene med det

organisarede demokrati, og ligesom der var grundtvigske kredse i Venstre

skulle der komme yngre og mere marxistiske socialdemokrater, der nærede

betænkeligheder ved den nye dannelseselite, der tog patent på den højeste

oplysning. Geometrien kunne hurtigt lede tanken hen på de gamle nationalli-

berales gyldenår.Men inden diskussionen af det, der skiller, følger først en

lille kortlægning af de tiltag, der forbandt.

Lys over Landet, det er det vi vil!

Den følgendelille oversigt over uddannelses- og oplysningstiltag dækker kun
årene fra ca. 1870 til ca. 1890. Inden for det begrænsede åremål har det ikke

været hensigten at give en komplet oversigt, men at registrere en række pejle-
mærker til belysning af forholdet med Georg Brandes/brandesianismen og

arbejderbevægelsen.
Før 1870 kan der være grund til at nævne Arbejderforem'ngenaf 1860, som
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under C. V. Rimestads ledelse fortsatte sin virksomhed med foredrag m.v.

hele perioden igennem; perspektivet var imidlertid alt andet end socialistisk,
eftersom Rimestad »med Alvor og Kraft« vendte sig mod »enhver kommu-

nistisk og socialistisk Theori, der fremkom paa Grund af Stemningen i Euro-

pa«.6Ogsåde nationalliberale havde været opmærksompå den rolle, folkeop-
lysningen ville komme til at spille. Da Orla Lehmann i sin berømte tale for

grundloven i 1861 fremhævede, at retten til den politiske ledelse af landet

tilkom de begavede, de dannede og de formuende, var det en udlægning af

meningen med det nye demokrati. Folket eller almuen måtte selv bestemme

til hvem man ville betro sig eller lade sig styre af, og derfor måtte de oplyste
og besiddende ledere nødvendigvis »vinde Almuens Hengivenhed og Tillid

ved en agtelsesfuld og kjærlig Omhu for dens Vel.« Den omhu blev bl.a ud-

foldet igennem Den danske Folkeforem'ng (1865) og dens meget aktive udlø-

ber, Udvalget for Folkeoplysningens Fremme (1866), der i de følgende år udgav
en lang række bøger og skrifter i betydelige oplag, og indgik i et samarbejde
med Landhusholdningsselskabet omkring biblioteks- og oplysningsarbejde.
I sit forslag om at oprette udvalget havde Mathias Steenstrup fremhævet, »at
vor Almue, især Landalmuen, endnu har tilegnet sig saa lidt af Middelstan-

dens Kultur og aandelige Interessen. Povl Schmidt, der har skrevet om de

mange bestræbelser på at disciplinere og danne landalmuen, har i den forbin-

delse defmeret »almueânden« ved ord som kådhed, sanselighed, manglende
arbejdsdisciplin og svigtende sans for privatejendommens velsignelser.7

Mathias Steenstrup blev senere statens første tilsynsførendefor højskoler-
ne, og da han skrev sin sidste indberetning i 1889, var det ikke så meget almu-

eånden, han frygtede, som »Socialismens og Kommunismens Om-sig-gri-
ben«. Her ville de gode højskolers arbejde kunne fremkalde »et frejdigt og

frugtbart Liv med Sympathi for Samfundets Rørelser« og et værn imod soci-

alismens fristelser, - »der ikke kunne forliges med varm Fædrelandsfølelse

og kristelig Tankegang ligesaalidt som med den personlige Frihed.«8
Modsætningen mellem dannelsen og den rå almue havde forskudt sig til en

modsætning mellem højskolernes angivelige liberalisme med kristelig og na-

tional farve på den ene side og på den anden side den almue, der i kraft af bl.a.

den voldsomme urbanisering i perioden markerede sig i København som so-

cialistiske, organiserede arbejdere. I oplysningsarbejdet viste denne modsæt-

ning sig groft taget i spændingen mellem oplysning fra oven og kundskabstil-

egnelse fra neden. Steenstrup havde i sin indberetning hævdet, at »Kund-

skabsskoler af højere og lavere Rang, selv de videnskabelige, ville ikke kunne

lægge Baand paa eller afgive Værn imod de psykologiske Drifter i socialistisk

Retning«. Det var præcis her, Louis Pio tog fat, da han i maj 1871 udsendte

det første af sine Socialistiske Blade.

»Hvilke Materier, der bliver behandlet«, skrev han om oplysningen fra oven, »afhænger

jo fuldstændig af de velvillige Assisterendes Godtbefmdende...« og »den ulykkelige Til-
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hørers Hoved bliver lavet om til et Pulterkammer, der fyldes med politiske Pjalter fra

Rigsdagen, med rustne Slagsværd fra Kæmpehøjene, med forbavsende astronomiske

Talstørrelser eller med Komediestumper, men blandt alt Skramlet findes ikke ét ærligt,
helt Stykke, der kunne bruges til at møblere et af de ubesatte Hjernekamre med.« I stedet

for krævede Pio konkrete kundskaber, viden om rettigheder og adgang og lejlighed til at

udtrykke »sine Meninger og Ønsker, sine Haab og sine Fordringer saavel i Dagspressen
som i Folkets Repraesentation«.9

Arbejderforeningen af 1860 (C. V. Rimestad)
Udvalget for Folkeoplysningens Fremme

Socialistiske Blade (Louis Pio)
Socialisten, fra april 1872 som dagblad
Social-Demokraten (forts. af Socialisten)
Københavns Højskoleforening (Harald Holm)
Arbejdernes Læseselskab

Foreningen til Oplysningens Fremme blandt Københavns Ar-

bejdere
Københavns Folkehøjskole (F.F. Falkenstjerne)
Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere
Diskussionsklubben »Karl Marx«

Københavns Folkehøjskole (Morten Pontoppidan)
Videregaaende Undervisning for ikke-studerende Herrer og

Damer (Johan Borup), 1895 = Borups Læreanstalt

Louis Pios program havde imidlertid ringe udsigter. Anker Gemzøe og Gun-

hild Agger viser i deres læsevejledning til antologien Arbejderkultur 1870-

1924 (1982, s.258ff), at arbejderbevægelsens uddannelsesstrategi helt frem til

1924 var præget af en fasetænknz'ng,der indebar, at først når man havde tilgo-
deset de materielle forbedringer, kunne man tage fat på oplysning og uddan-

nelse. Fasetænkningen medførte, at hele uddannelsesområdet kom til at ligge
åbent for initiativer udefra, og at uddannelse og tilegnelse af viden udeluk-

kende var henvist til at finde sted i fritiden og på eget initiativ. For partiet
betød det endvidere, at den teoretiske udvikling ikke fik nogen høj status, og

først med etableringen af Diskussionsklubben »Karl Marx« i 1886 fandt de te-

oretiske principdiskussioner et forum, der dog var forbeholdt medlemmer af

partiet.
Det var højskolen, der først meldte sig i det tilsyneladende tomme felt. Ha-

rald Holm tog i 1878 initiativ til Københavns Højskoleforem'ngog blev dens

første formand. Nogen succes blev foreningen vist nok aldrig og den blev

især besøgt at gamle højskoleelever og ikke af de arbejdere, Holm forsøgte at
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appellere til. Først fra 1888 lykkedes det at trække københavnske arbejdere
ind til foredrag.lo

Meget bedre gik det ikke F .F . Falkenstjerne. Ideen om Københavns Høj-
skole fremlagde han ved en række møder, både i Højskoleforeningen, i Stu-

denterforeningen og i arbejdernes forsamlingsbygning i Rømersgade, der var

blevet rejst 1878-79. Her blev den oplysning, han tilbød oppefra, i maj 1880

mødt med den typiske bemærkning nedefra, »at en dråbe af videnskabens

hav var mere værd end en halv bajer af Falkenstjernes livsens vand«. Allige-
vel startede Falkenstjerne 1880 i lejede lokaler og 1882 fik han egne bygnin-
ger (på Chr. Winthersvej), for så fem år efter, i 1887, at give op i erkendelse

af, at modsætningen mellem socialismen og den grundtvigske liberalisme var

for stor.”

OgsåMorten Pontoppidans Københavns Højskole(i Linnésgade) led i 1891

en hurtig død. Samme år begyndte fohan Borup, der havde undervist både i

Studentersamfundet og hos Falkenstjerne, sin »videregaaendeUndervisning
for ikke-studerende Herrer og Damer«, som hverken var forkyndende høj-
skole eller ren kundskabsmeddelelse; Johan Borup balancerede med held

midt imellem og fik fra starten en betydelig søgning, så undervisningen efter-

hånden blev udvidet, og skolen i 1895 blev til Borups Læreanstalt og omsider

i 1916 til Borups HøjskoleJI
De næste, der meldte sig for at oplyse arbejderne, var de akademikere, som

hverken var teologer eller grundtvigianske højskolefolk. Det var den samme

mand, der var blandet ind i tre af disse foretagender, nemlig Julius Schiøtt,
der senere blev direktør for Zoologisk Have og redaktør af det meget udbred-

te, populærvidenskabeligetidsskrift Frem (1897ff.), der udkom under motto-

et »Kundskab er Magt,«. Schiøtt støttede på afstand Arbejdernes Læsesel-
skab, og i 1880 var han initiativtager til Foreningen til Oplysningens Fremme

blandt Københavns Arbejdere sammen med en kemiker, S. Mørk-Hansen og
en vis Emil Trier. Foreningen befattede sig hverken med nutidspolitik eller

religion, men arrangerede om søndagen oplysende foredrag i Rømersgade,
senerehen vistnok også i provinsen. En del af de folk, der to år senere stod bag
Studentersamfundet, var med allerede her, deriblandt Niels Neergaard og

Georg Brandes, der i januar 1884 talte om Friedrich Wilhelm IVs første re-

geringsåri Preussen, i december samme år om Holberg samt senere ved en-

kelte lejligheder.l2 Skønt der tilsyneladende var tale om en klar oplysning fra

oven og ned, må tilhørsforholdet til forsamlingsbygningen i Rømersgade ses

som udtryk for en interesseret gensidighed, - den første liberale kontakt mel-

lem akademikere og socialister.

Gensidigheden blev ført videre, da Studentersamfundet blev stiftet i 1882

og fra årsskiftet 1882-83 indledte sin A ftenundervism'ng for Arbejdere. Ideen

var Julius Schiøtts, der havde hentet inspiration fra lignende undervisning
ved Arbejderinstituttet i Stockholm, og ved Studentersamfundets frie Un-

21



dervisning i Oslo; lederen blev Herman Trier, der selv har skildret den første

aften med de mange arbejdere, der var mødt frem for at høre om det nye til-

tag:

»Luften var som ladet med Elektricitet. Ti Aars fremadstræbende Arbejderbevægelse

bag Begejstringen. Det, der her skal begynde, skal være et Led i den store Frigørelse.
Kundskab er Magt. Oplysning er Vækst og Sammenhold. Paa Talerstolen Arbejdernes
Tillidsmand P. Holm som Ordstyrer, den lille bredtbyggede Skræddermester med den

agitatoriske Kraft i sin klingre Stemme, og Studenternes 37aarige, i Befolkningen ret

ubekendte Tillidsmand H. Trier som Taler: Vi vil ikke love Dem Guld og grønne Skove,
vi vil afholde os fra ethvert Løfte, der bag efter kunde vise sig som Skam. De maa fortælle

os, hvor vi skal tage fat, hvad De trænger til at lære - det maa vel være noget fremmed

Sprog og andre Skolekundskaber til Nytte i det daglige Liv og saadant noget som Histo-

rie, Samfundslære, Sundhedslære, der kan kaste Lys over Livet. Men vi har ingen færdig
Plan, ønsk selv og sig til, saa skal vi prøve at opfylde Deres Ønsker.«13

Den aftenundervisning, Herman Trier skitserede påmødet, var - i modsæt-

ning til de øvrige tiltag i arbejderoplysningen, vi har set - solidarisk i sin

holdning og demokratisk i sin struktur, og derfor blev den i sit indhold kund-

skabsorienteret. På de indtegningslister, der blev delt ud, meldte der sig til

det første semester ca. 1500 deltagere, som blev fordelt på 69 hold. Det var

kontante og kundskabsorienterede fag, der blev mest søgt, f. eks. skrivning,
regning, bogføring, engelsk og tysk, fysik og kemi. Lærerne underviste uden

at få løn for det og arbejderne betalte et gebyr på 50 øre pr. kvartal (25 øre for

flg. fag) til dækning af lokaler, materialer m.v., svarende til den gennemsnit-
lige arbejderløn for 2 timers arbejde. For at sikre de bedst mulige studiefor-

løb gav Niels Neergaard, der sammen med Herman Trier og Julius Schiøtt

organiserede undervisningen, individuel studievejledning til dem, der var

interesseret i det. Det andet år steg deltagerantallet til det dobbelte, men sy-

nes - set over den første tiårsperiode - at have stabiliseret sig omkring 2000,

dog med den markante forskydning, at andelen af kvinder omkring 1896 var

oppe omkring 1⁄3.

Aftenundervisningen blev langt fra Studentersamfundets eneste betydeli-
ge indsats i forhold til arbejderbevægelsen.Fra 1885 organiseredes en meget

søgt Retshjælp for Ubemidlede, fra 1883 »alternative« søndagsskoler og fra

1897 arbejderkoncerter.
Ved disse knopskydninger kunne Studentersamfundet minde om Arbej-

dernes Læseselskab. Det blev stiftet i oktober 1879, da det opløste Socialde-

mokratisk Samfund overdrog det nye selskab sit bibliotek på 340 bind og en

kapital på 5 kr. og 85 øre »som en lovlig og selverhvervet Eiendom, fri for

hver Mands Krav og Tiltale«. I den lille bog, som Georg Bruun og L.P. Han-

sen udgav ved 50-årsjubilæeti 1929, Arbejdernes Læseselskab, dets Historie og

Minder 1879-1929, kan man følge selskabet fra den første spædebegyndelse
over kulminationen i årene fra 1900 til 1910, hvor man havde mellem 2.000

og 2.500 medlemmer og udlånstallene lå mellem 70- og 85.000, - frem til ud-
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E.., rbcidemes gseselskgb
(STATSUNDERSTØTTET)

+

STORT BIBLIOTEK, 15,000 BIND

LÆSE- OG SPlLLEVÆRELSER, 100 DAG- 00 UGEBLADB

FOREDRAG OG OPLÆSNINGER

SELSKABELIOE SAMMENKOMSTBR 00 UDFLUOTER

MUSÆUMS- OG TEATERBESØO

ÅRBEJDERNES
LÆSESELSKAB

JUBILÆUM

Foroven til venstre ALS, oprindelige bomærke, som gentages og varieres på banneret fra 1899.

Senere, i 1919, reklamerer brevpapirets hoved til højre med selve mængden og mangfoldigheden
af oplysning. Nedenunder logoet fra ALS' 50-års-jubilæum i 1929.

fladningen efter væksten i det offentlige bibliotekssystem og den påfølgende
reorganisering i 1932, hvor biblioteket blev opløst.Arbejdernes Læseselskab
har siden da fungeret som en del af Arbejdernes Oplysningsforbund, der

blev stiftet i 1924.

Af de selskaber og foreninger, vi har set passere revy i det foregående,er

ALS ene om at være organiseret af arbejderbevægelsen selv. Den første for-

mand var typografen LF. Møller, 1883-85 A.H. Jentzen, der blev bibliotekar

ved Københavns Kommunes Folkebiblioteker og efterfulgtes af sløjdlærer
C.Ott0 (1885-89); efter en række hurtige skift på formandsposten sad konto-

rist Johs. Thorsen og Tøjhusarbejder L.P. Hansen som formænd i de 10 år

fra 1893 til 1903.
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ALS var blevet stiftet på et upolitisk og konfessionsløst grundlag og holdt

sig - bemærkelsesværdigt nok - til det grundlag, endda i så høj grad, at der

efterhånden nærmest blev tale om en selskabelig klub; i 1900 oprettede man

et sangkor og senere kom en skakklub, en diskussionsklub, en dramatisk klub

og en cykelklub. Ved 40-årsjubilæeti 1919 kunne Borgbierg bede ALS om

»altid at arbejde med den stille, milde klare Lue, der er lige langt fra Konser-

vatisme og Bolschevismel«

»Lys over Landet - det er det vi vil« stod der på ALS, banner fra 1899, og

selskabet opfyldte det, især naturligvis via biblioteket. Bogsamlingen passe-

rede i løbet af de første år de 1000 bøger og var i 1929 nået op på 12.900, men

således at udlånet ikke lå højere end knapt 17.000, hvor det i den bedste tid

var på omkring 10 gange bogbestanden. Inden denne nedtur, som vel i det

væsentligste skyldtes, at det offentlige overtod det arbejde, ALS påbegyndte,
havde selskabet arrangeret en uregistreret mængde af interne diskussions-

møder, omkring 400 museumsbesøg, 1400 foredrag og 1000 oplæsninger,
heraf de fleste større arrangementer i Rømersgade, men senere også i egne

lokaler. ALS havde indtil 1889 til huse i Rømersgade 20 og 22, derefter i

Nansensgade og Frederiksborggade og fra 1922 i Nørre Søgade.14
Fra Studentersamfundets start i 1882 havde ALS' bestyrelse haft adgang

til dets møder, og aftenundervisningens første deltagere blev bl.a. hentet i

ALS. Her underviste Georg Brandes ikke, så vidt vides, men efter sin hjem-
komst i foråret 1883 blev han en af Studentersamfundets flittigste talere og

foredragsholdere; der stod en glans af frigørelse om hans navn, og det var

derfor nærliggende at hente ham til ALS som foredragsholder, så meget me-

re som han i 1881 jo havde udgivet den hidtil eneste og mest udførligebog om

den tyske arbejderfører Ferdinand Lasalle.

Georg Brandes og Arbejdernes Læseselskab

Efter oplysningerne i ALS, arkiver og oplysninger i Brandes- arkivet på In-

stitut for Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet ser det ud til at Brandes

holdt i hvert fald følgende 10 foredrag i ALS:

6. 5. 1883 om Ferdinand Lasalle

27. 3. 1885 om Rejseindtryk fra Warzawa

18. 1. 1888 om Indtryk fra en Rejse i Rusland

13. 3. 1888 om russisk Fælleseiendom
17. 2. 1892 om Shakespeares Hamlet

9. 3. 1893 om Jobs Bog
7.10. 1894 tale ved lS-årsfesten

4.10. 1896 om Læsning
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26.11. 1902 om Georges Clemenceau

8.10. 1904 tale om Anatole France ved 25-årsfesten

Foredragsrækkenog forbindelsen mellem Georg Brandes og ALS kan følges

igennem den bevarede brevveksling, idet der i Brandes-arkivet på Det kgl.
Bibliotek ligger 21 breve 1891-1920 til Georg Brandes fra skiftende formænd

og bestyrelsesmedlemmer i ALS og fra Brandes 15 breve 1889-1921 i ALS”

arkiv. En typisk henvendelse fra ALS er Johs. Thorsens brev den 18. 2. 1893:

Herr Dr. phil. Georg Brandes, her

Nærværende fremkommer for at bede Dem Herr Doktor om at holde et Foredrag for os

nu i Vintersæsonen. Ved mange tidligere Lejligheder har vi jo kunnet gøre Regning paa

Deres Velvilje naar vi bad Dem derom, saa jeg haaber vi heller ikke denne Gang beder

forgæves.
Al den Tid Selskabet har bestaaet er det jo gaaet godt fremad, og vi staar nu med et

Medlemstal af c. 1450, og
- som det fremgaar af vedlagte Katalog - et lille Mønsterbib-

liotek, saa jeg haaber De Herr Doktor indrømmer os, at vi arbejder flittigt paa vort Pro-

gram: Udbredelse af Oplysning og Dannelse blandt Københavns Arbejdere. Jeg beder

Doktoren lejlighedsvis meddele os naar det bedst vil passe Dem at holde Foredraget, hvis

Deres Tid over Hovedet tillader Dem det. (...)
I Haab om at modtage et imødekommende Svar

tegner ærbødigst

Johs. Thorsen

pt. Formand

Allerede den 9.3., altså godt 14 dage senere, var Brandes klar med sit fore-

drag om Jobs Bog, og det synes at være reglen, at han suverænt fastlagde em-

net. Vi er fjernt fra den demokratiske kundskabstilegnelse i Studentersam-

fundets Aftenundervisning, og den borgerlige oplysningstradition, Johs.
Thorsen selv giver udtryk for, blev nogle år senere repeteret, da formanden

L.P. Hansen bl.a. skrev:

»Vi, her i Læseselskabet, som satte os til Formaal - i de faa Timer vor Livsgerning levne-

de os til Adspredelse og Hvile - efter bedste Evne at følgemed paa Aandslivets Omraa-

der, vil - altid med Taknemmelighed, se op til Dem Hr. Doktor, som den der lærte os at

forstaa Poesiens Værd. De har da gjort os Livet skjønnere og rigere og brudt Vej for os

gennem de døde Tiders Mulm.« (5.9. 1898)

Det var et udtryk for denne taknemmelighed, når ALS, sammen med Stu-

dentersamfundet, arrangerede fakkeltoget til Brandes i 1891 i anledning af

25-året for hans første bog. Det var ham, man bad holde festtaleme i 1894,

1904 og igen i 1914, hvor han imidlertid meldte afbud pga. sygdom, og ved

hans 70-årsdagden 4.2. 1912 havde man bedt Vilh. Andersen tale om ham;

efter hans død i 1927 talte Jeppe Aakjær i ALS om »denne altomspændende

Aand, hvis Sol nys sank bag Horisonten, men hvis Straaler endnu længe vil

gløde paa Nordens Himmel.« (Social-Demokraten 25.2.1927).
Af jubilæumstalerne er der blandt Georg Brandes' papirer bevaret slut-
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ningen'af den tale, han i 1904 holdt om Anatole France, og hvor han sluttede
med at gøre den franske forfatters ord om arbejderlæseselskabertil sine eg-
nez”

En Dag i 1899 skulde France indvie et af Arbejdernes Læseselskaber i Paris. Han sagde
ved den Lejlighed:

Det Selskab, vi idag indvier, er dannet til Belæring.De vil erhverve Dem Kundskaber,
der kan gøre deres Tanker rigtige og vidtomfattende og berige Dem med en indre og sand

Rigdom. '

De vil lære for at forstaa og huske det Lærte. I Modsætning til de Rigmandssønner,
der lærer for at faa Eksamen og straks efter Eksamen glemmer det Hele, arbejder De paa
deres Udvikling, søger det, som virkelig er nyttigt og virkelig er smukt.

Nu er nyttige Kundskaber ikke blot de, man har Brug for i sit Fag. Naturligvis bør
Enhver først være duelig i sit Fag, men vi maa desuden kjende Naturen, der har formet
os, og Samfundet, hvori vi lever. Hvad vi end ellers er af Fag, vi er først og fremmest
Mennesker og har menneskelige Interesser. Kun fordi Opdagelsen af de store Love, der

regerer Verden og Livet, er gaaet saa langsomt for sig, har en barbarisk Moral, som grun-
des paa en falsk Forklaring af Naturen, kunnet imponere Massen af Menneskene, dum

og grusom som den er - en Moral, der tumler med et Helvede og en Djævel.
Studierne vil lære jer at trods Skinnet er det ikke den raa Magt, der styrer Livet, men

den stille Tanke. Den virker som Kompasset, der selv i den vildeste Storm viser Skibet

Vej.
En gammel religiøsOverbevisning, der endnu trykker paa os, lærer, at Savn, Lidelse

og Smerter er Goder, der bør attraaes og at der er noget fortjenstfuldt i det frivillige Af-

kald.

Hvilket Bedrageri!
Ved at indbilde Folkene, at vi maa lide i denne Verden for at blive salige i den næste,

har man faaet dem til ynkeligt at finde sig i enhver Undertrykkelse og enhver Uretfær-

dighed.
Hør ikke paa de Præster, der lærer at Lidelse er en fortræffeligTing. Det er Glæden,

som er god.
Vore Drifter, vore Organer, vor legemlige og aandelige Natur, hele vort Væsen raader

os til at søge Lykken paa Jorden. Den er vanskelig at møde. Fly den ikke!

Men Ordets Kunst, en veltalende Foram, en smilende Tanke, hører til det, som volder

Glæde.

Læseselskabet aabner Dem Adgang til at lære nyttige Tanker at kende, ogsaa behageli-
ge, morsomme Tanker; ogsaa de gør deres Gavn.

I Borgere, I Arbejdere, skyd Eders Hjerter op i Livet, højner ved Læsning og Efter-
tanke jert Følelsesliv og Aandsliv; saaledes bliver det Jer, der forbereder Samfundsret-

færdighedensog den almindelige Freds kommende Rige! -

Jeg gør hans Ord til mine.

Der ligger i den lille tekst en række modsætninger, som man kan genfinde i

Georg Brandes' egen forestillingsverden, og som ved fokuseringtræder tyde-
ligere frem. Først fremhæver France de elementære kundskaber af faglig art,
dernæst de kundskaber, der rækker ud over det snævert faglige: viden om

naturen og samfundet. »Vi er først og fremmest Mennesker«. Den sidste

pointe er, at det ikke er den rå magt, der styrer, men den stille tanke, som er et
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- kritisk - redskab imod undertrykkelse og uretfærdighedog forebereder et

kommende, retfærdigt samfund.

At ideen, tanken og den tænkende, udviklede eller i bedste forstand danne-

de personlighed kan styre og ændre historiens gang var en liberal grundanta-

gelse hos Brandes, som gjorde ham skeptisk over for demokratiet; flertallet

eller den organiserede masse havde ikke forhåndspatentpå sandheden. Alle-

rede iReactionen iFrankrig, som vi citerede i indledningen, havde Brandes

problemer med den grundsætning hos Rousseau, at suveræniteten ligger hos

folket; den kan nemlig - »hvis Folket defineres paa en ensidig Maade« - »fø-

re til Majoritetstyranni og gjøre al Frihed umulig«. Den ensidige måde kan

her næppe være andet end den almindelige og lige valgret, jf. iøvrigt »den rå

magt« i France-citatet ovenfor; »Consequent«, føjer Brandes senere i bogen

til, »vilde denne Anskuelse føre til i Majoritetsafstemning at see det sidste

Vidnesbyrd om Sandhed« (s.104 og 310).
At tanken kan knække gammel autoritet og kristne dogmer og at viden og

videnskabeligt organiseret indsigt kan frigøre til en rent human oplysning og

indretning af samfundet var på den anden side en anskuelse socialisteme var

enig med ham i. »Der gives ingen anden Ordning af Samfundet end den, som

beroer paa videnskabelig Indsigt i Menneskets Organisation«, hævdede

Brandes i Reactz'onen i Frankrig (s.158), og netop det synspunkt er den ene

hovedpointe i Niels Ole Finnemanns gennemgang af den socialdemokratiske

arbejderbevægelses idéhistorie (I Broderskabets Aand (1985)), kernen i Soci-

aldemokratiets fremskridtsbegreb har været, at fremskridtet beroede på en

stadig mere rationel organisering af samfundet, og at denne organisering
havde sin basis i videnskab og teknologi.

I en forholdsvis tidlig korrespondance til det norske Dagbladet 5. 12. 1878

pegede Brandes med reference til Lasalle på den skalten og valten, uretfær-

dighed og brutalitet, som liberalismens friske initiativer førte med sig:

»Under Øjebliksskuespillet er en giærende Ide, en stor og mægtigt om sig gribende, som

Lasalle for 15 Aar siden forkyndte for nogle Hundreder, og som nu har 500.000 tyske
Vælgere i sin Tjeneste, Ideen om, at vor nuværende økonomiske Ordning er uholdbar,
maa omformes og kan omformes saaledes, at der istedenfor det Brutalitetens og Uretfær-

dighedens Herredømme, som er en Følge af Enkeltes aldeles uforholdsmæssige Penge-
magt og Andres ligesaa uforholdsmæssige Ejendomsløshed, træder en Tilstand, hvor den

nu ophobedeog ubrugtestatsøkanomiske Viden bliver anvendt som regulerendeog ordnende

Magi til Udespærring af de Tilfældigheder, som de økonomiske Vilkaar letsindigt og va-

nemæssigt ere prisgivne til.« (optrykt iBerIin :om tysk Rigshovedstad (1885) s. 231-32, og

desuden indarbejdet i Ferdinand Lasalle (1881) s. 341 ; mine fremhævelser).

Socialdemokraterne var enige med Brandes om at nære tillid til videnskabens

evne til at ordne samfundet retfærdigere. Det er en vigtig pointe, når man (if.
Hans Hertels førnævnte receptionshistoriske undersøgelse s.213ff.) ser på,
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hvor langt socialdemokraterne i virkeligheden kunne slå følge med Brandes'

genidyrkelse i forbindelse med Nietzsche, - så længe geniet blot havde vi-

denskabeligt anstrøg.
Allerede i Reactionen i Frankrig havde Brandes set geniet som en særlig,

fornuftig autoritet, der sammensmeltede ret og magt. Ligesom den objektive
og lidenskabsløse iagttager i det videnskabelige forsøg hæver sig over objek-
tet, sådan løfter det videnskabelige geni - organiseret som intelligens-elite -

sig op over samfundet. Standpunktet er indiskutabelt, fordi det er videnska-

beligt, og på den måde unddrager det sig det offentlige ræsonnement og den

politiske diskussion. Intelligensen kan distancere sig i forhold til den offentli-

ge mening på samme måde, som de gamle nationalliberales dannelse kunne
distancere sig fra demokratiet.

At ånd og geni var en magt holdt Brandes fast ved. I sine Berlinerår havde
han oplevet, hvordan »Døren aabnes paa vidt Gab for Talentet«, og da han
skrev sit store essay om Goethe i 1880, fremhævede han, at »den, der fremfor

Alt arbejder paa at udvikle sig selv, har mest Udsigt til at gribe ind i den a1-

mindelige Udvikling«. Tre år senere talte Brandes »improviseret«ved oppo-
sitionens grundlovsfest; Studentersamfundet havde strøget sit neutrale ima-

ge og deltog i festen på Frederiksberg den 5. juni 1884, men Brandes frasagde
sig navn af demokrat og udtalte sin mistillid til »F lertals-AfgørelsersVærdi«:

»Det gaaer mig, som de fleste tænkende: Paa de faa Omraader, hvor jeg er sagkyndig, er

Intet mig ligegyldigere end hvad Hundredtusinder mener, der ikke har min Sagkund-
skab og Indsigt. Og saaledes er overhovedet det Eneste, hvorpaa det i sidste Instans kom-

mer an, det, at Sagen lægges i dens Hænder, som forstaar sig paa den.« (Taler (1920)
5.14).

Brandes, elitære holdning, der dog har et par andre sider, som vi skal se på
om lidt, måtte støde påmodstand i Socialdemokratiet, men det er bemærkel-

sesværdigt, at den først kom med den marxistiske opposition, der samlede sig
(og blev ekskluderet) i 1889.16 I Arbejdernes Læseselskab blev Brandes” di-

stance registreret, da Georg Bruun skrev nekrolog i marts 1927 i medlems-

bladet: »Georg Brandes stod egentlig altid Arbejderne ret fjern« hed det i

indledningen til den ellers velvillige artikel; det har givetvis spillet ind, at

medlemsbladet så sent som i marts 1920 (ganske vist ved en fejl, som det

fremgåraf brevvekslingen) offentliggjorde et brev, hvori Brandes fastslog, at

»Dansk Arbejde er ikke sjældent en Rædsel«. - »Jegarbejder 16 til 18 Timer

om Dagen, Arbejderne 8, og næppe det, sjældent det«, så de burde snarere

understøtte ham end omvendt, da de fik deres arbejde ulige bedre betalt, -

hvorefter Brandes samtidig villigt gav 10 kr. til mindestenen for ALS' afdøde

formand!

Brandes, elitære syn på videnskabens rolle løb ind i problemer efterhån-
den som han distancerede sig fra positivismen, men inden da havde han i for-
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Festsalen i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade, hvor Georg Brandes første gang

talte i maj 1883. Salen er nu restaureret og gengivet efter foto i Arbejderbevægelsens Bibliotek

og Arkiv.

bindelse med Lasalle været opmærksom på det som et formidlz'ngsproblem. I

bogen fra 1881 skriver han herom følgende:

»Den Lasalleske Bevægelses sande Ejendommelighed bestaar i et Sammentræf af to Om-

stændigheder: dens dybe Videnskabelz'ghedog dens Almenfattelz'ghed,Foreningen af Evnen

til i Kraft af Popularitet at virke paa det store Flertal af Ikke-Dannede, med Evnen til i

Kraft af videnrkabelig Dybde at virke paa den lille Elite af allermest Udviklede i de Danne-

des Kreds.« (5.170, mine fremhævelser).

Brandes har spejlet sig i agitatoren, der slår bro mellem eliten deroppe og
folket dernede i kraft af sine litterære kvaliteter eller »den plastiske Formbe-

stemthed, hvormed enhver af hans Udtalelser er præget«. Men Brandes har

også kunnet se det negative aftryk af foreningsevnen, nemlig en spaltning hos

Lasalle, »af den Art, som saa ofte forekommer hos fremragende Aander«:

»Af Instinkt og i Kraft af sine første Principer var Lasalle en Forguder af Intelligensen,
af den objektive Fornuft, en lidenskabelig Modstander og Foragter af den offentlige Me-

ning og af Folket. Af Overbevisning derimod og i Kraft af sine politiske og praktiske
Principer var Lasalle som bekjendt udpræget Demokrat, konsekvent og sejrrig Forfægter
af den almindelige Stemmeret, Forkæmper for et Masseherredømme af en Art, som Hi-

storien ikke før har set. Aandsaristokrat og Socialdemokratl« (8.48).

Den videnskabelige-aristokratiske (kultur-)holdning bevarede Brandes, den
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socialdemokratiske praktik erstattede han med radikalismen: »Aristokratisk

Radikalisme« som han navngav holdningen i tilknytning til Nietzsche.

Det gav ham en mindre spændingsfyldt,men ogsåen - politiske sét - mere

penfer position som kritisk outsider. Men inden vi går videre i analysen af
Brandes* problemer med demokratiet, skal vi se, hvordan han formidlede sit

eget billede af Lasalle. Den 15. 4. 1883 kunne formanden i ALS på general-
forsamlingen oplyse, at Brandes havde givet tilsagn om et foredrag, og den
6.5. stod Brandes så for første gang over for arbejderne i læseselskabet.

»Efterretningenom, at Dr. G. Brandes i Søndags vilde holde et Foredrg i Forsamlings-
bygningen om Ferdinand Lasalle, havde allerede fyldt den store Sal med Tilhørere før

den til Foredraget fastsatte Tid, og Mange maatte overvære Foredraget staaende ude paa

Gangen eller gaa bort med uforrettet Sag. Idet Foredragsholderen besteg Talerstolen,
hilstes han med et kraftigt og vedholdende Bifald.«

Således indledes det anonyme referat i Social-Demokraten to dage senere;

det følgende afsnit gengiver foredraget efter manuskriptet*7

»Lassalle«

Der gives fødte Førere. Ligesom
mangen en Prins, der fødes til at be-

klæde en Trone, i Virkeligheden vil-

de egne sig bedre til hvadsomhelst

Andet, til Smedesvend som Ludvig
16 af Frankrig eller til middelmaadig
Verseskriveri som Ludvig af Bayern,
saaledes fødes der omvendt underti-

den i Borgerstanden eller Almuen en

Mand, der besidder alle de Egenska-
ber, en virkelig Fører bør besidde:

Følelse for og Forstaaelse af andre

Menneskers Behov, Evnen til at bøie

andre Menneskers Villie under sin,
Evne til hurtigt at erhverve sig en

Mangfoldighed af Kundskaber, der-

næst Koldblodighed, Sikkerhed i

Optræden og Handlekraft.

En saadan Mand var Ferdinand

Lassalle, hvis Navn vil være Dem

bekjendt som Navnet paa Stifteren

af det socialdemokratiske Parti i

Tydskland, men hvis Væsen er saa
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rigt, at det kan sees fra endnu mange
andre Sider.

Jeg har aldrig selv seet ham, jeg
var kun 22 Aar gammel, da han døde

og havde dengang aldrig været i

Tyskland. Men en Ven af mig, den

tydske Digter Paul Heyse, der kun

en eneste Gang havde seet Lassalle

paa en Concert, sagde til mig: Han

saa ud som lutter Trods; men paa
hans Pande laa en saadan Handle-

kraft, at det ikke vilde have undret

En om han havde erobret sig en Tro-

ne.

Han blev født i Breslau d. 11 April
1825 i en Kjøbmandsfamilie; han var

først bestemt til Handelen, men da

han afskyede denne Livsvei fik han
Lov at studere. Hans sjældne Hand-

Alekraft røbede sig tidligt. Som 23aa-

rig Yngling under sin første Vare-

tægtsarrest pleiede han, langt fra

strengt at føie sig efter Fængselsor-



denen, at give Fangevogterne Befa-

linger 0g vilde disse paa nogen Maa-

de lade ham føle deres Myndighed,
førte det til meget heftige Optrin. Da

han fik at vide, at hans Søster havde

indgivet et Bønskrift om Benaadning
for ham, rettede han strax i Skrivel-

sen til Kongen for at værge sig mod

enhver Misforstaaelse. Han kunde

ikke lyde eller bede, han var stemplet
til Hersker, og da han ikke fødtes

som Prins eller som Adelsmand,
men som Barn af Middelstanden og
af en længe undertrykt Race - han

var af jødisk Blod - blev han Tæn-

ker, Demokrat og Arbejder for ad

denne Vei at naae det Element, hvor-

til han skabtes. Naturen i ham kræ-

vede den Magt og Betydning, der til-

kommer Befrieren af et Folk eller en

Stand, og det paa samme Tid som

den havde ladet ham fødes paa yder-
ste Venstre - han maatte da tidligt
føle sig paa eengang som revolutio-

nær og som Høvding. Disse Anlæg
mødtes med den moderne Viden-

skabs Indflydelse, og Lassalle var

skabt til Videnskabsmand; men den

hele moderne Videnskab arbejder ef-

ter sit Væsen i det radikale Frem-

skridts Tjeneste, og jo dybere En er

grebet af dens Aand, des stærkere fø-

ler han sig draget til Modstand mod

Alt, hvad der kun har det Nedarve-

des Autoritet.

Han studerede først i Breslau og

Berlin, senere i Düsseldorf og Paris

det gamle Grækenlands og det nye

Tydsklands Tænkere og erhvervede

sig den største Færdighed i græsk

Sprog ligesom den mest indtrængen-
de Forstaaelse af fjerne Tiders Aand

og Dannelse. Hvor tidligt udviklet

han var, derom har man et Vidnes-

byrd i et Brev som den store tyske
Digter Heinrich Heine skriver om

ham, da han kun var 20 Aar gammel.
Heine var dengang en 46aarig Mand,

kjendte i hundredvis Europas mest

fremragende Mænd, havde oplevet
og tænkt mere end de fleste Menne-

sker og var en saa spotsk og latter-

mild Mand, at næsten Ingen fandt

Naade for hans Øine. Han skriver

om den Tyveaarige: »Min Ven Hr.

Lassalle er en ung Mand af de mest

udmærkede Aandsevner: med den

grundigste Lærdom, den omfangsri-
geste Viden, jeg nogensinde har set,

forbinder han en Villieskraft og en

Evne til at handle i det rette Øieblik

som sætter mig i Forbauselse.«

I Berlin lærte ved sin Hjemkomst
Lassalle enDame at kjende, der kom

til at spille en Rolle i hans Ungdoms-
liv. Det var den da 39 Aar gamle,
men smukke og imponerende Grev-

inde Hatzfeld, den fødte Fyrstinde,
og rørt over hendes Ulykker opka-
stede han sig til hendes Beskytter.
Hendes Mand og Fætter, Grev Ed-

mond v. Hatzfeld, til hvem hun kun

15 Aar gammel var bleven viet, hav-

de -fra først af hadet og mishandlet

hende. Da han var Eier af en Formue

paa 14 Mill. Kroner og udrustet med

den høie preussiske Adels Forrettig-
heder', troede han sig Alt tilladt.

Hvad Uret hun kan have havt mod

ham har ikke staaet i noget Forhold

til hans lave Hævn, hans smudsige
og smaalige Forfølgelsessyge. Han

indespærrede hende paa sine Bjerg-
slotte ved Rhinen, nægtede hende
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Lægetilsyn og Medicin naar hun var

syg, berøvede hende ved hemmelige
Bortførelser hendes Børn, han blot-

tede hende fuldstændig for Existens-

midler, medens han selv ikke blot

ødslede med sin Formue i et udsvæ-

vende Liv, betalte Skribenter for at

bagvadske hende. - Grevinden var

Forældreløs, hendes Brødre og øvri-

ge Slægtninge i høie Statsembeder.

At undgaa Opsigt laa dem mere paa

Hjerte end at hjælpe. - Kun Rettens

Vei stod tilbage, men det var en un-

der disse Omstændigheder høist

tvivlsom Vei.

Paa dette Tidspunkt blev Lassalle

fremstillet for Grevinden, og der er

ingen Tvivl om, at den pur unge

Mands elegante Skikkelse og ud-

mærket smukke mørkeblå Øine gjor-
de et meget gunstigt Indtryk paa

hende. Lassalle gik til Greven og ud-

fordrede ham; da denne kun svarede

med at lee ham ud og haane ham, be-

sluttede han for Alvor at tage Sagen i

sin Haand.

Han sagde til Grevinden, som ikke

vidste hvad hun skulle gribe til: De

veed, at hvis De anlægger Proces,
bliver De forladt af hele Deres Fami-

lie, som den altid har sagt Dem for-

ud. Men De veed ligesaafuldt at De

aldrig kan vente Andet af den end

tomme Ord.

Hvis De altså er fast besluttet paa

at seire eller gaa tilgrunde, saa vil jeg
tage Deres Sag i denne ringe men

stærke Haand, og jeg sværger Dem

til at jeg vil kæmpe til min Død.

Hun tog mod hans Tilbud af hele

sit Hjerte.
Han forstod sig ikke det Mindste
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paa Retsvidenskaben endnu, han

vidste ret vel, hvilke frygtelige Mod-

standere høi Rang, Indflydelse og

uhyre Rigdom er, og at de altid og
kun de altid finder Medhold hos den

høie Embedsstand, men hans Selv-

følelse var saa stærk, at han, magtes-

løs, pengeløs og juridisk udannet

som han var, rejste sig mod Alt, hvad

der i den ny Tids Samfund gives af

frygtindjagende Magter.
Fra 1846 af førte da Lassalle

Grevindens Sag. Havde han ikke før

studeret Jura, saa gjorde han det nu

med en Lidenskabelighed uden Ma-

ge. Han begyndte med at lade et

sandt Vandfald af Processer styrte
ned over Greven. Efter faa Maane-

ders Forløb var han de ypperste Ad-

vokaters Ligemand.
Men samtidigt satte han andre

Kræfter i Bevægelse. Med en Sik-

kerhed, der røber den fremtidige
Agitator, appellerede han til den de-

mokratiske Presse og fik den til at

svare med tusindfoldigt Echo paa
hans Raab. Han knuste Greven i det

offentlige Omdømme. Saa tidt den-

ne troede at have fundet et Middel til

den fuldstændige Tilintetgørelse af

sin Hustru, forvandlede Alt sig un-

der Lassalles Hænder til et Vaaben

mod ham selv.

Hensynsløs som Lassalle var,

brugte han alle Midler. Saaledes

overtalte han to andre af Grevindens

Forsvarere -

og de lystrede ham alle

blindt - til ved List at bemægtige sig
et lille Skrin hvori Lassalle troede

vigtige Documenter indeholdte. - I

August 1848 blev han af den Grund

kastet i Fængsel i Köln for den mo-



ralske Medskyld i Tyveri. Han op-
traadte imidlertid ved den Leilighed
ikke som en Anklager men som en

Anklager. -

Langt fra at indskrænke sig til

Forsvar gav han i sin Tale for Retten

Anklagen kun et Par haanlige Spark
og faldt nu med en ungdommelig
Folketalers Voldsomhed og en født

Triumfators Overlegenhed over

Grevindens Fjender.
Hele 9 Aar af sit Liv brugte Las-

salle, der dog var en Arbejder uden

Mage, til disse Processer for Grevin-

den, saa kolossalt var Arbeidet. Han,
der ikke var Jurist af Fag, blev saale-

des ad praktisk Vei indviet i en Vi-

denskab, til hvis ypperste Navne han

kom til at høre.

For ikke mindre end 36 Domstole

paa éen Gang førte Lassalle Grevin-

dens Sag. Kun en Villie som hans

kunde forslaa til en saa seig Udhol-

denhed, som her var nødvendig, og
det medens han snart sad i Arrest

som anklaget for Medskyld i det

nævnte Tyveri, snart i Fængsel som

dømt for at have opfordret til at be-

skytte Forfatningen med Vaaben-

magt mod Forfatningsbruddet 1848.

Fra Fængslet af førte Lassalle ufor-

trødent Processen, løsladt førte han

den med endnu større Kraft, og alt

medens Filosofi, Sprogvidenskab,
Statsøkonomi og Politik, alle hans

Studier, alle hans Livsplaner atter og
atter opsatte og udskudte vendtede

paa hans Frigørelse fra dette utak-

nemmelige Hverv. Før 1848 faldt

Dommene i Regelen nogenlunde
gunstigt ud. Men da efter 1848 Re-

actionen havde seiret, gik der næsten

ingen Uge, hvor ikke blandt den

uhyre Mængde Processer, Lassalle

havde anlagt, en blev tabt. Nederla-

gene haglede ned over ham. Men

han fandt bestandig ny Kraft og nye

Udveie, skjønt han sidenhen tidt selv

forsikrede, at han ikke begreb, hvor-

ledes han havde kunnet føre Sagen
til Seir.

Endelig i 1854 var hans Modstan-

der Greven træt og mør. Lassalle

havde gjort ham det for broget. Hans

Kraft var brudt. Lassalle havde ham

under sine Fødder og dikterede ham

Freden paa de mest ydmygende og

vanærende Betingelser. Lassalle

vandt en fyrstelig Formue for Grev-

inden. Saalænge Processen stod paa,

havde han med hende delt, hvad han

fik af sin Fader. Til Gjengældt havde

han kontraktmæssig betinget sig en

vis Rente, 11000 Kroner aarlig, hvis

Sagen vandtes. Saaledes var han fra

nu af uden Pengesorger og kunde

hellige sig til videnskabelige Studier,
der ikke indbragte noget, uden Dag
for Dag at være henvist til Bekym-
ringer for at tjene sit Brød.

Kun faa Maaneder efter Kölner-

Anklagen finder vi imidlertid atter

Lassalle paa Anklagebænken, denne

Gang i Düsseldorf og spækket med

Kriminalforfølgelser som en Kugle-
skive med Kugler. Revolutionen i

1848 havde med Vælde udrevet ham

af hans private Kamp. Trods sin

Ungdom var han en af de indflydel-
sesrigeste Medlemmer af det den-

gang i Tydskland saa talrige republi-
kanske Parti, trods sin Ungdom alle-

rede en Fører. Han afholdt politiske
Møder og talte der, han lod Plakater
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opslaa paa Gadehjørnerne, i hvilke

han opfordrede til bevæbnet Mod-

stand, da den preussiske Regjering i

1848 med et Forfatningsbrud erklæ-

rede Nationalforsamlingen for op-
løst. Forhadt som han var fra den

Hatzfeldske Historie, frygtet for sin

resolute og uforfærdede Optræden
blev han, saasnart Reaktionen saa sig
i Besiddelse af Overtaget, kastet i

Fængsel og ved enhver optænkelig
Chikane lod man Varetægtsarresten

og Forundersøgelsen strække sig ud

over et halvt Aaar.

Den Forsvarstale, Lassalle nu

holdt, er maaske den smukkeste og

stolteste, han har forfattet. Man hav-

de indvendt mod hans F ærd, at pas-
siv Modstand, d.v.s. indre Mod-

stand var ham tilladt, men Opfor-
dring til at gribe til Vaaben var For-

brydelse. Han svarer:

Enten var Regeringen ved de For-

holdsregler, den tog, i sin Ret, og da

var Rigsdagen, som modsatte sig
Kronens lovlige Ret, ganske vist en

Bande Oprørere og Demagoger - el-

ler ogsaa var Kronens Forholdsreg-
ler uretmæssig Vold, -

og da maatte

Folkets Frihed aktivt beskyttes med

Liv og Lemmer, da maatte Rigsda-
gen med høj Røst kalde Folket til

Vaaben. I saa Fald var hin sælsomme

Opfindelse med den passive Mod-

stand et Forræderi mod Folket og

mod Forsamligens Pligt til at beskyt-
te Folkets Rettigheder.
»Den Enkelte kan, naar han lider

Vold af en Stat eller af en Menneske-

masse, med Ære øve passiv Mod-

stand. Et Folk kan bukke under for

Magten, som Polen - men det buk-
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kede ikke under, før Valpladsen hav-

de drukket dets ædleste Sønners

Blod. Denne passive Modstand bag-
efter, det er Heltemod, men den pas-
sive Modstand strax, uden en Appel
til den friske Kraft, det er den største

Uforstand og Feighed, man nogen-
sinde har paaduttet et Folk. Den

passive Modstand er Selvmodsigel-
sen selv, en Modstand der ikke er no-

gen Modstand - Kniven uden Skaft

og Blad, den Pels man skal vadske

uden at gjøre den vaad - den er det

svindsottige Foster af den klart er-

kjendte Skyldighed at skulle gjøre
Modstand og den personlige Fejg-
hed ikke at ville gjøre nogen.«

Han havde ganske vist en levende

Retsbevidsthed og et ligesaa levende

Had til den raa Magt som Rettens

Stedfortræder.

»Sabelen er vel Sabelen, men den

er aldrig Retten. I saadanne Dom-

mere, der vilde fornedre sig til at

straffe Borgerne, fordi disse har for-

svaret Loven, og det i Kraft af disse

samme Love til hvis Værn de er sat-

te, i Dommere, der vilde betragte et

Folks Hævden af sine Love som For-

brydelse, vilde jeg ikke mere se

Dommere - men -

og med mig maa-

ske Folket - Magtens Drabanter.

Jeg vil i mit Fængsel finde mig i

Alt, hvad Sabelen, der vanærer Ret-

tens Former, bestemmer over mig,
men jeg vil hellere have at min Pro-

ces antager (den) for mig ufordelag-
tigste Skikkelse end jeg ved at give
Svar eller paa anden Maade indvilli-

gede i Rettergangsformaliteter, vil

overtage en Rolle i den Retfarce, som

Magt morer sig med at opføre.«



Men der fandtes paa samme Tid i

hans Sjæl - tidligt moden og tidligt
praktisk som han var - en levende

Følelse af den ideale Rets Magtesløs-
hed, naar den ikke hævdes af kraftige
Villier, der formaa at gribe de rette

Forholdsregler og Virkemidler for at

virkeliggjøre denne Ret. Hvor var

det muligt, at et ungt Geni, hvis dy-
beste Kjendemærke og inderste

Kald var praktisk, ikke skulde have

iagttaget dette under den mislykkede
og saa harmeligt mislykkede tyske
Revolution af 1848. Lassalle troede

ganske vist paa Rettens Værd, Ret-

ten var ham det ædle Metal, men han

følte, at dette ædle Metal ikke kunde

blive gangbar Mønt, med mindre det

blev styrket ved Magtens Kobber.

Tror I, det hellige
Fornufts og Sandheds Lys, der

oprandt for os,

Paany for Ufornuft kan bukke un-

der

Og ej ved egen Kraft besejrer Alt?

H.

Ærværdige! tænk ej om Sværdet

ringe!
Et Sværd for Frihed svunget, se:

det er

Det legemvordne Ord, som selv I

dyrker,
Den Gud, der virkeligt til Verden

kom.

Selv Kristi Lære blev ved Sværdet

udbredt,
Med Sværdets Bloddaab Tysk-

land døbt af Karl,
Hin Karl, som vi endnu den Store

kalde,

Ved Sværdet først blev Hedenska-

bet styrtet,
Ved Sværdet ene Jesu Grav be-

fri't,
Med Sværdet ud af Rom Tarqui-

nius dreven,
Med Sværdet Xerxes pisket hjem

fra Hellas,
Hvor Videnskab og Kunst blev

Sejrens Frugt,
Med Sværdet Samson, David, Gi-

deon slog.
Saa blev ved Sværdet før og siden

fuldbragt.
Det Herligste og bedste Jorden

saa,

Og alt, hvad Stort man efter os vil

hylde,
Sværdet vil det tilsidst sin Sejer

skylde.18

Han indsaa, at Jærntærningerne var

de haardeste og bedste og kastede

helst Jærnet i Vægtskaalen - 10 Aar

senere priste han Jærnet som Man-

dens Gud.

Og her staar vi ved Grundtanken i

Lassalles Ideegang. Spørger De mig
om hvilket Tankefoster hans Aand

drejede sig, saa er Svaret: Magt og
Ret. Det var de to Poler, om hvilke

denne Stjerne kredsede. Hans

Aandslivs Udgangspunkt var Over-

vejelsen af, hvorledes Magt og Ret

forholder sig til hinanden.

Hvad er, siger han, et Lands vir-

kelige Forfatning? Det er kun tilsy-
neladende det Stykke Papir, man

kalder saaledes. I Virkeligheden er

Landets Forfatning de virkelige
Magtforhold i Landet. Thi sæt en-

gang det Tilfælde, at al skreven Lov i
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et Land brændte op ved en stor Ilde-

brand, vilde man da kunne gaa til-

værks som man lystede, kunne ud-

stede hvilkesomhelst nye Love, det

passede En at give? Vi ville see!

Sæt altsaa man i Preussen sagde:
Vi vil nu ikke mere indrømme Kon-

gemagten den Stilling, den indtog. I

saa Fald vilde Kongen simpelthen
sige: Lovene ere gaaede tilgrunde,
men i Virkeligheden lyder Hæren

mig og marcherer hvorhen jeg befa-

ler, og i Virkeligheden udleverer

Tøihusene og Kasernernes Kom-

mandanter efter min Ordre Kano-

nerne, og Artilleriet rykker med dem

gjennem Gaderne -

og derfor taaler

jeg ikke, at I giver mig en anden Stil-

ling end den, jeg havde. Altsaa en

Konge, hvem Hæren lyder - det er et

Stykke Forfatning. Paa lignende
Maade viser han, at en Adel, der har

Indflydelse ved Hove, det er et Styk-
ke Forfatning. Sæt Konge og Adel

blev enige om Laugsvæsen, ingen
Mester maa beskjæftige mere end 20

Arbeidere, saa ville alle de store Fa-

brikker maatte lukke, ja endog Jern-
banedirektionerne give deres Folk

Afsked, den hele Arbejdermasse bøl-

ge gennem Gaderne. [Ulæselig tilfø-

jelse]. Og sæt nu det Tilfælde, at Re-

gjeringen fik i Sinde at udstede en

Lov af den Art, som findes i Japan,
at naar En begik et Tyveri, saa skul-

de hans Fader straffes derfor - saa

opdager man, at den almindelige
Dannelse ligeledes indenfor visse

Grænser er et Stykke Forfatning. El-

ler sæt Regjeringen faldt paa at berø-

ve Smaaborgere og Arbejdere ikke

blot politisk men personlig Frihed
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gjøre dem til Slaver eller Livegne,
saa indseer man, at i visse yderste
Tilfælde den menige Mand ogsaa
uden at have de store Industridri-

vende i Ryggen er et stykke Forfat-

ning.
Et Lands Forfatning, det er altsaa

de virkelige, faktiske Magtforhold,
og spørger vi, hvorledes det da for-

holder sig med den retslige Forfat-

ning, saa indse vi nu let, hvorledes

den tilveiebringes: disse faktiske

Magtforhold skriver man ned paa et

Blad Papir, man giver dem et skrift-

ligt Udtryk, og naar de er skrevne

ned, saa er de ikke mere blot faktiske

Magtforhold, men de er blevne til

Ret, og hvem der handler mod den

bliver straffet. - En Forandring i de

virkelige Magtforhold ledsages der-

for altid af en tilsvarende Forandring
i den skrevne Forfatning.

Finder et altfor stort Misforhold

Sted mellem den skrevne og den vir-

kelige Forfatning og bliver dette

Misforhold trykkende, saa indtræder

Virkelig den Ildsvaade af Lovene, vi

satte som Tankeexperiment, i Skik-

kelse af Revolution. Den intraadte i

Marts 48. Efter blodige Kampe sei-

rede Folket. Hvad havde det da at

gjøre? Da var det, at det seirende

Folk, istedenfor at skabe en kraftig
Borgervæbning af Borgere og Bøn-

der og Arbejdere og saaledes foran-

dre den virkelige Forfatning, taabe-

ligt gav sig til at skrive en ny og mag-
tesløs Forfatning, der derfor ikke

nyttede det mindste; det nytter ikke

der staar Demokrati paa Papiret,
naar der staar Bureaukrati i [Kan-
ten ?].



Naar De i Deres Have har et

Æbletræ og nu paa dette Træ hæn-

ger en Seddel, hvorpaa der staaer

skrevet: Dette Træ er et Figentræ, er

Træet saa derfor blevet et F igentræ?
det nytter ikke engang at lade Deres

hele Husstand sværge høit og dyrt,
det nytter ikke at De edfæster alle

Landets Beboere aldrig at ville kalde

Træet Andet. Det vedbliver dog at

bære Æbler og ikke Figner. Forfat-

ningsspørgsmaal er da oprindelig ik-

ke Retsspørgsmaal, men Magt-
spørgsmål.Det er Lassalles Tanke.

De sér, man rammer ikke denne

Tanke ved Deklamationer om at Ret

er bedre end Magt, mere værd end

Magt o.s.v. Thi Lassalle har aldrig
lært, at Magt skulde gaae for Ret.

Han har kun sagt og lært, hvad der er

sandt, at skjønt Ret ganske vist bur-

de gaae for Magt, i Virkeligheden
dog altid Magt gaar for Ret, - be-

standig og saa længe til Retten nu

paa sin Side har samlet en tilstrække-

lig Magt bag ved sig til at knuse

Urettens Magt.
»Ifald jeg havde skabt Verden, saa

er det højst sandsynligt, at jeg denne

Gang undtagelsesvis havde indrettet

den i Overensstemmelse med

Schwerins og mine andre ærede

Modstanderes Ønsker, altsaa saale-

des at Ret gik for Magt. For det sva-

rer ganske vist til mit moralske

Standpunkt og mine Ønsker. Des-

værre har jeg imidlertid ikke været i

det Tilfælde at skabe Verden og maa

derfor fralæggemig ethvert Ansvar,
saavel Ros som Dadel for dens virke-

lige Indretning.«
Hvad de Konservative forfægte er

den gamle Rets Magt; hvad de radi-

kale partier hævde er den nye Aands-

magts Ret. Den gamle Ret er den er-

hvervede Ret. Den nye Magt er den

nye Retsbevidsthed. Den nye Rets-

bevidsthed vil nødvendigvis give
Rettigheder og berøve Rettigheder,
men hvorvidt tør den i denne sidste

Henseende gaa? Hvorvidt tør den

berøve Rettigheder? Hvilke Rettig-
heder er velerhvervede, urørligt er-

hvervede? Er alle de gamle Rettighe-
der dette, saa staar Alt stille, Forti-

den slaaer Nutidens Liv ihjel. Kan

omvendt Ingen bygge paa nogen fast

erhvervet Ret, saa opløses Alt, saa

slaaer Nutiden Fortiden ihjel. Her

gjælder det da at finde det rette san-

de og træffende Begreb om den er-

hvervede Ret, om hvilken Lassalles

mægtige Hovedværk handler. Det

bærer Titlen »De erhvervede Rettig-
heder« og forsøger at gjøre Ret og

Skjel mellem Fortidens og Nutidens

Krav.

Som Deltager i Revolutionen i

1848 var det Lassalle forment at tage

Ophold i Berlin. Hans Liv i Düssel-

dorf var en Slags ufrivillig Forvis-

ning fra Hovedstaden, hvor han af

mange Grunde maatte ønske at boe.

Ti Aar af sit Liv boede han ved Rhi-

nen, og for forarmede Demokrater

og politiske Flygtninge var hans Hus

eller hans Pung i den Tid bestandig
aabne. Imidlertid Lassalle længtes
til Berlin; forklædt som Kusk kjørte
han i 1857 derind og forsøgte nu fra

sit Skjul gjennem sine Beskyttere at

udvirke sig Tilladelse til at blive.

Den gamle berømte Naturforsker

Alex v. Humboldt skaffede ham den.
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Berlin, den By, hvor han som

Yngling havde studeret, var den der

passede for hans Væsen som Mand.

Thi Berlin, det er Arbeidets By, den

store Dygtigheds By, det store

Værksted, hvor Tankerne hamres og

skjærpes, den store Smedie, hvor

Planerne smeddes til Handling, det

store Magasin, hvor Lærdommen

samles og hvorfra den spredes, den

elektriske Spidse, fra hvilken Tydsk-
lands Aand udsender sine lysende
Straaler.

Det faldt ikke Lassalle vanskeligt
at faa Fodfæste i Byens bedste Kred-

se med sin glimrende Personlighed,
sit videnskabelige Ry og sin udpræ-

gede Gave til at erobre, rive ned og

beherske. Med en Indtægt som Las-

salles var man dengang velhavende i

Berlin. Der havde altid i hans Karak-

ter ligget en vist Lyst til at glimre.
Han, Demokraten, var altid klædt

med udsøgt Elegance. Han satte Pris

paa at have sine Værelser smagfuldt
udstyrede, ja udsmykkede. I hans ef-

ter Datidens Forhold prægtige Lei-

lighed havde han den Tilfredsstillel-

se at samle en stedse mere udstrakt

Kreds af høitdannede, kundskabsri-

ge, fordomsfrie Mænd, hvoraf man-

ge var vidtberømte, og af smukke liv-

fulde Kvinder. Han havde en fransk

Kok og Anretningen ved hans hyppi-
ge Middagsselskaber var den udsøg-
teste i Berlin paa samme Tid som

han var Arbeidemes Talsmand. Jeg
har levet i de samme Kredse som

Lassalle og har personlig kjendt hans

fleste Venner. Den Rødvin, han hav-

de paa sit Bord, var saa fm, at den i

Frankrig selv kostede 25 Kroner
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Flasken. »Lad blot ikke Arbeideme

faa det at vide«, sagde en Dag en Ven

til ham. »Lad dem kun vide det,
svarte han, de vil ogsaa finde, det var

for dumt af mig at lade vor Ven Vil-

helm den Retfærdige drikke al den

gode Vin alene«.

Et politisk Flyveskrift Lasalle paa

denne Tid udgav er mærkværdigt
ved dets politiske Fremsynethed. I

kraft af sin indtrængende Forstaael-

se af alle de virkelige Magtforhold i

Europa spaar han her, uforstyrret af

Folkestemningens rent forskjellige
Drømmerier og af Avisemes stik

modsatte Profetier, Alt, hvad siden

er skeet i den store Politik: at Frank-

rig vil annektere Savoyen og Nizza,
at Italien mod Napoleon IIIs Ønske

vil forene sig til en Stat, og fordrer,
at Preussen skal kaste Østrig ud af

det tyske Forbund og slutter med at

proklamere det tyske Keiserrige.
Da den italienske Krig var endt,

reiste han ned til Garibaldi og søgte

at bevæge denne til at foretage et Fri-

skaretog ind i Østerrig for ad denne

Vei at hidføre Tydsklands Enhed;
men forgjæves,da Preussen ikke hel-

ler gjorde Mine til at røre sig - det

var et Aar før Bismarck blev Mini-

ster - da Alt var stille i Politiken, trak

han sig paany tilbage til sit Studere-

værelse, skrev lærde Værker, et

Skuespil mere, og levede som nød-

tvungen Tilskuer til det Lidet, der i

den ydre Verden skete.

Det sociale Spørgsmaal var siden

1849 fuldstændigt forsvundet fra

Skuepladsen i Tydskland. Med den

Lidenskab, der udmærker Lasalle i

Alt hvad han foretog sig, fordybede



han sig nu stedse inderligere i Stats-

økonomien, som han fra sin tidligste
Ungdom havde dyrket. Med dyb
Utaalmodighed saa han overfladiske

og ukaldede mennesker lede den of-

fentlige Mening til Forfuskning af

de store Samfundsspørgsmaal og

Forsøg paa ved de mest utilstrække-

lige Midler at afhjælpe den skrigen-
de Nød. En dyb Medlidenhed

brændte i hans Sjæl for dem, hvem

der skete Uret. Der slumrede ubrug-
te Evner i ham. Han var skabt til

Folketaler, og det var 10 Aar siden,
han havde talt. Udrustet som han var

med alle de Evner, der udfordredes

til Handling, Aandsnærværelse,

Snarraadighed, Herredømme over

Andre, sjælden Gave til Organisa-
tion, var han henvist til at lægge
Hænderne i Skjødet. Han havde

prøvet paa at vække de Mægtige med

sin Stemme, men den havde tabt sig
blandt de Manges. Hvad Under da

at den Tanke opstod hos ham, om

det ikke skulde kunne lykkes ham at

organisere og disciplinere de nu i 12

Aar fra Politik udelukkede Masser til

politisk Handling.
Saa kom den preussiske Konflikt-

tid, den første store Strid mellem

Bismarck og Rigsdagen. Et Øieblik

haabede Lassalle en kraftig Optræ-
den af Borgerstanden gjennem dens

Repræsentanter, men mere og mere

skuffet over Rigsdagens slappe
Holdning, ansaa han det for givet, at

Borgerstandens politiske Rolle var

udspillet. Dens konservative Inter-

esser maatte bevirke, at den hellere

lod sig sine Friheder berøve én for

én, end den kaldte de nye Samfunds-

lag, den frygtede fjerde Stand, til

Hjælp til F rihedens Forsvar.

Menigmand blev da paany en

Magt, han alene havde ingen reactio-

nære Interesser, men var Folkefrihe-

dens fødte Støtte.

Og saa var det, at Lassalle blev

Agitator. Aarene 1862-64, Lassalles

to sidste Leveaar, 37-39, omfatter

hele den Del af hans Skrifter, der har

gjort hans Navn europæisk. Det er

som havde han givet 10 Aars Livs-

kraft ud i disse to. Han har mellem

Marts 62 og Juni 64 skrevet ikke

mindre end 20 Skrifter af hvilke 3 el-

ler 4 er hele Bøger og selv de korteste

indeholder en Tankerigdom som

meget faa store Bøger besidde. Han

har desuden paa samme Tid holdt

Tale paa Tale, haft Sammenkomster

med én Arbejderdeputation efter

den anden, viklet sig ud af en halv

Snes politiske Processer, grundet
den almindelige tyske Arbejderfore-
ning, ført en kolossal Brevvexling og
ordnet Foreningens Bestyrelse. Han

synes ligesom i Anelsen om sin nær-

forestaaende Død at have anspændt
sin Kraft til det overmenneskelige.

En General, en Minister behøver

ikke at være betydelige Aander, de

kunne simpelthen befale og ved en

Befaling rette Massernes Kraft der-

hen, hvor de ville. Stifteren af et Op-
positionsparti skal udrette det sam-

me uden nogensomhelst ydre eller

faktisk Myndighed, ved sin Person-

ligheds indre Magt alene, sin Gave

til at begejstre og vinde, sin Evne til

at overbevise og fanatisere. At have

Mod for sig selv - en ringe Kunst. I

de mørke Timer slaar man Armene
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overkors og venter til det er overstaa-

et. Eller man lader Modgangens Bøl-

ger slaa sammen over Hovedet paa

En, sikker nok paa at man vil stige
igjen, eller man bider Tænderne

sammen og arbejder sig i haardnak-

ket Tavshed gjennem Modgangen.
Men ikke at turde tie! altid at skulle

kunne tale, give Raad, give Trøst,
finde Udvej for Snese af Andre, der

hvert Øieblik tabe Modet og Hoved-

et.

10 til 15 Breve har han at besvare

om Dagen og hver Brevpakke brin-

ger nye Plagerier: nye Spørgsmaal,

nye Sager der øieblikkeligmaa over-

veies og afgjøres, nye Jobsposter.
Ved siden af Brevpakken Avispak-
ken. Nye Angreb, nye Fordrejelser,
Beskyldninger, Fornærmelser af an-

onyme og Navngivne. Den fjendtli-
ge Presse -

og fra først af er den hele

Presse nødvendigvis fjendtlig - ud-

støder Morgen og Aften sit Forbit-

relseshyl, og skræmmer dette Hyl
end ikke nogen Mand, saa virker al

denne Kattemusik dog ubevidst paa

Nervesystemet. -

Arbejderne forstod oprindeligt
slet ikke, hvor han vilde hen, mange

af dem troede, hvad er skrevet om

ham, at han var »et ledet Redskab fra

Reactionen«, i hel Provinsen Preus-

sen var der ei et eneste Menneske,
der vilde indlade sig med Agitatoren.

Skuffelse fulgte paa Skuffelse. Nu

og da seirede han som ved sin Rusta-

le i Frankfurt, hvor han overvandt

Modstandere, der havde indbudt

ham i Haab om, at han skulde gjøre
sig umulig, men der behøvedes

Hundrede af Seire og ganske andre
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Seire. Det gjaldt ikke at nedslaaes!

Under alle disse Skuffelser og al

denne Uro forberede sig til at tale,
tidt uoplagt, træt, hæs, overan-

strengt, stille sin Personlighed til

Skue og synes uovervindelig!
Lassalles økonomiske Grundan-

skuelse er denne: I Oldtiden danne-

des Kapitaler saaledes: den, der hav-

de 100 Slaver fortærede Udbyttet af

60 Slavers Arbejder og ophobede de

40,5. I Middelalderen kunde Herren

paa samme Maade ophobe sine Liv-

egnes Arbeide. Nuomstunder gives
vel hverken Slavereller Livegne. Si-

den den store franske Ravolution er

Arbejdet retligt erklæret for frit.

Men da man ei kan begynde noget

Arbejde uden Arbejdsredskaber og

uden Midler til Selvopholdelse un-

der Arbejdet, er Følgen den, at Ar-

bejderne nu som før maa afgive til

Herren alt det Udbytte af hans Ar-

bejde, der gaar ud over, hvad han be-

høver til Livets Ophold.
Lassalle slutter ikke heraf, at det

vilde være rigtigt eller tilladt at for-

gribe sig paa den nu engang opstaae-
de Kapitaleiendom, der jo er opstaa-
et i retslig Overensstemmelse med

de bestaaende Tilstande, men han

hævder Retten til at forme Fremti-

dens endnu ikke tilblevne Eiendom

til Arbeidereiendom ved en Om-

formning af F rembringelsesmaaden.
Det gjælder efter hans Opfattelse
om, at man ophævet Arbeidsgive-
rens private Forskud og driver det

allerede i Forveien fælles Samfunds-

arbeide med Samfundets fælles For-

skud, for saa at fordele Indtægten af

Produktionen til alle Deltagere alt



efter deres Ydelsers Værdi. Over-

gangsmidlet hertil, det lempeligste
og mildeste af alle, er efter hans Op-
fattelse Produktionsforeninger med

Statskredit.

Den hæftigsteKamp mod Lassal-

le udbrød nu i den tyske Presse. Man

nægtede, at han havde Ret i sin Lære

om Statshjælpens Berettigelse, om

Produktionsforeningers Nytte. Man

bestred alt, hvad han havde paastaa-
et, meget han havde bevist. Man be-

gyndte i det borgerlige Samfund at

skye ham som en Forpestet.
Under disse Omstændigheder

traadte Skyggesiden i hans Karakter

nødvendigvis mere frem. Han be-

gyndte nu og da at sige mere Ondt

om de Bedrestillede end der lod sig
forsvare. Magthensynet forandrede

lidt efter lidt meget føleligtAgitatio-
nens hele Præg. Den var begyndt
som rent demokratisk, den blev ef-

terhaanden kaldt junkerlig. Den for-

bitrede og aldeles personlige Feide,
som den liberale Borgerstands samt-

lige Organer strax aabnede mod Las-

salle, gav det reaktionære Parti hur-

tigt Færden af, at der havde indfun-

det sig en ny Kraft paa den politiske
Kampplads, som det vel var værd at

vinde til Forbundsfælle. De Reaktio-

nære gjorde Kur til Lassalle, og han

kom dem af Politik nogle Skridt imø-

de. Lassalle nøjedes ikke med at ud-

vikle Bismarck sine Tanker - det var

en ærlig Sag og han har sikkert udø-

vet en dyb Indflydelse paa Bismarck
-' men han modtog den Haand, som

den katholske Gejstlighed strakte ud

imod ham.

Han var naaet til det sidste Trin af

Forbitrelse over Modstand og Mod-

gang, paa hvilket saa mange af Ver-

dens største Reformatorer har mistet

Ligevægten. Tegnene paa den til-

stundende Undergang viste sig.
Men umiddelbart før Undergan-

gen skulde Lassalle endnu opleve
Triumfen og en Triumf, som han a1-

tid havde drømt sig den, med Tusin-

ders Begeistring og med kortvarig
Nydelse af Magtens Sødme. Han

havde strax vist sig i Besiddelse af

den mærkværdigste Evne til at vinde

Hengivenhed, Beundring, fuldstæn-

dig Lydighed, ja snart ren Tilbedelse

var de Følelser som Arbeiderne lag-
de for Dagen imod ham.

Begejstringen for ham forplantede
sig som en Løbeild. Hans Rejse gjen-
nem Rhinlandene 1863 var mindre

en Agitationsrejse end et storartet

Hærskue. Fra By til By holdt han

Revue over sine Tilhængere. Da han

talte i Elberfeld havde han 3000 Til-

hørere, i Solingen 5000, og da For-

samlingen under et Paaskud blev

sprængt af Gendarmer og disse om-

ringede Lassalle, blev han af 10000

Arbejdere under uafbrudte Hurra-

raab ledsaget fra Forsamlingslokalet
til Stationen. Denne Arrestation, der

forvandlede sig til et Triumftog, var

en Del af Rhinlandenes Presse uklog
nok til at fremstille som havde Gen-

darmerne maattet ledsage Lassalle i

hans Sikkerheds Interesse, idet de

»med fældet Bajonet maatte beskytte
ham mod Folkehobens Forbandel-

ser«. Man begriber at saadanne Løg-
ne forfeilede deres Virkning paa Til-

skuerne til det Skete og kun frem-

kaldte dobbelt Hengivenhed.
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Dog alle hint første Hærskues

Triumfer forsvandt i Sammenlig-
ning med dem, som indhøstedes af

Lassalle, da han i Vaaren 64 atter be-

reiste Rhinlandene og selv for første

og sidste Gang høitideligholdt den

almindelige tydske Arbeiderfore-

nings Stiftelsesdag. Det skadede li-

det, at man næsten overalt fandt

Foreningens leiede Lokaler lukkede,
da Politiet under forskjellige Trusler

havde bevægetVærterne til at gaa fra

deres Ord. Man fandt let andre Lo-

kaler. - Overalt det samme Skuespil:
Hundreder af Mennesker modtog
ham paa alle Banegaarde, ja hilste

ham paa de forskjellige Stationer,
ledsagede ham i Procession til hans

med Kranse og Buketter prydede
Logis og overrakte ham Æresgaver.
I alle Byer, paa alle Veie Sange,
Æresporte, Guirlander, Inskriptio-
ner, Hurraraab, som ingen Ende vil-

de tage, tusindstemmige Jubelskrig.
Gamle og Unge trængte sig, hvor

han viste sig, om hans atter og atter

med Blomster bedækkede, med

Kranse og Faner smykkede Vogn for

at opnaae et Haandtryk eller en Hil-

sen af ham. Undertiden fulgte indtil

25 bekransede Vogne ham som

Æresfølge.
Og overalt sagde de: Vi maa sam-

mensmede alle vore Villier til en ene-

ste Hammer og lægge denne Ham-

mer i én Mands Haand, til hvis For-

stand, Karakter og gode Vilje vi have

den nødvendige Tiltro, for at han

kan slaa med denne Hammer, og han

holdt denne tunge Hammer i sin

Haand.

Et Øieblik svang han den med Ju-
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bel, som stod han ved Maalet, me-

dens han i sine Tanker overskuede sit

besynderligt omtumlede Liv, dette

Liv, af hvilket 2 hele Aar var tilbragt
i Fængsler, dette Liv, som 5 nye Kri-

minalprocesser nu paa engang true-

de, et Liv, der havde været som Ild

og Storm men dog med en hemmelig
Harmoni -

og hans Hjerte svulmede

under den taknemmelige og henrev-
ne Skares begejstrede Tilraab.

Men i samme Øieblik vendte Bil-

ledet sig for hans Blik. Alle de Sorger
han havde holdt tilbage overfor sine

Tilhørere, alle de truende Farer, de

mislykkede Bestræbelser, Slaphe-
den, Hadet, Misundelsen, Raahe-

den, Modstandernes Magt viste sig
kjæmpestore for hans indre Øie. Det

var den anden Side af Medaillen.

Dagen forud var Efterretningen naa-

et ham, at han paany var dømt til 4

Maaneders Fængsel. Arbejderfore-
ningen slugte hans Livskraft, hans

Formue, dens Status var langt fra saa

glimrende, som han fandt det klogt
at skildre den; bittert klager han paa

den Tid over, hvor ganske anderle-

des Alt kunde være, hvis Arbeideme

havde gjort deres Pligt og vel vidste

han, at hans Fjender var uendeligt
mere virksomme end hans Venner.

Hvad Under da at ogsaa Tanken

om Død og Undergang i dette begej-
strede og solbelyste Øjeblik opsteg i

hans Sind. Han udbrød: »Nu, jeg
tænker at tilintetgjøredisse to sidste
Domfældelser som saa mange andre.

Hvor stærk En end er, overfor en vis

Grad af Forbitrelse er han fortabt.

Dog derom bekymrer jeg mig lidet.

Jeg har, som De kan tænke, ikke gre-



bet denne Fane uden nøje at vide, at

jeg kan gaa til Grunde derved. Men

gid, hvis jeg gaar tilgrunde, en Hæv-

ner og Efterfølger maa opstaa af mi-

ne Ben! Gid denne vældige og natio-

nale Kulturbevægelse ikke maa gaa

tilgrunde med min Person, men den

Ildebrand, jeg har antændt, gribe Vi-

dere og videre om sig, saalænge end-

nu en Eneste af Eder aander! Lover

mig det og rækker Eders højre
Haand i Vejret som Tegn derpaal«

Man skulde tro, at Lassalle, idet

han udtalte disse Ord, tydeligt ane-

de, at han selv tre Maaneder senere

skulde ligge Lig. Men hvad han ikke

anede var, at om denne »nationale«

Bevægelse end ikke døde med ham,
den dog døde som national og mo-

narkisk og, at den internationale og

republikanske Socialisme inden faa

Aar skulde have opslugt den af ham

begyndte Agitation.
Endnu nogle Gange maatte han

med nedbrudt Helbred optræde of-

fentlig som Taler i den mod ham i

Düsseldorf anlagte Proces. Forgjæ-
ves gjorde han en sidste Kraftan-

strengelse for at tilkjæmpe sig sin

Frihed. Retten dømte ham paany til

6 Maaneders Fængsel. Han følte sig
dybt nedstemt. Hans Helbred taalte

ikke mere Fængsling. Han var ner-

vøst fuldstændignedbrudt. Træt paa
Aand og Legeme begav han sig til et

Badested i Schweiz, og medens han

her, atter overlæsset med Arbejde
men med en stor Natur for Øje,
stræbte at gjenoprette sit nedbrudte

Helbred, var det, at den Skjæbne
overraskede ham, som blev hans

Død.

Han havde forelsket sig i en ung

Pige med et glimrende Ydre og livlig
Forstand, Datter af den baierske Di-

plomat Hr. v. Dönniges, og hun op-

søgte ham i Schweiz i den Hensigt at

bevæge ham til at anholde om hen-

des Haand. Han friede, men fik af

den hovmodige Familie, der betrag-
tede ham som en Slags Røvercaptain
i hvis Fortid, der forekom en Ankla-

ge for Tyveri, det haanligste Afslag.
Man indespærrededen unge Pige og

tvang hende til at give afkald paa

Lassalle. Hun havde før halvveis for-

lovet sig med en Anden, en walla-

chisk Fyrste, Yanko von Rackowit-

za. Denne lod man hente og frem-

skyndede Brylluppet med ham. I sit

Raseri herover udfordrede Lassalle,
der hidtil altid havde været en Mod-

stander af Dueller, baade Faderen og

Brudgommen. Den sidste modtog
Udfordringen og skjød den 28 Au-

gust 1864 Lassalle en Kugle i Un-

derlivet, der faa Dage efter hidførte

hans Død.

Han faldt ikke for Arbejdernes
Sag, som han havde paataget sig at

føre, men for et Privatanliggende,
for en ung Kvindes Skyld, der gifte-
de sig med hans Drabsmand og som

efter hans Død er gaaet fra Haand til

Haand.

Saasnart Rygtet om hans Død ud-

bredte sig, dannede der sig i Genf en

Komité af Republikanere fra alle

lande (Tyskland, Ungarn, Rusland,

Polen, Schweiz, Spanien, Italien) for

at foranstalte en storartet Sørgehøiti-
delighed. Der indfandt sig 4000

Mennesker til den, og imidlertid

høitideligholdtes hans Ligfærd i de
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tyske Byer af de dengang endnu kun

temmelig faatallige Lassalleske For-

eninger med den dybeste Sorg og
med den høieste Begeistring for den

Døde.

Hans Lig blev bisat i den Lassalle-

ske Familiebegravelse i Breslau.

Hans 80aarige gamle Lærer, den be-

rømte Videnskabsmand Boeckh lod

paa det simple Mindesmærke over

ham indhugge disse Ord:

Her hviler hvad der var dødeligt af

Ferdinand Lassalle, Tænkeren og

Kjæmperen.
Han havde sine store Svagheder

som Menneske. Han var forfængelig
og han var herskesyg. Han havde

imidlertid alle de store Egenskaber,
der udfordres hos en politisk Fører.
Først og fremmest den overordentli-

ge Dygtighed i sit Fag. Thi det er

Hovedsagen i denne Verden. Derfor

siger Heiberg for Spøg, at ingen kan

komme i Himlen, som ikke var dyg-
tig i sit Fag:

Ingen som var daarlig Poet, var

daarlig Dreier

var daarlig Minister eller Skor-

stensfeier

eller hvad det nu var19

[Den følgende tekst er overstreget:

Agt paa enhver mand, der vil lære

Dem noget om Stat og Samfund,
først og fremmest om han er dygtig i

sit Fag. Er han ikke det, er der ringe
Formodning for, at han er dygtig i

Beherskelse af de offentlige Anlig-
gender. Men Lassalle var en stor Fi-

lolog, en stor Jurist og en fremragen-
de Økonom. Han havde Ret, naar

han sagde: Hver Linie jeg skriver,
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skriver jeg bevæbnet med mit Aar-

hundredes hele Dannelse. Derpaa
beroer det, at der hos ham finder den

strengeste Samvittighedsfuldhed
Sted i Ordenes Brug, derfor findes
der hos ham ikke Gnist af politisk
Kandestøberi.

De veed maaske, at Lassalle aldrig
har kaldt sig selv Socialist. Han holdt

ikke af Ordet. Kun paa et eneste

Sted, i hans allersidste Tale, bruger
han Ordet om sig selv og endda kun

modstræbende: hvis det at mene det

og det og det, er Socialisme, nu vel,
saa i Pokkers Navn, saa er vi Sociali-

sten]
Han havde en høi Idee om den

fjerde Stand og dens Fremtid. Han

søgte at vise, denne store Fremtid

paalagde den Pligter: Han sagde: For

Den sømmer sig ikke mere de Un-

dertryktes Laster og de Tankeløses

Adspredelser, end ikke de Ubetyde-
liges uskyldige Letsind. De er en

Klippe, paa hvilken Fremtidens Kir-

ke skal bygges.

[Den følgende tekst er overstreget:
Har han havt Ret i sine Lærdomme?

Han havde Ret i sin Grundtanke,
at Staten ikke har gjort nok, naar den

har sikret den frie Concurrence, som

er et Væddeløb mellem Folk, der

sidde til Vogns eller til Hest, og Folk

som løbe paa bare Fødder, han hav-

de Ret i sin Opfattelse af Statens

særligePligt til at forbedre de arbej-
dende Klassers Stilling..

Han havde Ret i at betragte Løn-
ningsloven som given, men han hav-

de Uret i den Slutning at Lønnings-
forholdet som saadant ....]20



Socialisme og liberalisme
I et brev dagen før havde Victor Pingel opfordret Brandes til at sige sin virke-

lige mening om Lassalle:

»En Ting som Arbeiderne imorgen ville lytte efter med den spændteste Opmærksom-

hed, er, om De selv tror paa Lassalles Theorier. En aaben Udtalelse om dette Spørgsmaal
vil efter min Mening være det eneste Rette.« (Georg 0g Edvard Brandes. Breweksling med

nordiske Forfattere og Videnskabsmænd II! (1940) s. 369).

Var Brandes åben? - Foredraget er en åben og klar karakteristik af Lassalle
-

som menneske og forfatter; det er et psykologisk orienteret portræt, som

samtidig fremhæver en række hovedpointer i Lassalles tankegang, præget af

bl.a. anskuelige billeder af lønmekanismen og udbytningen. Den centrale

indsats ligger (jf. den samtidige kamp mod provisorierne) i et ideologikritisk
greb, nemlig påvisningen af, at et lands forfatning afspejler de virkelige
magtforhold i landet, og i sammenhæng hermed, at den ideale ret er magtes-

løs, hvis den ikke »hævdes af kraftige Villier«, som det hedder med en karak-

teristisk formulering. For Brandes skulle retten sættes igennem af den vilje-
stærke personliged (jf. Lassalle), snarere end der skulle sættes magt bag den.

Derfor forklarer han i slutningen af foredraget, hvordan den demokratiske

agitation ændrer sig p.g.a. Lassalles magthensyn og personlige forbitrelse.

Den strategiske styrke i at koncentrere opmærksomhedenom forholdet mel-

lem magt og ret, bliver samtidig en forbigåelseaf de problemer, vi så, Bran-

des havde med demokratiet, og det kan man få frem ved at gribe tilbage til

den fremstilling i bogen Ferdinand Lassalle, som jo ligger bag foredraget.
Da Viggo Hørup anmeldte bogen i Morgenbladet 13. 11. 1881 indledte

han med en udførlig anke over at den iøvrigt fortræffelige bog »ikke fører
selve Agitationens Begreb videre«. Stående på videnskabens grund kritisere-

de Brandes agitationens demagogi, mens Hørup hævdede, at en agitator kun

kan måles på størrelsen af den virkning, han frembringer.” Hørup var diskret

nok til at lade »videnskabens grund« stå uanfægtet, men det er Brandes, libe-

rale individualisme og elitære dannelsestænkning,der gemmer sig bag viden-

skaben. I Ferdinand Lassalle formuleres det således:

»Lassalle med sin altfor store Tro til ydre Magtforholdsregler oversaa, at kun gjennem en

moralsk og intellektuel Paavirkning og Opdragelse lader en større og værdifuldere Pro-

duktivitet sig opnaa. (...) Man savner med andre 0rd hos Lassalle i hans Egenskab af

Demagog en Udtalelse, der havde til Hensigt at indgyde Respekt for det aandelige Arbej-
de eller at anvende et moralsk Incitament for at bringe hans Tilhørere til at attraa stedse

højere og højere Dannelse. De ere ham, som de ere, ved deres Tal og Masse allerede en

imponerende Magt. (...) Frikiendes kan Lassalle heller ikke for indirekte at have appelle-
ret til den brutale Magt hos Masserne, idet han aldrig lader dem høre et 0rd om, hvor lav

og underordnet en Kraft denne Nævernes Magt, overalt hvor det gjælder noget Aande-

ligt er. (...) Dette Forhold hos Lassalle er det eneste, der er mig absolut og fuldstændigt

imod som ham ganske uværdigt.« (5277-78 og 288-89).
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Synspunktet forbindes hos Brandes med hans distancerede holdning til Las-

salles statsopfattelse. Han delte langt fra Lassalles og de danske socialdemo-

kraters tillid til at vejen til demokratiet og et retfærdigeresamfund gik over

staten. »Det er ingen lys Fremtid, der forestaar Menneskeslægten, altsom

stedse flere Mænd blive Embedsmænd og stedse mindre Frihed levnes paa

Jorden«, skrev han i 1878 hjem fra Berlin (Berling s. 232-33). For Brandes

blev den socialisme, der med demokratiet vil erobre staten, ensbetydende
med »centralisati0n«, som han kaldte det, og et par år efter, i Tilskuerens før-

ste hefte, trak han perspektivet op sådan:

»Ti hvor Statsideen lidt efter lidt er ved at blive almægtig, hvor den fra oven, despøtisk-
socialistisk, søger at indskrænke det private Initiativ, forvandler saa mange Borgere som

muligt til lønnede Embedsmænd og giver den lønnede Embedsmand Forret for den uan-
satte Borger, og hvor den fra neden, revolun'onært-soa'alistisk, efter Ævne stræber at ind-

skrænke den individuelle Skalten og Valten, de'r forsvinder med Nødvendighed de ud-

præget selvstændige Karakterer, og den kantede, uafhængige Individualitet synes noget

lovstridigt, som ingen kan benytte til Dannelsesmønster eller Forbillede.«22

Det betød imidlertid ikke, at Brandes ikke kunne se en alliance i Socialdemo-

kratiet, og da valget i sommeren 1884 var afsluttet, talte han ved et møde,
hvor man fejrede det gode valgsamarbejde, der havde rystet Højre i Køben-

havn og bragt de første socialdemokrater i Folketinget. Brandes fremhævede

det hjertelige forhold mellem »Arbejderstanden og den lærde Stand«, men

understregede samtidig, at det var to stænder med en klar rangorden:

»Vi er vel lidet i Stand til udvortes at gavne hinanden. Men vi vil vedblive at have Hjerte
for Dem. Maatte vi til Gengæld have Arbejderstandens Øre, saa et velment og veloverve-

jet Ord fra os altid finder et godt Sted hos Dem!« (Tale 25. 6. 1884, trykt i Taler (1920)
5.15).

Dermed havde Brandes markeret afstanden, og han overlod det for så vidt til

Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen at finde ud af, hvordan man ville

forholde sig til ham - »de gode Folk vilde have at slutte sig til mig eller at lade

være«. Den receptionshistorie er udmærket kortlagt af Hans Hertel, men det

bør tilføjes, at standpunktet ikke gjorde Brandes mindre kontroversiel,
mindre radikal eller mindre kritisk, og han optog siden på forskellig vis for-

bindelse med socialister af forskellig art.23

Med socialdemokraterne delte Georg Brandes det ateistiske og positivistiske
opgør med kristendommen, ligesom de var fælles - i hvert fald i de år mellem

ca. 1875 og 1885, vi har koncentreret os om - om antimilitarismen og frem-
skridtstanken: troen på at videnskaben og rationalismen ville føre til et mere

retfærdigt samfund.

Gælder det derimod midlerne kommer forskellene frem: Brandes' libera-

lisme skilte ham fra de danske socialdemokraters tillid til statens rolle, og
hans elitære dyrkelse af intelligensen viste snarere hen mod et sandere frem
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for et bedre samfund. Den indretning af samfundet, han så for sig, var af ra-

tionel og videnskabelig, ikke solidarisk karakter. Målet skulle ikke nåes ved at

organisere klassekamp, men ved - i kraft af ny viden og indsigt - at knække de

gamle magthavere og deres »ret«. Det var friheden frem for solidariteten, det

kom an på, Voltaire og ikke Rousseau. »En bureaukratisk Organisation fra

oven af vilde snarere kvæle end fremelske den Uafhængighedsfølelse hos Ar-

bejderen, hvorpaa det frem for Alt kommer an«, hævdede han i sin Lassalle-

bog (5.70), og foredraget i ALS slutter i overensstemmelse med det, med en

appel til den selvrespekt, der bygger på faglig dygtighed. Man kunne - med

en skelnen hentet fra Ernst Bloch - sige, at hvor den solidariske socialutopi
vil ñerne alt det, der står i vejen for alles eudæmoni (lykke, lyksalighed), dér
vil liberalisten (med sin næsten naturretslige indstilling) bekæmpe den for-

nedrelse, der hindrer den enkeltes autonomi og eunomi (værdighed,overens-

stemmelse med loven).24
Den fasetænkm'ng,der prægede den tidlige arbejderbevægelse, og som be-

tød at de materielle forbedringer måtte lægge beslag på kræfterne, før der

blev noget til overs for kulturarbeidet, står i skarp kontrast til Brandes' nok så

dannelses-traditionelle (over-)vurdering af det åndelige arbejde. Det er da

også påfaldende, at arbejderbevægelsens holdning til Brandes netop diffe-

rentieres i de år omkring 1890, da han - inspireret af Nietzsche - hævder, at

»det er det faatallige Mindretals Kultur, hvorom det gælder«. Han målte ly-
set på dets styrke, ikke på dets rækkevidde.

Var Brandes repræsentativ? Det spørgsmålmelder sig naturligvis, og net-

op diskussionen omkring Nietzsche, som blev taget op i Tilskueren af bl.a.

Harald Høffding, viste, at Brandes ikke var repræsentativ for den social-libe-

rale holdning, som i almindelighed prægede Studentersamfundets arbejde,
og særlig dets Aftenundervisning. Omvendt kan det spørgsmål stilles om ik-

ke Brandes, liberalisme havde ekkorum i arbejderbevægelsenselv. Hans libe-
rale individualisme mødte kredit, fordi den var et element i Socialdemokrati-
ets reformisme. Bl.a. Niels Ole Finnemann har sat focus på reformismens

lange linier, men en systematisk analyse af det liberalistiske element i Social-

demokratiet kunne nok påkaldesig interesse.

Det var liberalismen, der trak de radikale intellektuelle ind i Venstre, bl.a.

takket være Christen Bergs evne til at give dem arbejdsmuligheder i en perio-
de frem til omkring 1880-83, hvor Socialdemokratiet stod svækket. Med

Venstre delte de radikale brandesianere fronten mod den nationalliberale

dannelseskultur og den parlamentariske kamp mod Estrup, samtidig med at

de delte Venstres opfattelse af kampen som en kulturkamp, en kamp, der

skulle føres på kulturens gebet. Men samarbejdet blev ikke uden problemer,
fordi bl.a. indstillingen til religionen og forsvaret gav betænkeligheder i de

mere moderate fløje af Venstre og førte til en række spaltninger, fremprovo-
keret af bl.a. Viggo Hørup. Helt let var det heller ikke at overbevise grundtvi-
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gianerne om at de litterære radikalere fra København repræsenterede en ny

folkelighed. Men de flerstrengede og holdbare alliancer på oplysnings- og

undervisningsområdetviser, at de radikale intellektuelle, som gik ind i f. eks.

Studentersamfundet, var i stand til at etablere et solidarisk samarbejde med

arbejderbevægelsen,på trods af og i kraft af den stadige brydning mellem

liberalisme og socialisme.
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Summary
Between Liberalism and Socialism. Georg Brandes and the Workers, Literary
Society.
The thesis takes its beginning in Georg Brandes” understanding of and attitude to socialism at

the time when he started his lectures on “Hovedstrømninger” (Main Currents in Nineteenth

Century Literature). His attitude was ambiguous: an interested distance. Around 1873 GB's

interest increased, particularly through his studies concerning Ferdinand Lassalle. These
studies were lirst published in 1874-75 in his and his brother's, Edvard Brandes, magazine Det
l9l9l9 Aurhzmdrede (The 19th Century). Later they were published as a book, in German in 1877

and in Danish in 1881. The Lassalle studies must be seen in their proper perspective: that GB
var distancing himself from the bourgeois and moving towards a radical front, where the

relationship between liberalism and socialism was to be crucial.

The thesis presents a survey of the groups towardswhom GB felt a connection, followed by
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the initiatives towards enlightenment and education of the working classes. It is here

demonstrated how “Studentersamfundet” (The Academic Society) played an important part by

establishing a co-operation between social-liberal academics and workers.

Chapter 4 discusses the relationship between GB and Arbejdernes Læseselskab (Workers

Literary Society) in Copenhagen, where GB presented a series of very popular lectures over the

years.

Chapter 5 contains the first published version of the lecture on Ferdinand Lassalle, held by
GB in the Workers Literary Society on May 6th, 1883.

Later on it is shown how the lecture is structured to suit a labour audience by eliminating the

Criticism of socialism so often presented by GB, e.g. in his book on Lassalle.

The liberal core in GB's main attitude is demonstrated; an attitude that prevented him from

ioining the socialists, despite his positive view on socialism. In this connection the crucial point
is that the radical intelleetuals established an independent group around the newspaper,

Politiken. It is beyond this article to discuss the relationship between later socialistic left-wing
intellectual streams and GB. The main object has been the period between 1872 and 1890.
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