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Introduktion

å Tidsskriftets formål har været at bringe oplysninger af informativ

karakter og dermed befordre studiet og interessen for arbejderbe-

vægelsens historie. Dette stof plus referater fra SFAH's aktivite-

ter har fyldt bladet. Internt har vi udarbejdet et program på 15

punkter, som har været den ramme, omkring hvilken vi har bygget

hvert nummer op. Vi er faktisk blevet rost meget for bladet, men

det har altid været for folk, der selv direkte arbejder inden for

dette område. Den eneste kritik vi har fået "udefra" gik på den

megen ukommenterede registrering af materiale. En sådan registre-

ring anser vi imidlertid for et vigtigt led i arbejdet med arbej-

derbevægelsens historie, bl.a. fordi en del af materialet er ukendt

for mange, og fordi vi mener, at kunne oprulle nye, glemte eller

forsømte forskningsområder. Vi vil for fremtiden bestræbe os på at

kommentere materialet hvor og hvis det er muligt, men mere dybt-

gående analyser må foregå i andre sammenhænge.

Af referatet fra SFAH's seminar vil det fremgå, at der har været

udtrykt ønske om, at Meddelelser udkom evt. kvartalsvis i stedet

for nu to gange årligt. Forslaget går nærmere ud på, at årbogens

anmeldelser og tidsskriftsoversigt flyttes over i Meddelelser,

hvilket skulle gøre forslaget Økonomisk realisabelt. Hverken sel-

skabets bestyrelse eller de implicerede udvalg har taget endelig

stilling til forslaget på nuværende tidspunkt. Det har vi heller

ikke gjort i redaktionen, fordi forslaget rummer både positive og

negative sider. På den ene side kan tidsskriftet gøres mere “aktu-

elt" men på den anden side kan vi ikke overskue de arbejdsmæssige

konsekvenser ved forslaget. Vi har heller ikke en klar forestilling

om behovet for flere udgivelser årligt, der er f.eks. grænser for

behovet for bibliografier, registranter osv. hos selskabets med-

lemmer.

I dette nummer finder vi grund til at fremhæve referatet fra sel-

skabets seminar. Vi har tilladt os at udvide det, idet vi mener,

at det indeholder centrale punkter både hvad angår selskabet og

forskningen i arbejderbevægelsens historie. Endvidere finder vi

anledning til at fremhæve Steen Billes artikel om KB's småtryksam-

ling. Hermed gøres opmærksom på, hvor et stort materiale findes

til brug for forskningen i arbejderbevægelsens historie, samt hvor-

dan det kan anvendes. H.N.Lahmes artikel er et udmærket eksempel

på hvad Meddelelser kan bringe på det "mindre" analyseplan. Vi har

altid efterlyst debat, og vi håber, at indlægget i dette nummer



vil stimulere andre der har en mening. Anmeldelserne er udvidet

emnemæssigt. Vi vil gerne bringe flere problemorienterede anmel-

delser fremfor blot omtale, men pladsen tillader det ikke.

Med dette nummer må vi sige farvel til Michael Seidelin, der træ-

der ud af redaktionen pga. udlandsrejse. Manuskripter til næste

nummer skal fremsendes til redaktionen senest d. 15; november 1925.

_Brug spørgeskemaet.

SFAH 's seminar' 1975

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie afholdt i

dagene d. 11-13. april 1975 sit tredje seminar på Molslaboratoriet

i Femmøller ved Ebeltoft.

Programmet for seminaret, der var tilrettelagt af en gruppe med-

lemmer i Århus, lå emnemæssigt i tilslutning til Ebeltoft-semina-

ret 1974 (jf. referatet i Meddelelser nr. 3). Emnet var således

fortsat: Hvordan opbygges den bedst mulige oversigt over (den dan-

ske) arbejderbevægelses historie?

Diskussionen på sidste års seminar, der mere konkret beskæftigede

sig med udformningen af en disposition for en dansk arbejderbevæ-

gelses historie, prægedes af divergerende og/eller uafklarede syns-

punkter. På dette års seminar var det derfor
J

le centrale metodisk/teoretiske problemer op“til diskussion.

naturligt at tage nog-

Hensigten på seminaret var først og fremmest at\focusere på de for-

skellige positioner, der kan danne udgangspunktet for en histori-

kers tilgang til behandlingen af et konkret historisk emne. Sat

stærkt på spidsen blev der antydet 5 hovedpositioner:

1) Den teoretiske tilgang dvs. en kapitallogisk udledning af den

historiske virkelighed, hvor empirien først siden kommer ind ved

indsamlingen af konkret materiale til udfyldning af modellen.

2) Den traditionelle akademiske tilgang dvs. en primært intellek-

tuel syssel af mere eller mindre positivistisk tilsnit med et

konkret historisk emne.

3) Den politiske tilgang dvs. at umiddelbare politiske interesser

betinger emnet for en empirisk undersøgelse. Resultaterne indhø-

stes med henblik på udviklingen af en aktuel politisk strategi el-
ler som "læreproces" i en aktuel klassekampsituation.

I

Deltagerne var: Torben Peter Andersen (København),Steen Busck

(Århus), Ole Böttzauw (Risskov), Gerd Callesen (Humlebæk), Erik

Æ



Christensen (Ribe), Jens Christensen (Århus), Niels Finn Christi-

ansen (København), Niels Senius Clausen (København), Jens Engberg
(Viby J.), Henning Grelle (København), Gitte Haslebo (Esbjerg),
Flemming Hemmersam (København), Tove Lund (København), Vagn Oluf

Nielsen (Bagsværd), Gunnar Olofsson (Lund), Erik Strange Petersen

(Århus), Gert Poulsen (Ålborg), Ulla Paabøl (København), Anna Bir-

te Ravn (Ålborg), Heinz Joachim Schröder (København), Lone Scocoz-

za (København), Bogdan Wierzba (Århus) og Uffe Østergaard (Århus)
Ole Böttzauw fungerede under hele seminaret som dirigent.

Henning Grelle og Erik Strange Petersen har udarbejdet referatet.

Torben P. Andersen har udarbejdet afsnittet om Arbejdskonflikten i

1925.

Fredag d. 11. april kl. 19.30 holdt Steen Buka et introducerende
oplæg til seminaret om udgangspunkter for en forskningsstrategi
ved studiet af dansk arbejderbevægelses historie. Han omdelte på
forhånd et punktmanuskript, som i det følgende gengives, suppleret

meduddybende notater og indholdsreferater af diskussionen under og
efter oplægget.

Indledningsvis præciserede Steen, at der ikke var tale om et for-

søg på at give en (eller flere) udspêcificerede forskningsstrate-
gi (er), men at give en almen videnskabsteoretisk placering af pro-
blemet om forskningens udgangspunkt.

Forbemærkning:
1) Der findes reelt 3-4 forskellige udgangspunkter for at beskæf-

tige sig med arbejderbevægelsens historie. Det er afgørende vig-
r tigt for selskabet, at disse positioner klargøres, førend en

kamp indledes mellem de forskellige retninger. Kan de forenes
inden for selskabets ramme, eller er de uforenelige? n

ke konsekvenser vil en udspaltning få for selskabet?
2) De forskellige retninger,

og hvil-

der ridses op i det følgende, er ikke
at forstå som båse, hvor hvert medlem klart kan placeres, men

som mulige "rene" positioner, hvorimellem de fleste svinger.
3) Gennemgangen er og kan ikke være neutral. Steen bekendte sig som

tilhænger af en politisk tilgang, og dette ville naturligvis
præge hans fremstilling.

4) Gennemgangen vil samtidig tjene som begrundelse for seminarpro-
grammet og de tekster, der er taget frem til diskussion.

5) De forskellige retninger er følgende:

a) Den traditionelle akademiske tilgang.



b) Den teoretiske tilgang.

c) Den politiske tilgang.

d) Den umiddelbart ideologiske tilgang (hvor der næppe kan ta-

les om forskningsstrategi).

Den traditionelle akademiske tilgang (eller den empiriske tilgang,

eller den empirisk-hermeneutiske, dvs. den tilgangsvinkel, der hav-

de været grundlaget for samtlige tilstedeværendes uddannelse).

Målsætning: Kortlægning af det tilfældigt valgte emneområde. For-

målet med emnevalg og kortlægning er af privat karakter og er uden

betydning i selve forskningssammenhængen. Akkumulation af viden

for denne videns egen skyld.

Emnet: er givet på forhånd i og med kildematerialet, som dermed er

udgangspunktet. Emnevalget behøves følgeligt ikke at motiveres nær-

mere. Arbejderbevægelsen kan forstås som den arbejderbevægelse,

kilderne selv taler om, dvs. i hovedsagen organisationernes ogpar-

tiernes arbejderbevægelser. Emnet opfattes ikke som del af en hel-

hed, og kan derfor forstås udfra sig selv. Hvis en større helhed

trækkes ind i undersøgelsen , sker det fordi kilderne (tilfældig-

vis) peger på behovet herfor. Man forstår samfundet udfra arbejder-

bevægelsen
-

og ikke omvendt.

Metode: Den samlede fremstilling af arbejderbevægelsens historie

foretages ved en sammenstilling af enkeltundersøgelser (Bogbindere

syntesen). Detailundersøgelsens registrering og bearbejdelse af

kildematerialet er primær i forhold til en eventuel teoretisk bear-

bejdelse af emnet (induktiv metode). Beskrivelse mere end for-

klaring.

Problemer: Ingen virkelig forklaring pga. autonomien, atomiserin-

gen og overfladebeskrivelsen. Ved detail-specialiseringen afskæ;

rer man sig fra de genuine forklaringer.

DEBAT: Niels Finn Christiansen, Gunnar Olofsson og Uffe Østergård

påpegede, at indlægget ikke tilgodeså den moderne social-

historisk/sociologiske tilgangsvinkel af borgerlig obser-

vans. At denne retning endnu ikke var synderligt udviklet

i Danmark var en institutionel tilfældighedr men Steen hav-

de ikke taget hensyn til udviklingen i fx. amerikansk histo-

rieskrivning. Den moderne borgerlige forskning opererer og-

så med et totalitetsbegreb.

Steen erkendte, at fremstillingen ikke tilgodeså dette, og

at den naturligvis i sin forenkling var karrikeret, men han

fandt, at den hvad Danmark angik ikke var uforsvarlig. Han



medgav Henning Grelle, at borgerlig historieskrivning na-

turligvis også vil kunne udtrykke en politisk tilgang, men

denne vil ofte kollidere med den borgerlige videnskabs krav

(jvf. Socialdemokratiets "farvede" partihistorier overfor

Henry Bruuns "objektive" bidrag til arbejderbevægelsens hi-

storie). Jens Engberg afviste, at den traditionelle histo-

rikers emnevalg skulle være fuldstændig tilfældigt og kil-

destyret. Det var hensigten med undersøgelsen, der betinge-
de forskellen mellem den empiriske og den politiske tilgang.
Jens Christensen fremførte, at Steens indlæg måtte betrag-
tes som en beskrivelse af den hermeneutiske tilgang i mod-

sætning til den systempolitiske.

Den teoretiske tilgang (kapitallogikken). Generelt fandt Steen den

danske tradition for at anvende teoretiske tilgangsvinkler til hi-

storiske undersøgelser uhyre primitiv.

Målsætningen for kapitallogikken var oprindeligt kritik af den po-

litiske økonomi, altså politisk. Tendenser i Danmark og Tyskland
til blot og bar demonstration af og fuldkommengørelse af teorien

(teori for teoriens egen skyld).
Emne: Kapitalismens, herunder arbejderklassens, mere end arbejder-
bevægelsens historie. I ekstreme tilfælde anses denne for uinteres-
sant. Kapitalkredsløbets egne økonomiske modsigelser, ikke klasse-

kampen, er det centrale moment i historien, hvorudfra en revolu-

tionsteori deduceres. Enkeltemner, også under arbejderbevægelsens
historie, kan kun begribes under den totalitet, som udgøres af ka-

pitalkredsløbet. Teorien udpeger det interessante kildemateriale,
dvs. etablerer objektet. De fordrejede overfladeformer indebærer,
at kildematerialet ikke skal fortolkes, men omtolkes, da det er et

produkt af en fordrejet bevidsthed.

Metode: Forskning-fremstilling, navnlig fremstilling. Deduktion
fra det abstrakte til det konkrete. l., 2. og 3. niveau - fra den
almene kapital over enkeltkapitaler til det konkrete. Eksempel: Ar-

bejderklassen bestemmes såvel objektivt (fx. produktivt-uproduk-
tivt arbejde) som subjektivt (diverse fetisch-former). Arbejderbe-
vægelsens historie som eksempelsamling. Begrebet realanalyse, hvor

kapitallogikken anvendes på et konkret forløb (jvf. Jens Brinch).
Problemer: Økonomisme (en alt for hårdhændet anvendelse af tvin-

gende økonomiske rammer medfører, at der ikke bliver plads til at

erkende, at andre fænomener kan have en determinerende betydning),



ahistorisk betragtningsmåde (når fx.Ole Marquardt opstiller sin

krisecyklus-model og i tilfældig orden henter eksempler ind fra

alle de forskellige, historisk kendte krisecykler, eller når land-

boreformerne parallelliseres med moderne overgange mellem agrar-

og industrisamfund), problemet vedr. indikatorerne og overgangen

til 3. niveau (hvorledes kan vi skelne mellem væsentlige og uvæ-

sentlige overfladefænomener?).

Forskellige retninger: Tysk og dansk kapitallogik (Schanz og Mar-

quardt erkender i deres arbejder visse grænser for kapitallogikkens

rækkevidde, mens tyskerne - iflg. Schanz - er mindre tilbøjelige

hertil). Sekulær tendens (historien udvikler sig jævnt fremadskri-

dende fra kapitalismens gennembrud til den revolutionære situation),

konjunkturtendens (kapitalismen udvikler sig cyklisk med latente

revolutionære situationer undervejs).

DEBAT:

Gert Poulsen fandt, at indlægget var en karrikatur, som ikke ram-

te kapitallogikken. Kapitalakkumulationen måtte med i betragtning.

Uffe Østergård mente, at det var en forgrovning at hævde, at kapi-

tallogikkens tilhængere mener at kunne uddeducere helt specifikke

historiske situationer. Dette ville Steen ikke benægte, og han an-

så iøvrigt en kapitallogisk tilgang for nødvendig, men ikke til-

strækkelig.

Den politiske tilgang.
Formål: At producere bidrag til den aktuelle og fremtidige klasse-

kamp - altså ikke et privat formål. Skal tjene dels til alminde-

lig bevidsthedsgørelse (i form af en informativ beretning om klas-

sekampens historie) og dels til opsamling og bearbejdelse af erfa-

ringerne fra klassekampen (en "lærebog i klassekamp", bl.a. for at

man kan undgå at gentage dumhederne). Arbejderbevægelsens historie

som læreproces. Dvs. den indsats, man som socialist kan udøve, når

man nu engang er bogligt uddannet.

DEBAT:

På Jens Engbergs spørgsmål om, hvordan læreprocessen egentlig kun-

ne fungere, hvordan det var muligt at lære af tidligere fejltagel-

ser, pegede Steen på de tilfælde, hvor grupper har troet at kunne

etablere ikke-kapitalistiske enklaver i et kapitalistisk samfund

(ex.: Frøstruplejren), men hvor de kapitalistiske strukturer var

trængt ned (og måtte gøre det) i den revolutionære kreds.

På Gerd Callesens spørgsmål bekræftede Steen, at det var de intel-
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lektuelles målsætning, han havde udviklet. De intellektuelle hav-

de betydning i klassekampen, da videnskabelige analyser var nød-

vendige ved fastlæggelsen af den politiske strategi, altså også
hos partilederne.

Steen medgav Vagn Oluf Nielsen, at ideen om en lærebog i klasse-

kamp ikke var forenlig med vurderingen, at de historiske begiven-
heder kun kan forstås i deres konkrete sammenhæng (hvilket fx. Ib

Nørlund overså i "Det knager .."). Historiske erfaringer kan ikke

umiddelbart overføres til den aktuelle situation.

Emne: Klassekampen, dvs. primært (p.g.a. det politiske aspekt) ar-

bejderbevægelsens historie er overhovedet det centrale felt. Denne

forstås indenfor det borgerlige samfunds konkrete, historiske hel-

hed (den tids- og stedbestemte klassestruktur i modsætning til

kapitalkredsløbets abstrakte totalitet). Også kapitaleksterne fak-

torer (som ikke kan uddeduceres logisk) spiller her en væsentlig
rolle (ex.: arbejderklassen - at arbejderklassen er revolutionær,
er man ikke i stand til at udlede kapitallogisk. Kategorien “løn-

arbejde” indebærer ikke entydigt kategorien "revolutionær"). De

enkeltemner, man tager op, udpeges ikke af teorien så meget som

af den historiske aktualitet.

Metode: Historisk forskning og fremstilling under anvendelse af

(men ikke deducerende ud fra) kritikken af den politiske økonomi.

Forskningen og fremstillingen adskiller sig fra borgerlig do. ved

den politiske indfaldsvinkel, desuden ved kritpoløkken. Klassebe-

grebet er overordnet. Klassen er den overordnede kategori i sam-

fundshelheden, som kapitalen er det i kapitallogikkens totalitet.
Men denne abstrakte kapitallogiks medium og virkelighed er det kon-

krete samfund, dvs. klassekampen mellem konkrete individer (poli-
tikken som forudsætning for økonomien). Konjunkturforløbet er be-

stemt af klassekampen. Den konkrete klassekamp bestemmer, om der
kommer en krise eller ikke.

DE BAT :

Gert Poulsen fandt, at dette kunne føre frem til vurderingen, at

en reformistisk arbejderbevægelse ville kunne etablere det krise-

fri, kapitalistiske samfund, hvilket Steen benægtede.
Problemer: Moralisme (fx. udfra sin bagkloge position at fordømme

aktørernes manglende sans for at udnytte de foreliggende mulighe-
der rigtigt). Teorien må stå selvstændigt og ikke blive et legiti-
merende halehæng til den aktuelle politiks praksis. At undgå iden-

tifikation af klasse og organisation (for Steen er det den organi-



serede (revolutionært bevidste) arbejder, der er relevant, ikke

den ubevidste arbejderklasses afspejling af det kapitalistiske sam-

fund). Forsømmelse af det teoretiske arbejde (kritikken af den

politiske økonomi må under alle omstændigheder inddrages). Skema-

tisme (histomat - klassebegrebet). Klassebegrebet er ikke uproble-

matisk, det må bestemmes mere differentieret, analyseres udfra den

kapitalistiske virkelighed. Manipulation af kildematerialet er en

risiko, som fx. Roth desværre gør sig skyldig i.

Konklusion: Nødvendigheden af kritikken af den politiske Økonomi

og af forbindelsen til praksis. Derfor er det nok tvivlsomt, om

man kan enes om en syntese.

Den afsluttende debat førtes ret ustruktureret mellem kl. 22 og

23, hvorfor referatet absolut ikke er udtømmende.

Gert Poulsen betvivlede, at klassekampens historie eller lære kun-

ne være brugbar i den specifikke, aktuelt politiske situation, men

fandt dens værdi i det bevidsthedsskabende. Jens Christensen fandt

dog kendskabet til de historiske forudsætninger nødvendigt af præ-

ciseringshensyn ved analysen af den aktuelle situation. Erik Chri-

stensen mente, at Steens signalementer af hhv. den traditionelle

og den teoretiske tilgang var for forenklede og karrikerede, mens

den politiske tilgang blev præsenteret mere nuanceret. Han havde

bemærket, at Steen faktisk indoptog begge de første tilgangsvink-

ler i sin egen position, selv om han placerede sig i den tredie.

Dette erkendte Steen: Kildekritikken er uomgængelig i undersøgel-

sen af kapitaleksterne fænomener. Det er det politiske indhold,

der konstituerer forskellen mellem en borgerlig og en marxistisk

videnskablighed.

Jens Engberg fandt, at det opprioriterede politiske standpunkt

måtte stille historikeren overfor nogle svare problemer. Burde

vedkommende ikke enten udføre en mere umiddelbart virkende indsats

i klassekampen eller (2) manipulere lidt i ny og næ i sagens tje-

neste. I øvrigt var det et problem, at stort set hele kildemateri-

alet var skabt af politiske modstandere.

Heinz Joachim Schröder argumenterede for nødvendigheden af at tage

udgangspunktet i en analyse af den objektive side, kapitalforhol-

dene, før man kunne gå videre med den politiske undersøgelse. Steen

fastholdt hertil, at det ikke var muligt at forstå (den konkrete)

kapitalismens historie, hvis man ikke forstod klassekampens og ar-

bejderbevægelsens historie. I sidste instans var det nok økonomien

der determinerede politikken, men i de konkrete situationer var
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der tale om et dialektisk forhold, hvor politikken tit var en

forudsætning for økonomien.

Torben Andersen fandt det positivt, at man i den afsluttende dis-

kussion havde bevæget sig bort fra de fastlåste og karrikerede po-

sitiOnsbeskrivelser til en debat om de forskellige tilgangsvink-

lers begrænsninger.

2. session lørdag d. 12/4 kl. 9.30.

Diskussion af Ole Marquardts (O.M.) bog: Konjunkturforløb og klas-

sebevidsthed, som et eksempel på den kapitallogiske tilgangsvinkel.

Indleder: Uffe Østergaard (U.Ø.)

U.Ø. indledte med at præcisere hvad han mente var formålet med dis-

kussionen af O.M.'s fremstilling. U.Ø. mente ikke at diskussionen

skulle dreje sig om hvorvidt O.M.'s bog var god eller dårlig i dens

eksakte form, men han mente, at bogen skulle give anledning til en

metodisk diskussion af et centralt emne.

U.Ø, ønskede først at bestemme det nyttige ved den foreliggende

fremstilling. Han fandt, at den var en væsentlig teoretisk afkla-

ring af en konjunkturel forståelse af den marx'ske teori. O.M. hav-

de forsøgt at beskæftige sig med kapitalismens historie på et ab-

straktionsniveau, som ikke var defineret, men som var antydet indi-

rekte, idet han udelukkende Ville undersøge de eksklusivt materiel-

le faktorers betydning for dannelsen af en radikal oppositionel ar-

bejderbevidsthed. U.Ø. belyste dette ud fra et citat fra bogen

"f.eks. ser jeg bort fra vigtige faktorer som betydningen af et re-

volutionært partis arbejde, fra politisk arbejderuddannelse, og

fra etableringen af en såkaldt proletarisk offentlighed". (5.10)

U.Ø. understregede, at bogen altså ikke var en analyse af den fore-

liggende virkelighed og heller ikke en fremstilling af kapitalis-
mens historie. Den var heller ikke en fremstilling af bevidstheden

hos arbejderklassen, men den var en afklaring af nogle vigtige e-

lementer, som indgik i denne og det fandt U.Ø. var kvaliteten ved

bogen.

Men på trods af denne positive hensigt havde bogen en intention om

at beskrive den foreliggende virkelighed, og som et bidrag til be-

skrivelsen af denne, mente U.Ø. at man måtte kritisere den. Bl.a.

sluttede O.M.

hed og udskilte strategier for det politiske arbejde. På dette

flere steder i bogen til den foreliggende virkelig-

punkt mente U.Ø., at den direkte var politisk farlig, idet den der-

med virkede demobiliserende. En fremstilling som denne kunne altså
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på den ene side være betydningsfuld og på den anden side farlig.

U.Ø. gav en række eksempler på hvor O.M. via analysen af den ma-

terielt bestemte klassebevidsthed foretog springet til den fore-

liggende virkelighed. Dette spring viste sig klarest i slutningen
af bogen, hvor O.M. forklarede Virkeligheden uden at have inddra-

get elementer som det revolutionære partis arbejde, arbejderud-

dannelse osv., altså hvad O.M. i sin indledning ikke havde ind-

draget i sin analyse. U.Ø. konluderede, at selv om bogen var teo-

retisk stringent, så var den ikke stærkere end det materiale, der

indgik i den.

Afsluttende mente U.Ø. endvidere at O.M. havde et meget løst for-

hold til empirisk materiale. Efter U.Ø.'s mening hang dette sammen

med, at det empiriske materiale indgik som illustration af en te-

oretisk pointe. U.Ø. anså det dog for Videnskabeligt forsvarligt

at arbejde på en sådan måde. En empirisk detailkritik var imidler-

tid nødvendig, når O.M. sluttede til den historiske virkelighed

og her begik O.M. tre fejl. 1) Ud fra en forståelse af kapitalis-

mens historie, som karakteriseredes af identiske konjunkturcykler,

hentede O.M. illustrationsmateriale ind fra hele kapitalismens hi-

storie. F.eks. blandede han revisionismedebatten i SPD med et da-

tamateriale fra Tyskland i 1960'erne. 2) Dårlig anvendelse af det

statistiske materiale. 3) O.M.'s tiltro til SOFI's interviews var

meget naiv. Han opfattede det som marxistisk empiri. U.Ø. mente

endvidere, at der var tendenser til at erstatte empiri med teori,

og han understregede faren ved udelukkende teoretiske undersøgel-

ser, der tog magten fra forfatteren.

Diskussion

Gunnar Olofsson ønskede at uddybe O.M.'s 3. fejltagelse, nemlig

anvendelsen af interviews. O.M. udtrykte sit metodiske udgangs-

punkt 5.8. "skal man sige noget konkret om arbejdernes forhold til

kapitalismen og det kapitalistiske samfund, må man spørge dem selv".

Dermed gik O.M. ud fra.en.ideolOgi om organiseringens former i sub-

jektive individuelle termer. O.M. undersøgte kun den subjektive

bevidsthed, han så ikke på medierende faktorer og objektive for-

hold.

Uffe Østergaard var enig heri. Han mente ikke, at man kunne anven-

de masseinterviews fordi disse ikke gav en tilstrækkelig viden.

De måtte suppleres eller erstattes af andre sociologiske metoder.

Det måtte være kvalitative undersøgelser frem for kvantitative.

Gunnar Olofsson understregede at selv kvalitative undersøgelser

også beskæftigede sig med subjektiv bevidsthed. Man måtte gå ud
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fra de materielle faktorer.

Jens Engberg mente, at man måtte være varsom med anvendelsen af

interviews. l) arbejderne svarede på spørgsmål formuleret af an-

dre. 2) Man fik ikke ærlige svar, fordi situationen ikke var rea-

listisk (interviewsituationen) 3) Interviewteknikken kunne maxi-

malt hjælpe samtidshistorikerne, medmindre man som O.M. mente at

kunne slutte bagud i tiden.

Erik Christensen ville kritisere O.M. på to punkter. En kritik in-

den for O.M.'s forståelsesunivers, og en kritik af selve hans u-

nivers. O.M. gik ud fra en kapitallogisk tilgangsvinkel, men han

forstod ikke de bevidsthedsmæssige implikationer i en almen kapi-

talanalyse. O.M. anvendte problematiske udtryk som revenubevidst-

hed, overfladebevidsthed og kapitalaffirmativ. O.M.'s bevidstheds-

begreb var ikke stringent, bl.a. antog han udtrykket socialpart-

nerbevidsthed, som et ikke modsætningsfyldt begreb. Af en almen

kapitalanalyse kunne man netop udlede en modsætningsfyldt bevidst-

hed, men det gjorde O.M. ikke. Men hvoraf skulle man udlede be-

vidstheden, der gav indsigt i kapitalforholdet? O.M. kom ind på

produktionsprocessen, men der var ikke nogen stringent udledning
af bevidstheden som modsætningsfyldt. Der var ligeledes en tendens

hos O.M. at forstå den kapitalistiske udvikling som mindre motsæt-

ningsfuld end den var. O.M. mente, at arbejderne handlede kapital-
affirmativt undtagen i kriser og dermed havde en kapitalaffirma-
tiv bevidsthed i prosperitetsperioder, men det var en modsætnings-
fyldt bevidsthed selv om den ikke brød med kapitalismen. O.M.'s

bevidsthedsmæssige udledninger kunne anvendes, men man måtte hol-

de sig den analytiske og begrænsede værdi for øje.
Niels Finn Christiansen var enig med Erik. Det var vigtigt at frem-

hæve det modsætningsfyldte i kapitalismen. På den ene side opfat-
telsen af lønarbejde/kapitalforholdet som et komplementært forhold

over for opfattelsen af dette forhold som et antagonistisk forhold.
Hele arbejderklassens/bevægelsens udvikling var en historie om

hvordan disse to opfattelser brydes og manifesteredes i praksis.
›

De slog igennem arbejderklassens organisations- og kampformer. Det

var ikke tilfældigt, at der i lange faser af kapitalismens histo-

rie eksisterede/eksisterer en borgerlig arbejderbevægelse, som net-

op opererede med den komplementære opfattelse. Samtidig opererer

en anden arbejderbevægelse, som opfattede forholdet som antagoni-
stisk.

Uffe Østergaard anså det der var blevet sagt for vigtigt. Han op-
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fattede arbejderklassen som både komplementær og antagonistisk til

kapitalen. Det var forskellige situationer der afgjorde om arbej-

derne forholdt sig til det ene fremfor det andet. F.eks. mente 0.

M., at arbejderne forholdt sig affirmativt i prosperiteten, mens

de i kriser stillede sig potentielt negerende. Dette var en grov

måde at se tingene på og det var at tabe kortene på gulvet hvis

man som O.M. anså det for en historisk tilfældighed, om det blev

en facistisk eller en socialistisk løsning på krisen.

Erik Christensen betegnede O.M.'s bog som en slags klassekamp på

formler.

Gerd Callesen kunne ikke se noget væsentligt i bogen og kritisere-

de den for at være ukorrekt og ahistorisk.

Erik Christensen gentog, at bogen var et væsentligt forsøg på at

udlede bevidsthedsformer ud af kapitallogikken, men at det ikke

var gjort tilstrækkeligt fyldestgørende. Men bogens klargøring

vedr. revisionismedebatten var nyttig. Det var en ny tilgang til

forståelsen af revisionismen med kategorien "den samfundsgivne

socialpartnerbevidsthed".

Steen Busck anså denne tilgangsvinkel for vigtig og den måtte ind-

drages i studiet af arbejderbevægelsens historie. Man må forsøge

den teoretiske analyse af bevidstheden, før man kan skrive histo-

rie.

Niels Finn Christiansen afrundede debatten og understregede at det

var vigtigt at konkretisere anvendelsen af kapitallogikken og

dermed finde ud af hvor langt vi kunne være med og hvor vi stod

af. I denne forbindelse spurgte han Torben Andersen, der netop

havde arbejdet med disse problemer i forbindelse med specialeskriv-

ning om arbejderkonflikten i 1925, om han ville fremlægge nogle

synspunkter og erfaringer fra dette arbejde. Da Torben ver ufor-

beredt, besluttedes det at holde en kort pause.

Torben Andersens indlæg

Efter pausen redegjorde Torben Andersen for dele at sit speciale,

der var et eksempel på en realanalyse. Torben mente, at det kunne

bringe diskussionen ind på en anden bane, end den hidtidige, der

havde drejet sig om mere generelle teorier.

Specialet, der drejede sig om arbejdskonflikten i 1925, især med

henblik på statens forhold til denne, var delt op i to hovedaf-

snit: en temmelig lang historisk og teoretisk indledning, og en

analyse af begivenhederne i foråret 1925. Den første del indeholdt
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et konkret eksempel på hvorledes teori og empiri kunne forbindes

og derfor blev vægten lagt på dette afsnit, mens det konkrete be-

givenhedsforløb i 1925 ikke havde den store interesse for denne

diskussion.

Et hovedproblem i arbejdet med specialet havde været spørgsmå-

let om hvorledes man i skildringen af en periode (i dette tilfæl-

de op til 1925) kunne fremstille denne på en sådan måde, at hver-

ken kapitalismens fundamentale strukturer, eller det konkrete kro-

nologiske forløb gik tabt.

Torben, der understregede, at han ikke anså sin løsning for en

universelt anvendelig fremstillingsmâde, havde fremstillet baggrun-

den for konflikten i 1925 på en måde, der skematisk kunne opstil-

les således:

F remstill ingen

........................................................................... ..

Stat og klassekamp

Sammenkædnin af

p_roduktionsmäer
tIl samfundsformationTeOriplan

i

i

Den
danske
arbejderklasse
og
staten

Klassekamp
og

lønkamp
1918

-

1924

....................... .. v
N m

Verdensmafkedet . 9.'
n

g
25 §' 32 3

.............. .

'
_"' 4... c

;3 så åg 8
. . . >>> 8" E .å

Den kapjtallstlske ge 9.4 3-0 "-

produktlonsmåde ME 'tå-E 5
0% 28 m3 *4

Tidplan 1918 1921 1924 1925

Skemaet skulle forstås på den måde, at efter en fremstilling af

det grundlæggende i kapitalforholdet ("Den kap. produktionsmåde") ,

skildredes disse grundlæggende træks udvikling oglbevægelse frem

til 1918. Derefter bestemtes "verdensmarkedet" teoretisk, og

Danmarks placering i- og afhængighed af dette verdensmarked skil-
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dredes konkret frem til 1921. På denne måde fremdeles, indtil alle

strukturbestemte og erfaringsbestemte forudsætninger for konflik-

ten i 1925 var fremdragne og skildret i deres sammenhæng.

Fremstillingsformens fordele skulle være, at "teori" og "empiri"

kunne kombineres, udet at der blev "gjort vold" på nogen af delene.

De teoretiske afsnit skulle kunne læses i sammenhæng, og i sig

selv give mening, på den måde at hvert enkelt teoretisk afsnit

forudsatte- og byggede videre på de foregående afsnit. Ligeledes

kunne de empiriske afsnit læses alene, og man ville da få et ind-

tryk af det konkrete, kronologiske forløb, dog på en sådan måde,

at kapitalforholdets grundlæggende bestemmelser ville være at føl-

ge længst tilbage i tiden, mens de mere unikke forhold først ville

blive draget ind senere. Torben kunne derfor ikke tilslutte sig

Uffe Østergaards opfattelse: at det overordnede princip var det

kronologiske, ifølge denne fremstillingsform. Ifølge Torben havde

teorien bestemt udvælgelsen af det empiriske materiale i lige så

høj grad, som de kronologiske begivenheder havde bestemt den teo-

retiske udvikling, der fandtes i specialet.

Jens Engberg ville vide om rækkefølgen i "Teoriplan" kunne ændres.

Dette kunne Torben godt forestille sig, og han kom i den forbin-

delse ind på det "valg" han havde foretaget, ved at skubbe begre-

bet "klassekamp" relativt langt hen i fremstillingen. Han indrøm-

mede, at det kunne se ud som om han havde nedprioriteret dette

fundamentale karakteristikum ved den kapitalistiske produktions-

måde. Dette var ikke meningen, men_da specialets objekt ikke var

de revolutionære bevægelser, men derimod den - på det tidspunkt

totalt dominerende - reformistiskearbejderbevægelse, havde han fun-

det det historisk mest "fornuftigt" at tage udgangspunkt i kapi-

talens valorisering, for derigennem at skildre de rammer kapitalen

satte for reformisternes muligheder og krav. Klassekampen var imid-

lertid en bestemmelse, der hørte hjemme iblandt de grundlæggende

i kapitalforholdet, og kunne derfor principielt flyttes frem til

fremstillingens begyndelse.

I den forbindelse henviste han til en definition af "Kapital", som

han implicit havde arbejdet med i specialet, nemlig:

Et udbytningsforhold/valoriseringsforhold, der gennem klassekam-

pen/lønkampen reproducerer sig selv, (sålænge det ikke afskaffes);

hvor klassekampen/lønkampens konkrete resultat betyder at det re-

producerede udbytningsforhold hele tiden ændrer form. Denne defi-

nition ligestillede klassekamp/lønkamp og udbytning/valorisering
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T__________________

i fremstillingen.

Heinz Joachim Schröder kritiserede definitionen for at udskille

lønkampen som "ikke klassekamp", hvad Torben hævdede ikke var me-

ningen, men iøvrigt indrømmede var en "fejl" i definitionen, som

han forklarede ved igen at henvise til specialets objekt: den re-

formistiske arbejderbevægelse.

Erik Christensen ville vide hvad man konkret skulle forstå ved

"reproduktion af udbytningsforholdet i en ændret form, og Torben

henviste da til kampen mellem kapital og lønarbejde i tiden 1918 -

1920, som han hævdede havde ændret udbytnings- og valoriserings-
betingelserne for den danske kapital så kraftigt, uden dog at op-

hæve det, at man ikke umiddelbart kunne sammenligne kapitalens

betingelser i f.eks. 1914 med de tilsvarende i 1925.

Vagn Oluf Nielsen ville høre om dette var “kapitallogik", hvilket

Torben ikke umiddelbart troede, hvorefter V.O.N. påpegede at den-

ne fremstillingsmåde gav indtryk af et dialektisk forhold mellem

teori og empiri, i modsætning til rent kapitallogiske fremstillin-

ger.

På trods af sit fortsæt om ikke at komme ind på de konkrete begi-
venheder i 1925, "forvildede" Torben sig alligevel ind på dette

område, hvilket medførte en længere diskussion om selve konflikten,
dens forløb og betydning.

3. session lørdag d. 12/4. kl. 14.30.

Diskussion af K.H. Roths politiske tilgansvinkel med udgangspunkt
i kapitlet "Der Boom" fra bogen "Die "andere" Arbeiterbewegung".
Endleder: Jens Christensen:

'

Allerede i bogens fulde titel "Die "anders" Arbeiterbewegung und

die Entwicklung der kapitalistischen Repression) antydes de cen-

trale elementer i Roths tilgangsvinkel. Han sondrer mellem (revo-

lutionære) massearbejdere og (reformistiske) faglærte arbejdere,
af hvilke den sidste gruppe tendentielt er i forsvinden. Roth skri-

ver ud fra et "arbejderstandpunkt" som Jens med et citat fra det

udsendte papir af Hans Jørn Nielsen gav følgende definition:

"Arbejderstandpunkt: det betyder at give afkald på ethvert gi-
vet fortolkningsskema, på enhver bekvem og fiks floskel fra et

stivnet kapitalbegreb. Arbejderstandpunkt forudsætter en aner-

kendelse af, at for den historiske analyse af kapitalismen er

den konkrete konfrontation mellem arbejde og kapital afgørende;
at der består en central sammenhæng mellem klassesammensætnin-

gen i udbytningsprocessen og arbejdernes kampformer. Ud fra
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denne sammenhæng stiller den kæmpende klasse igen og igen spørgs-

målet om blokering af den kapitalistiske udvikling og om over-

gangen til opstand, ligesom den igen og igen besvarer spørgsmå-

let. For arbejderstandpunkt er de for tiden så hedt diskuterede

teorier om partiopbygning fra oven og nedefter eller nedefra

og opefter absolut uinteresssante. For arbejderstandpunkt tæl-

ler kun det, som må tilegnes af de aktuelle klassekonflikter og

deres historiske former som udgangspunkt for at kunne angribe

merværdiens despotiske maskineri, som det eksisterer i dag, så

effektivt og hurtigt som muligt for at ændre det radikalt (aus

den Angels zu heben)".
'

Den historiske udvikling bestemmes af klassernes praksis, og det

er arbejderklassens anagonistiske praksis, der bestemmer, hvorle-

des kapitallogikken konkret virkeliggøres. Produktionsprocessens

udvikling er central. Kapitalistklassen handler bevidst via repres-

sion, rationalisering og splittelsesforsøg på at fastholde en dis-

ciplineret arbejderklasse. Indenfor denne opererer Roth ikke med

en avantgarde overfor en ubevidst masse, men tager fremstillings-

mæssigt sit udgangspunkt i den "anden" arbejderbevægelse, samle-

båndsarbejderne og andre parialag.

Kapitlet "Der Boom" demonstrerer hans metode. Boom'ets betingel-

ser er en spaltning af arbejderklassen. Fagarbejderne stilles over-

for først samlebåndsarbejderne, siden østtyske flygtninge og frem-

medarbejdere. Produktionsprocesændringerne sker i en bevidst of-

fensiv fra kapitalisterne for at imødegå ændringer i arbejderklas-

sens sammensætning. Også de teknologiske ændringer er iflg. Roth

(i modsætning til kommunisternes opfattelse) et led i kapitali-

sternes disciplinering af arbejderne.

Det positive ved Roths fremgangsmåde i forhold til en kapitallo-

gisk er dens mere præcise bestemmelse af klassemodsætningerne på

grundlag af reale forhold. Såvel arbejder- som kapitalistklasse

kan bestemmes som agerende subjekter, og man får opsamlet klasse-

kampens erfaringer.

Men der er mange negative sider. Bogen er tilsyneladende veldoku-

menteret, men Erhard Lucas har i en anmeldelse påvist, at anvendel-

sen af kilderne er meget problematisk. Kilderne drejes, så de pas-

ser til tesen. Tesen er meget autoritær og afprøves ikke tilstræk-

kelig kritisk. Sammenhængenêpræsenteres uproblematisk, som når

massearbejderen fremstilles principielt og alment som revolutio-

nær, og når kapitalistklassen fremstilles som homogen og bevidst
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strategisk arbejdende. Roth problematiserer heller ikke, at hans

fremstilling er begrænset til selve produktionsprocessen
- det er

kun en afgrænset del af arbejderklassen og af virkeligheden,.der

behandles.

Diskussion:

Gerd Callesen ønskede at vide, hvordan Roth belægger dels forskel-

len mellem massearbejderen og fagarbejderen dels den generelle på-

stand om massearbejderens revolutionære indstilling. Jens C. sva-

rede, at fagarbejderens revisionisme blev begrundet historisk ved,

at fagarbejderen fra industrialiseringens opkomst blev behandlet

pænt af kapitalen. Den tyske fagarbejder identificerede sig følge-

ligt med produktionsprocessen, følte sig som (styrende) subjekt

overfor maskinerne, havde meningsfyldt arbejde og opnåede faktisk

opfyldelse af reformkrav. Massearbejderen følte sig derimod som

(styret) objekt overfor maskinerne, og radikalismen skyldtes me-

ningsløsheden. Massearbejderen var rodløs i forhold til de tradi-

tionelle organisationer.

Jens Engberg fandt begrundelsen for distinktionen i, at massear-

bejderen ikke havde andet at miste end sine lænker, mens fagarbej-

deren kunne tabe sin uddannelses privilegier. Men i første genera-

tion ville den proletariserede arbejder være hyllet i den borger-

lige ideologi, så det revolutionære potentiale ville først kunne

gøre sig gældende i 2. generation.

Uffe Østergaard savnede distinktionen mellem en militant revolu-

tionær bevidsthed og en almindelig antikapitalistisk indstilling.

Vagn Oluf Nielsen betvivlede, at den russiske revolution gennem-

førtes af "den anden arbejderbevægelse".

Jens C. medgav, at Roths revolutionære placering af arbejderklas-
sens bestanddele var problematisk, men mente ikke, at fejlene kun-

ne diskvalificere det rigtige i tilgangsvinklen: at focusere på

produktionsprocessen og en bevidst kapitalistklasses splittelses-

strategi med henblik på fastholdelsen af en disciplineret arbej-

derklasse.
_

Steen Busck mente, det var tvivlsomt, om Roth-perspektivet ville

være frugtbart ved undersøgelser af dansk arbejderbevægelses histo-

rie. Det var meget specifikt tysk, og der var noget feudalt/ana-

kronistisk ved Tyskland, der forhindrede analoge betragtningsmåder.

Der var heller ikke i Danmark massearbejdere i samme udstrækning.

Metoden indebar risici for at føre til banale spontanitets- og kon-

spirationsteorier.
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Flemming Hemmersam fandt hos Roth spor af en reaktion mod den de-

terminisme, der kunne ligge i kapitallogikkens påvisning af social-

partnerskabets reformismeskabende betydning. Opspaltningen af ar-

bejderklassen giver grundlag for et politisk værdifuldt håb om ek-

sistensen af et revolutionært potentiel.

Niels Finn Christiansen syntes, der var elementer af en perverte-

ret arbejderaristokratitese. Hvad var de politiske konsekvenser?

Hvor var historikerens rolle?

Jens C. savnede også forståelse for, at kapitalen må handle, som

den gør, når der ikke er mulighed for akkumulation. Roth efterlod

indtrykket, at kapitalen blot svarede på pres fra arbejderne.

Uffe Ø. fandt det værdifuldt, at Roth havde fundet frem til et nyt

kildemateriale til belysning af den passive antikapitalisme: syge-

dage, arbejdspladskriminalitet, slow down-aktioner. Hertil undrede

Gerd C. sig over, at disse protestsymptomer forsvandt i arbejdsløs-

hedsperioder, hvor utilfredsheden skulle være størst. Roth stod

forenirandgruppeteori, som han måtte afvise. Det er arbejderklas-

sens kærne, ikke pjalteproletarerne, der er afgørende. Uniprint-

og Politiken-aktionerne viste, at det er de faglærte arbejdere,

der er i bevægelse. Trods Roths benægtelse er arbejderstandpunk-

tet kun et fortolkningsskema. Man må specielt i Danmark focusere

på organisationerne. Den høje organiseringsprocent tyder med visse

forbehold på en udbredt indstilling til at handle kollektivt.

Jens C. mente ikke, at der var noget politisk bevidsthedsgørende

i fagforeningerne, snarere noget pacificerende. For Steen B. måtte

udgangspunktet for en diskussion af organisationsformerne være en

forestilling om, hvad arbejderklassens stilling er. Dobbeltheden

må afspejle sig i organisationerne.

Niels Finn C. fandt de udtrykte modsætninger begrundet i diverge-

rende vurderinger af den aktuelle politiske strategi, hvilket blo-

kerede for en totalopfattelse.

Jens C. syntes, at det af praktiske grunde var både rimeligt og

frugtbart at indlede et studium indenfor arbejderbevægelsens hi-

storie med det lettest tilgængelige, nemlig organisationerne, men

man måtte vogte sig for ikke at blive hængende der, når man under-

søgte klassestruktur. Gerd C. mente, at organisationerne kunne

ses som et udtryk for arbejderklassens bevidsthedsmæssige stade,

men ikke nødvendigvis for dens mål.

Erik Christensen fremførte nødvendigheden af både at bevare over-

blikket over den store sammenhæng og at kunne skelne mellem for-
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skellige niveauer. Steen B. fandt det også nødvendigt at foretage

isolerede analyser, men risikoen var stor ved at fastfryse noget,

som ikke er statisk.

Til sidst nævnte Niels Finn C. som et eksempel på det uhyre van-

skelige ved bevidsthedsbestemmelsen problemerne vedr. arbejderklas-

sens sekundære loyaliteter (parcelhusbevidsthed, fx).

4. session lørdag d. 12/4 kl. 17.00.

Jens Engberg indskrænkede, bl.a. af tidsmæssige grunde sit annon-

cerede oplæg om forskningsstrategiens realisationsmuligheder vedr.

dansk arbejderbevægelses historie til en kort vurdering af de på

seminaret diskuterede tilgangsvinkler. Han skelnede imellem:

1) Ole Marquardts, hvor teorien var det givne udgangspunkt for un-

dersøgelsen, og hvor der kun i ringe grad blev taget hensyn til,

om der foreligger et fyldestgørende empirisk materiale. Evt. bli-

ver tesen illustreret med nogle håndplukkede eksempler fra forskel-

lige tider og situationer. Historikeren med det teoretiske stå-

sted lader sig ikke hæmme af manglende kendskab til det faktisk

foreliggende kildemateriale og holder sig maximalt til det aller

lettest tilgængelige, såsom Marx, Erling Olsen, Engels og Sv.Aa.

Hansen. Det er sørgeligt og et tegn på dovenskab, at teoretikerne

ikke alene undlader at beskæftige sig med det egentlige kildema-

teriale, men ovenikøbet håner dem, der gider.

2) Roths, hvor man med udgangspunkt i en given teori arbejder med

et empirisk materiale og ovenikøbet forsøger at etablere nye kil-

der på traditionelt udokumenterbare områder. Det er dog naturlig-
vis utilstedeligt, hvis kilderne benyttes uvederhæftigt.
3) Torben Andersens dialektiske fremstillingsproces, hvor der un-

derundersøgelsen veksles mellem teoretiske og empiriske tilgangs-
vinkler.

4) De teoriløse empirikeres (som maximalt lader deres undersøgel-
ser udmunde i en teori). De er opdraget til at foragte teoretiker-

nes "ahistoritet" og tror så stærkt på deres empiri, at de endog
finder det betydnigsfuldt at publicere et kildemateriale uformid-

let.

Jens Engberg ønskede at uddrage det positive af alle fire stand-

punkter. Han fandt det værdifuldt, hvis dette kunne medvirke til

etableringen af en fælles forskningsstrategi indenfor SFAH. Han

slog til lyd for en bedre kontakt mellem selskabet og forskningen
- specielt den teoretiske -

og fandt, at empirikerne til nu havde
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præget udgivelserne i for høj grad. Samtidig ønskede han, at sel-

skabet skulle optage en aktiv bevarelsespolitik vedr. kildemate-

rialet, som til stadighed reduceredes ved kassationer og på anden

vis. Han fandt "Meddelelser" formidabelt værdifulde ved deres for-

midling af kendskabet til det eksisterende kildemateriale.

5. session lørdag d. 12/4. kl. 19.30 var afsat til en drøftelse

af selskabets udgivelsespolitik.
1. Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie.

Henning Grelle gav et kort oplæg med henvisning til det af redak-

tionen udsendte papir, hvori tidsskriftets formål præciseredes

som værende dels informativt dels debatskabende. Analyserne måtte

finde plads i andre sammenhænge, men det overvejedes at udbygge

den informerende virksomhed ved at forsyne materialeregistrerin-

gerne af fx. fagforeningsprotokoller med kommentarer om deres ind-

holds karakter og anvendelighed. Endvidere havde redaktionen gjort

sig visse, endnu meget foreløbige tanker om temanumre omkring for-

skellige aspekter, bl.a. om arbejdet med den lokale arbejderbevæ-

gelses historie.

Under diskussionen blev der fra mange sider udtrykt stor tilfreds-

hed med "Meddelelsers" form. Netop dets uprætentiøse karakter af

blandet landhandel var en styrke, men gjorde det samtidig lidt

svært at finde rundt i, hvilket kunne afhjælpes med faste rubrik-

ker. Der var alm. tilslutning til, at registraturerne blev annote-

ret, men kommentarerne behøvede ikke at være gennemarbejdede, auto-

riserende vurderinger, da et sådant krav let ville komme til at

forsinke den hurtige information om eksistensen af materialet.

Ideen om temanumre nødvendiggjorde økonomiske overvejelser, men

der var overvejende sympati for tanken. Sådanne kunne også benyt-

tes til publicering af specialbibliografier og tematiske arkivregi-

straturer af foreløbig karakter.

Uffe Østergaard så gerne, at tidsskriftet udkom kvartalvis, men

erkendte de økonomiske problemer hermed. Niels Finn Christiansen

fandt forslaget godt og mente, at det muligvis kunne realiseres,

hvis "Årbogens" størrelse reduceredes ved at flytte anmeldelser og

tidsskriftsoversigten over til "Meddelelser".

2. Skolebøgerne.

Med henvisning til Claus Larsens indlæg i "Meddelelser" nr. 4, s.

37ff om arbejderbevægelsen og skolebøgerne redegjorde Vagn Oluf

Nielsen for skolebogsudvalgets udgivelsespolitik. Formålet var at
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afhjælpe det af DASF dokumenterede behov for forsvarlig skolebogs-

litteratur, at producere mere materiale om arbejderbevægelsen og

at fremlægge det problematiserende med henblik på at skabe en stør-

re bevidsthed om arbejderklassens forhold, både før og nu.

Der var hidtil udgivet 5 kildehæfter (som dog var forsynet med ind-

ledninger, noter m.m.), og denne udgivelsesform var naturligvis

udtryk for en empirisk tilgangsvinkel - men ikke for en positivi-

stisk. Der var tale om en pædagogisk tilrettelæggelse, hvor der

gennem formulerede spørgsmål til teksterne løstes op for en debat

hos eleverne. Udvalget havde nu skrinlagt kildehæfteproduktionen

foreløbigt og arbejdede med planer om at udgive fremstillinger,
dels på gymnasieniveau dels (og især) med henblik på 3.-5. klasse.

Man forestillede sig muligheden af at konfrontere flere forskelli-

ge tilgangsvinkler i en sådan skolebog.

Under debatten efterlystes en mere principiel og dybtgående dis-

kussion af såvel fremstillingsmæssige som pædagogiske problemer
ved en sådan udgivelse, og der stilledes forslag om at gøre em-

'net til genstand for et seminar.

3. Skriftserierne.

Niels Senius Clausen gav med henvisning til skriftserieudvalgets
udsendte papir et kort oplæg. Der arbejdedes nu med to udgivelses-
rækker: Skriftserien, hvor selskabet ved forlaget GMT fortrinsvis

vil udgive større og mere gennemarbejdede afhandlinger, og Publi-

kationsserien, hvor man i billigst mulige form vil udgive dels

ubearbejdede specialer dels afhandlinger, der henvender sig til et

(formodet) begrænset publikum. Der kunne ikke tales om en fast re-

daktionel linje i udgivelsespolitikken, men dog visse retningslin-
jer for udvalget, nemlig:

1) at det i første omgang ser det som sin opgave at formidle den

forskning, der finder sted i Danmark.

2) at det lægger vægt på en nær kontakt til de eksisterende forsk-

ningsmiljøer og derved håber på at kunne animere bl.a. specia-
leskrivende til i højere grad at skrive med udgivelse for øje.

3) at det fortrinsvis vil formidle værker af empirisk-analytisk

art, da det mener, at arbejder med mere teoretisk sigte til-

godeses andre steder (Den jyske Historiker og Historieviden-

skab, fx.)

4) at det anser det for efterstræbelsesværdigt, at de udgivne vær-

ker sprogligt set ikke fremtræder unødvendigt utilgængelige.

Niels sluttede med at fraråde at lægge en udgivelsespolitik fast
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omkring én bestemt tilgangsvinkel eller forskningsstrategi, da

man derved på forhånd ville afskære sig fra mange værdifulde,

fremtidige bidrag til arbejderbevægelsens historie.

Af diskussionen fremgik, at udvalget ikke betragtede retningslin-

jerne som uomgængelige.Delüdtidigeog planlagte udgivelser var i

høj grad præget af det forhåndenværende søms princip, og de (me-

get få) ting, der hidtil var blevet afvist, var blevet det ud fra

almindelige kvalitetsmæssige vurderinger og ikke på grundlag af

nogen form for principiel udgivelsespolitik. Udvalget tilstræbte

et opsøgende arbejde blandt specialeskribenter o.a., men betviv-

lede muligheden af at kunne optræde som igangsættende initiativ-

tager til bestemte, ønskelige projekter.

Den primære opgave måtte være at forsøge at udfylde udækkede be-

hov for udgivelser, fremfor at overlappe eller supplere på opdyr-

kede felter. Endvidere var det af økonomiske grunde begrænset,

hvor mange og store opgaver, der kunne tages op.

Ved diskussionens slutning rejstes spørgsmålet om afvejningen mel-

lem udgivelserne i Årbogen og i Publikationsserien.

4. Årbogen.
Jens Christensen havde i et udsendt papir på grundlag af de udgiv-

ne årbøgers indhold søgt at udlede og kritisere de bagvedliggende

(bevidste eller ubevidste) redaktionelle principper:

1) at man p.g.a. den fortsat så uudviklede forskning i dansk ar-

bejderbevægelses historie af gode grunde havde benyttet det

forhåndenværende søms princip ved udvælgelsen. En stærkere op-

søgende, redaktionel virksomhed ville kunne reducere dette pro-

blem.
A

2) at der ikke behøvede at være hverken kronologisk eller emnemæs-

sig sammenhæng mellem en årbogs enkelte bidrag. Dette ønskede

Jens C. fundamentalt ændret til fordel for tematisk anlagte år-

bøger, udgivet med en langsigtet planlægning.

3) at bidragene skulle være originale og bygge på arkivalske stu-

dier. Dette var forsåvidt ok, men han ønskede dem kombineret

med synteseagtige indlæg på grundlag af sekundær litteratur og

(ikke mindst) nye metoder.

4) at arbejderbevægelsens historie tilsyneladende betragtes som

identisk med organisationers historie, og at de undersøgte om-

råder analyseres og fremstilles udfra et aspekt-princip. Dvs.

at den pågældende bid af virkeligheden i sig selv opfattes som

interessant samtidig med, at den fremtræder som en uproblema-
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tisk tilgangsvinkel til en samfundsanalyse. Jens C. fandt sådan-

ne delanalyser risikable, fordi de ikke nødvendigvis indebar,

at forfatteren var sig deres (og sin) placering i den totale

samfundsmæssige sammenhæng (=klassekampen) bevidst. Men forud-

sat, at denne bevidsthed var tilstede, var del- og organisations-

analyser særdeles væsentlige.

I uddybningen af sit skriftlige oplæg understregede Jens C. især

sit syn på pkt. 2. Det var nødvendigt med den tematiske linje, og-

så vedr. den anmeldte litteratur. Men en overgang til en bevidst

indholdsmæssig udgivelsespolitik stillede krav om en forudgående

afklaring indenfor selskabet vedr. opgavernes prioritering.
I diskussionen mente Niels Finn Christiansen, at Jens C. i sit op-

læg ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til det uudviklede sta-

de, selskabet havde befundet (og endnu i nogen grad befinder) sig

på. Et opsøgende, målbevidst redaktionsarbejde havde ikke været

muligt, og en langsigtet, fast udgivelsespolitik ville næppe være

realisabel. I bedste fald kunne der blive tale om en mild styring.
Han syntes iøvrigt, at Jens C. i sit ønske om en fast defineret

linje overså, hvad seminaret havde vist, at selskabet var et vidt-

spændende foretagende, og at det (så længe det ville være det) ik-

ke i sin udgivelsespolitik kunne være forum for en politisk stra-

tegi.

Jens Engberg så visse muligheder for en styring ved - med henblik

på kommende specialeskrivere - at efterlyse artikler på ønskelige
områder, eventuelt med en vis vejledning i, hvordan sådanne opga-

ver kan gribes an. Han (og flere andre) kritiserede Jens C.s mang-
lende forståelse for det traditionelt anlagte tidsskrifts beretti-

gelse. En "broget" årbog er simpelt hen en praktisk måde at udgive
mindre forskningsresultater på.

Niels Senius Clausen og Henning Grelle fandt også et konsekvent

gennemført temaudgivelsesprincip for ârbogen uheldigt, da det bl.

a. kunne forsinke publiceringen af små, men vægtige bidrag (såvel

originale som kritiserende) urimeligt længe. Der var iøvrigt i

publikationsserien gode muligheder for tematiske udgivelser.
Gerd Callesen mente nok, at det kunne være værdifuldt at tilstræ-

be tyngdepunktsnumre - blot man gjorde sig klart, at der ikke kun-

ne blive tale om fuldstændige belysninger af de pågældende emner.

Erik Christensen mente, at selskabet virkede for traditionelt og

ønskede, at man prøvede at udvide læsekredsen til bl.a. samfunds-

videnskaberne. Årbøgerne måtte rumme andet end traditionelt histo-

risk stof.
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6. session søndag d. 13/4 kl. 9.30 var afsat til en afrundende

diskussion af seminarets indhold og forløb, af selskabets virksom-

hed generelt og om næste års seminar.

Man startede med en drøftelse af mulighederne for en mere aktivt

opsøgende udgivelsespolitik. Jens Engberg ønskede opstillet en

langsigtet ønskeseddel for indholdet af årbøgerne, og at denne

blev annonceret i Meddelelser. Han mente ikke det ville være rea-

lisabelt direkte at henvise til navngivne vejledere, som fx. læ-

rere ved specialeseminarer, men selskabet burde publicere såvel

idealer som redaktionsprincipper og pege på emner med oplysning om

de foreliggende empiriske muligheder for deres behandling.

Erik Christensen påpegede, at årbogen for de fleste af medlemmer-

ne kun var én blandt flere muligheder. Enten måtte man konkretise-

re en fast redaktionel linje eller fortsætte den traditionelle

form.

Niels Finn Christiansen mente, at mange medlemmer prioriterede år-

bogen lavere end andre, mere politisk definerede publikationer.

Der var så småt blevet taget hul på en redaktionel debat indenfor

selskabet, men det praktiske arbejde havde slugt tiden indtil nu.

Niels Finn ønskede, at man skulle l) publicere centrale afhandlin-

ger, 2) bidrage til at opdyrke uopdyrkede emner og pege på de ek-

sisterende publikationskanaler, 3) formidle kendskabet til de for-

skellige tilgangsvinkler ved at bringe eksemplariske afhandlinger

herpå. En direkte politisk målsætning måtte henvises til andre me-

re klart definerede fora.

Gerd Callesen udtrykte håbet om, at alle seminarets deltagere (og

ikke alene redaktionsmedlemmerne) ville agitere på deres institu-

tioner efter bidrag til publikationerne. Gunnar Olofsson ønskede

hertil en mere præcis definition af mulighederne, så fx. sociolo-

ger kunne vide, om SFAH ville være interesseret i deres ting og

ikke kun i historisk-metodisk anlagte undersøgelser. Han foreslog

endvidere at selskabet eller ABA anmodede institutionerne om kopi-

er af alle de relevante opgaver og specialer, der produceredes,

hvorved redaktionerne lettere kunne holde sig orienterede om,

hvad der rent faktisk skete.

Flemming Hemmersam ønskede også en mere tværfaglig indstilling og

Erik Christensen foreslog med udgangspunkt i spørgsmålet, om der

andre steder var blevet udgivet ting, som redaktionen følte burde

have været udgivet af selskabet, at man overvejede et koordina-

tionsmøde med redaktioner fra de andre publikationer, som beskæf-
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I tilslutning til 5. sessions diskussion drøftedes det at gøre

skolebogsproblematikken til genstand for næste års seminar. Der

var enighed om, at et sådant seminar måtte forberedes grundigt og

sætte konkrete tekster til diskussion, hvis det ikke skulle ud-

vikle sig til en diffus skolebogspolitisk diskussion. Der skulle

deltage praktiske pædagoger og lærebogsforfattere, og det beslut-

tedes at kontakte SID (DASF) om et samarbejde om sådant et arran-

gement, der skulle afholdes udenfor selskabets ordinære seminar-

virksomhed.

Vedrørende seminarets forløb udtrykte Flemming Hemmersam sin til-

fredshed med dets forløb, som han fandt afslappet og behageligt

med oplysende og afklarende diskussioner. H.J. Schröder mente nok,

at man havde drøftet vigtige problemer, men savnede en tilstrække-

lig behandling af det vigtigste: forholdet mellem kritikken af

den politiske Økonomi og den historiske materialisme. Han ønskede

en mere grundig og Videnskablig forberedelse og fandt de behand-

lede skoler for tilfældigt udvalgte. Tove Lund syntes ikke at for-

men havde ladet de "menige" seminardeltagere komme tilstrækkeligt

til orde. Kritikken af de forberedte tekster blev mere eller min-

dre udtømt af indlederne. Hun havde gerne set gruppearbejde. Niels

Finn Christiansen fandt det uheldigt, at ikke alle de behandlede

tilgangsvinkler var blevet repræsenteret af tilstedeværende til-

hængere, og Henning Grelle var ikke synderligt tilfreds med de

udvalgte tekster (Marquardt og Roth).

Seminararrangørerne erkendte, at der var problemer ved arrangemen-

tet, men det havde ikke været hensigten at lægge op til en stor,

afklarende teoretisk diskussion. Det overliggende formål med se-

minaret var som sidste år: hvordan opbygges den bedst mulige over-

sigt over dansk arbejderbevægelses historie, og man havde i år sat

spørgsmålet om tilgangsvinkler i centrum. Dette måtte diskuteres

udfra konkrete, af alle kendte eksempler, og erfaringerne fra sid-

ste år tydede på, at det var begrænset, hvor stort et materiale,
der kunne forventes forberedt.

Diskussionen udmundede i, at næste års seminar skulle beskæftige

sig med fremstillingspolitikken med udgangspunkt i selskabets fo-

restående udgivelser i skriftserierne og Årbog 5. Til den ind-

holdsmæssige strukturering af seminaret nedsattes et udvalg be-
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stående af Torben Andersen, Erik Christensen og Søren Federspiel,

mens Erik Strange Petersen påtog sig at forestå den praktiske si-

de af arrangementet.

Henning Grelle/Erik Strange Petersen

Færdiggjor-te afhandlinger-

Der mindes om, at listen ikke blot omfatter specialer, men også

guldmedaljeafhandlinger, projektarbejder etc. Dog vil afløsnings-

opgaver af pladshensyn for fremtiden ikke blive bragt i "Meddelel-

ser". Ligeledes gøres opmærksom på, at de anførte afhandlinger

kan lånes på ABA.

Andersen, Torben Peter:

Arbejdskonflikten i 1925. En undersøgelse af de forhold, der be-

stemte den måde, hvorpå den socialdemokratiske regering og for-

ligsinstitutionen udfyldte statens konfliktregulerende funktion.

137 s.

Kbh. 1975

Bønlykke, Jens Søndergaard:

Danmarks kommunistiske parti 1919-1932 med særligt henblik på

gennembrudsårene 1930-1932.

Odense 1974

FogedI Brita:

Kvindearbejde 1950-1971. (Udgivet på eget forlag).

Kbh. 1975

Fransø, Majken, Susanne K. Rasmussen, Helene Sabinsky:

Analyse af Danmarks seks største fagblade med gennemgang af ud-

giverforbundenes organisation og virksomhed. 61 5. + 10 bilag.

Kbh. 1975

HornbyZ Ove:

En analyse af industrialiseringen i Danmark i det 19. årh. med

særligt henblik på udenlandske forudsætninger og investeringer.

115 s.

Kbh. 1969
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1 Hansenl Inga og Jeppe Görtz:

Den danske fagbevægelse 1871-1899.

Kbh. 1974

Jørgensenl Poul Frank:

1

De samvirkende Fagforbunds kompetancespørgsmâl i mellemkrigsti-

1 den ca. 1921-39 specielt med henblik på forholdet mellem DsF og

F Dansk Arbejdsmandsforbund.

Kbh. 1975

Kristensen, Erik Winther:

En sammenligning mellem rådsbevægelsen under den russiske revolu-

tion 1917 og rådsbevægelsen under den tyske revolution 1918-19.

Kbh. 1973

Laubjergl Anders:

Oppositionen i arbejderbevægelsen i perioderne under og omkring

1. verdenskrig og i 30'erne.

Kbh. 1974

Møller, Niels:

1 Danmarks Kommunistiske Parti fra 1932 til 1941. Dets opfattelse
:

af og forhold til Socialdemokratiet. 100 + 17 s.

Kbh. 1975

Nielsenl Klavs Hannibal:

Brydninger i den danske arbejderbevægelse 1908 til 1913 med sær-

ligt henblik på den syndikalistiske bevægelses start og første år.

Kbh. 1974.

Nissen! Andreas:

Kampen mellem Marx og Bakunin i første Internationale. En under-

1 søgelse af modsætningsforholdet mellem marxismen og den bakunin-

ske anarkisme 1868-1872 og dets konsekvenser for den europæiske

arbejderbevægelse.

Kbh. 1974

Torml Helge:
Det tyske socialdemokratis holdning til det annektionistiske

spørgsmål august 1914 -

august 1915.

Kbh. 1975

Michael Seidelin \



Proiekter'
PROJEKTER UNDER UDARBEJDELSE

Hermed følger fortegnelsen oVer projekter under udarbejdelse, der

påbegyndtes i "Meddelelser" nr. 4. I dette nummer trykkes spørge-

skemaet, og redaktionen opfordrer alle, der arbejder på et projekt

indenfor arbejderbevægelsens historie, om at returnere skemaet til

redaktionen.

I denne fortegnelse anføres navn, adresse, projektets titel, be-

skrivelse af projektet, projektets art, påbegyndelse og afslutning
med numrene: l,2,3,4,5,6.

Michael Seidelin.

l. Friis-Møller, Niels:

2. Drogdenvej 15, 2791 Dragør.
3. Fagforeningerne i Danmark - med specielt henblik på den organi-

satoriske og ideologiske udvikling 1870 - ca. 1900.

4. Problemstillingen vil kredse om spørgsmålet om reformismens ud-
bredelse i arbejderklassen i samvirke med centraliseringen af

fagbevægelsen.
5. Speciale.
6. Efterår 1974 - sommer 1975.

1. Hansen, Torben:

2. Sjællandsgade 95 A, 8000 Århus C.

3. De danske trotzkister i 1930erne & 1940erne.

4. Undersøgelse af de organiserede trotzkisters udgangspunkt bl.a.

tyske emigranter - altså ikke Marie Nielsen - samt deres initi-

ativer i fagbevægelsen, ikke mindst under den tyske besættelse.

Div. publikationer samt interviews med "overlevende" tænkes an-

vendt.

5. Speciale.
6. Januar 1975 - ca. midten af 1975.

l. JensenZ Erik Møller:

2. Grøfthøjparken 162 - lll, box 62, 8260 Viby J.

3. (Arbejdstitel) Alternativ til en succes. SPD i opposition 1945 -

ca. 1960. En analyse af årsagerne til partiets isolation og den

deraf udspringende programomlægning i 1959-60.

Udenrigspol: gennemgang af den grundlæggende konception. Betragt-
ninger over de evt. virkninger af CDU-propagandaens udlægning
af SPDs integrationsuvilje som nationalisme.

Indenrigspol: en analyse af program, taktik og praksis. Den in-

terne strid. Kilder: Programskrifter, taler, artikler, brevveks-

linger, kongresprotokoller,Bundestagsprotokoller, opinionsana-
lyser.
(Forkortet af redaktionen. For nærmere oplysninger henvises til

forfatteren).
5. Speciale.
6. September 1974 - efterår 1975.

l. Lindhardt Svend:

2. Frederiksvej 40, 4, 2000 F.

3. En belysning af J.P.Sundbos politiske synspunkter 1880-1898. En

redegørelse for Sundbos arbejde i socialdemokratiet i perioden
1890-98.

5. Speciale.
6. efterår 1975 - udgangen af 1975.



NielsenI Kurt: r

Vesterbrogade 4, 4 0.9. 8000 Århus C. Tlf. 06-135443

DKP fra 1930-1935.

Specialet skulle blive en generel vurdering af DKP i denne pe-

riode med hovedvægten lagt på a. den indre udvikling i partiet,
b. Kominterns betydning for DKPs politik, c. DKPs forhold til

Socialdemokratiet, d. DKPs forhold til den reformistiske og re-

volutionære fagbevægelse, e. DKPs organisation. Kildematerialet

er først og fremmest: a. Arbejderbladet 1929-36, b. Arbejder-
bladets udgivelser i samme periode, c. Socialdemokratiets og

HIPAs arkiver (ABA), d. Socialdemokratiets pjecer og bøger om

DKP, e. erinderinger og anden sekundær litteratur.

5. Speciale.
6. Forventes afsluttet sommeren 1975.

.kunne.

.

.

Det kgl. Bibliotek
Det kgl. Biblioteks danske småtryksafdeling.
- dens anvendelse i studier af arbejderbevægelsens historie.

Det kgl. Bibliotek modtagerârligtet stort antal dokumentariske,

ikke-litterære tryksager (p.t. ca. 60.000), som vedrører daglig-

livets forteelser: foreningsvedtægter, beretninger, regnskaber, re-

klametryksager, løbesedler osv., udgivet af alle slags offentlige

og private institutioner. I dette materiale er naturligvis også

mange publikationer, som vedrører arbejderbevægelsens og de socia-

listiske bevægelsers historie.

Indsamlingen af tryksager til Det kgl. Bibliotek er baseret på en

pligtaflevering, som er pålagt bogtrykkerne og som omfatter næsten

alle tryksager. Meningen med denne indsamling er, at biblioteket

skal “samle og opbevare den danske litteratur i så fuldstændig om-

fang som muligt ... uden hensyntagen til øjeblikkelig efterspørg-

sel eller aktuel interesse og stille den til rådighed for forsk-

ningen vedr. nationale emner af enhver art." (citeret fra en mini-

steriel anordning fra 1945).

På denne måde er dagligdagens tryksager blevet samlet på ét sted.

I Danske Afdelings småtryksafdeling indlemmes de uden hensyntagen

til skiftende tiders kvalitetssyn og udgør i dag en imponerende

samling. Småtryksafdelingen blev oprettet i 1902 og omfatter nu

ca. 2.000 hyldemeter.

I samme åndedrag skal det tilføjes, at samlingen er ukatalogiseret,
men systematisk opstillet. Da der heller ikke findes andre former

for detaillerede oversigter over afdelingens indhold, føler mange
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at småtrykssamlingen er svær at benytte. På de følgende sider gi-

ves en kort introduktion i, hvorledes småtrykssamlingen benyttes

og hvilke typer af tryksager vedr. arbejderbevægelsens historie,

man kan forvente at finde.

Hvad er småtryk?
Selve ordet "småtryk" er vildledende. Samlingen rummer ikke kun

tryksager med et lille sidetal, men også tykke kongresberetninger,

telefonbøger, kommunalregnskaber o.lign. Småtrykket defineres ikke

efter størrelse, men efter tryksagens karakter.

Efter den nugældende småtryksdefinition placeres her publikatio-

ner, som omhandler korporationers(dvs. foreningers, firmaers eller

institutioners) aktuelle interne forhold, samt disses externe for-

hold, hvis korporationens virksomhed er udadrettet.

Eksempelvis betyder dette, at tryksager der vedrører en fagfore-

nings organisatoriske forhold og daglige arbejde, placeres her.

Ligeledes placeres en aktuel løbeseddel eller et flyveblad i små-

tryk. En samlet faglig eller historisk behandling af den samme

fagforenings aktiviteter placeres derimod ikke i småtryk.

Denne småtryksdefinition (der er fra 1960) kan stort set benyttes

ved søgning af materiale tilbage til afdelingens oprettelse. Der

er naturligvis sket ændringer undervejs, men man vil næsten altid

kunne regne med at finde tryk af disse typer:

Love og vedtægter

Programmer

Beretninger (herunder kongresser)

Regnskaber

Interne tidsskrifter

Jubilæumsskrifter (spec. 1939-1960)

Medlemsfortegnelser

Plakater, løbesedler

Lejlighedsaviser

Sange og viser '

Desuden anbringes en række publikationer traditionelt i småtryks-

afdelingen, f.eks. lokale politiske blade, kongresberetninger, års-

beretninger m.m., selvom disse har et overvejende alment indhold.

Jubilæumsskrifter anbringes efter 1960 kun i småtryksafdelingen,

hvis mere end 50% af stoffet er af aktuel, intern karakter. For

perioden 1939-1960 gælder denne "50%-grænse" ikke. Samlingen rum-

mer derfor mange jubilæumsskrifter fra dette tidsrum.



De interne tidsskrifter søges normalt via den udgivende korporation.

Hvis man kun kender titlen kan de søges via Danske Afdelings in-

terne tidsskriftregistranter.

Småtryksafdelingens historie.

Det kgl. Bibliotek indlemmede også småtryk før småtryksafdelingens

oprettelse, men i begrænset omfang. Disse publikationer blev kata-

logiseret i de almindelige kataloger. Da man i 1902 vedtog en ny

lov om pligtaflevering, som omfattede en total aflevering af den

danske bogtrykproduktion, oprettedes samtidig småtryksafdelingen.

I 1920-erne erkendte man, atdbtværen uoverkommelig opgave at op-

bevare alt bogtrykt. Derfor gennemførtes i 1928 en ny lov, som

medførte en række undtagelser i afleveringen. Blandt undtagelserne

var plakater. (Det er forklaringen på at mange politiske plakater

savnes i Det kgl. Bibliotek). Desuden fik biblioteket selv ret til

at kassere en række “skematiske” tryk.

1928-loven danner stadig grundlag for indsamlingen af tryksager.
Der er selvfølgelig sket fortolkninger undervejs, uden at det dog
har indvirket på samlingens opbygning. Alle tryksager siden 1902

er samlet i en "hovedsamling".
Udover denne "hovedsamling" omfatter småtryksafdelingen to særsam-

linger. Den ene er "Udtaget småtryk". Begrebet går tilbage til

småtryksafdelingens oprettelse. Man besluttede dengang at udtage
alt småtryk, der var tilgået biblioteket før 1902 og indlemme det-

te i den_nye småtrykssamling. Kun en mindre del blev rent faktisk

indlemmet i hovedsamlingen (dette er i de systematiske kataloger
markeret med en overstregning med blyant). Resten står nu opstil-
let som en særsamling. Desværre er de alfabetiske katalogsedler
til dette ældre småtryk gået tabt, men det kan findes i de syste-

matiske kataloger.
Det var meningen, at de systematiske kataloger også skulle være

omskrevet uden småtrykket. Dette projekt blev aldrig fuldført. Man

kan derfor stadig se de gamle afmærkninger i katalogerne af små-

trykket (et rødt og et blåt kryds). Ved bestilling skal der foru-

den signaturen tilføjes "Udt. småtryk".

Den anden særsamling er “Pakkede blade", som bl.a. rummer politi-

ske lokalblade og lokale lejerforeningsblade, som ikke mere bliver

indført i de systematiske og alfabetiske kataloger. (De bliver

stadig ført i Danske Afdelings interne tidsskriftregistrant).

Småtryksafdelingens opbygning og bevægede historie er for nylig



gennemgået i en artikel i "Fortid og nutid" (Lise Hesselager: “Dan-

ske småtryk i Det kgl. bibliotek", bd. 25, 1972, hefte 1⁄2). In-

teresserede henvises til denne artikel, som gennemgår småtryksafde-

lingen mere grundigt, end det er muligt i denne korte introduktion.

Artiklen indeholder også en fuldstændig gennemgang af afdelingens
systematiske grupper.*

Hvad man kan finde (og ikke finde) i småtryk.

Småtrykssamlingen er baseret på bogtrykkernes afleveringspligt.
Det giver en række begrænsninger. Løbesedlen, der blev trykt i huj

og hast, kan nemt smutte - for slet ikke at tale om flyvebladet,
som typografer har trykt udenfor arbejdstiden for at støtte andre

arbejdere.

Biblioteket må helt forlade sig på at bogtrykkeren er omhyggelig.

Nogle stikprøver lader ane, at de "røde" bogtrykkerier ikke altid

har haft det varmeste forhold til autoriteterne. Der er større

sikkerhed, når det drejer sig om nummererede publikationer. Her

har biblioteket en kontrolmulighed og kan skaffe evt. manglende

numre.

En anden begrænsning er at publikationen skal være bogtrykt. Dette

er især blevet et problem gennem de sidste ti-års eksplosive tek-

niske udvikling indenfor den grafiske branche. Det er indtil nu

lykkedes at etablere afleveringsaftaler med kommunale og statslige

institutioner. Hvis arbejderbevægelsens duplikerede materiale skal

indsamles, kræves vist helt utraditionelle metoder.

Efter at disse begrænsninger er nævnt, bør man fremhæve småtryks-

afdelingens styrke, som ligger i opstillingsprincippet. Tryksager-

ne er opstillet efter "proveniensprincippet", dvs., at alle tryk-

sager fra samme organisation er holdt samlet. Benytteren skånes

for et opslidende rekonstruktionsarbejde, da sammenhængen mellem

de forskellige tryksager fremgår af selve den systematiske opstil-

ling. Man kan "på stedet" blade sig gennem en institutions udvik-

ling siden 1902 og få et indtryk af, hvorledes organisationen har

fungeret godt eller dårligt i forskellige perioder. I småtrykssam-

lingen får man en sammenhæng mellem tryksagerne foræret, som man

i de traditionelle kildegrupper for det meste selv skal etablere.

Dernæst er lokalforeningers tryksager knyttet direkte til hoved-

organisationen. Lokalforeningers arkiver og tryksager indgår ofte

ikke i hovedorganisationernes arkiver. I småtrykssamlingen er disse

lokale tryksager holdt samlet og nemme at arbejde med, idet de er

ordnet efter lokalitet.
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Disse opstillingsprincipper medfører til gengæld ulemper i det dag-

lige arbejde. Man holder en samling på 2.000 meter "levende" og

lægger principielt en tryksag fra 1975 ved siden af tryksagen fra

1902 - blot de er udgivet af samme organisation. Hvilken løsning

der end findes på dette arbejdsmæssige problem (overskæring af

samlingen, grovere systematik, andre opbevaringsformer el.1ign.),

må man håbe, at "proveniensprincippet" bibeholdes, så kontinuite-

ten mellem tryksagerne stadig fremgår.

Medens opstillingsprincippet er hensigtsmæssigt for en historisk

undersøgelse, er selve den systematiske opdeling naturligvis præ-

get af tidsbilledet ved århundredskiftet. Det ville f.eks. være

utænkeligt i dag at oprette en systematisk gruppe "Kvinder" (der

bl.a.indeholder strikkeopskrifterl)

Det fordres ikke, at låneren kender den systematiske opdeling.

Men nogle af reglerne er det praktisk at være orienteret om, såle-

des at man er sikker på at være dækket ind i sin undersøgelse.

Den ene regel er, at aktiviteterne er trukket til den systematiske

gruppe, de vedrører. I "Politik" placeres en politisk organisation

og dennes almindelige politiske aktiviteter. Den samme organisa-

tions politiske aktivitet i en bestemt faglig organisation er der-

imod placeret under denne (f.eks. i gruppen "Faglige foreninger").
Den politiske organisations aktivitet på en enkelt virksomhed er

placeret under virksomheden (f.eks. i "Aktieselskaber").

En anden vigtig regel er, at en hel stand ikke er trækkende. F.eks.

vil "Arbejdernes sygekasse i X-købing" (som omfatter hele standen)

blive placeret i "Gensidig støtte". "Sygekassen for Arbejdsmænde-

nes fagforening i X-købing" (som kun omfatter fagforeningen) vil

derimod blive placeret i "Faglige foreninger".
Med disse få tommelfingerregler skulle det være muligt at få ud-

bytte af at arbejde med småtrykssamlingen.

Benyttelsen.

Småtryk kan ikke hjemlånes, men skal benyttes på læsesalen. (Eller

på andre bibliotekers læsesale udenfor København). Der findes ikke

mange bibliografiske hjælpemidler til småtrykssamlingen. Dansk

Bogfortegnelse (siden 1841) har ingen regler for hvilke typer af

småtryk, der optages. Normalt må man regne med at småtryk ikke er

med her.

Der er optaget småtryk i andre bibliografier, men normalt er det

ikke præciseret, at der er tale om et småtryk.



Det gælder derfor som helhed, at man selv på forhånd må sætte sig

ind i den pågældende organisations aktiviteter, så man er sikker

på at få undersøgt de relevante_emnegrupper.

Småtryk før 1902.

Disse findes i de systematiske kataloger og er afmærket med blåt

og rødt kryds. (husk at anføre “Udt. småtryk" efter signaturen).

Nedenstående "nøgle" til de systematiske kataloger kan måske være

en hjælp. Den er udarbejdet på grundlag af katalogværelsets stik-

ordsregister.

De samme systematiske kataloger indeholder Danske Afdelings bøger

indtil 1960. "Nøglen" kan derfor også være en hjælp ved søgning

af bøger indtil dette år.

DET KONGELlGE BIBLIOTEK - LÆSESALEN'
NB. TYDELIG SKRIFT Bibliotekets not-ringer

Knalogsignatur

sa - 84 - 4° Udt. s åtryk

Tidnkrin/ume. bind. lr

'-'ortnncr/udglver (anernnvn tørst)

Pio, Louis

Til "15'erne i K'be“QYPEHÅLIEÆ'SSQE_______________________________________________
..

Trykkosted og -Ar

Kbhvn 1872
stilling. navn, udrense

Nav!! ........................................................................
..

Pluds- ol. vognnr.

Signatur: Katalog 38, side 84, kvartformat.

"Nøgle" til udtaget småtryk.
Udarbejdet 1906 (med senere tilføjelser). Se også den trykte vej-

ledning til Danske Afdelings systematiske kataloger (fremlagt på

katalogværelset).

Almanakker, 23-112

Anarkisme, 16-245
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Andelsvæsen, alm., 24-13

-

, Danmark 341V-17ff., 34IV-131

Arbejderboliger, alm, 27-353

-

, Danmark, 34IV-19

Arbejderforsikring, 341-286

Arbejderkolonier, 24-86

Arbejderrisiko, 11-173

Arbejderspørgsmâlet, alm, 16-231. 24-13

-

, Danmark, 34IV-5ff

Arbejdsløn, alm, 16-259

-

, Danmark, 34IV-9
-

, København, 32-381

Arbejdsløshed, 341V-9

Arbejdsmænd, 341V-16 ff

Befordringsvæsen, 341-437

Blikkenslagerarbejde, 23-183. 341V-272

Bogtrykkerkunst, 23-129. 341V-268. 49-41. 49-107

Brolægning, 27-381

Brolægningsvæsen, København, 32-230

Brugsforeninger, alm, 16-236

-

, Danmark, 341V-17

Bryggerier, 341V-260

Brændevinsbrænding, 23-161. 341V-261

Bundtmagerarbejde, 23-226. 341V-269

Bygningsvæsen, 27-349

Bødkerarbejde, 23-228. 341V-274

Børstenbinderarbejde, 23-227. 341V-274e

Cementfabrikation, 23-189a. 23-191. 341V-271

Cikoriefabrikker, 34IV-263

Cyklefabrikation, 23-275. 341V-274a

Dagrenovation, 27-367

Dampskibsselskaber, 341-445. 341V-313

Dokker, 27-389

Drejerhåndværket, 23-186. 341V-274a

Drikkevarer, tilberedning, 23-151 ff

Elektricitetsværker, alm, 27-365

-

, Danmark, 341-162
Elektriske baner'og sporvogne, 27-387

Fabrikker, Danmark, 341V-257
-

, København, 32-163

31



Fagforeninger, alm, 16-239

V
, Danmark, 34I -9 ff. 341V-257

Fattigvæsen, alm, 16-193

, Danmark, 341-177

, København, 32-199

, Provinserne, 33-1 ff

Fredssagen, 4-22. 8-44. 341-35
Færgevæsen, 341-439

Garveri, 23-261. 341V-269

Gasværker, 27-365

Geværkfabrikation, 23-281

Gibsere, 23-190a

Glarmesterhåndværket, 23-229. 341V-269
Glasfabrikation, 23-229. 341V-269
Guldsmedearbejde, 23-177. 341V-271
Håndværk, alm, 16-237 ff. 23-89 ff

I Danmark, 341V-2o9 ff

Handelsflåden, 341V-353

Handskefabrikaticn, 23-222

Hattemagere, 23-202

Havnevæsen, København 32-235

Historie,

l

I

alm. og fremmed, BoI-l ff.

nordisk, 31-215 ff.

dansk, 35-1 ff.

København, 32-73 ff.

provinsernes, 33-1 ff.

bilandenes, 39-29 ff.

Slesvig-Holsten, 4OII-377 ff.

Jernarbejde, 23-180. 341V-272

Jernbanebygning, 27-384. 27-387.

Jernbanevæsen. Danmark, 341-379
Jernstøberier, 23-180

Industri, alm, 16-237. 23-89 ff.

, Danmark, 34Iv-209 ff.

Internationale, 16-245

Jordarbejder, 27-381

Jordbygning, 27-351

Kakkelovne, 23-180. 27-361
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Kalendere for håndværkere, 23-112

Kalkbrud, 34IVL271

Keramik, 23-190a

Kloakanlæg, 27-356

Klædefabrikker, 341V-263

Kobberarbejde, 23-179

Kommunisme, 16-245

Konditori, 23-153. 23-327

Konserves, 23-304. 341V-262

Kurvemageri, 23-227. 34IV274a

Kvindesagen,alm, 14-486

-

, Danmark, 34111-16

Lampefabrikation, 23-183

Landarbejdere, alm, 24-13

IV-lo-

, Danmark, 34

Laug, alm, 16-239

-

, Danmark, 8-289. 341V-223
-

, København, 32-267

-

,
-

› , skilte, 32-269

-

, Provinserne, 33-1 ff.

Lervarefabrikation, 23-l9oa. 34IV-270
Lock-out, Danmark, 341V-15

Læderforarbejdning, 23-261 ff. 341V-269
Lærere, alm, 15-55

:

III_219

Lærerforeninger, højere skoler, 34 -141

-

, folkeskolen, 34III-219. 34III-237

Lærlingeuddannelse, 341V-227

Læseselskaber, København, 32-369

-

, Provinserne, 33-1 ff.

Malerhåndværket, 23-255. 341V-274

Maltfabrikation, 23-158. 341V-26l

Manufakturvarefabrikation, 23-197. 341V-263
Metaller, forarbejdning, 23-177 ff.

Mineralvande, fabrikation, 23-167. 341V-273

Murerhåndværket, 23-191. 341V-274

Møbelarbejde, snedkerarbejde, 23-185a
-

, stopning, 23-263

Mølleindustri, 23-151. 341V-257

Naver, 341V-2ll. 32-362. 32-41. 341V-245. 33-333. 23-112.

-

, Danmark, 34
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Olie, tilvirkning, 23-155. 341V-259

Paparbejder, 23-265

Papirfabrikation, 23-264. 341V-268

Personalhistorie, dansk-norsk, 42-1 ff.

politiske partier, Danmark, 341-104. 34I-106. 341-114. 38-81 ff.

r
-

, Socialdemokratiet, 341V-10 ff.

-

, Socialisme-kommunisme, 16-243 f.

Porcelænsindustri, 23-190a. 341V-27o *

Postvæsen, alm, 16-163 E
-

, Danmark, 341-401 ff. EPresse, alm, 49-40 1
-

, Danmark, 49-150

Priskuranter, håndværks- og industrivarer, 23-177 ff.

Renovationsvæsen, alm, 27-367

-

, Danmark-København, 32-227

Sangforeninger, 34III-477
-

, København, 32-365

-

, Provinserne, 33-1 ff.

Sejlskibe, 27-245

Skibsbygning, 27-245

Skibsfart, alm, 27-233 ff.

-

, i krigstid, 8-50

-

, Danmark, 341V-343 ff.

Skibsfartens historie, 16-158. 27-244

Skomagerhåndværket, 23-223. 341V-268

Skortensfejerhåndværket, 27-361. 341V-274

Skovvæsen, alm, 26-79 ff.

-

, Danmark, 341V-151

Skrædersyning, 23-2ol ff. 341V-255
Smedehândværket, 23-180. 34Iv-272

Snedkerhândværket, 23-185a. 341V-274

Socialisme, alm, 16-245

-

, Danmark, 341V-9 ff. g

Spinderier, 341V-266

Sporveje, alm, 27-382. 27-387

-

, Danmark-København, 32-233 4

Spritfabrikker, 341V-262
'

Stenhuggeri, 23-189c

strejker, 341V-lå

Sukkerfabrikation, 23-139. 341V-258

b
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Sygekasser, alm, 16-179

-

, Danmark, 341-207
-

, København, 32-325

-

, Provinserne, 33-1 ff.

Søfart, alm, 27-233 ff.

-

, i krigstid, 8-50

-

, Danmark, 341V-343 ff.

Sømandsforeninger, 241V-346

Tapetsering, 23-194. 341V-269

Teatervæsen, alm, 17-47

-

, Danmark, 34III-451 ff

-

, København, 32-155

-

, Provinserne, 33-1 ff.

Teglbrænderi, 23-1893. 341V-271

Tekstilfabrikker, 34IV-265

Telefoner, alm, 20-113

-

, Danmark, 341-448c
-

, København, 32-234

Telegrafvæsen, Danmark, 341-447

Tilskærerkunst, 23-201 ff.

Tobakspibefabrikation, 23-230. 341V-271

Tobak, tilvirkning og forhandling, 23-143. 34Iv-263

Træarbejder, 23-185a

Træskæreri, 23-185a. 411-238

Tyende, etik, filos., 14-463

-

, kristelig, 4-85

-

, foreninger, 341V-9
-

, lovgivning, 8-33o

Tændstikfabrikation, 23-231

Tømmerhåndværket, 23-187. 34Iv-274

Udvandring, Danmark, 34I-l46
-

, til Amerika, 3011-306
-

,
- Sydafrika, 3oII-287

-

,
- Australien, Boll-335, 339

-

, Bibliografi, 49-116a. 28-183

Uld, 23-197. 341V-263

Urmagerkunst, 19-159. 23-271. 341V-274

Vandværker, Danmark-København, 32-213

Vejbygning, 27-381

Vognfabrikation, 23-275
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IV d

Voldgift, arbejdskonflikter, 34 -16

Væverier, 34IV-265

Vævning, 23-197

-

, silke, 23-199

Øl, brygning, 23-157. 341V-260

Småtryk efter 1902.

Småtryk efter 1902 bestilles til læsesalen som andre publikatio-
ner. Hvis det drejer sig om en undersøgelse for at orientere sig
om materialets omfang, kan lånesedlen f.eks. formuleres:

Organisationens navn

Småtrykkets art (anføres ved eksempler)

Årstal

DETKONGEUGE HBUOTEK -

NB, TYDELIG SKRIFY

Katalogsignatur

LÆSESALEN'
Bibllotekels noleringer

Tidssknn/serie. bind. år

Forfatter/udgiver (eltamavn 'ol'le

_____________ 3539?..3935137135393??“arb”du' “nu”
Titel

Love, beretninger, regnskaber, lønntatiøtik
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1945-1955
Dato Slilling, navn. adresse

Plldu- el. vognnr.

'

I nedenstående gennemgang af småtryksafdelingens systematiske

grupper er kun medtaget materiale vedr. arbejderbevægelsens histo-

rie. Den omfatter socialistiske organisationer samt organisatio-

ner og aktiviteter, som er udtryk for arbejderklassens egen orga-

nisering. Dette er forstået i videste forstand. Til gengæld omfat-

ter oversigten ikke afledede problemer, f.eks. sociale forhold,

arbejds- og sikkerhedsforhold, arbejdsgiversiden, strejkebryder-
virksomhed m.m. (I modsætning til ovenstående "nøgle").
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Oversigten kan også benyttes som vejledning til, at materiale fra

lignende organisationer vilværeplaceret samme sted. Kun organisa-

tioner af en vis størrelse er nævnt.

I gruppen "Politik" er organisationen nævnt, hvis den har tryksa-

ger, svarende til et læg. I de øvrige grupper er organisationen

normalt kun nævnt, hvis den har tryksager svarende til en kapsel

(dvs. tryksager i kompres i en tykkelse af 3-6 cm).

Der er ikke oplyst årstal.

Først gennemgås de tre vigtigste systematiske grupper: Politik,

Faglige foreninger og Faglige forhold. Udover disse hovedgrupper

er der spredt småtryk vedr. arbejderbevægelsens historie i andre

emnegrupper, som gennemgås i alfabetisk orden. (For en fuldsrændig

gennemgang af systematikken, henvises til den førnævnte artikel i

"Fortid og Nutid")

POLITIK

Denne gruppe rummer de politiske partier, samt politiske forenin-

ger med generelt politisk sigte.

Internationale forhold

Organisationer for eller imod internationale organisationer
Fælleskommandoen

Fællesmarkedet - 4 kpsl

NATO

Qgganisationer, der støtter eller protesterer imod politiske for-

hold i andre lande

Albanien

Angola (og Mozambique)

Arabien (Scan/Arab Bureau)

Chile

DDR

Grækenland

Indokina

Jugoslavien

Kina

Korea

Palæstina

Sovjetunionen (Herunder ROSTA, Bulletin fra det russiske

telegrafagentur ved den alrussiske exekutivkomite

1918-19, nr. 40-163, duplikeret)

Sydafrika



Tyskland (indtil 1945)

USA

Vietnam

Landstingvalg og folketingsvalg
Indtil lQZo-erne ligger der meget valgmateriale fra ar-

bejderpartierne - ordnet efter valgdatoer

Politiske partier og vælgerforeninger
(også internationale forbindelser, agitation, udvalg mm.)

Danmarks kommunistiske parti - 4 kpsl
Danmarks socialistiske parti

Danmarks socialistiske Arbejderparti
Danmarks venstresocialistiske parti

Det fri socialdemokrati

Socialdemokratiet (tidl. Socialdemokratiske forbund) -41

kpsl. (herunder AIC, tidl. HIPA; Fonds (f.eks. Mat-

teottifonden, Stauningfonden); Socialistsange 1871

ff.; l. maj-demonstrationer (spec. 1902-20)

Socialistiske arbejderparti

Socialistiske Folkeparti

Det uafhængige Socialdemokrati

Venstresocialister

Politiske ungdomsorganisationer
Danmarks kommunistiske Ungdom

Danmarks socialdemokratiske Ungdom, DSU - 9 kpsl

Kommunistisk Ungdomsforbund

Revolutionær socialistisk Ungdom

Socialdemokratisk Ungdomsforbund

Socialistisk Folkepartis Ungdom

Socialistisk Ungdomsforbund

Ungsocialistiske foreninger (forskellige omkring 1920)

Nationale, patriotiske og politiske foreninger
(omfatter arbejderbevægelsens politiske organisationer

iøvrigt
- hertil findes en komplet fortegnelse i småtryks-

afdelingen).

Anti-imperialistiske Aktionskomite

Arbejdersolidaritet

Arbejderværnet "Spartacus"

Fagoppositionens sammenslutning
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Foreningen af konsekvente anti-militarister

_Forsikringskassen "Mod paragraf 14"

Kommunistisk Arbejdskreds

Det ny samfund (Thy-lejren) - J kpsl

Oppositions- og oktoberkonferencerne

Revolutionære socialisters Forbund

Røde Hjælp

Socialistisk Debat

Syndikalistisk Forbund

Fredsforeninger og -råd - 6 kpsl

Her f.eks.: Festivals; Dansk Fredskonference; Fredens

Tilhængere; Kvindernes fredsforeninger.

FAGLIGE FORENINGER

Oprindelig en opsamlingsgruppe for faglige foreninger, der ikke

kunne placeres emnemæssigt i andre grupper. Indeholder beretnin-

ger, kongresser, lokalafdelinger (og blade), de politiske parti-

ers klubber i enkelte fagforeninger m.v. (men ikke overenskomster,

se næste gruppe)

Almindeligt ang. arbejderbevægelsen

Arbejderbevægelsens pensionskasse - l læg

Arbejderbevægelsens sønderjydske landsforening - l læg

Den skandinaviske gensidighedskomite - l læg

Landsdrganisationen (tidl. De samvirkende fagforbund)
- 26 kpsl

Arbejdernes fællesorganisationer (lokalt ordn.) - ll kpsl

Arbejder- og arbejdsmandsforeninger
Dansk arbejdsmands- og specialarbejderforbund (tidl. DAF),

-samt lokale arbejder- og arbejdsmandsforeninger -

53 kpsl

k (herunder i København:

i Arbejderforeningen af 1860

4 Arbejderforeningen af 1867)

Kvindeligt arbejderforbund - 25 kpsl

Kristeligt dansk fællesforbund - 2 kpsl

Faglige foreninger (efter fag) - ialt 415 kpsl

Heri er de største:

Bagere - 7 kpsl
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Beklædningsarbejdere - 3 kpsl

Blikkenslagere - 5 kpsl

Bryggeriarbejdere - 12 kpsl

Bygningssnedkere - 3 kpsl

Bødkere - 2 kpsl

chauffører - 6 kpsl

Fabrikarbejdere - l kpsl
Formere - 7 kpsl

Glasarbejdere - 2 kpsl

Hustømrere - ll kpsl
Jord- og betonarbejdere - 5 kpsl

Karetmagere - 2 kpsl

Kedel- og maskinpassere - 4 kpsl

Keramikere - 8 kpsl

Landarbejdere - 3 kpsl

Lager- og handelsarbejdere - 2 kpsl

Litografer - 2 kpsl

Malere - 13 kpsl

Metalarbejdere - ll kpsl

Murere - 21 kpsl

Sadelmagere - 9 kpsl

Skomagere - 2 kpsl

Skotøjsarbejdere - 4 kpsl

Skræddere - 6 kpsl

Slagteriarbejdere - 7 kpsl

Smede- og maskinarbejdere - 23 kpsl

Snedkere - 21 kpsl

Tekstilarbejdere - ll kpsl

Tobaksarbejdere - ll kpsl

Træindustriarbejdere - ll kpsl

Tømrere - 15 kpsl

FAGLI GE FORHOLD

Indeholder overenskomster og faglige aftaler fra de samme faglige

organisationer, som rummes i "Faglige foreninger". Desuden findes

her tryksager om strejker, arbejdsløshed og arbejdsanvisning.

Alm. ang. faglige forhold

Arbejderbevægelsens erhvervsråd - l læg

Arbejderbevægelsens forsknings- og uddannelsesfond af

1959 - l læg
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Arbejderbevægelsens kooperative financieringsfond - l læg

Viser fra det 19. årh. om strejker - l læg

Strejker, lock-out og arbejdsmøder (omfattende flere fag)

- l læg

Arbejdsanvisningsdirektoratet
- 4 kpsl

Faglig strid

Mæglingsforslag fra forligsmanden

Voldgiftsrettens kendelser (fagordnet) - 14 kpsl

Arbejdsløshed

Landsforeningen til arbejdsløshedens bekæmpelse i Dan-

›

mark - 3 kpsl

Arbejdsløshedskasser (fagordnet) - 27 kpsl

Overenskomster

Overenskomster (ordnet under den forening, hvis medlem-

mer udfører arbejdet) - 108 kpsl

f.eks. DASF - 34 kpsl

Qgåågå=åêåågëåggåå=å=ååååëåëååå:ëå§åëz

AKTIESELSKABER

Rummer alle firmaer, der ikke trækkes til andre emnegrupper (f.

eks. andelsselskaber i "Handel", banker i "Penge").

Her placeres personaleforeninger (dvs. også faglige klubber

m.v.) på enkelte virksomheder. Løbesedler m.v. ang. enkelte virk-

somheder skal søges her.

Firmaerne er ordnet alfabetisk, så det er ikke muligt at gå direk-

te til enkelt branche eller et enkelt geografisk områdes virksom-

heder.

BOGVÆSEN

Boghandlere, bogforlag, samt beskæftigede i den grafiske branche.

Forlagsvirksomhed

Kataloger og brochurer fra arbejderbevægelsens forlag

f.eks.: Fremad - 5 kpsl

Beskæftigede

Typografer - 21 kpsl

Bogbindere- og kartonagearbejdere - 9 kpsl
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BYGNINGSVÆSEN

Heri lejerforeninger og boligselskaber,
f.eks. Arbejdernes andelsboligforeninger og byggeforenin-

ger
- 26 kpsl

Lejerblade

(de fleste lejerblade er samlet i særsamlingen "Pakkede

blade"), lokalt ordnet

FÆRØERNE

Samme emnegrupper som det egentlige danske småtryk, f.eks. Politik,
Faglige foreninger, Faglige forhold osv.

gås, VAND, EL

Beskæftigede i disse brancher, f.eks.:

Elektrikere - 7 kpsl

Belysningsarbejdere - 3 kpsl

GENSIDIG STØTTE

Denne gruppe rummer syge- og begravelseskasser, støtte- og hjælpe-
kasser.

Arbejder-sygekasser, der er startet uden tilknytning til en be-

stemt fagforening, er placeret her. Senere kan den have udviklet

sig til en almindelig sygekasse, f.eks.: "Nakskov arbejderes sy-

gekasse, stiftet 1901", bliver senere til "Nakskov sygekasse".
Lokalt ordnet - ialt 152 kpsl

GRØNLAND

Tryksager om Grønland og på grønlandsk. Samme emnegrupper som i

det egentlige danske småtryk

gêNDEL

Rummer beskæftigede i branchen, samt brugsforeninger og andelsfo-

retagender

Handels- og kontorfunktionærer - 40 kpsl

Brugsforeninger og andelsforetagender, lokalt ordnet -

182 kpsl

(også arbejderbrugsforeninger, f.eks. "Arbejdernes Brugs-
forening, Århus, stiftet 1904". Desuden andelsforetagen-
der indenfor byggebranchen)

§§VEBRUG

Beskæftigede i dette erhverv, f.eks.:Gartnere - 4 kpsl
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HAVNE- 0G BROVÆSEN

Havnearbejdere - lokalt ordnet

(Her er proveniensprincippet brudt. Havnearbejdernes faglige or-

ganisationer er spredt under de enkelte havne)

HERTUGDØMMERNE

Kun småtryk med relation til grænseproblemerne. Derfor meget spar-

somt med tryksager vedr. arbejderbevægelsen

IDRÆT

Her er de politiske idrætsorganisationer placeret, f.eks.:

D.U.I. - 3 kpsl

Dansk arbejder Idrætsforbund - l kpsl

INDUSTRI

Foreninger omfattende faglærte arbejdere i flere fag

Navere - 4 kpsl

Svendeforeninger - 6 kpsl

Lærlingeforeninger (bl.a. Faglig Ungdom) - 2 kpsl

(Svende- og lærlingeforeninger i enkelte fag - se Faglige

foreninger)

JERNBANER

Ansatte ved jernbanerne, f.eks.:

11 kpsl

Dansk Jernbanearbejderforbund -

KALENDERE OG LOMMEBØGER

Kalendere uden tekst kasseres. Lommebøger og kalendere er ordnet

efter titel (- heri også arbejderbevægelsens). Til denne gruppe

findes et internt kartotek

KVINDER

Kvindeforeninger (undt. de politiske - men i praksis har grænsen

været svær at trække). Heri f.eks.: Dansk Kvindesamfund - 12 kpsl

LEJLIGHEDSAVISER

Lokalt ordnet. Rummer flyveblade m.v. fra lokale politiske fore-

ninger og fagforeninger, der er udformet som blade eller aviser,

spec. indtil 1920. Burde være placeret i andre emnegrupper (Poli-

tik, Faglige foreninger)

LÆGEKUNST

Ansatte ved hospitaler og andre institutioner med patientbehand-
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ling, f.eks.: Sygeplejersker - 4 kpsl

Frivillige, f.eks,: Arbejdernes samaritterforbund - lo kpsl

Medicinalfabrikkerne (og hermed faglige klubber m.m. på disse

virksomheder)

MUSIK

Heri bl.a. sangforeninger, lokalt ordnet. Arbejdersangforeninger
er placeret her, eks.: "Sangforeningen Karl Marx af 1885".

OPLYSNING

Omfatter biblioteksvæsenet, Oplysningsforbund, forsamlingshuse og

læseselskaber, eks.:

Arbejderns Oplysnings Forbund - 23 kpsl

Arbejdernes læseselskab - l kpsl

PENGE

Banker og sparekasser. "Arbejdernes landsbank" er placeret her

POST- OG TELEGRAFVÆSENET

Ansatte ved postvæsenet, f.eks.:

Dansk postforbund - 4 kpsl

Post- og telegrafekstraarbejdernes fagforbund - l kpsl

Funktionærforeninger - 12 kpsl

PRESSEN

Tryksager vedr. arbejderbevægelsens aviser og blade:

Aktuelt (tidl. Socialdemokraten) - 7 kpsl

Den socialdemokratiske presse i Danmark (regnskaber,

stedordnet) - 8 kpsl

Beskæftigede: Journalistforeninger - ll kpsl

RADIO OG TV

Arbejdernes Radio- og fjernseerforbund - 2 kpsl

Danmarks Radios personaleforeninger - 2 kpsl

REJSELIV

Rejsebureauer og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen, eks.:

Tjenerforbundet og tjenerforeninger - 7 kpsl

SKOLEVÆSEN

Omfatter ansatte i folkeskolen og gymnasieskolen:

Lærerforeninger (herunder Danmarks Lærerforening)
-

28 kpsl
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Særlige skoler (dvs. næsten al undervisning efter folke- og gymna-

sieskolen)

Arbejderhøjskoler (herunder f.eks. Esbjerg højskole)

Folkehøjskoler (herunder Roskilde højskole)

SØFART

Beskæftigede indenfor handelsflåden og på værfterne:

Sømændenes Forbund - lo kpsl

Søfyrbødere
- 3 kpsl

Skibstømrere - 3 kpsl

Skibsværftsarbejdere
- l kpsl

Foreninger, klubber m.v. på enkelte værfter, f.eks.:

B&W-foreninger - 3 kpsl

TEATER

Rummer arbejderteatre og -scener, samt abonnementsforeninger, f.

eks. ARTE - l læg

TELEFON

Beskæftigede ved telefonselskaberne:

Centralorganisationen for telefonstanden i Danmark -

12 kpsl

Steen Bille Larsen

Tidskriftsover'sigt

Indledning: Dette bidrag indgår i rækken af oversigter over tids-

skrifter, som er af betydning for forskningen i arbejderbevægel-

sens historie. Den umiddelbare anledning til denne tidsskriftso-

versigt er Gerd Callesens bidrag "Tidsskrifter om arbejderbevægel-

sens historie" i "Meddelelser" nr. 2, 1974 s. 28 ff. Tidsskrifto-

versigten medtager vigtige data som udgiver, udgivelsessted, udgi-

velsesår, pris og indeholder en meget kort indholdsbestemmelse.

Denne korte, måske for korte indholdsangivelse ligger til grund

for følgende forsøg på at give et eksemplarisk overblik over Øko-

nomi og Politik (Økopol)

ØKONOMI 0G POLITIK

Kvartalstidsskrift udgivet af Selskabet for Historie og Samfunds-
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økonomi. Udgivet siden 1927.

SYSTEMATIK (1927-1947)

1) Signerede Artikler

2) Regelmæssige Oversigter
- Den økonomiske situation i de vigtigste lande

- Den økonomiske situation i Danmark

- Den økonomiske situation i Finland, Norge og Sverige
- Folkeforbundets Virksomhed

- Politisk kronik

3) Andre Oversigter

4) Meddelelser

5) Kurver

6) Kort og Diagrammer

Denne systematik bygger på årgang 1929 og er dækkende for hele pe-

rioden på nær nogle uvæsentlige punkter. Således bortfalder punk-
terne 5. og 6. med l94o-årgangen. Punkt 1. "Signerede Artikler" og

punkt 3. "Andre Oversigter" behandler økonomiske og politiske te-

maer, med undtagelse af udenlandske. Den "politiske kronik" er

underinddelt i udland og Danmark og meget kortfattet. Under "kur-

ver" og "diagrammer" finder man bl.a. de internationale, nordiske

og danske konjunkturbevægelser fremstillet. Punkt 4. "Meddelelser"

behandler for det meste beretninger fra arbejdet på Institut for

Historie og Samfundsøkonomi.

Indholdsfortegnelse og emneregister findes for hver årgang. For år-

gang l-20 findes et særligt registerbind.

SYSTEMATIK (1948 - idag)

1) Artikler

2) Regelmæssige Oversigter
- Den internationale økonomiske situation

- Den økonomiske situation i Danmark

- Politisk kronik

3) Meddelelser

Artiklerne er nu udelukkende signerede, temaerne er bibeholdt med

den ænding, at andelen af de bidrag, der behandler dansk økonomi

og politik er udvidet fra omkring midten af 60'erne. Disse bidrag
udgør fra da af ca. halvdelen af hæfterne. "Den politiske kronik"

stadigvæk inddelt i udland og Danmark er kraftigt udvidet og om-

fatter fra begyndelsen af 70'erne ca. 20 sider. Tabelmaterialet i

tillægget til den økonomiske situation i form af en tabel over
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"Danske konjunkturtal" bortfalder fra 1964. "Meddelelser" er ude-

ladt fra 1960.
⁄

KORT VURDERING

ØkoPols betydning for forskningen i den danske arbejderbevægelses

historie lader sig kort forklare ud fra en metodisk problemstil-

ling. Går vi ud fra, at der med arbejderbevægelsens historie menes,

at udvikle den totale samfundsmæssige dimension via analysen af

klassekampene og således referere til en i ansatser foreliggende

materialistisk samfundsteori og dennes konstante afprøvning på

empiriske erfaringer- så betyder det, at de for bevidstheden til-

gængelige fænomener (formidlet umiddelbart eller gennem en bestemt

forskningsmetode) er dele af et historisk opstået og systematisk

ordnet hele, hvis struktur og bevægelse "i sidste instans" er be-

stemt af de Økonomiske forhold.

"I sidste instans" betyder her, at de samfundsmæssige modsætnin-

gers (klassekonflikter) historisk-konkrete fremtrædelsesformer

ikke umiddelbart er "genspejlinger" forårsaget af de økonomiske

krisecykler (som bl.a. Ole Marquardt i "konjunkturforløb og Klas-

sebevidsthed" på en meget mekanisk måde, mener er tilfældet) men

derimod bliver formidlet af talrige momenter i den samfundsmæssi-

ge "overbygning" som politiske og andre bevidsthedsformer.

Men de økonomiske hovedtendenser og den heraf i det store og hele

afledte klassestruktur og klassestilling er dog bestemmende for

den almene karakter og grundformerne af de reelt fremtrædende mod-

sætninger i et specifikt samfund i en bestemt historisk fase. Hvis

man går ud fra den her givne analyse af de økonomiske hovedtenden-

ser i de udviklede kapitalistiske lande indbefattet Danmarks sær-

egne udvikling, er ØkoPol én ikke uvæsentlig kilde, selv når det

ikke lykkes for det at fremstille vekselvirkningen mellem økonomi

og politik. En forventning, der kan udledes af en lille tegning

på første omslagsside.

For så vidt skiller ØkoPol sig ikke positivt ud fra andre natio-

naløkonomiske Offentliggørelser, og det er derfor en opgave for

den marxistiske videnskabsmand/kvinde at anvende tidSSkriftet pro-

duktivt, dvs. som et middel til også at fremstille "abstraktions-

kraften" i det bestående vekselvirkningsforhold mellem økonomi og

politik.

Heinz Joachim Schröder
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Anton Mundber'g
Anthon Mundberg om "Socialismens Opståen og videre Udvikling her
hjemme" - Et foredrag i "Karl Marx klubben" 1896.

Ved Hans-Norbert Lahme

Den nedenstående tekst er referatet af et foredrag som Anthon Mund-

berg i 1896 holdt i den socialdemokratiske diskussionsklub "Karl

Marx" i Københavnl). Manuskriptet blev for nylig fundet i "Karl

Marx-Klubbens" arkiv i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i

København og gengives her for første gangz).
På deres møder plejede klubbens medlemmer at lægge op til diskus-

sionen med foredrag eller oplæsning af i forvejen udarbejdede af-

handlinger om socialismen og dens teoretiske og praktiske princip-
per, samfundskritiske og kulturelle emner 0.1. A. Mundbergs fore-

drag synes dog at have været det eneste, som beskæftigede sig med

det danske partis historie3). Af dette foredrag eksisterer der

kun det udaterede referat; årstallet fremgår dog af dets første

linier. På trods af, at referat-karakteren begrænser tekstens kil-

deværdi, har den relevans som en vigtig kilde til den tidlige dan-

ske arbejderbevægelses historie, hovedsagelig på grund af følgen-
de:

- Teksten bevidner, at der fra Dreiers tanker via Rein-

holdt Jensens "Kjøbenhavns Arbejderforening" (i teksten

kaldt "den ... gamle") gik en direkte linie til "inter-

nationalen". Om ikke på anden måde, så manifesteredes

denne linie sig i en personel kontinuitet, som særligt

kom til udtryk hos A. Mundberg Og O.C.Andersen. Teksten

viser endvidere, at A.Mundberg var sig denne kontinui-

tetslinie fra Dreier over gig til det samtidige social-

demokrati bevidst.

- Foredragsreferatet kaster nyt lys over de omstændighe-

der, der førte til "Internatioñalens" oprettelse. Den

andetsteds som indiciebevis frembragte konklusion, at

der allerede i 1870 på foranledning af den "internatio-

nale Arbejderassociations" generalråd var blevet drøf-

tet konkrete planer om, at oprette en dansk sektion i

København, bliver nu bekræftet4). At dømme efter refe-

ratets oplysninger om Pio synes "stormesteren" først

kort før udgivelsen af "Socialistiske Blade I" at have

beskæftiget sig med socialistiske ideer og oprettelsen
af en dansk arbejderbevægelse. Dette synes at være sket
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helt uafhængigt af kredsen omkring A.Mundberg, for hvil-

ken "Socialistiske Blade 1" da også var en overraskelse.

Den i teksten nævnte "4de Meningsfælle" var muligvis ty-

skeren E.W.Klein. Denne påstod nemlig_nogle år senere,

allerede i 1867 at have været med i en "lille interna-

tionale club" i KøbenhavnS)- forudsat at årstallet 1867

skyldes en trykfejl og der skulle have stået 1870.

- Derudover indeholder foredragsreferatet en levende og

detailleret skildring af begivenhederne omkring den 5.

maj 1872 og den mæglende rolle, som A.Mundberg spillede

i disse - han var så at sige Pios modpart i hændelserne

omkring “slaget på Fælleden“6).
- Teksten understreger endvidere det statssocialistiske,

teoretiske fundament, som A.Mundberg var en af tilhæn-

gerne afzat han i 1896 i “Karl Marx"-klubben, tilsyne-

ladende uimodsagt og på en meget selvfølgelig måde kun-

ne hævde, at de store socialistiske fordringer var "de

økonomiske Forholds Ordning gennem Statsmagten", serve-

rer den tids danske socialdemokratis socialismeforståel-

se i en nøddeskal. Marxismen var ikke trængt igennem,

og Pio-tidens vulgærsocialistiske forestillinger var

heller ikke overvundet -

og dette i en tid, da det tyske

søsterparti forlængst havde afsluttet sin første Marx-

reception.

I det følgende gengives teksten efter originalen. Øjensynlige flyg-

tighedsfejl blev dog rettede, uden at der gøres opmærksom på dette.

.. kendetegnede tilføjelser blev foretaget i det øjemed at

lette forståelsen af teksten.

(1) Socialismen i Danmark er jo paa en vis Maade noget ældre

end 25 Aar, idet vi allerede.først i Halvtredserne havde den

saakaldte Dreierske Bevægelse, og omend denne Bevægelse

efterhaanden forsvandt efter Dreiers Død, uddøde den dog a1-

drig ganske, og man kan den Dag i Dag træffe Folk her i Byen,

som har kendt Dreier og været Meningsfæller med ham. - Af

Dreiers mange udmærkede Værker nævnte Taleren Ugebladet "Aan-

detroen", "Samfundets Reform". Aandetroen havde 700 Abonnen-

7). Den blev næppe l Aarter, hvoraf kun ganske faa Arbejdere

gammel idet Dreier døde 1853, 26 Aar gammel.

Da jeg i 1868 kom til København, meldte jeg mig ind i den

eneste demokratiske Forening, der fandtes her i Byen, den
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(3)

Så

saak. “gamle Arbejderforening" - Den havde kun faa Medlemmer

og arbejdede sig med Møje op til ca. 300 Medlemmer og beslut-

tede da at opstille J.A. Hansen som Kandidat til Borgerrepræ-

sentationen; da denne Kandidat imidlertid erklærede, at han

ikke troede på Fattigdommens Afskaffelse, optraadte jeg paa
det afgørende Møde imod ham og fik ogsaa hans Kandidatur for-

hindret.

Her i foreningen lærte jeg den lille 0.C. Andersen at

kende , som senere førte mig sammen med Petersen fra Paris,
der var udsendt fra "Internationale" i London for at søge
dannet en Afdeling af "Internationale" her. Vi dannede saa

sammen med en 4de Meningsfælle i Foraaret 70 den første socia-

listiske Forening siden Dreyers Tid. - Imidlertid gik jeg
paa Forretningsrejse til Jylland for om muligt at skaffe Pen-

ge til Veje til udgivelsen af et Ugeblad - Men Medens jeg
var i fuldt Arbejde hermed i Jylland, traf os de første

"Socialistiske Blade" udgivne af Pio. -

Bevægelsen var altsaa rejst af Pio, da jeg kom tilbage og jeg
havde ikke andet at gøre end at melde mig som Medlem af den

dannede Afdeling af "Internationale". Brix og Geleff fremtraad-

te som fuldstændig ukendte Mænd, og man sige om Geleff, hvad

man vil, han tog det værste Stykke Arbejde ved at drage ud i

Landet som den første socialistiske Agitator.

Det var navnlig moralsk-filosofiske Emner der med Dygtighed
fremførtes og behandledes socialistisk medens den store socia-

listiske Fordring om de Økonomiske Forholds Ordning gennem

Statsmagten var saa lidt forstaaet, at selve Geleff erklærede,

at den var han ikke rigtig med paa.

Bevægelsen gik rask fremad, saa selv Bjørnbak meldte sig offi-

cielt ind i "Internationale", og alt gik godt indtil Murer-

skruen kom og medførte den bekendte 5te Maj. - 2den Maj om

Formiddagen holdte jeg Foredrag for Murerne og det forvrænge-
de referat, der om Aftenen stod i "Berlingske Tidende"9)
tydede allerede paa, at der var noget i Gæring imod os. Dette

blev imidlertid klaret ved en Henvendelse til Redaktionenlo›;
men saa kom 4de Maj Forbudet mod Afholdelsen afdetsaa bekend-

te Fælledmøde.

Efter megen Debattering om, hvad Stilling vi skulde indtage
hertil, kørte Geleff og jeg af Sted for at søge en mindelig
Ordning iværksat ang. denne Sag. Vi kørte fra Kronprinsen til



Justitsministeren og fra ham til politidirektør Crone, med

hvem vi endelig traf den Ordning at vi skulle udsætte vort

Møde en Uge til næste Søndag.
- Da vi kom tilbage til Pio,

vilde han imidlertid ikke paa nogen Maade vide af denne Ord-

ning at sige, og paa Mødet om Aftenen fik han vedtaget, at Mø-

det den Ste skulde afholdes på Trods af Forbudet. Jeg gjorde

Modstand derimod, men Pio fik Tilslutning af Flertallet. - Da

jeg var kommen hjem, fik jeg imidlertid Bud ved Touchers Døtre

om, at Pio, Brix og Geleff var arresterede. I en Fart var jeg

oppe, og i Løbet af en Time var alle Sektionsførere samlede

til Møde. Vi vedtog at aflyse Mødet, det lykkedes os at faa

opslaaet nogle Plakater derom på Blegdamsvejen Søndag Formid-

dag. Som De ved hjalp dette ikke og omtrent 30.000 Menne-

sker var tilstede omkring Fælleden, og en Del af dem kom jo i

Kamp med Politiet - men forholdsvis maatte Dagen siges at for-

løbe på en heldig Maade.

Efter Ste Maj var jeg i Forhør hver Dag indtil jeg endelig

3ote Maj blev arresteret som modvilligt Vidne. Under min Arre-

station fik Würtz Ledelsen i sine Hænder, og der udviklede sig

hurtig saadanne Forhold med Mistænkeliggørelse for Spioneri,

at jeg holdt mig noget tilbage, indtil endelig i Slutningen

af 73 de Folk der var Bladets økonomiske Rygstød, anmodede

mig om at overtage Redaktionen. Dette gjorde jeg og beholdt

denne Plads, indtil Pio, Brix og Geleff kom ud af Fængslet
-

Da Pio_kom ud, overtog han Redaktionen.

Da opstod den ulykkelige Strid om Pios, Brix's og Geleffs Ejen-
domsret til Bladet og dermed Heroldisterne. Og kort Tid efter

Flugten til Amerika i 18771”.
Hermed indtraadte et forfærdeligt Tilbageslag. Det, der egent-

lig genrejste Modet og Stemningen i Partiet, var Udfyldnings-

valget i Ste Kreds, da Bille nedlagde sit Mandat 1880 . Det

var vanskeligt at finde en Kandidat, og først efter nogen Mod-

stand, lod jeg mig opstille. Det var en meget bevæget Valgdag,
men til Trods for, at Vælgerlisterne var i den skrækkeligste

Uorden, fik jeg 1328 Stemmer mod Goos's 2600. Ved Valget Maj

1881 2 Aar sic! senere var Holm Kandidat og fik 1295 Stem-

mer . Efteraaret 81 fik han 1429 Stemmer og dette betegnede

Partiets Genoprejsning; thi i 1884 tog Holm Kredsen og har be-

holdt den siden.
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NOTER ;

l) Karl Marx-klubben blev i 1886 grundlagt på initiativ afëA.C.
Meyer. Jvf.: Diskussionsklubben "Karl Marx" 1886-1911. Et til-

bageblik..., København 1911, p.8f. 3
2) Ibid., p.3o, anføres foredraget uden angivelse af forednags-

holderens navn og uden dato, desuden andre historiske foredrag.
3) Om arbejderbevægelsen i almindelighed blev der indtil 1911

holdt 96 foredrag. Ibid., p.26. \

4) H.N.Lahme, Zur Vorgeschichte der dänischen IAA-Sektion, i: IRSH
XIX (1974), p.54-72.

L

5) Social-Demokraten,2.årg., nr.9o (2l.maj.1875).
:

6) Jvf. Bertolt, Pionerer, pp. ll7ff, 120. g

7) Der er her tale om en huskefejl eller en misforståelse fra pro-
tokollantens side: Aandetroen var en selvstændig udgivelse,
det var "Samfundets Reform" der var ugebladet.

“

8) Ifølge Bertolt flyttede A.Mundberg først i vinteren 1869/70 til
hovedstaden. Ibid., 30.

9) Jvf. "Berlingske Tidende" fra den 3. maj 1872.

10) Se Mundbergs læserbrev ibid., 4. maj 1872. *

11) Dette er en misforståelse, forårsaget enten af foredragsholde-
rens svigtende hukommelse eller af en fejl fra protokollantens
side: Brix' "Herold" udkom først i 1880, og "Heroldisternes"
opposition imod partiet stod i umiddelbar sammenhæng med Brix'

løsladelse fra fængslet i 1881. Jvf. Bertolt, op.cit., p.216.

Forskningsmeddelelser

Index til Kommunistisk Tidsskrift og tidsskriftet Tiden (1933 -

1973) er under udarbejdelse. Sidetallet er endnu ikke klart, men

det bliver på ca. 80 sider. Indexet omfatter samtlige artikler

fra tidsskrifterne med hver sit nummer og herudfra er der lavet

et forfatter- og emneregister. Det kan forudbestilles ved indbe-

taling af 22.- kr. på giro 826 6565 inden 15. september. Det for-

ventes at indexet vil være færdig ca. 1. oktober 1975.

Bibliografien over Arbejderforlaget, Mondes forlag og forlaget Ti-

den, der har været udsolgt, foreligger nu i 3. oplag. Den er ret-

tet på enkelte punkter og den er blevet udvidet. Bibliografien in-

kluderer nu "Det ny Studentersamfund" (DNSS, 1922-1924) med uge- g

bladet Pressen og forlaget og tidsskriftet "Frem" (1932 - 1937).
l

Sidetallet bliver nu på ca. 60 s. Prisen er 18 kr. 3 N
Bibliografi over DKP og DKU med beslægtede organisationer fqrelig- g 1

ger nu i 2. oplag. Medtager publikationer og tidsskrifter udgivet
5

å
af og omkring DKP og DKU med kort omtale af de pågældende omgani-
sationer, således som bibliografien over Arbejderforlaget etc. in-
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deholder historiske indledninger til de enkelte forlag. Pris 9 kr.

Alle de nævnte udgivelser bestilles enten gennem boghandelen eller

direkte ved indbetaling på giro 826 6565, John Hansen, Søndergade

51, 5500 Middelfart.

FORSKNINGSNYT.

Materiale til international arbejderbevægelses historie på Stats-

biblioteket (SB) i Århus. Problemer ved et katalog over emnet.

Den siden 1968 meget stærkt voksende interesse for international

arbejderbevægelses historie og problemer med direkte tilknytning

hertil, har afspejlet sig i et stigende bibliotekslån om emnet.

Som fagreferent i historie på SB har jeg på grundlagzafbestillin-

gerne udefra osv. opbygget et "behovskartotek", som efterhånden

med sine gentagne rekvisitionskopier af bestemte bøger dannede et

statistisk grundlag for beslutningsprocessen ved nyanskaffelser.
Dette er blevet udbygget med oplysninger hentet fra drøftelser med

lånerne. Alt materiale vedr. arbejderbevægelsens historie og be-

slægtede emner blev fra starten skilt ud i et specielt kartotek.

Dette kartotek var årsag til tanken om opbygning af et større, der

indeholdt bøger med interesse for arbejderbevægelsens historie.

Det var meningen at finkæmme SB's mange systematiske grupper for

det relevante materiale, men opgaven viste sig hurtigt uoverkomme-

ligt, ikke pga. det væld af titler, der ville fremkomme ad denne

vej, men pga. den tidkrævende indsats ved fremgangsmåden. Jeg be-

sluttede at lade den del af opgaven ligge og kun gennemføre den,
når lejlighed bød sig i tilknytning til resten af registreringsar-
bejdet; for selv om lånerne havde svært ved at finde frem til det

relevante materiale ved hjælp af SB's systematik, kunne de fleste

alligevel, vejledet af vort personale på katalogsalen, få noget ud

af dette.

Indsamling af materiale.

Nu gjaldt det om at koncentrere sig om antikvariske- og nyanskaf-
felser. "Behovskartoteket", lånerudtalelser og anmeldelser i fag-
tidsskrifter har været grundlag for materialesamlingen indenfor

historiefagreferentens regie. Men mange andre fagreferenter måtte
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også inddrages, eftersom mange aspekter vedr. arbejderbevægelsens

historie gør sig gældende på de fleste fagområder. Danske publika-

tioner indgår ikke i overvejelserne. De modtages af Danske afde-

ling som pligtaflevering. Hvis disse skal medtages på et senere

tidspunkt, kan dette gøres ved gennemgang af Dansk Bogfortegnelse.

Derimod har jeg forsøgt at inddrage udenlandske småtryk, som nor-

malt ikke katalogiseres, men som kan have interesse.

Systematiseringsproblemer.
Efterhånden som kartoteket voksede i omfang (6000 titler i 1973,
12 000 i foråret 1975), begyndte behovet for systematisering af

materialet at melde sig. Den foreløbige opdeling efter "tilfældigt"

efterspurgte emner var ikke tilstrækkeligt.

Den foreløbige titel kan volde vanskeligheder med hensyn til karto-

tekets indhold: "Materiale til den politiske arbejderbevægelses og

de socialistiske landes (staters) historie". Fagbevægelsen er kun

medtaget periferisk. Iøvrigt drejer det sig hovedsageligt om nyere

litteratur accessioneret efter 1968. Det er i overvejende grad vi-

denskabelig litteratur inklusive dog værker af propagandamæssigt

tilsnit (f.eks. antikommunistisk), der er ikke meget fra arbejder-

bevægelsen selv, men denne sidste del vokser dog langsomt - også

tidsskrifter fra arbejderbevægelsen.

Ligesom kartotekets opståen havde det fagkritiske behov til grund,

må systematiseringen af dets indhold være underordnet principper,

der peger i retning mod historieforskning på materialistisk grund-

lag. På bibliografiområdet er det lettere at anvende disse prin-

cipper, men vanskeligere på bibliotekskatalogområdet. Mangelen på

den slags kataloger må være et tydeligt bevis derpå. Selv de ste-

der, hvor man havde gjort sig de hæderligste anstrengelser, har

disse kun en foreløbig karakter. Man kan nævne Die Bibliothek des

Instituts für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee des SED,

Berlin 1969 (haves KB, bestilt til SE), og det store 12 binds al-

fabetiske katalog (haves SB) fra Internationaal Instituut voor So-

ciale Geschiedenis, hvorfor man også forbereder en systematisk del.

Man kunne også nævne en del vesteuropæiske og amerikanske insti-

tutioners kataloger, men disse har ikke interesse med hensyn til

nogen efterligning på systematikkens felt. Men alle de nævnte og

unævnte kataloger har en vis historisk tradition af speciel art at

tage hensyn til. Derfor vil det vare længe, inden man kan udarbej-

de et tilfredsstillende systematisk skelet for en helhedskatalog

ell. -kartotek for arbejderbevægelsens historie, der kan passe til
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et universalbiblioteks forskelligartede litteraturbestand.

Indtil videre er kartoteket opdelt på følgende måde:

l. Marxismen-leninismens klassikere. Den revolutionære

arbejderbevægelses teori og praksis i almindelighed.

,2. Den internationale arbejderbevægelses historie i op-

position og illegalitet.

3. Den socialistiske verdens generelle problemer.

4. Sovjetunionen.

5. Folkedemokratierne i Europa.

6. Folkedemokratierne udenfor Europa.

Til hvert af disse afsnit er der udarbejdet en foreløbig indholds-

fortegnelse, som uafbrudt er under udbygning og justering og derfor

ikke kan bringes her, men måske ved en senere lejlighed.

Der findes forskellige problemer ved dette arbejde, som af plads-

mæssige grunde ikke kan diskuteres her. Specielt kan dog nævnes,

at især gruppe 2 evt. må omorganiseres f.eks. efter "ideologiske.

kraftcentre" (industrilande, udstrålingscentre) og "undertrykkel-

sescentre" (kolonier, u-lande). At operere med sådanne kategorier

ville have den fordel, at de ville pege på områder med en stærk

arbejderklasse eller nationale befrielsesbevægelser, som de socia-

listiske og kommunistiske bevægelser kunne få støtte fra.

Publikationsmuligheder.
Foruden de allerede antydede problemer er der andre, af teknisk

og administrativ art. Seddelmaterialet er f.eks. meget uensartet

osv. Den foreløbig mest realistiske form under hvilken publicerin-

gen kunne tænkes er et 3-binds-katalog, hvor afsnittene 1,2 og 3-6

skulle udgøre hver et bind. Det forudsætter imidlertid en klar sy-

stematisk udbygning. Også andre muligheder kan tænkes og er under

overvejelse, men det vil vare nogen tid endnu inden man når til en

endelig afklaring på dette punkt.

Det kunne være ønskeligt at få de danske forskningsbiblioteker med

ABA i spidsen til at arbejde mod en fælles helhedskatalog om ar-

bejderbevægelsen. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at ta-

le om noget koordinerende foretagende, så længe man ikke kender

nogen initiativer i denne retning de pågældende steder. Tanken bør

dog overvejes.

Benyttelse af kartoteket.

Siden begyndelsen har kartoteket været benyttet af specialeskri-

vende og andre særligt interesserede. Det er ikke almindeligt til-
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gængeligt pga. dets tekniske tilstand. Aftale vedr. benyttelsen
kan træffes på (06) 12 20 22 lok. 307 ell. via katalogsalspersona-
let. Ingen umiddelbar besvarelse af telefoniske forespørgsler,

hverken på emne eller konkrete værker, kan forventes. Det er før

sket, at en skuffe med kort ved en sådan lejlighed er blevet hældt

ud på gulvet. Skriftlige henvendelser besvares gerne.

I forbindelse med kartoteket og dets evt. udgivelse skal der fore-

tages en registrering af institutioner af forskellig art, der be-

skæftiger sig med arbejderbevægelsens historie. Fortegnelsen skal

foruden adresser, indeholde publikationsrækker, tidsstrifter, ar-

bejdsberetninger mm. med anførelse af, om de findes på SB eller et

institutionsbibliotek ved ÅU. Foreløbig kan der desangående henvi-

ses til "Jahrbuch Arbeiterbewegung" bd. 1 og 2, Frankfurt/M. 1973

og 1974, hvor der s. 394-401 hhv. s. 375-76 findes en "Verzeichnis

der Institute und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung"

Bogdan Wierzba

Statsbiblioteket

TIDSSKRIFTSCENTRET, Rådhusstræde 13,1466 Kbh.K.

I 1968 tog Plumfonden initiativ til at starte et tidsskriftbiblio-

tek med danske og udenlandske tidsskrifter. Dette initiativ var

kommet i stand efter henvendelse fra Politisk Revy og Studenter-

samfundet, som ønskede tilskud til et tidsskrifthold.

Fra en forsigtig start med kort åbningstid og løs arbejdskraft har

dette initiativ efterhånden vokset sig ud af de oprindelige rammer.

Idag er "Tidsskriftcentret" en selvejende institution baseret på

en lånerkreds. Samtidig er Tidsskriftcentret for et års tid siden

flyttet til større og mere centralt beliggende lokaler i Huset i

Rådhusstræde 13.

Tidsskriftcentrets hovedopgave er at samle de vigtigste tidsskrif-

ter fra de forskellige strømninger indenfor de socialistiske bevæ-

gelser. Dette defineres ved at bevægelserne politisk skal ligge

"tilvenstre for midten af Socialdemokratiet". Tidsskriftcentret

råder over tidsskrifter fra de betydeligste strømninger der inter-

nationalt har præget de socialistiske og venstreorienterede bevæ-

gelser siden 1968.

Hovedvægten af bladholdet er lagt på det skandinaviske område, som

udgør 1⁄3 af tidsskrifterne. Alle danske blade er anskaffet, både
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de mere almene, de teoretiske og foreningstidsskrifterne. I Øje-

blikket holdes 70 danske tidsskrifter.

Den udenlandske afdeling er opdelt i USA, Europa, Afrika, Asien og

Latinamerika.
'

For Europa og USA's vedkommende gælder reglen om at bladene repræ-

senterer de betydeligste socialistiske bevægelser; desuden findes

der her især på det tyske område en del teoretiske tidsskrifter og

for det spanske område en del eksilblade.

Afrika er repræsenteret ved de forskellige befrielsesbevægelsers

tidsskrifter. Asien dækkes foruden tidsskrifter fra Kina, Korea og

Japan hovedsagelig af amerikanske universitetstidsskrifter samt

uge- og månedsbulletiner. Det latinamerikanske område er dækket af

tidsskrifter fra Cuba, chilenske eksilblade og forskellige latin-

amerikanske gruppers udgivelser i Europa. Desuden holdes også her

uge- og månedsbulletiner. Foruden disse områder findes et område

der generelt kaldes "den 3. Verden". Her holdes både informative

og mere teoretiske tidsskrifter.

En komplet oversigt findes i Tidsskriftcentrets bestandkartotek.

Desuden udsendes hvert år en fortegnelse over de løbende abonne-

menter.

Som en service overfor benytterne udsendes desuden 6 gange årligt

et blad "Tidsskriftorientering" som indeholder henvisninger til de

vigtigste artikler i de blade, som Tidsskriftcentret har modtaget.

Disse henvisninger er et udvalg af de registreringer som indgår i

Tidsskriftcentrets.artikelkartotek. Abonnement på Tidsskriftorien-

tering koster 20 kr. for 6 numre. Tidsskriftcentrets tidsskrifter

og pjecer er alle til udlån. Lånetiden er 14 dage. Lånere udenfor

København kan bestille tidsskrifterne til hjemlån eller fotokopier

af artiklerne. Fotokopierne koster 50 Øre pr. side. Årsafgiften

for lånerne er 25 kr. Det er dog også muligt at låne uden at være

medlem af lånekredsen. Da er afgiften 1,50 kr. pr. blad. Benyttel-

se af læsesalen er gratis (åbent mandag til fredag 12.30 til 17.30).

Tidsskriftcentrets medarbejdere vil gerne være behjælpelig med vej-

ledning, litteratursøgning, emnebestilling osv. Tidsskriftforteg-

nelsen pr. 1.11.1974 kan bestilles ved indsendelse af to kr. i fri-

mærker. Prøvenummer af Tidsskriftorientering tilsendes ligeledes

ved indsendelse af to kr.

Tidsskriftcentret udgiver ingen egentlige pjecer men har dog for

nylig udgivet “Socialistisk Håndbog". En lille pjece over den dan-

ske venstrefløjs formål og aktiviteter skrevet af organisationerne

selv. Pjecen koster 7,50 kr.
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fien over Danmarks socialistiske Parti s. 22 1. 9-10 f.n. følgende
stykke faldet ud:

"Protokol over Danmarks Socialistiske Partis hovedbesty-
relsesmøder" (oktober-januar 1959; håndskrevet)

og s. 24 l. 17 f.o. følgende linje faldet ud:

og nr. 1-4 folio; pris: nr. 1-9 gratis, nr. 10 (1957)
og nr. 1-4 (1958) 25 øre.

S. 22, l. 3 f.n. skal der naturligvis stå september 195§.
Ole Stender-Petersen

De hat

Overvejelser vedr. elementer i en arbejderbevægelses historie.

I en kronik i Information den 26-2 1974 redegjorde Ole Lange for

en del af den nyere litteratur om arbejderbevægelsens historie,
som var udkommet op til det tidspunkt, efter en årrækkes nærmest

stilstand på området. I tiden efter Ole Langes kronik er aktivite-

ten yderligere forstærket, således at forskningen i arbejderbevæ-

gelsens historie i dag ubestrideligt indtager en langt betydelige-
re stilling end for blot få år siden. Dette illustreres yderlige-
re ved et blik på Meddelelsers fortegnelse over afsluttede eller

igangværende projekter, der afslører en betydelig aktivitet. I

Danmark hænger dette opsving sammen med hele venstrefløjens op-

sving igennem tresserne, herunder også studenterbevægelsens op-
sving og denne studenterbevægelses orientering imod socialismen

(i dens bredeste forstand). Under de relativt gunstige politiske
og økonomiske konjunkturer fik flere af arbejderbevægelsens par-
tier og organisationer tid og overskud til at beskæftige sig med

bevægelsens historie, ofte ud fra mere eller mindre velformulere-
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de og velgennemtænkte overvejelser om den ideologiske kamps betyd-

ning og historiens rolle i denne ideologiske kamp.

DASFs skolebogskonference understregede således implicit dette as-

pekt. I partier, grupperinger etc. til venstre for Socialdemokrati-

et (SD) indgik arbejderbevægelsens historie i stadig højere grad

i studiekreds- og skolingsvirksomhed, i erkendelse af, at arbejder-

klassens samlede erfaringer må systematiseres og fremstilles såle-
W

des at den kan tjene som element i situationsafklaringen, og såle-

des blive en af de afgørende forudsætninger i fastlæggelsen af en

videnskabelig begrundet taktik og strategi. Spørgsmålet er dog, om

dette formål tilgodeses med de udgivelser, der er fremkommet de

senere år.

SFAH står for de fleste af disse udgivelser, og det er i høj grad

fra SFAH, at en stor del af de senere års forskningsaktivitet er

udgået. SFAHs udgivelsespolitik er derfor af betydelig interesse,

også fordi SFAH i kraft af sit "apparat" kan igangsætte og udvikle

forskning og skabe et forskningsmilieu uden for de traditionelle

universitære milieuer, hvis forbindelser med arbejderklassen, dens

organisationer og partier er minimale. Det er af afgørende betyd-

ning for forskningen, at forbindelsen til arbejderbevægelsen, her

forstået i bred pluralistisk forstand, fastholdes.

Direkte inspireret af DASF konferencen startede SFAH udgivelsen af

en række dokumentarsamlinger, kildehæfter. Vi vil ikke her behand-

le de enkelte hæfter. Hovedtemaet for hæfterne, splittelsen i ar-

bejderbevægelsen, er et særdeles væsentligt emne.

Den pædagogiske opbygning af hæfterne er bedre end de fleste andre

hæfter, der er på markedet. På trods af dette mener vi, at hæfter-

ne i vid udstrækning er uanvendelige. Problemet er nemlig, at de

ikke kan bruges alene, at de forudsætter en grundbog, som kan danne

den nødvendige baggrund for behandlingen af de enkelte tekster. Det-

te gælder kildehæfter i det hele taget, men det afgørende problem
består i, at en sådan grundbog for arbejderbevægelsens historie i

Danmark ikke findes. Brugen af hæfterne kræver derfor en omfatten-

de baggrundsviden, hvis de enkelte tekster ikke skal svæve frit i

luften, hvilket kun kan forøge forvirringen, og dette gælder under-

visning på alle niveauer og med vidt forskelligt sigte. Derfor ser

man, at undervisningsmaterialer af i sig selv udmærket kvalitet ik-

ke alene gøres uanvendelige i en traditionel undervisningssituation,

men også i skolingsvirksomhed etc.

Af større værdi Ville derfor udgivelsen af grundbøger være, hvis

man ønsker at fastholde undervisningssigtet f.eks. grundbøger på
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forskellige niveauer om den danske arbejderbevægelses historie.

Man ville her støde ind i det klassiske objektivitetsproblem, som

naturligvis også eksisterer ved kildesamlinger, men mindre åben-

bart, og som kunne blive yderligere accentueret, når det drejer

sig om skolebøger. Man kan forestille sig en skematisk og tør op-

hoben af partier, årstal, institutioner etc., som vi kender det

så godt, og som ikke ville tjene noget formål overhovedet. Eller

en videreførsel af kildehæfternes model, således at de forskellige
- af kildehæfterne dokumenterede -

retninger i arbejderbevægelsen

præsenteredes i sammenhængende prosaform. Man bør ikke gøre et så-

dant knæfald for pluralismens alter. Det nødvendige helhedsbillede

vil gå tabt, og muligheden for erkendelse af sammenhænge, der er

nødvendig for at undgå fikseringen og opblæsningen af enkelte be-

givenheder eller faktorer, vil helt forsvinde. Når kravene til vi-

denskabelighed af kildekritisk og anden art er tilgodeset, må en

fremstilling, der har en helhedsopfattelse af udviklingen være at

foretrække.

Med SFAHs skriftrækker er en ny aktivitet indledt, og ideen med

at udgive specialer og lignende afhandlinger må hilses med glæde.

Som afhandlingslisterne viser, er det her, den største forsknings-

aktivitet ligger, og udgivelsen af de bedste ting kan medvirke til

at gøre specialeskrivningen til andet

SFAH bør

foretage en opsøgende Virksomhed og være åben for de ting, der pro-

og mere end et led i studi-

et, der blot skal overståes. dog også på dette område

duceres af folk uden tilknytning til de traditionelle forsknings-
steder. Muligheden af at bestille arbejder bør også prøves, da man

herigennem kan lægge en egentlig udgivelsesstrategi for en sådan

skriftrække, og i denne sammenhæng kunne SFAHs seminarer komme

ind i billedet.

Hermed er vi fremme ved et væsentligt punkt, nemlig SFAHs udgivel-

sespolitik, hvis man i det hele taget kan tale om en sådan. Udgi-

velsen af kildehæfterne var som allerede omtalt betænkelig, og de

første bind i skriftserien, de enkelte afhandlingers kvalitet u-

fortalt, tyder på, at princippet er de forhåndenværende søms. Be-

gyndervanskeligheder og praktiske problemer kan være årsagen, men

udgivelser af 2-4 afhandlinger, centreret omkring et emneområde,
over f.eks. et år, vil nok i det lange løb være vejen frem.

Endelig bør årbogen nævnes. Den sidste understreger nødvendigheden
af langtidsplanlægning. En længere og grundig artikel evt. supple-
ret med et par kortere forskningsoversigter f.eks. vil være at fo-

66



retrække for den samling småanretninger der præger årbog 4's ind-

hold. Anmeldersektionen er totalt uden linie, hvilket understre-

ges af, at alle anmeldelser er bragt hulter til bulter. En udvæl-

gelsespolitik er svær at skimte, og af udenlandske bøger er de

tysksprogede af ejendommelige årsager helt dominerende. Hvis re-

daktionen mener, at der ikke f.eks. på engelsk og fransk er ud-

sendt bøger af interesse også for et dansk publikum må man i sand-

hed forbavses.

Et gennemgående problem for studiet af arbejderbevægelsen ud over

professionelle historikeres kreds er som nævnt fraværet af samlen-

de grundbøger. Hidtil har man måttet klare sig med dels de social-

demokratiske partihistorier og fagforeningsfestskrifterne, dels

Nørlunds Det knager i samfundets fuger og bånd. Fælles for dem al-

le er, at de ikke er skrevet som grundbøger for arbejderbevægel-

sens historie, men anskuer udviklingen ud fra ganske bestemte

synsvinkler. Henry Bruun, Georg Nørregaard etc. kan også kun an-

vendes i ganske bestemte sammenhænge. Om hele denne litteratur hen-

vises iøvrigt til Jens Christensens artikel, Historieskrivningen

om den danske arbejderklasse og arbejderbevægelse, i Den jyske hi-

storiker 6. årgang 1973-74 nr. 1.

Med første bind af deres bog, "lad falde, hvad ikke kan stå", Dansk

arbejderbevægelses historie, I, forlaget aurora, 176 p., kr. 24.50,

sætter forbundet Socialisterne sig således på en bar plet på det

arbejderbevægelsens historiografiske kort. Bogen, der er skrevet

af et kollektiv og har karakter af en grundbog, går fra 1848 til

1945. Et andet bind, der planlægges udsendt 1. september i år, fØ-

rer udviklingen frem til idag. Med de - trods alt - få detailunder-

søgelser af empirisk karakter, der er foretaget af den danske ar-

bejderbevægelses historie, må der ved udarbejdelsen af en sådan

bog stilles krav til en sikker forståelse af fremstillingens prin-

cipper.

De eks- eller implicitte fremstillingsmæssige principper kan nem-

lig bl.a. p.g.a. forskningens mangler forvride historien i en så-

dan grad, at den ikke alene kan blive nytteløs, men endog skade-

lig.

Forbundet Socialisterne diskuterer indledningsvis i deres bog

"Dansk arbejderbevægelses historie" sådanne fremstillingsmæssige

principper, og kritiserer i den forbindelse med rette tidligere

forsøg på området for at opfylde en legitimerende funktion i for-

hold til de udgivende partiers/fraktioners aktuelle praksis. Dette
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"idealistiske" fremstillingsprincip vil Forbundet Socialisterne

søge at erstatte med et politisk/videnskabeligt, og det "... vil

for det første sige at søge forklaringen på de forskellige tenden-

ser i arbejderbevægelsen i deres materielle årsager, for det andet

vil det sige at fremstille den korrekte tendens ikke som forud gi-

vet, men som bestemt af den behandlede periodes klassekamp". (5.7)

Disse meget generelle principper vil rimeligvis kunne finde til-

slutning fra alle sider, og den væsentligste diskussion kommer

derfor ikke til at stå om disse, men derimod om forvaltningen af

dem; hvorledes overføres disse principper til fremstillingen?
Først må det slås fast, at "Dansk arbejderbevægelses historie"

(heldigvisl) gør meget positive forsøg på at udrede DEN korrekte

tendens i de forskellige perioder. De positive bemærkninger der

falder i bedømmelsen af tendenserne , er ret vage, som f.eks. til-

slutningen til Triers holdning til ministersocialismen.

Betydelig mere markante er de negative tendensvurderinger. Afslø-

ringen og kritikken af arbejderbevægelsens hidtidige fejltagelser
er selve fremstillingens hovedindhold og stærkeste side. Kritikken

af reformismen i socialdemokratiet og fagbevægelsen er konsekvent

ud fra opfattelsen af reformismen som "...arbejderklassens borger-

lige politik og arbejderklasens borgerlige ideologi..." (3.15).

Det samme gælder kritikken af DKP, der med "...folkefrontens ind-

førsel i Danmark...underordnede sig reformismen som halehæng"

(5.144).

Centreringen omkring reformismekritikken falder i tråd med indled-

ningsafsnittets behandling af forholdet mellem økonomisk og poli-

tisk klassekamp, i hvilket det fremhæves, at arbejderklassens ø-

konomiske - daglige - kamp, og den politiske kamp, der "spontant"

udspringer heraf på samme tid, udgør "...betingelserne for arbej-

derbevægelsens fremvækst og for reformismens udbredelse i arbej-

derklassen". Det "spontane" er dog ikke mere spontant end at det

forudsætter "...fagforeninger og partier, der fra begyndelsen ac-

cepterer den borgerlige legalitet som grænse for arbejderklassens

kamp...", hvilket medfører, at kampen holdes indenfor de grænser,

der sættes af den kapitalistiske akkumulations krav - altså en

ikke-revolutionær kamp. I modsætning hertil står (naturligvis)
"den revolutionære politiske kamp for "lønsystemets afskaffelse"."

(5.13)

I disse iøvrigt rigtige betragtninger, er der grund til at hæfte

sig ved ordet "accepterer". Selvom det anvendt som citeret er helt
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på sin plads, idet acceptens modpol - ikke-accepten - er en for-

udsætning for den revolutionære virksomhed, så er det dog vigtigt

at holde sig for øje, at både accept og ikke-accept indeholder

flere muligheder, ikke-accepten f.eks. både den revolutionære so-

cialisme og fascismen. I denne sammenhæng er det vigtigt at få

hold om forskellen mellem den af situationen betingede accept, der

f.eks. skyldes en fejlagtig opfattelse af den borgerlige stat, og

den én gang for alle givne accept.

Denne skelnen har overordentlig vigtige fremstillingsmæssige kon-

sekvenser. Opfatter man nemlig accepten som en ên-gang-for-alle-

accept, slipper man særdeles let over situationsbeskrivelsen, el-

ler - for at vende tilbage til forfatternes mening om hvorledes man

skriver en arbejderbevægelsens historie - de "materielle årsager"

træder i baggrunden til fordel for påstanden om den voluntariske

accept af den borgerlige legalitet.

Dette er præcis den indvending, man kan rette mod bogen: De materi-

elle baggrunde for så vigtige forhold som reformismen, 2. inter-

nationales sammenbrud m.fl. træder i baggrunden eller forsvinder

til fordel for den mere raffinerede variant af den gamle "klasse-

forrædderteori", der gemmer sig i teorien om den voluntaristiske

accept af den borgerlige legalitet. Dette giver sig f.eks. udslag

på den måde, at Stauning helt uproblematiseret fremstilles som

"industrikapitalens mand" (5.120) og om socialdemokratiet hævdes

det, at det i mellemkrigstiden "Ved at fjerne de mere utopiske de-

le af partiets reformistiske program, blev ...i stand til at re-

præsentere borgerskabets politiske interesser". Det blev "...ef-

terhånden i første række industrikapitalens politiske repræsentant,

og senere repræsentant for alliancen mellem industrikapitalen og

finanskapitalen" (5.121). Disse konklusioner er ikke i sig selv

forkerte, men da bogen ikke formidler nogen forståelse af selve

reformismens hovedproblem: hvordan arbejderklassens "interesser"

kan varetages på en sådan måde, at denne samtidig er i borgerska-

bets interesse, står man ganske uforstående overfor spørgsmål som

f.eks. hvorfor den korporative stat ikke for længst er indført,

eller hvad der egl. var grunden til, at arbejderne knyttede sig

til socialdemokratiet (når dette repræsenterede industrikapitalen

kunne det jo ikke på samme tid repræsentere arbejderne, med mindre

deres interesser var fælles)? Disse og lignende tåbelige spørgsmål

rejser sig ved læsning af "Dansk Arbejderbevægelses historie", og

man får kun de svar, som kan hentes udenfor bogen: Forfatterne kan
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simpelthen ikke mene, at arbejdernes "daglige" interesser er iden-

tiske med industrikapitalens, og når de skriver det, så kan det

kun skyldes, at de på trods af deres eget ønske om at være politi-

ske OG videnskabelige alligevel kun er videnskabelige i det omfang,
det er politisk opportunt. Til trods for deres indledende bemærk-

ninger om det "nødvendige" i den daglige kamp (5.14), negligeres
både den og dens resultater i fremstillingen. Eksempelvis udlægges

Kanslergadeforligets lockout- og strejkeforbud som arbejdsgiver-

venligt (5.129), endskønt arbejderne var i en situation hvor løn-

sænkninger ville være det sandsynlige resultat af en arbejdskamp.
På denne måde bliver det let at få socialdemokratiet til at være

industrikapitalens repræsentant!

Og således bliver det let at negligere de perspektiver i den dag-

lige kamp, der peger ud over de rent accepterende rammer, og gør

den til et væsentligt element i den revolutionære proces.

Hvordan kan dette lade sig skrive?

Kun fordi Forbundet Socialisterne ikke sætter klassekampen ind i

den materielle sammenhæng hvor den hører hjemme! Kun fordi de er-

statter de materielle forklaringer med voluntaristiske/idealisti-

ske forklaringer, hvor "accepten af den borgerlige legalitet" 0.1.

bliver hovedforklaringen på arbejderklassens reformisme, ikke de

konkrete klassekampssituationer!

Sådanne forklaringer er ikke alene videnskabeligt uholdbare - hvil-

ket måske i sig selv er underordnet - men tillige politisk farlige,

idet de formidler den opfattelse, at alle klassekampssituationer

indeholder samme revolutionære muligheder: Forskellen på Rusland

i 1917 og Danmark i l933 var kun den, at bolchevikkerne var revo-

lutionære mens socialdemokraterne var reformister! Hvad en sådan

opfattelse kan medføre af politiske fejltagelser turde mæreåben-

bart.

Vil man undgå dette er der kun én vej at gå: Nøje at studere sam-
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menhængen mellem klassekampssituationerne og deres objektive, ma-

terielle baggrund, således som denne defineres af modsætningerne

i samfundsformationen, kapitalens konjunktursituation osv. Kun her-

ved får man mulighed for at forstå reformismen som en konstant re-

produceret ideologi, en selv- og samfundsforståelse, der ikke skyl-
des at socialdemokratiet i 1916 accepterede ministersocialismen

2'
l

i
og derefter aldrig er kommet ud af misforståelsen igen, men deri-

mod at den daglige kamps betingelser lige siden har gjort minister-

socialisme o.l. opportunt for arbejderklassen, og også -

p.g.a. de
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materielle situationers midlertidige egenart - for f.eks. indu-

strikapitalen.

Med disse begrænsninger, som er fremført her, kan "Dansk arbejder-

bevægelses historie" tjene som en første grundbog, og den har så

væsentlige træk af udviklingen med, at den kan benyttes som bag-

grund for dokumentarisk materiale af forskellig karakter. Bogens

efterskrift giver imidlertid grund til undren. P. 169 hedder det

således: "Ikke blot er studiet af den danske arbejderbevægelses

historie før 1945 gabende kedelig, den er også politisk lidet gi-

vende". Forbundet Socialisterne mener derfor, at de fremover mht.

arbejderbevægelsens historie før 1945 vil prioritere studiet af

den internationale arbejderbevægelse. Dette har ikke givet sig

udslag i dette bind, hvor den internationale arbejderbevægelse

indtager en tilbagetrukken plads. Det forekommer også ganske flot

således med et par sætninger at afskrive enhver revolutionær tra-

dition i Danmark, ligesom et nærmere studium af reformismen dog

også med henblik på udviklingen efter 1945 må siges at være sær-

deles politisk givende.

Efter læsning af denne bog rejser der sig en række spørgsmål af

principiel karakter, som hænger sammen med hele denne grundbogs-

diskussion, nemlig hvilke punkter i udviklingen der er væsentlige

i en større sammenhæng. Den foreliggende bog viser trods gode in-

tentioner, at hele den materielle baggrund er forsømt, og mulig-

hederne for en marxistisk historieskrivning af gavn og ikke blot

af navn er begrænsede. Reformismen som begreb og dens fremtrængen

i dansk arbejderbevægelse, dens dominerende rolle i snart 100 år

trænger også til nærmere overvejelser, ligesom der er behov for

en undersøgelse af den revolutionære tradition i den danske ar-

bejderbevægelse, de forskellige etaper den gennemløber og dens for-

skellige udviklingsretninger. Endelig kan nævnes den internationa-

le arbejderbevægelses indvirken på danske forhold, f.eks. hele for-

holdet mellem Komintern og DKP, der er af afgørende betydning

ikke alene for DKPs udvikling i trediverne, men også videre frem.

Ingen af disse forhold er tilstrækkeligt undersøgt i Danmark, og

hvis kommende grundbøger skal ud over f.eks. vulgære reformismebe-

greber som det der arbejdes med i Dansk arbejderbevægelses histo-

rie, må disse undersøgelser foretages. Arbejdet med udviklingen

af nye og bedre grundbøger bør dog ikke stilles i bero så længe.

Der må her være tale om en dialektisk proces, hvor bl.a. forsknin-

gen i detailspørgsmålene bestemmes af de behov, som bredere frem-
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stillinger afslører, således at ikke blot kvaliteten af grundbø-

ger og syntesefremstillinger forbedres, men forskningen også får

en retning ud over den enkelte forskere særintersser, frem mod om-

râder, som kan virke afklarende og styrkende på arbejderbevægel-
sens politiske afklaringsproces.

Torben Peter Andersen - Michael Seidelin

Brev til SFAH's bestyrelse.

SFAH's bestyrelse har bedt redaktionen om at bringe følgende brev-
- veksling mellem et medlem af selskabet Erik Hansen og medlem af

selskabets bestyrelse Erik Strange Petersen, vedr. det udsendte

seminarprogram 1975. Erik Hansens brev er stilet til formanden

for SFAH Vagn Oluf Nielsen. Erik Strange svarer dels i sin egen-

skab af medlem af seminargruppen, og dels på egne vegne. Svaret er

forelagt SFAH's bestyrelse og enstemmigt godkendt af denne.

Meddelelsers redaktion ønsker et lille ord med på vejen. Sproglige
problemer og forståelsesproblemer er vigtige i forbindelse med hi-

storieskrivning om arbejderbevægelsen og i historieskrivning i det

hele taget, og derfor kan det indgå som debatemne i Meddelelser.

Vi mener imidlertid, at problemet må betragtes mere principielt og

ikke for snævert og må ses i en større sammenhæng.

Kære formand.

Jeg agter idet følgende at lave et helvedes hus over foreningens
skrivelser. Måske er du formand for mere end en forening. Derfor:

Det gælder SFAH.

Jeg har modtaget en præsentation af programmet for et seminar i

april. Det vedlægges. Der er en masse ord, som er uforståelige for

en almindelig arbejder - sådan en som mig. Jeg kunne nok finde ud

af nogle af dem, men det er håbløst, fordi der er så mange andre,
som jeg ikke forstår et pip af. Måske er det Jer, der er for klo-

ge. Måske er det mig, der er for dum.

Min livsbane: 11 år som håndsætter og derpå 35 år som journalist.
Hva' fan' bilder I Jer ind at sende sådan noget ud? Det var groft
sagt, men det er ment, for det er en uforskammethed, at sende et

sådant cirkulære til almindelige ustuderede røvere.
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Hvis det er Erik Strange Petersen, der har formuleret cirkulæret,

så tyder dog i hvert fald navnet på, at han har en journalist i

familien. Hun kunne måske hjælpe.

Hvad skal jeg gøre? Jeg forstår det ikke. Skal jeg melde mig ud

af en forening, der egentlig interesserer mig, men som vil skille

de studerede fra fårene.

Svar udbedes venligst men særdeles bestemt, så jeg kan se, om jeg

fortsat bør være medlem.

Det var en ordentlig skideballe - venligst

Erik Hansen.

Kære Erik Hansen.

Jeg har fra Vagn Oluf Nielsen modtaget dit brev, og selv om jeg

synes, at din "skideballe" er lige kraftig nok, forstår jeg godt

og sympatiserer faktisk også med dit udgangspunkt.

Jeg mener som du, at al historie -

og specielt da bidrag til ar-

bejderbevægelsens - bør skrives på et så klart og forståeligt sprog,

at alle, der interesserer sig for den, er i stand til at læse den.

Også jeg finder det utilfredsstillende, at så megen litteratur i

dag stiller så store krav om specielle forudsætninger hos læserne.

Jeg er enig i, at alt for meget siges betydeligt mere indviklet end

nødvendigt, men vil afvise at det skyldes et bevidst ønske om at

"skille de studerende fra fårene", som du formulerer det. Tvært i

mod tror jeg, at langt de fleste, der arbejder med arbejderbevægel-

sens historie, gør det ud fra hovedmotivet: at bidrage til udarbej-

delsen af en virkelig klar, korrekt og dækkende fremstilling, som

vil gøre det muligt for arbejderklassen at erkende sin historiske

udvikling og dermed forbedre forståelsen af den aktuelle situation

i samfundet.

At så meget undervejs til dette mål formuleres i et sprog, som er

besværligt eller umuligt at forstå for den uindviede, skyldes ikke,

at faghistorikerne vil beholde kagen for sig selv, men at de under

deres arbejde betjener sig af et fagsprog, som for den udenforstå-

ende kan kræve en oversættelse. (Det samme gælder i større eller

mindre udstrækning for langt de fleste fag - vel også dine).

* Under arbejdet betjener man sig af en række vendinger og ord, der

for kollegaen klart definerer det, man taler om. Det er hurtigt og

præcist, og man mindsker risikoen for misforståelser.

Historikeren er imidlertid, til forskel fra de fleste andre, i den

situation, at hans eller hendes arbejdsproces til stadighed iagt-
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tages udefra. De foreløbige resultater, undersøgelser og diskus-

sionsindlæg, der publiceres, læses både af specialister og af an-

dre, der som du ermerebredt interesserede i emnet.

Og der har vi selve dilemmaet. Den kritiske, teoretiske og metodi-

ske debat mellem de aktive historikere om deres arbejde må nødven-

digvis føres, hvis den almindelige viden om og forståelse af histo-

rien skalldvikles og forbedres. Og hertil er et fagligt begrebsap-

parat nødvendigt, hvis man vil undgå, at diskussionerne afspores
alt for meget af misforståelser og mistolkninger. Men samtidig skal

også de foreløbige resultater og fremskridt i forskningen fremlæg-

ges i en form, der gør dem forståelige for alle interesserede.

Problemet kan næppe løses fuldt ud, men det kan og bør gøres min-

dre. Du har ret i, at det er akademiske unoder at benytte fremmed-

ord og indviklede sætningskonstruktioner (der ofte er direkte over-

sat fra et fremmedsprog), når der findes lige så gode og dækkende,

almentforståelige danske formuleringer. Men for en række begrebers

vedkommende findes denne mulighed ikke.

Netop på sidste års seminar, som havde et langt bredere sigte (jf.

programmets første afsnit), opdagede vi, at diskussionsdeltagerne
talte forbi hinanden, simpelt hen fordi de ikke sprogligt udtrykte

sig tilstrækkeligt præcist. Og det er grunden til, at vi i år har

besluttet at tage en række mere specielle teoretiske problemer og

begreber op.

Jeg vil gerne indrømme og beklage, at jeg flere steder i seminar-

præsentationen gør mig skyldig i de nævnte akademiske unoder, spe-

cielt er der flere uheldige germanismer. Men en række af begreber-
ne mâ jeg fastholde, at jeg var nødt til at anvende, når jeg inden-

for én side skulle give en blot nogenlunde dækkende beskrivelse af

programmet.

Jeg synes iøvrigt ikke, at præsentationen er helt så uforståelig,

som du hævaer, men jeg indrømmer, at den nok vil afholde helt for-

udsætningsløse medlemmer fra at tilmelde sig seminaret. Seminarar-

rangementerne er imidlertid kun én side af selskabets virksomhed,

og jeg er ked af, hvis du alene af den grund overvejer dit medlems-

skab. Seminaret vil forhåbentlig på længere sigt bidrage til en

række både fagligt og sprogligt acceptable bøger og artikler, som

kan forbedre vort kendskab til arbejderbevægelsens historie. Jeg

synes, at du gennem dit medlemsskab fortsat skal bidrage til, at

der i Danmark findes et selskab, der gennem Årbog og Skriftserie

kan sikre, at disse undersøgelser publiceres.

Med venlig hilsen

Erik Strange Petersen
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Bognyt

Archiv für Sozialgeschichte 14. årg. 1974, Bonn-Bad Godesberg,
767 s.

Årbogen indeholder i det sidst udkomne bind en række artikler ved-

rørende forskellige aspekter af den socialdemokratiske og kommuni-

stiske arbejderkulturbevægelse især i Weimar-republikken. Også en

del af anmeldelserne behandler dette område.

Derudover findes en afhandling 0m organiseringen af landarbejderne

351-418).

delsessektionen findes en lang "Auseinandersetzung mit dem Werk

i faglige hhv. gule eller nationale forbund (5. I anmel-

von Jürgen Kuczynski

Bd.

'Die Lage der Arbeiter under dem Kapitalismus

471-542) og

den l.del af en omfattende oversigt over den nyere italienske lit-

teratur om den italienske arbejderbevægelse indtil ca. 1914 (5.543-

592). Endvidere findes en oversigt "On American Studies of the

German Labor Movement, 1848-1933" (5.

litteratur bl.a. nogle danske bøger.

1 - 38'"ved forskellige vestlige historikere (s.

593-609) og en del anden

Gerd Callesen

Erik Christensen, Havnearbejderstrejken i Esbjerg i 1893 - træk af

arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg, SFAH, København

1975, 113 s., 20!- kr. (for medlemmer 15,- kr.) - SFAH Publ. 2.

Bortset fra Dorrit Andersens undersøgelse om Århus under storlock-

outen 1899 er dette den første historiske undersøgelse af en lokal

faglig organisations arbejde i en konfliktsituation. Og det er en

på flere måder eksemplarisk undersøgelse. Selve strejken er også

væsentlig for en undersøgelse, fordi den rettede sig mod en ar-

bejdskøber (DFDS), der havde filialer flere steder i landet. Dvs.

at strejken nærmest måtte få overlokale følger, den kan på en må-

de paralelliseres med strejker i multinationale selskaber i dag:

kapitalens overlokale/internationale optræden tvinger arbejderne

til at slutte sig salmen/organisere sig overlokalt/internationalt.

Erik Christensen formulerer nogle relevante spørgsmål til stoffet

og kanp.g.a.ki1dernes'beskaffenhed besvare dem til dels. Det er

centrale spørgsmål for enhver strejke og strejken gennemgås grun-

digt for at søge dem besvaret. Baggrunden og forholdene for strej-

ken beskrives. I det afsluttende kapitel søges strejken sat ind

i en større sammenhæng, det specielle søges generaliseret. Det er

især her, at det viser sig, at de indledende bemærkninger om at
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detailundersøgelser og oversigtsfremstillinger nærmest skal sup-

plere hinanden, er rigtige. Det er i alt væsentligt en vigtig un-

dersøgelse, der kan bruges i flere sammenhænge, der her er offent-

liggjort.

S. 35 er der faldet en linje ud.

Gerd Callesen

Jahrbuch Arbeiterbewegung bd. 2, 1974, Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt/M. 1974, 376, DM 9,80.

Årbogens emne i 2. årg. er marxistiske revolutionsteorier. 4 For-

fattere (Sven Papcke, Jürgen Hentze, Luigi Cortesi og Tony Cliff)

skriver om revolutionsteorierne hos hhv. Marx, Luxemburg, Lenin

og Trotzki. Der udgives endvidere en samling breve fra Karl Korsch

til Paul Partos, Paul Mattick og Bert Brecht - de fleste er til

Mattick. Cajo Brendel har fået offentliggjort en lille erindrings-

artikel om "Gruppe Internationaler Kommunisten" i Holland 1934 -

39. Endvidere findes en opsats om "Arbeiter-Volkslieder, Chöre und

Kampflieder in der Weimarer Republik" og enkelte anmeldelser. De

vigtigste bidrag er en diskussion om arbejderbevægelsens historie-

skrivning med bl.a. G. Haupt, H.-J. Steinberg, O. Negt, Theo Pin-

kus, O.K. Flechtheim, Ursula Schmiederer som deltagere, og Theo

Pinkus' registrant til "Archiv für Sozialgeschichte" Bd. I - XIII

og sammes oversigt over bibliografier om den tysksprogede arbej-

derbevægelse. Pinkus har som i 1! årg. redigeret en meget nyttig

“Hinweise” med bl.a.

sen 1973.

Til trods for de indvendinger man kan rejse mod årbogen, er den

rubrik et referat af Rosa-Luxemburg-kongres-

et vigtigt publikationsorgan, der i de to første årgange har bragt

meget væsentlige og nyttige bidrag. Så det er med beklagelser at

man hører, at forlaget vil opgive sin serie "Arbeiterbewegung -

Theorie und Geschichte" hvoraf årbogen var en del og i hvilken der

i øvrigt udgaves bøger af bl.a. Mattick, Trotzki, Brecher og Pan-

kratova. Der er åbenbart også en del andre borgerlige vesttyske

storforlag, der opgiver deres venstreorienterede programmer.

Gerd Callesen

Kurt Klotzbach, BibliograEhie zur Geschichte der deutschen Arbei-

terbewegung 1914-1945, Sozialdemokratie, Freie Gewerkschaften,

Christlich-Soziale Bewegungen, Kommunistische Bewegung und linke

SElittergruREen. Mit einer forschungsgeschichtlichen Einleitung,

Verlag Neue Gesellschaft, Bonn-Bad Godesberg 1974, 278 s., 20,-DM.
Archiv für Sozialgeschichte Beiheft 2.
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I denne nye serie "Beihefte" vil Archiv für Sozialgeschichte ud-

give større kildesamlinger og forskningsberetninger; denne biblio-

grafi skal inden alt for længe følges op af yderligere bibliogra-

fier om den tyske arbejderbevægelse fra begyndelsen indtil 1863

og to bind efter 1945 for hhv. Øst- og Vesttysklands vedkommende.

For den vigtige periode 1863-1914 er der åbenbart endnu ikke fun-

det en bearbejder.

Bogen består af en ca. 25 sider lang indledning, 2337 titler i

bibliografien og et forfatter- og udgiverregister. Bibliografien

nævner den tyske, engelske og franske sekundærlitteratur udgivet

i tiden 1945-1971 i tilstræbt fuldstændighed, derudover er de vig-

tigste indtil midt i 1974 udkomne studier nævnt. Erindringer og

kildeudgivelser er ikke omtalt med visse undtagelser. Ej heller

er dele af DDR-litteraturen bibliograferet, da disse, efter Klotz-

bachs mening, alligevel kun kommer til stort set samme resultat -

han tænker herved især på de regionalhistoriske undersøgelser.

Klotzbach skitserer i sin forskningshistoriske indledning nogle
af de problemer der findes: socialhistorie som det omfattende be-

greb overfor enkeltdisciplinerne, hvorved han under socialhistorie

forstår inddragelsen af den socialøkonomiske kontekst (s.l7). Der-

med afviser han ren organisations- og idehistorie, arbejderbevæ-

gelsens kamp må ses i sammemhæng med den almene politiske, socia-

le og økonomiske historie. Dette ikke ukendte marxistiske krav er

åbenbart som princip akcepteret af dele af den borgerlige histo-

rieskrivning. Det bliver selvfølgelig langt fra altid opfyldt hel-

ler ikke af folk, der opfatter sig selv som marxister. Andre pro-

blemer han nævner er de manglende helhedsoversigter over SPD og

fagbevægelsen i perioden, mens der f.eks. for KPD's vedkommende

foreligger Ossip K. Flechtheims studie fra 1948 (nyoplag 1969) -

hvorfor Miller og Potthoffs "Kleine Geschichte der SPD" ikke næv-

nes er uklart, de er muligvis for populære (?), men de to forfat-

tere er dog garanti for, at disse oversigter bygger på et viden-

skabeligt grundlag. Selvom det er partiprægede oversigter, i dette

tilfælde socialdemokratiske, så kunne de evt. indeholde en rele-

vant sammenfatning. Især manglen på en helhedsfremstilling af

SPD's historie 1914 - 1933 ville gøre det naturligt, at de havde

været nævnt. Men det hænger måske Sammen med Klotzbachs underlige

videnskabsopfattelse, han påstår f.eks. at historievidenskaben i

vest i meget mindre grad var underkastet ideologi og sproglig

tvang (s. 24) og derfor kunne angribe problemerne mere kritisk end

historikerne i DDR, hvis resultater han kommer ind på adskillige

steder. Han bruger imidlertid selv uden betænkning udtryk som “de-
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mokratisk arbejderbevægelse" om SPD (s. 30) og hans nedsættende

bemærkninger om en anden politisk vurdering - "venstreradikal a-

gitprop-niveau" (s. 33) - tyder på, at han næppe har gennemtænkt

problemet. Og det er beklageligt, at det præger hans udvalg. Dette

gør brugeren specielt usikker hvor Klotzbach har måttet udvælge
artikler fra tidsskrifter, som f.eks. fra den tyske landsorganisa-
tions teoretiske tidsskrift "Gewerkschaftliche Monatshefte' - at

han har måttet gøre det, viser også hvor svagt funderet forsknin-

gen om fagbevægelsen er.

Et yderligere problem hos Klotzbach er hans placering af oprinde-

ligt højreradikale og højresocialdemokratiske grupper som de "na-

tionalbolschevistiske" under "Venstresplittergrupper" (nr. 1707-

1731) - med undtagelse af Wolffheim/Laufenberg stod ingen af dem

nogensinde på venstrefløjen (Ernst Niekisch dog måske i et par

måneder). Så interessant dette fænomen end er, så har det ingen
relevans for arbejderbevægelsen, det var en borgerlig bevægelse

og det får en til at tvivle på Klotzbachs vurderingskraft, at han

i det hele taget bibliograferer dem og så her.

Der er også andre fejl: eksempelvis anføres ikke den engelske ud-

gave af Haupts bog om Internationales kongres i Wien 1914 og pro-

blemerne deromkring; det er imidlertid en yderligere bearbejdning
i forhold til de allerede foreliggende. En anden ting er at de

krydshenvisninger der findes ikke er fuldstændige eller rigtig

gennemarbejdet, f.eks. nr. 1895 om tidsskriftet "Die Aktion" fin-

des ikke under Venstresplittergrupper. Ved de bibliografiske op-

lysninger mangler sidetal ved de selvstændige udgivelser, mens de

findes hos tidsskrifter og tilsvarende.

Der er med andre ord en del beklagelige fejl, som hovedsagelig

skyldes forfatterens uklarhed i historisk-politisk og videnskabe-

lig vurdering og den deraf opstående usikkerhed. Men trods disse

indvendinger er bibliografien alt i alt et meget nyttigt instru-

ment og vil kunne bruges i lang tid endnu for denne periode. Den

er opbygget meget overskuelig og prisen er rimelig. Det er en

håndbog man kan og skal arbejde med.

Gerd Callesen

Kommunistisk Forbund: Kritik af DKP. 195 s. Modtryk 1975. Proletar

nr. 9I august 1974, 2. 14-30. (Steen Bille Larsen: DKP og arbej-
derklassen 1945-58).

Som det også fremgår af afhandlingslisten foregår der en omfatten-

de forskning om DKP, og partiet gøres til genstand for undersøgel-
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ser i andre partiers og organisationers tidsskrifter og Øvrige

publikationer. KF anfører som årsag til sin analyse partiets frenr

gang, der tvinger andre til at analysere partiet. Steen åilles

undersøgelse har også til formål at sætte den seneste tids frem-

gang ind i større historisk sammenhæng. Fælles for de to analyser

er også, at de i meget høj grad er DKP kritiske, ligesom det skal

nævnes, at KFs på visse punkter bygger på Steen Billes artikel.

I anden halvdel af Kritik aleKP forsøger KF at præsentere en par-

tihistorie, med hovedvægten lagt på partiets strategiske hovedli-

nie. Dette er ikke mærkeligt, da programmatiske udtalelser, kon-

gresreferater etc. faktisk er det eneste tilgængelige materiale

fra partiet selv. Steen Bille er for den senere periode bedre stil-

let, f.eks. med Aksel Larsens referater fra de sidste centralkomi-

temøder inden hans eksklusion, men den manglende adgang til par-

tiets arkiver må give al DKP forskning alvorlige begrænsninger.

I KFs gennemgang af partiets udvikling frem til 1929 behandles de

mange fraktionskampe, uden at det lykkes at nå frem blot til at

forsøge at forklare denne tingenes tilstand. Man beskæftiger sig

meget med partiets ledelses socialdemokratiske baggrund, diverse

personlige uoverensstemmelser etc., som givetvis har spillet en

rolle, men ikke den altafgørende, den tillægges her. Socialdemo-

kratiets politik overfor partiet berøres kun overfladisk, medlem-

merne udenfor partiledelsen og dermed f.eks. partiets faglige ak-

tiviteter berøres kun overfladisk. Ligeledes frakendes på p. 126

Komintern indflydelse på partiets linie p.g.a. manglende kræfter

til at efterleve Kominterns retningslinier, mens bindingen til Ko-

mintern på den følgende side gøres til den alvorligste hindring

for et opgør med reformismen i partiet!

Resten af gennemgangen indskrænker sig hovedsagelig til gennem-

gang af partiets programmatiske udvikling. Hvor givende en sådan

analyse er er tvivlsom, da den i den foreliggende form fortæller

mere om KF end om DKP, hvilket i denne sammenhæng ikke er rele-

vant. Det faglige arbejde forsømmes stort set, skønt et arbejder-

partis virksomhed i høj grad må vurderes herpå, den organisatori-

ske udvikling forbigås stort set også. På disse områder er Steen

Billes artikel langt mere tilfredsstillende, da han på indgående

vis behandler partiets faglige politik, og i modsætning til KF

formår at inddrage den materielle baggrund i analysen, der således

ikke får det idealistiske præg, der karakteriserer KFs.

I gennemgangen af 1946 programmet gennemgår Steen Bille især par-

tiets alliancepolitik med grupper ud over arbejderklassen og dis-

kuterer f.eks. småborgerskabets rolle. Behovet for udarbejdelsen
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af en klasseanalyse træder her tydeligt frem, idet småborgerska-
bets økonomiske stilling ikke er analyseret, hvilket blokerer for

en korrekt vurdering af dette kardinalpunkt i partiets strategi

efter den anden verdenskrig.
Af stor værdi er afsnittene om kampen mellem Socialdemokratiet og

DKP, især på det faglige plan, med gennemgang af partistillingen
i de københavnske fagforeninger på basis af AIC materiale. Her

kommer nye ting frem, der grundigt dokumenteres. Artiklen har sin

styrke i disse rent empiriske afsnit, mens gennemgangen af parti-
ets overordnede strategi, således som den kommer til udtryk i pro-

grammatiske udtalelser etc. er svag, fordi Steen Bille ikke for-

klarer f.eks. sit reformismebegreb, f.eks. hvad han på p. 19 nøj-

agtigt lægger i begrebet “radikal reformisme".

Michael Seidelin

Kvinnens årbok l975, Oslo 1974, Pax (Borgens forlag), 272 5.

Der er ikke noget nyt i konstateringen af, at kvinder generelt set

er ringere stillet end mænd, og at det fortrinsvis er mandlige po-

litikere, arbejdsgivere, fagforeningsfolk, læger, reklamefolk etc.,

der bestemmer over kvinders tilværelse, livsvilkår og krop. Men

det er nyttigt, at der skrives bøger, som i korte og overskuelige

kapitler kan gøre flere kvinder bevidste om deres situation, hvil-

ket jo er forudsætningen for at ændre den.

Indlæggene i denne årbog virker mere egale end i den første. Da

formålet med en sådan udgivelse må formodes at være at nå ud til

flest mulige af dem, der har de dårligste vilkår, bringer denne

efter min opfattelse flere relevante oplysninger i et mindre ind-

forstået sprog. Den er også behageligt fri for disse aggressioner

mod det andet køn, som da næppe kan befordre hverken kvinde- el-

ler klassekampen. Der ønskes ingen frontdannelser, men en diskus-

sion om problemerne også sammen med mændene.

Yderligtgående damer vil formentlig anse årbok 75 for reformistisk

i forhold til årbok 74.

Karen Pedersen

Sosialistisk årbok 1975, Oslo 1974, Pax (Borgens forlag), 303 s.,

53,40 kr.

I sammenligning med 1. bind af årbogen forekommer dette års bind

til trods for det udvidede sidetal betydeligt svagere, i det mind-

ste for udenlandske læsere. Artiklerne om nedlæggelsen af det 50-
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cialdemokratiske billedblad Aktuell giver ikke noget dybere ind-

blik i hvad der egentlig skete og Rune Gerhardsens "Norsk arbei-

derbevegelse idag - arbeid for samling" er muligvis udtryk for et

venstreorienteret socialdemokratisk standpunkt, men er åbenlyst

skrevet uden forbindelse med virkeligheden: der er forskellige po-

litiske retninger i arbejderbevægelsen og det vil der altid være

under kapitalismen.

Der er et par nyttige oversigtsartikler - bl.a. om strejker i Nor-

ge
-

og endelig en længere oversigt “Om eierforholdene i større

norske konserner" på 70 5. Der er også to korte artikler om ud-

viklingen i Portugal 1910-74 og Grækenland/Tyrkiet 1964-74. Årbo-

gen er stadigvæk et nyttigt instrument, men altså ikke af første

årgangs standard.

Til efteråret udgiver Pax forøvrigt 1. bind af "Arbeiderbevegel-

sens årbok" med emnet Radikaliseringen innen norsk arbeiderbeve-

gelse mellem 1911 og 1921. Bidragene vil blive skrevet af Jorunn

Bjørgum, Edvard Bull, Odd-Bjørn Fure, Arne Kokkvoll, Einhart Lo-

renz og Per Maurseth.

Gerd Callesen

I Politikens kronik for 17. juni 1974 har bladets sociale medarbej-

der Viggo Duvå meddelt nogle erindringstræk fra sin tid som mod-

standsmand på Vesterbro og nogle betragtninger om forskellen mel-

lem borgerlig og “proletarisk” modstandsbevægelse ("Modstandsbevæ-

gelsen var gennemsyret af klasseskel") samt forholdet og ligheden

mellem denne og moderne byguerilla, betragtninger ikke uden inter-

esse for besættelsestidshistorikere og andre, der interesserer

sig for disse emner.

Ole Stender-Petersen

I Sous 1e draReau du socialisme (organ for den trotskijstiske

"Tendance marxiste-revolutionnaire internationale") er i nr. 64

for decbr. 1974 (s. 27-35) trykt en udvidet rapport af Chris ggg-

ggy om “les comités d'usine et la dictature du prolêtariat dans

la révolution russe" forelagt 3. konference i "Radical Soviet &

East European Studies" afholdt 5. maj 1973 ved University of Bir-

mingham. Den historiske analyse, der rummer en del vigtige enkelt-

heder, kan med udbytte læses sideløbende med sovjetøkonomen Vla-

dimir Vinogradovs kap. om arbejderkontrol og nationalisering i

Sovjetunionen i La Nationalisation socialiste de l'industri (Edi-

tions de Progres, Moskva 1969), der blev uddelt til deltagerne i
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V. internationale kongres for økonomisk historie i Leningrad 10.-

14. august og XIII. internationale historikerkongres i Moskva 16.-
23. august 1970. Grundsynet i de to fremstillinger afviger ikke

alt for meget fra hinanden, begge polemiserer således mod Paul

Avrich og E.H. Carr, Vinogradov afviser, at arbejderkontrollen
skulle have medført anarki og kaos i industrien, Goodey, at fa-

brikskomiteerne hastigt bureaukratiseredes.

Ole Stender-Petersen

Venstreoppositionens skrifter. BøgerI pjecer og foldere 1968-71

incl., tidsskrifter 1968-73 incl. Af Anne Svendsen (m.fl.) Dan-_____________________________________________________________

marks Biblioteksskole, 1974 159 s. ill. (Studier fra Danmark___._______________________4________.________________________

Biblioteksskole, 4). Kr. 36,-.

Denne udgivelse er skrevet som hovedopgave på Danmarks Biblioteks-

skole af 5 daværende bibliotekarstuderende.

Ifølge forordet har "formålet med arbejdet været at indsamle og

bearbejde litteratur produceret af den danske venstreopposition i

perioden 1968-71 incl. med det ønske dels at etablere en fuldstæn-
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dig og tilgængelig samling af dette materiale og dels at lave en

fortegnelse over det".

"
materialet kan kort karakteriseres som bl.a. oversættelser

af marxistiske klassikere, analvser og beskrivelser af danske og

udenlandske begivenheder, forhold og aktioner, rapporter, f.eks.

fra arbejdspladser, politiske manifester og programmer samt løbe-

sedler, f.eks. udgivet i forbindelse med demonstrationer. Som til-

læg er udarbejdet en fortegnelse over de i forhold til bibliogra-

fien relevante tidsskrifter udkommet i perioden 1968-73 incl.

Tidsskrifterne findes dels på ABA og dels på Tidsskriftcentret".

(De øvrige udgivelser kan lånes på ABA med undtagelse af de med

(KB) mærkede publikationer, som findes i Det kgl. Biblioteks små-

trykssamling.)

Bogen er udstyret med såvel titelregister som forfatter-, udgiver-

og forlagsregister, forsynet med numre, der henviser til numre i

bibliografien. Takket være disse udførlige registre er bibliogra-

biblioteker som et værdifuldt supplement til Dansk Bogfortegnelse.
Det er et prisværdigt initiativ, der her er taget, og det kan næv-

nes, at et nyt hold studerende på Biblioteksskolen p.t. arbejder

på en fortsættelse.
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fien let at benytte og den må anbefales til anskaffelse på alle 2

i
i

i
Karen Pedersen
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Hans Hautmann/Rudolf KroEf: Die Osterreichische Arbeiterbewegung

vom Vormärz bis 1945. Sozialökonomische Ursgrünge ihrer Ideologie

und Politik. - Schriftenreihe des Ludwig-B01tzmann-Instituts für

Geschichte der Arbeiterbewegung bd. 4 - Eurogaverlag, Wien 1974,

214 s., ca. 42 kr.

De to forfattere - en historiker og en økonom som utvivlsomt må

anses for traditionelle marxister - har forsøgt at skrive en kort

arbejderbevægelsens historie, som skal omfatte såvel den Økonomi-

ske udvikling og arbejderklassens objektive stilling som også dens

politik og ideologi. Ved dette forehavende tilslutter de sig Engels'

afvisning af en mekanisk sammenhæng mellem økonomisk basis og po-

litisk ideologi. For dem er "det økonomiske moment ikke det alene

bestemmende men det i sidste instans vigtigste" (5.15). Bogen beror

på et meget bredt litteraturgrundlag - et delvis kommenteret 3g-

yglg findes s. 200-214 - hvilket de imidlertid anser for at være

for snævert. Set med danske øjne forekommer de at være meget for-

vænt. Det vil vare nogle år endnu inden man her i landet vil være

kommet op på det østrigske niveau kvalitativt og kvantitativt. De

skriver selv, at det ikke er lykkedes for dem at forfatte en syn-

tese af arbejderbevægelsens to sider - den økonomiske og politiske
- men at skrive en paralel historie (5. 14). Forsøget har betyde-

metodisk interesse også her i landet, hvor de ansatser, der

været gjort i den retning langtfra har kunnet opfylde de krav,

man også må stille til første forsøg. Det er imidlertid irriteren-

de, at de ikke citerer efter MEW, men efter mange forskellige Marx-

Engels udgaver, det gør det uhyre besværligt at slå disse ting ef-

ter.

lig

har

Til trods for den interesse denne afhandling må vække, kan man ikke

sige, at den er lykkedes helt igennem; der har været rejst indven-

dinger mod den både fra de østrigske socialdemokrater og kommuni-

ster (mens Arnold Reisbergs kritik i BZG 1974-6, 5.1087-88 forment-

lig beror på en misforståelse). Udover de dér og f.eks. i IWK 2-1975

s. 289 rejste indvendinger, forekommer det især problematisk, at

specielt de politisk-historiske afsnit er altfor snævert koncentre-

ret om østrigske forhold dvs. om Østrig, som det eksisterer som

stat siden 1918/19. Bortset fra at negligering af de internationale

forhold for arbejderbevægelsen er meget problematisk fordi det som

regel vil føre til fejlvurderinger, er det specielt forkert for

Østrig indtil 1945 p.g.a. den meget snævre forbindelse med den ty-

ske arbejderbevægelse (smlg. s. 56). En østrigsk nationalfølelse

83.



7"""_"“_'

eller statsbevidsthed er et ret nyt fænomen, dvs. det opstod en-

gang omkring l945, indtil da anså østrigerne (og specielt arbejder
bevægelsen) sig selv for tyskere, idag er der lidt uklarhed om det

forhold. Hautmann (?) har åbenbart villet "løse" problemet ved at

negligere det hhv. ved at moralisere over denne tyske indstilling
- det indskrænker også værdien af hans iøvrigt interessante vurde-

ringer af håndværkersvendenes internationalisme (s. 59).
En anden mangel er, at der ikke gives en forklaring på austromarx-

ismens sammenbrud efter 1945, årsagerne må ligge i perioden forud,
fordi den efter 1945 egentlig aldrig fik en betydning. Iøvrigt er

karakteristikken af austromarxismen (s. 104-08) god, men der læg-

ges næppe vægt nok på, at austromarxismens store organisatoriske
resultater skyldtes, at den åbenbart førte en dygtig reformistisk

politik, der førte til umiddelbare fordele for arbejderne. Det var

grundlaget for austromarxismens massebasis. Revisionismedefinitio-

nen i denne sammenhæng er knap nok dækkende, men beskriver et fæ-

nomen som åbenbart er karakteristisk for den europæiske arbejder-

bevægelse (s. 105).

Det er væsentligt, at holde fast ved at dette er et overblik, en

relativ kort indføring. Den opfylder to funktioner meget godt: den

giver en introduktion til den østrigske arbejderbevægelses histo-

rie centreret om det socialdemokratiske parti, mens fagbevægelsen

og de andre politiske grupper træder noget i baggrunden og den gi-
ver et meget udførligt litteraturoverblik, udover det anførte ud-

valg s. 200-214, henvises der i noterne til den mere specielle lit-

teratur. Bogen er derudover let læselig og den er med de af forfat-

terne anførte indskrænkninger også metodisk-historisk et forbille-

de. Af og til forfalder den til moralisme af typen "som den under-

trykkende nations arbejderbevægelse burde (3) den ...“ (s. 104) og

som anført kan man da også være uenig med enkelte resultater. Men

det som er det væsentligste for en sådan indføring synes de at ha_

ve gjort: stillet relevante spørgsmål til stoffet og givet første

svar. Man kan arbejde videre herfra.

Gerd Callesen

Lisa Bang m.fl.: Fagoppositionens sammenslutning (1910-21). De

danske syndikalister. Modtryk 1975. 112 sider. Kr. 17,50.

I indledningen understreges det, at formålet med bogen om F.S. er,

at uddrage erfaringer, som viser effektive kampformer af betydning
for idag. Hensigten har ikke været at skrive F.S.'s historie, men
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forfatterne har først og fremmest villet tage ting op, der kan tje-
ne som erfaringsgrundlag for udviklingen af en revolutionær poli-

tik idag (5.9). Forfatterne har forsøgt at placere F.S. i en øko-

nomisk og politisk sammenhæng(s. 13-31) og har i afsnittet om

F.S.fs faglige politik (5.37-46) forsøgt at kritisere den danske

syndikalisme. Forfatterne har lagt hovedvægten på en redegørelse

for F.S.'s arbejde i nogle enkelte fagforeninger med den begrundel-

Se, at det.her er muligt at belyse organisationens evner.og-mang-
vler, i mulighederne for at optræde som ledelse.for arbejderklas-

sens-kampe. (5.51-77).
'

Fremstillingen er måske ikke, som forlaget udtrykker det i sit for-

ord underlagt partidogmatiske partiopfattelser. Bogen er imidler-

tid politisk i sin opfattelse og vurdering, idet den udsiger stra-

tegier for en bestemt måde at føre kampe på, ligeså meget som den

udtrykker en bestemt politisk opfattelse: den politiske bevægelses
dominans over den faglige.

Forfatterne giver en på mange måder udmærket beskrivelse af syndi-
kalisternes aktiviteter i perioden 1910-21. Fremstillingen inde-

holder ikke meget nyt, bortset fra den sammenhængende beskrivelse

af arbejdet i de enkelte fagforeninger, her koncentreret om syndi-
kalisternes overtagelse af Jord- og Betonarbejdernes Fagforening
1911-12 under en langvarig konflikt, samt syndikalisternes overta-

gelse af DSMF's afdeling l. i 1919. Forfatterne forsøger her med

udgangspunkt i disse to eksempler at videregive FS's erfaringer,
dets sejre og nederlag, og giver nogle retninglinjer for, hvordan
en alternativ fagkamp ikke skal føres. Vurderingerne af FS's mulig-
heder skyder dog over målet. Forfatterne gør rigtigt opmærksom på,
at FS afstod fra dannelsen af et revolutionært parti m.m., men of-

rer for mange sider på, hvad FS gjorde forkert (s. 42 ff). Det gi-
ver et indtryk af, at FS's muligheder havde været væsentligt forø-

get, hvis det havde været partiopbyggende. Det medfører endvidere,
at bevægelsen ikke bedømmes ud fra bevægelsen selv. F.S. afstod be-

vidst fra at være partiopbyggende og understregede selv, at den var

en Økonomisk bevægelse (med undtagelse af begivenhederne 1920-21).

'Formålet kan ikke være at bedømme bevægelsen ud fra arbejdernes

objektive opgave, men ud fra en samfundsanalyse, at stille spørgs-
mål om F.S. havde den kraft, der skulle til for at skabe ændringer
af og inden for_det bestående.

Forfatterne har en primitiv opfattelse af reformismen og dennes

styrke. F.eks. opfatter de reformismen som synonym for nederlag og
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mener, at D.S.F. under storkonflikten i 1899 førte en entydig ne-

derlagspolitik og var villige til at indgå dårlige overenskomster

for at undgå kampe (5.23). Hvad man mener om reformismen er et po-

litisk standpunkt, men moralske argumenter som "nederlagspolitik"

0g "pamperpolitik" kan ikke betragtes som historiske forklaringer.

Forfatterne undervurderer reformismens styrke og undlader at give

en meningsfuld forklaring på den. Forfatterne kan f.eks. ikke se,

at septemberforliget var en sejr for reformismen, idet D.S.F. blev

anerkendt som forhandlingspartner. Reformismen førte endvidere til

umiddelbare resultater, der var synlige for arbejderne, og den før-

te politik bekræftedes yderligere gennem en absolut vækst i D.S.F.s

og socialdemokratiets medlemstal.

Hvad der savnesnærekonkret i denne undersøgelse er en analyse af

F.S.'s faglige politik i sin fulde helhed. F.S. blev f.eks. en

landsorganisation omk. 1917, hvilket indebar organisatoriske og

politiske ændringer. F.S. var ligeledes ledende kraft i opbygnin-

gen af Føderalistisk Sammenslutning (1919), en organisation, som

synes forskningen ukendt.

Man kan således stille spørgsmålet, om det overhovedet er muligt

at vurdere F.S.'s erfaringer når de som her undersøges i enkelte

afsnit? Når forfatterne næsten udelukkende undersøger det, som an-

ses for at være anvendeligt for en aktuel revolutionær politik,

undlader de at gøre F.S. forståelig ud fra samtiden og det bliver

uforklarligt, hvorfor F.S. på sit højdepunkt havde 4000 medlemmer

og Solidaritet et oplag på 15.000.

Henning Grelle

Den store Polemik Peking-Moskva. Futura, København 1975, 19,55 kr.

pr. bd. Bd. I 165 5.1 bd. II 137 5.

Dette genoptryk af dokumenterne fra diskussionen mellem Sovjetuni-

onens og Kinas kommunistiske partier er planlagt til 5 bind. De to

første er nu udkommet. Det første indeholder som tillæg Moskva-de-

klarationen fra november 1957 og Moskva-erklæringen fra november

1960 og Hrustjovs kritik af det albanske Arbejdets Parti på SUKP's

22. kongres. Bind 1 indeholder derudover 4 artikler fra Renmin Ri-

bao, 1 fra Hongqi og 1 fra Pravda. Bind 2 består af 1 artikel fra

Hongqi og 2 fra Renmin Ribao. I bd. 1 s. 143-46 er der foretaget e

lidt uklar rettelse, idet de oprindelige sidetal ikke er bevaret.

Teksterne har tidligere været udsendt på dansk af den kinesiske

og sovjetiske ambassade hhv. Land og Folk og Tiden. Men disse do-
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kumenter har i lang tid ikke været til at opdrive, og det er så-

ledes meget fortjenstfuldt, at de nu genudgives af Futura.

Gerd Callesen

Kvindeundertrykkelsen under kapitalismen. Belyst ved hjælp af

seks rapportbøger om kvinder. Af Hanne Holck, Ena Ørum Mogensen,
Vibeke BalsborgI Maj Skibstrup. Skriftrække fra Institut for lit-

teraturvidenskab nr. 4 170 s. GMT 30 kr.

Kvindeundertrykkelsen under kapitalismen er skrevet som opgave til

dansk og litteraturvidenskab. Hensigten med opgaven har været "dels

at undersøge, hvordan kvinder undertrykkes i et kapitalistisk sam-

fund, dels at undersøge nogle rapportbøger med specielt henblik på,

hvordan disse forholder sig til kvindefrigørelsens strategi" (s.l).

K.u.k. er delt i et teoretisk afsnit og et empirisk afsnit med a-

nalyser af de seks undersøgte bøger: "Kvinder på fabrik", "Kvinnor

som slavar", "Rapport från en skurhink", "Du, människa", "Kvinder

i hjemmet" og "Kvindernes bog".

Bogen undersøger kvindernes placering i produktionen, og her næv-

nes det bl.a., at kvinderne udgør 41,2% af de ufaglærte og kun 4,5%
af de faglærte. Endvidere er 33% af kvinderne deltidsansatte mod

4,7% af mændene. Kvindernes løsere tilknytning til arbejdet (ufag-
lærte, deltidsarbejdende, lavtlønnede) og kvindernes placering i

familien medfører, at kvinderne først og fremmest definerer sig i

forhold til familien i modsætning til mændene. Bogen undersøger
derfor familien som institution og kvindernes placering heri. Kvin-

dens opgave i familien er “at realisere de værdier og tilfredsstil-

le de behov, som manden og børnene forventer at få opfyldt i fami-

lien (5.33). Hun er således drivkraften i den materielle og ideo-

logiske reproduktion af arbejdskraft, og selv kommer hun til at

fungere som arbejdskraftsreserve for kapitalen.
Derefter belyses rapportgenren, og det nævnes, at de rapportbøger,
der hidtil er kommet af og om kvinder fortrinsvis benytter inter-

viewet, montagen og dagbogsformen i fremstillingen, hvorimod de

samfundsmæssige sammenhænge mangler (5.64). Så følger analyser af

de seks rapportbøger, og disse analyser påviser på udmærket vis

de forskellige stadier i kvindekampen og forskellene i arbejder-
kvinders og mellemlagskvinders fremstillinger af deres situation.

I slutningen nævnes det, at ingen af de undersøgte bøger har “en

tilfredsstillende analyse af klasseundertrykkelsen og kvindernes

specifikke undertrykkelse". (s. 167). K.u.k. er en brugbar bog,
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ikke mindst til at samle nogle af de forskellige stadier iide se--

nere års kvinde-og/eller arbejderlitteratur op, og den pegër på
det nødvendige i at forbinde klasseanalyse og undersøgelse af den

r
. kønsspecifikke undertrykkelse og ikke nøjes med en af delene i une,

5
dersøgelser af kvindeundertrykkelsen under kapitalismen.
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