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Introduktion

Med dette nummer har tidsskriftet skiftet navn fra Meddelelser om forskningi
arbejderbevægelsens historie til Arbejderhistorie, idet vi dog har bevaret det tid- 7

ligere navn i undertitlen. Derudover er forsiden ændret, og der er foretaget min-

dre ændringer rundt omkring i bladet. Navneskiftet er en konsekvens af, at tids-

skriftet for længst har ændret karakter fra at være et mere eller mindre internt

meddelelses- og diskussionsorgan til et »offentligt«blad med »rigtigt«læsestof.
“

Det diskuteres i SFAH om det er muligt at udvide bladet på en eller anden måde.

Diskussionerne er ikke afsluttet, og vi har ikke noget imod at høre fra vore læse-

re. Det er vort håb, at den nye forside og den nye titel vil tiltrække nye læsere.

Selvom SFAH har et stabilt medlemstal (ca. 750 i de sidste tre år) og oplagstallet
derfor kan ligge på 1100 pr. nr., så vil det være en fordel, hvis det ændres i en for

os positiv retning.
Men det nye ydre skal ikke betyde en ny linie. Det er således et tilfælde, at vii

dette nummer bringer to artikler med fagbevægelsesstof. Det er ikke meningen,
at vi vil begynde på at lave temanumre - indholdet skal være så varieret som i de

17 forudgående numre. Til de nye læsere kan vi dog sige, at vi hidtil har bragt
mindre artikler af forskellig karakter, korte eller længeredebatindlæg om histo-

rieskrivning, dens metoder og indhold. Vi har bragt dokumentationer, forsk-

›

ningsnyt, bibliograñer, registranter, beretninger fra seminarer og ikke mindst

mange anmeldelser og omtaler af nye bøger (over 300 indtil nu). Især med an-

meldelser har vi forsøgt at inddrage den udenlandske forskning og dermed også
den internationale arbejderbevægelse - ca. halvdelen af anmeldelserne går på det

internationale stof.

Thomas Bloch Ravn understreger, hvad Henrik Stevnsborg i sin tid beklage-
de, at der ikke bliver forsket tilstrækkeligt i den førindustrielle klassedeling
(Fortid og nutid 1980/ 4); begge hævder - kort sagt - at der her udvikles traditio-

ner, som har betydning for den senere udvikling. Ravn håber, at hans artikel »vil

vække til modsigelse, eftertanke og debat«. Det vil redaktionen tilslutte sig, idet

vi også mener at problemet er væsentligt.Vi håber, at den fremtidige diskussion

og forskning kan vise om kontinuiteten har den store betydning Thomas Bloch

Ravn tillægger den.
i

_

Kjeld D. Larsensartikel var engang et oplæg til et internt seminar i SFAH om

lokalhistorie, det forelægges her i en bearbejdet form. Bibliografien over den

nyeste forskning i venstreoppositionen i Danmark er vokset ud af arbejdet med

et bidrag til SFAH's jubilæumsskrift »Fremad og aldrig glemme«. Iforbindelse

med nogle af debatindlæggene vil vil ikke forsømme at henvise til Svend Aage
Andersens artikel i Årborgfor arbejderbevægelsenshistorie 11. Men ogsåandre

af artiklerne og forskningsoversigterne i dette bind af årbogen har relevans i

denne diskussion.



ThornasBloch Ravn

Fra svendelav til fagforening. Brud eller Kontinuitet?

Træk de københavnske tømrersvendeshistorie som et konkret argument for en

større betoning af den historiske kontinuitet i den danskefagbevægelsesudvikling.

Det seneste tiårs omfattende forskning har kastet lys over mange hidtil dunkelt

belyste sider af den danske arbejderbevægelsestidlige historie. Men det er et fæl-

lestræk ved de mange analyser, at de især har interesseret sig for opkomsten af

en moderne arbejderbevægelse som et historisk brud og derved har overset en

række forhold, som har befordret en i flere henseender omfattende og væsentlig
kontinuitet i udviklingen'.

'

Jeg fik øjnene op denne manglende dimension i den hidtidige historieskriv-

ning under udarbejdelsen af mit hovedfagsspeciale i historiez. Emnet var de kø-

benhavnske tømmersvendes udvikling fra håndværkere til arbejdere i perioden
ca. 1600-1870, og under arbejdet med dette blev jeg opmærksom på navnlig tre

vigtige forhold, som hidtil var blevet overset. Det drejer sig dels.om hvorledes

der indenfor flere fag udvikledes kapitalistiske produktionsrelationenallerede_

længe inden lavssystemets ophævelse i 1862, dels om hvorledes der var faglig
aktivitet indenfor adskillige'fag helt tilbage fra midten af l700-årene og dels om

hvorledes traditionerne og erfaringerne fra denne periode kom til at indgå som

en historisk ballast i den moderne arbejderbevægelse, som iårene efter 1870 op-

stod blandt de københavnske håndværkersvende.

Det er hensigten med artiklen at slå et slag for, at også arbejdernes præindu-
strielle erfaringer, traditioner og organisationer fra den periode, hvor klassen

var under dannelse, må blive indarbejdet i det helhedsbillede, som gerne skulle

blive resultatet af den samlede forskningsindsats på området. Til den ende har

jeg valgt først- og primært - at skildre nogle hovedtræk af de københavnske tøm-

rersvendes historie som et konkret argument for eksistensen af en betydelig kon-

tinuitet i (dele af) den danske fagbevægelses udvikling. Artiklens anden del er et

forsøg på at argumentere for kontinuitetsbetragtningens mere generelle reIevansi

forbindelse med arbejderbevægelsens historie. Da der imidlertid, som nævnt,

ikke er foretaget undersøgelser indenfor dette felt, er det klart, at afsnittet må få.

en noget hypotetisk karakter, ligesom det endelig også må understreges, at jeg,
ved ensidigt at fremhæve de kontinuerte træk bevidst har givet afsnittet en pole-
misk udformning. Det er mit håb, at artiklen derved vil vække til modsigelse,
eftertanke og debat.

Tømrersvendene og deres organisation før 1728.
Det er først hen i 1600-tallet, at tømrersvendene optræder i kilderne som en selv-

stændig gruppe. Førhen betegnedes alle, som udøvede tømrerhåndværket, blot
som »tømmermænd«, omend der i årene op mod 1600 kan ;sporesen begynden-
de differentiering af tømmermandsstandeni mestre og svende.

I 1648 udstedte Københavns magistrat nogle artikler for tømrersvendene, som
'

formaliserede oprettelsen af en svendeorganisatiøn indenfor rammerne af den

samlede standsorganisation, tømrerlavet. Der foreligger kun meget sparsomme
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så, ›.\,

oplysninger om dette svendelav, men det har utvivlsomt haft sin funktion ipe-
rioden. I hvert fald kunne den ophævelse af svendenes organisationsret, som

kom med lavsreformerne i begyndelsen af 1680'erne, ikke opretholdes længere
end til 1691, da magistraten godkendte et nyt sæt vedtægterfor tømrerSvende-

ne3.

Hermed frk svendene deres eget sociale sikringssystem, som skulle understøtte

de svende, der ramtes af arbejdsulykker og sygdom samt bidrag til dækning af

begravelsesomkostninger. Med trods dette separate sikringssyster'n, kunne
svendene stadig få udbetalt understøttelse fra lavsbøssen - den fælles kasse -,

ligesom også en del af svendenes bødeindtægter samt de fremmede svendes ind-

skrivningsgebyrblev lagt i denne. Ledelsen af organisationen blev lagt i hænder-

ne på to formænd, hvoraf den ene skulle være en mester, og det var bl.a. deres

opgave at indkræve svendenes tidepenge, det månedlige bidrag til understøttel-

seskassen, samt at holde god orden og skik ved svendemøderne.

Som det hermed er antydet, var svendeorganisationens selvstændighed be-

grænser, idet mestrene, der var de ledende i den overordnede lavsorganisation,
førte tilsyn med svendenes mødet etc. Men på trods heraf, var organisationen
vigtig for svendene som selvstændig gruppe, idet de hermed frk et forum, der

kunne være ar'nested for udviklingen af svendetraditioner og hvor svendene kun- -

ne udveksle erfaringer og derigennem eventuelt formulere nogle specifikke inter-

esser.

Der er flere tegn på, at svendene i tiden efter 1648 optrådte som en gruppe med

egne interesser overfor mestrene. Men det er vigtigt her at understrege, at kon-

flikterne var af begrænset omfang, og at de tilsyneladende blot havde karakter

af interessemodsætninger mellem de to generationer i lavet.

Forholdet mellem mestre og svende var ikke et lmarbejde-kapitanrhold, og

mestrenes anvendelse af svendene som arbejdskraft bør ikke betragtes som ud-

bytning. Der var snarere tale om en rimelig modydelse for den uddannelse samt

den kost og logi, svendene nød hos mestrene. Hertil kommr at svenderollen blot

var et stadium i håndværkerens traditionsbestemte livscyklus, idet mestrene nor-

malt ikke holdt flere svende og læredrenge, end alle med tiden kunne bliveme-

stre. Både læredrenge, svende og mestre indgik m.a.o. i den samme stand, tøm-

rerstanden.

I l700-årenes første årtier begyndte den byggetekniske udvikling at stille stør-

re krav til virksomhedernes størrelse og økonomiske formåen, og en følge heraf

var, at det blev vanskeligere for en svend at blive mester. Konsekvensen af denne

interne standsdifferentiering nåede imidlertid ikke at komme til udtryk på det

organisatoriske og bevidsthedsmæssige plan, førend Københavns brandi 1728

og det derpå følgende byggeboom fuldstændig sprængte rammerne for det lavs-

organiserede tømrerhåndværk.

'

Kapitaliseringenaf det københavnske tømrerhåndværk og svendestandens proleta-
risering. 1

-

\

Kapitaliseringen af det københavnske tømrerhândværk indledtes allerede i åre-

ne efter den store brand i 1728 og ved udgangen af det 18. århundrede var pro-

cessen i det væsentlige ført til ende. Udviklingen var meget kompleks, og jeg skal
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' derfor blot berøre nogle få områder, hvor kapitaliseringen kom særligmarkant

til udtryk.
i

7

'

For det første foregik der en afvikling af tømrerlavets traditionelle konkur-

renceindkapslende foranstaltninger. Det'kom b1.a. til' udtryk ved, at den lavs-

mæssige egalitet mestrene imellem blev afløst af en hidtil uset intern differentie-
ring i mesterstanden. Allerede af nogle regnskabsfragmenter fra 1783 kan det

uddrages, at mens der var adskillige mestre, der havde ingen eller kun få svende,
\

så var der ca. en tredjedel, der havde omkring eller over 50 svende, og lavets to

magnater tømmrermestrene Boye-J unge og Kirkerup havde henholdsvis 75 og

100, ja Kirkerup var endda oppe på at have 141 svende i arbejde engangi 17834.

For det andet implicerede mestrenes store svendehold en funktionsopdeling
af produktionsprocessen. Det skete naturligvis ikke lige med ét, men efter ca.

1750 synes den følgendearbejdsdeling at være blevet mere almindelig i de større

tømrervirksomheder:

Mestrene trak sig tilbage fra produktionen og førte kun overordnet tilsyn med

arbejdet. Deres primære opgaver var udarbejdelsen af arbejdstegninger, bereg-
ninger og tilbud samt tilvejebringelsen af den nødvendige kapital. Den daglige
ledelse af arbejdet blev varetaget af poleren, som var tømrernes og murernes be-

tegnelse for mestersvenden. Denne havde ansvar »Saavel for Arbéydet, Mate-

rialer, som at antage og giøre Regnskab med Folckene«5. Og svendene var iflg.
mestrenes lidet smigrende karakteristisk fra 1794 blot »simple Arbejdskarle,
hvis hele Konst bestaar i, at hugge eller save et stykke Tømmer, efter det Maal,
der föregivesdem, og, sOm overladt til sig selv uden Anførsel ville være sig selv

og Verden i Qualitet af Tømmerarbejder til liden nytte«6.
"

For det tredje elimineredes den for lavs- og standsfællesskabet afgørende for-

udsætning, at enhver håndværker skulle begynde som lærling, derfra avancere

til svend for endelig som mester at sætte foden under eget bord. En oversigt over

udviklingen i mestrenes gennemsnitlige svendehold er den bedste illustration her-

af: ⁄

I lavvællesskabstidensatte lavet snævre rammer for den enkelte mesters sven-

dehold, dels for at opretholde den interne egalitet mellem mestrene og dels for at

sikre den sociale mobilitet fra svende- til mestergruppen. F.eks. viser de for-

holdsvis gode oplysninger fra 1660'erne, at mestrene normalt kun holdt 3-4

svende samt at hovedparten af svendene med tiden blev mestre7. Tyve år senere

bestemte lavsforordningen af 23. 12. 1681, at »enhver Mester maae tage og fore-

skrive saa mange Svende som han vil og kan forskaffe Arbeide«, men det var

først de gode byggekonjunkturer efter 1728. der skabte det materielle grundlag
for en udnyttelse af bestemmelsen. Den nedenstående opstilling giver et godt
billede af udviklingen”:

Denne udvikling illustrerer klart, at svenderollen efter 1728 forandredes fra at

være ét stadium i enhver håndværkers livscyklus (læredreng-svend-mester) til at

være en permanent økonomisk og social position. M.a.o.: tømrersvendeneprole-
tariseredes. .

Indholdet af proletariseringen var dels, at svendestanden blev socialt omfor-

S



i:
Mestre

“

Svende Svende pr: mester

,1728-39 29 339 . 11,6
⁄
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“
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1-870-79 51 897 17,6
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'

met og relativt pauperiseret og dels, at svendene principielt blev adskildt fra pro-
duktionsmidlerne.

'

Tømrersvendene opgav efterhånden deres omvandrende tilværelse for at bo-

fæste sig og stifte familie. Det lader sig ikke nøjere tidsfæste hvornår det endelig
skete, men al sandsynlighed taler for, at de bofaste, gifte, lønarbejdende tømrer-
svende udgjorde et flertal allerede i anden halvdel af I 700-árene, - d.v.s. knap et

århundrede før tendensen slog igennem i det københavnske håndværk undet ét9.

Herved reduceredes svendenes muligheder for at lægge en del af indkomsten til

side med henblik på en gang med tiden at etablere sig som mestre, for mens løn-

nen var den samme for såvel den ugifte som den gifte svend, så var den gifte
svends udgifter og fornødenheder ret naturligt de største. Den generelt faldende

realløn i anden halvdel af l700-tallet forstærkede denne udvikling”.
Hertil kom, at l700-årenes større og bedre byggeri, produktivkræftemesud-

vikling og fremkomsten af nye, upersonlige kontakt- og financieringsformer
fordrede en så stor økonomisk formåen af en tømrermester, at avancementet op i

mesterstanden for den gemene tømmersvend definitivt blev illusorisk. For at kun-

ne udøve sit håndværk,måtte en mester bl.a. råde over en vis likvid kapital til de

løbende lønudbetalinger, han skulle kunne ñnanciere anskaffelsen af materialer

og han skulle besidde et betydeligt antal større arbejdsredskaber. 0g endelig
skulle mesteren - og det er vistnok enestående indenfor håndværket i l700-tallet

forsyne svendene med størstedelen af det almindelige håndværktøj,som førhen

var enhver tømrers ejendom' '. D.v.s. at l700-tallets tømrermester i langt højere
grad end tidligere måtte være kapitalbesidder, og svendene var tilsvarende prin-
cipielt adskildt fra produktionsmidlerne.

Det københavnske tømrerhåndværk var således allerede i løbet af l700-årene
blev gennemtrængt af en kapitalistisk udvikling, omend det endnu blot var for-

melt subsumeret under kapitalen. D.v.s. at selvom klassedelingen ilønarbejdere
og kapitalister nu var primær, så eksisterede der stadig et vist objektivt stands-
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fællesskab omkringtømrerhándværket.Som sådan förblev grundstrukturen i
›

tømrerhåndværket i det væsentligeheltop til midten af det 20. århundrede, hvor

den reelle subsumering af håndværket under kapitalen for alvor satte ind og be-

gyndte at transformere den håndværksmæssige produktion til egentlig industri.

Svendelavets udvikling fra broderskab til fagforening i midten af 1700-tallet.

Spaltningen af tømmerstanden i kapitalistiske mestre og proletariserede
svende afstedkom også forandringer på det bevidsthedsmæssige og organisato-
riske plan. Brydningerne kan spores tilbage til 1730'erne, men udviklingen tog
først fart efter midten af århundredet, og i begyndelsen af 1760'erne gennem-

tvang svendene en gennemgribende institutionel og organisatorisk justering af

svendelavet i forhold til mesterlavet.

Årsagernetil at forandringer skete i netop den periode er mange: Den kapita-
listiske udvikling indenfor byggesektoren intensiveredes efter 1750, statsmagten
førte denne tid en relativ liberal politik, mesterlavet var organisatorisk svækket

og svendelavet blev i tiden fra 8.4.1761 til 22.4.1764 ledet af den faglige bevidste

og konsekvente tømrersvend Jørgen Andersen Brandt, der også var krofader på
svendeherberget. ,

I Brandts formandsperiode stod mester- og svendegruppen skarpt overfor
'i

hinanden. Brandt hævdede at mesterenes »Myndighed Saaledes tiltager, at de

har forglemt at de Selv har været Svende« og mestrene hævdede på deres side, at

»de ikke af Deres Svendnyde den tilbørlige Lydighed«, og de frygtede,at sven-

dene »ved Deres mange Sammenkomster uden Laugets Vidende (- -) sigte til et

_Slags 0prør«”.
Der er fra Brandts formandsperiode klare 'tegn på, at tømrersvendene udvik-

lede et samfundsmæssigtrealistisk reaktionmønster over for mestrene, og at sven-

deorganisationen begyndte at antage fagforeningskarakter.
Svendes Iønarbejderbevidsthedformuleredes mest manifest i de fordringer, de

i 1762 tilsendte mesterlavet, og som blev indskrevet i mestrenes kopibog under

den misvisende titel »Krofaderen Jørgen Andersen Brandts selvgjorte Artic-

lerlerler Artiklerne var renset for diverse zünftigt indhold og lønspørgsmålet var

hovedemnet. Svendene krævede dels højere dagløn og dels at mestrene ikke fra

svendenes dagløn måtte trække »hvad Douceur eller Drikke Penge (- -) som

Bygherren vil erlægge Tømmer-Svenne med«, og også i artiklernes sidste for-

dring stod lønspørgsmålet i centrum: »Lige saa vel som en Mester haver Frihed

at give sin Svend Afsked, naar han vil, saa (burde det tillades) at Svennene ilige-
maade maatte tage Afskedhos Mesterne, Naar de ikke kand komme overens om

den Accorderede Dagløn som Svenden kand Fortiene«. Det må nemlig erindres, at

mestrene - især overfor gifte svende - kunne udnytte denne ulighed til at presse

dem ned i løn og derved bryde det moralskøkonomiske kodeks, der sagde, at

svendene skulle have en rimelig løn for deres arbejde.
Det var imidlertid ikke blot i sådanne principielle krav, den faglige bevidsthed

kom til udtryk. F.eks. er der flere eksempler på, at formand Brandt og hans to

bisiddere mødte op på arbejdspladserne, for at gennemtrumfe mere specifikke
krav. Men vigtigst er dog de talrige retssager, som svendene anlagde mod me-

sterlavet. Her fandt svendene nemlig en givtig aktionsform, idet de på den måde

ikke blot unddrog sig mestrenes dømmende myndighed i interne lavsspørgs-

7
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mål, men også udnyttedede fnestrenes ulyst til at gå ad rettens vej ifaglige sager,
.-*de tabte nemlig over hele linien. Svendelavet synes endda i mange tilfælde at

have nået sit mål blot ved truslen om sagsanlæg, og ifølge mestrene udnyttede
svendeformand Brandt virtuost de pressionsmidler, der lå heri.

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at selvom formand Brandt
utvivlsomt spillede en afgørende rolle i de netop omtalte hændelser, så må det
ikke overses, at han umuligt kunne have spillet den rolle, hvis ikke han havde

fået en aktiv og bevidst opbakning fra svendene.

Svendenes skriftlige raktion på mesterlavets påstand om, at Brandt havde et

flertal imod sig, er et bevis på, at denne opbakning var tilstede, idet svendenes

repræsentative forsamling »de 40 mand« heri tilsagde Brandt deres støtte”. Og
det faktum, at Brandt var den første svendeformand, der blev valgt til embedet
to valgperioder i træk, peger i samme retning.

I begyndelsen af 1760'erne indoptog svendelavet således fagforeningsaspek-
tet ved siden af broderskabets traditionelle sociale og selskabelige aspekter, idet
det fremviste de tre kendetegn, der ifølge de engelske fagforeningshistorikere
Beatrice og Sidney Webb er kriterierne for om en social gruppering er en fag-
forening: »Varighed, rekruttering fra lønarbejdere og med det formål at udfor-

me arbejdsbetingelserne«15.Hertil kunne man føje endnu et, nemlig en vis orga-
nisatorisk konstitution og autonomi.

Svendelavet synes ikke førhen at have fungeret som organ for svendenes fagli-
ge interesser, og dets uklare konturer indenfor lavsorganisationen, dets diffuse

sammenblanding med mesterlavet både institutionelt, socialt og økonomisk

gjorde det også uegnet til dette formål. Men i midten af 1700-tallet kom der som

nævnt skred i tingere. Afholdelsen af særskilte svendemøder og fremvæksten af

svendenes repræsentative forsamling »de 40 mand« er allerede nævnt, men herud-

over vil en skildring af sagen omkring fællesbøsseinstitutionen, som kan følges
ret nøje, være en god indfaldsvinkel til emnet, dels fordi den har en ret symbolsk
karakter og dels fordi den også kaster lys over en række af de øvrige forandrin-

ger.
/

Fællesbøssen blev oprettet i 1691, men havde rødder helt tilbage til 1648.I den-

ne lagdes svendenes indskrivningspenge samt diverse andre svendeindtægter, og
ved de årlige svenderegnskaber deltes indholdet ligeligt mellem mestre og sven-

de. Årsagentil at mestrene skulle have halvdelen af beløbet, der for en umiddel-

bar betragtning rettelig synes at tilkomme svendene, var, at oldermanden og
mesterlavet dels udførte forskellige opgaver for svendene og dels ensidigt finan-

cierede visse fællesfunktioner.

Omkring 1760 eksisterede bøssen stadig, og det var endnu svendenes ind-

skrivningspenge, der var det økonomiske grundlag, men baggrunden for at me-

sterlavet skulle have halvdelen af puljen synes at være forsvundet i den forløbne

tid. Formand Brandt tog sagen op, og i en »titul« til Københavns magistrat d.
1 1.4.1763 skrev han, »at i hvilken Anledning end i gamle Tiider kand være giort,
saa kand dog denne Deeling nu, efterdi Indretningerne aldeles ere blevne foran-

drede, ikke have Sted uden at Svennene derved maatte blive præjudicerede«'6.
Senere i Skrivelsen redegør han mere udførligt for hvori forandringerne be-

stod. Førhen blev lavets skriver og lavsbudet brugt af både mestrene og svende-

ne, selvom det ensidigt var mestrene, der financierede herberget for de vandren-
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,de og løstansatte svende, ligesom det var oldermanden, der måtte sørge for ind-
kaldelse af svendene til møder samt organisere begravelsesordningen. Men nu
var forholdene helt forandrede og Brandt hævder, »at Mesterne i henseende til
Svennene nu har og i rom Tiid ikke haft ringeste udgift, thi Svennene haver nu

deres Eget Herberge, deres eget Laugsbud, Egen Laugs Skriver, som de alt selv
betaler, samt at Oldermanden nu i henseende til Svennenes Liigbære og i andre
Maader ingen Møye eller Umag haver, Thi det som Oldermanden og Mestemes

Laugsbud F orhen i henseende til Svennene Forrettede, det Forretter nu Sven-
nenes Formand ved Svennenes Laugsbud«.

Citatet er medtaget fordi det klart viser, at svendelavet i begyndelsen af
1760'erne opnåede en hidtil uset autonomi og konstitution.

›

Fællesbøssekonflikten kulminerede da deri 1763 blev holdt regnskab, for da
bøssen blev åbnet tilegnede Brandt sig - ifølge en klageskrivelse fra mestrenes

oldermand til Københavns magistrat - hele beholdningen, hvorpå han og de til-
stedeværende svende lukkede laden og forlod stedet. Af oldermandens klage
fremgår det også, at svendelavet havde anlagt proces mod mesterlavet, og dette
var tilsyneladende baggrunden for, at der d. 23.8.1763. »imellem Oldermanden
med Bisiddere, og Formanden for Tømmersvennene Jørgen Andersen Brandt'
med begge Lade Svende, blev oprettet følgende Forening, Nemlig Betræffende
dend saakaldede fælledsbøsse hvorom der er anlagt Proces da frastaar Mesteme
alle hidtil dertil havende Prætensioner, og overlader samme til Svennenes frivil-
lige Disposition uden derom at giøre nogen Tiltale”.

Det bør understreges, at mestrenes og svendenes indbyrdes adfærd trods
svendenes selvstændiggørelse, som jeg her har fokuseret på, stadigvæk bar præg
af et vist standsfællesskab. Det afgørende i nærværende sammenhæng er blot, at

udviklingen på det bevidsthedsmæssige,det adfærdsmæssigeog det organisatoriske
plan allerede i begyndelsen af 1760'erne blev bragt i overensstemmelse med de

grundlæggendeøkonomiske og sociale skillelinier: En principiel klassedeling mel-
lem lønarbejdere og kapitalister indenfor rammerne af et vist standsfællesskab

omkring håndværket.
I den følgende lange periode op til midten af det 19. århundrede foregik der

imidlertid en social individualisering af svendestanden, som, kombineret med
mesterlavets iværksættelse af gennemgribende kontrolforanstaltninger overfor
svendelavet samt den almindelige statslige repression, på afgørende vis hæmme-

1

de svendelavets faglige funktioner. Svendenes få faglige aktioneri denne periode
fik derfor en mere voldsom og uartikuleret karakter - jvf. den store tømrerstrej-
ke i 1794 og den mindre kendte arbejdsnedlæggelsei 1826 -; men aktioneme er

på den anden side et indicium for at tømrersvendenes faglige bevidsthed og kon-

sekvens fortsat var latent til stede.
'

Faglig aktivitet og organisering i hustømrerfaget ca. 1848-87.

I årene efter 1848 blev vilkårene for svendenes faglige optræden radikalt ændret

til det bedre, dels fordi den statslige repression lempedes og dels fordi murer-

strejk'en i 1851 foranledigede en stiltiende anerkendelse af den faglige frihed og

organisationsret. -

Bevægelsen begyndte indenfor hustømrerfaget allerede i 1850'erne, hvor

svendene under de gode byggekonjunkturer fik gennemført flere Iønjusteringer;
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men den kom først for alvor igang efter næringsfrihedSIOVensikrafttræden i

1862. ›

Både mester- og svendelavet fortsatte - trods næringsfrihedslovensophævelse
af lavstvangen - som frivillige organisationer, mestrene i »KjøbenhavnsTøm-

'

merlav« og svendene som en syge- og begravelseskasse under navn af »Forenin-

gen af Hustømrere i Kjøbenhavn« populært kaldet Hustømrerforeningen.

Grundlaget var hermed skabt, for at det gamle svendelav - nu i skikkelse af

Hustømrerforeningen - kunne optræde som svendenes faglige organisation. De

to lønstrejker i 1865 og 66 er eksempler herpå, idet det var Hustømrerforenin-

gen, der - ved siden af funktionerne som syge- og begravelseskasse samt iøvrigt

forvaltningen af de gamle lavstraditioner - repræsenteredesvendenes interesser,

organiserede arbejdsnedlæggelserne m.v. Dette er givetvisogså forklaringen på
den fortsat store opbakning bag foreningen igennem 1860'erne og 70'erne. I

begge tilfælde blev strejkevåbnettaget i anvendelse som følge af mestrenes afvi-

sende holdning overfor svendenes krav om justering af lønnen,og arbejdsned-
læggelserne blev gennemført med stor opbakning og konsekvensindtil mestrene

__
blev mere imødekommende”.

Ved indgangen til 1870'erne stod tømrersvendene således med en organisati-
on, der havde en betydelig faglig gennemslagskraft, og også i dette tiår lykkedes
det Hustømrerforeningen at sikre sine medlemmer betydelige forbedringer af

både løn- og arbejdsforhold. Det foregik i den periode ad forhandlingens vej.
Parterne nedsatte normalt et fællesudvalgaf mestre og svende til at forhandle sig
frem til et for begge parter acceptabelt kompromisforslag, og det lykkedes tilsy-
neladende hver gang”.

Fraværet af faglige konflikter bør imidlertid ikke forlede til misforståelser i

retning af, at det gamle svendelav var konfliktskyende og entydigt konserva-

tivt”. De effektive arbejdsnedlæggelseri 1860'erne og senere i 1880'erne er gode
beviser for at dette ikke var tilfældet. På den anden side bør den faglige konse-

kvens heller ikke forveksles med socialisme, for langt størstedelen af de køben-

havnske tømrersvende tog i 70'erne direkte afstand fra det socialistiske røre.

Tømrersvendenes faglige bevidsthed og solidaritet var i det hele taget blandet
godt op med ideologisk konservatisme iform af småborgerlig standsfølelse og

fagstalthed, for ikke at sige fagchauvinisme, - en lavstraditionel bevidsthed, der

ingenlunde var ualmindelig i 70'ernes håndværker-fagbevægelse, og som

Andersen-Nexø så fortrinligt har skildret i murer Stolpes skikkelse fra Pelle

Erobrëren. .

_

Det voksende antal fagpolitiske gøremål, som Hustømrerforeningen skulle

varetage, skabte behov for en organisatorisk justering; men med den gik det

trægt. Der var i løbet af 70'erne ikke så få tilløb til dannelse af en separat faglig

deling, men konturerne af en sådan begyndte først at aftegne sig klart indenfor

Hustømrerforeningen,da der i 1880'erne, som et led i det faglige røre indenfor

. tømrerfaget, blev oprettet en »Hustømrernes Understøttelsesfond«til støtte i fag-
lige sager.

Faldet i byggeaktiviteten i slutningen af 70'erne betød ifølge Harald Olsen,

Hustømrerforeningens mangeårige formand, at mange svende blev nødsaget til

»at modtage Arbeide til betydelig nedsat Betaling af Arbeidsgivere som Strax
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forstod at drage sig Trangenxtil Fordel. Følgen heraf 'har været at mange Tøm-

rermestre, som hidtil satte en Ære i at overholde Priserne som De selv havde

medvirket til at fastsætte, maatte følge med ned ad Concurrencens Skraaplan
saafremt Deres Virksomhed ikke helt skulle standses, og Forholdet er nu derved

blevet saaledes, at kun faa af Mestrene overholde Priskouranten«“.
_

På denne baggrund besluttedes det på et tømrermøde d. 29.4.1880 at prisku-
ranten skulle overholdes fra 1.5., selvom det måtte fremtvinges ved partielle ar-

bejdsnedlæggelser(omgangsskrue), og d.7.6. meddelte Kjøbenhavns Tømmer-
lav Hustømrerforeningen sin accept heraf”.

Svendene nedlagde i den følgende tid flere gange arbejdet hos enkelte mestre,
for at presse dem til at overholde priskuranten. Strejkerne rettedes særligmod

medlemmerne af »Tømmermesterforeningen af 1873« - den alternative organi-
sation for mestre uden mesterstykke -, idet disse, som det også antydes i det for-

anstående citat, sjældent var solide tømrermestre, men snarere enten spekulan-
ter eller svagt funderede fuskere. Herved marginaliseredes foreningen, og fra ca.

1883 repræsenterede Kjøbenhavns Tømmerlav samtlige mesterinteresser.

En anden konsekvens af strejkebølgen var, at behovet for en strejkekasse ak-

tualiseredes. Om realiseringen heraf og om fremvæksten af en selvstændigfaglig
afdeling indenfor Hustømrerforeningen beretter formanden Harald Olsen: »-

da Erfaringen her (ved strejkerne, T.R.) lærte Svendene den store Nytte en saa-

dan Strejkekasse kunde udrette, besluttedes det under Foreningens Repræsen-
tantskabs Bestyrelse at danne et permanent saakaldt »Hustømrernes Under-

støttelsesfondt«, hvis Formaal skulle være at overholde den imellem Mestre og
Svende vedtagne og gjældende Priskourant; som kontribouerende til dette

Fondt, modtog man ogsaa alle de Svende, som ikke vare Medlemmer af Fore-

ningen. Og Fondet syntes ogsaa at vække almindelig Tilfredshed indtil Somme-
ren 1883, da der blev fremtvunget en længere og mere omfattende Arbeidsned-

›

læggelse (--). efter denne Slutning fremkom der fra Svendene et almindeligt øn-
ske om en anden Ordning, saaledes at den ved Slutningen af Aaret 1883 værende

betydelige Kapital, ca. 15.000 kr. overgik til en faglig Afdeling, som skulle have
sin egen Bestyrelse til at varetage alle faglige Interesser ligesom alle her arbej-
dende Tømrersvende skulle bidrage til dem”. ›

Hermed samledes alle Københavns tømrersvende endelig i én organisation,
-

Hustømrerforeningens faglige Afdeling, der endnu den dag i dag er de køben-
havnske tømrersvendes fagforening. Men Kjøbenhavns Tømrerlav, altså me-

sterforeningen, ville ikke umiddelbart acceptere den faglige afdelings bestyrelse
som forhandlingspartner, og det var først da Hustømrerforeningens almindeli-

ge bestyrelse d. 28.3.1886 overfor mestrene nedlagde sit mandat til at forhandle i

faglige spørgsmål, at den faglige afdeling konstitueredes i overensstemmelse

med sit formål. Hermed blev svendela'vet og fagforeningen endeligforenet ien

organisation, der var i overensstemmelse med tømrersvendenes aktuelle behov.

Det' er vigtigt at understrege, at det var det gamle svendelav, der nu under

navn af Hustømrerforeningen blev svendenes faglige organisation, for denne 0r-

ganisatoriske kontinuitet betød nemlig, at en lang række af den gamle stamkor-
. ganisations traditioner og institutioner kom til at leve videre indenfor svendenes

fagorganisation. Lavskonservatismen og denfaglige konsekvens forenedes såle-

des endnu en gang i én og samme organisation.
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Efter midten af 1880'erne stod det gamle svendelav og det gamle mesterlav igen «

overfor hinanden som enerepræsentanter for henholdsvis svendenes og mestrenes

interesser, blot i en nyere, mere tidssvarende udgave, der dog i princippet ikke

afveg synderligt fra relationerne 120 år før, i 1760'erne. Og da organisationerne i

1887 enedes om at oprette en »Hustømrernes Voldgiftsret«,synes udviklingen på
det organisatoriske plan endelig at være bragt i overensstemmelse med de

grundlæggende økonomiske og Sociale skillelinier: En principiel klassedeling
mellem Iønarbejdereog kapitalister indenfor rammerne af et vist standsfællesskab

omkring tømrerhándværket.

Om kontinuitet i den tidlige danske arbejderbevægelseshistorie.

Der er ingen tvivl om, at de kontinuerte træk er særlig udprægede i det køben-

havnske tømrerhándværks historie; men det er min overbevisning, at denne ik-

ke repræsenterer nogen særudvikling, idet der indenfor en lang række andre

håndværksfag formentlig kan påvises en i hovedsagen tilsvarende kontinuitet.

Dette er imidlertid aldrig blevet undersøgt, og mit ærinde her er derfor at argu-

mentere for relevansen af undersøgelseraf de præindustrielleIønarbejderbevægel-

ser, som allerede i lavstiden opstod indenfor adskillige håndværksfag i Køben-

havn, samt deres betydning for arbejderbevægelsenefter 1870.

I Danmark, eller i hvert fald i København, var afviklingen af de feudale pro-.

duktionsrelationer og fremvæksten af moderne kapitalistiske strukturer en uhy-
re jævn og langstrakt proces, som ikke gav anledning til radikale forandringer i

den samfundsmæssige overbygning. Det var iudpræget grad tilfældet indenfor

håndværkssektoren, hvor proletariseringen af svendene foregik som en langsom

og næsten umærkelig proces helt tilbage fra lavstiden, og det var først da indu-

,strialiseringen for alvor satte ind i slutningen af 1890'erne og dels transformere-

*de væsentlige dele af håndværket til egentlig industri, dels skabte større, homo-

gene grupper af ufaglærte, at der blev skabt grundlag for radikale forandringer

på det organisatoriske og bevidsthedsmæssige plan". Indtil da levede lavstidens

lønarbejdertraditionervidere i arbejderbevægelsen side om side med mere so-

cialistiske strømninger”.Jeg skal prøve at belyse disse ting lidt nærmere.

Selvom der ikke synes at foreligge socialhistoriske undersøgelse som nøjere

belyser forandringerne i byhândværkernes totale livssammenhæng",så er der for

de større håndværksfags vedkommende en del der tyder på, at opløsningen af

feudaltidens solidariske fællesskaber og andre sociale bånd var vidt fremskre-

den allerede omkring år 1800 samt at der ved denne tid foregik en omfattende
“

social frisætning af håndværkerstandens enkelte individer. Der skete dels det, at

svendelavenes karakter af sociale fællesskaber begrænsedes samtidig med at de-

res funktioner som rent økonomiske understøttelseskasser blev mere fremtræ-

dende”, og dels vandt det upersonlige lønarbejde-kapitalforholdfrem på be-

kostning af de patriarkalske relationer mellem mestre og svende”. Det var bl.a.

et led i denne udvikling, at gruppen af svende, som fik kost og logis hos mestre-

ne, blev mindre, navnlig indenfor de større fag. I 1843 var der således 35% af

samtlige håndværkersvende i København, som var' gifte og havde egen bolig, og
indenfor flere af de større fag var andelen helt oppe omkring eller over de 50%”.
Håndværksvirksomhedernes voksende kapitalistiske karakter er et andet vig-

tigt forhold. Som nævnt var kapitalistiske produktionsrelationer allerede en
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realitet indenfor byggesektoren i 1700-tallet, og selvom udviklingen indenfor
andre håndværksfagnæppe var så markant, så gennemgik adskillige af disse og-
så vigtige strukturelle forandringer. Bl.a. blev lavenes konkurrenceindkapslen-
de funktioner elimineret indenfor de fleste håndværk og de enkelte mestres sven-

dehold var generelt stigende”. Efter kriseperioden i begyndelsen af det 19. år-

hundrede og frem til næringsloven1857 blev denne tendens tydeligere, idet

antallet af svende pr. mester i flere fag voksede betydeligt, og indenfor en række

håndværk voksede der et forlagssystem frem, hvor mange formelt selvstændige
håndværkere knyttedes som underleverandører til en fabrikant”.

Fremvæksten af disse tidlige kapitalistiske strukturer var formentlig bag-
grunden for de mange svendeuroligheder i 1700-tallet. Allerede fra 1730'erne og
40'erne er der eksempler på arbejdsnedlæggelser blandt svendene i de store byg-
gefag - tømrere, murere, snedkere og Stenhuggere - samt blandt de københavn-
ske skomager- og smedesvende, og uroen fortsatte århundredet igennem for at

kulminere med den store tømrerstrejke i 1794. Strejken udløste arbejdsnedlæg-
gelser i en lang række andre fag - murere, snedkere, grov- og klejnsmede, bagere,
Skomagere, Skræddere, hjulmagere, garvere og nagelsmede - og den fik dermed

'

karakter af generalstrejke”.
:

Det er ikke undersøgt hvorvidt den bevidsthed, som svendene tilegnede sig;
under disse konflikter, satte sig spor i deres organisationer og traditioner; men

det er der næppe tvivl om at de gjorde. Der er i hvert fald tydelige tegn på, at de

særlige svendetraditioner, zünften, i løbet af 1700-årene efterhånden blev om-
'

formet og anvendt som et våben mod mestrene”. Da der desværre ikke findes

undersøgelser af disse udtryk, er det ikke muligt at følge dem op gennem tiden

og analysere deres betydning i fagbevægelsen efter 1870. Men der er trods alt

vægtige indicier for, at håndværkersvendenes traditioner og institutioner, som

udvikledes i den senere lavstid, levede videre i den danske fagbevægelse ved si-

den af de nyere, mere tidssvarende bevidstheds- og organisationsformer.
Således er 1870'ernes organisering næppe udtryk for en pludselig opstået pro-

letarisk og socialistisk bevidsthed, men snarere for en fra lavstiden overleveret,
organisationstradition og faglig solidaritet, for som Walter Galenson har påpe-
get det, er det karakteristisk, at 80% af 1870lerne fagforeninger i København
blev oprettet i fag, der tidligere havde været organiseret i lav, og de solideste og
bedst diciplinerede af de første fagforeninger - murernes, tømremes, bygnings-
snedkernes, blikkenslagernes og skomagernes - havde også førhen haft stærke

lavsorganisationer”. Den udbredte fagseparatisme samt den fortSatte stærke

markering af skellet mellem händværkersvendene og de ufaglærte arbejdere, som

arbejderbevægelsens historie vrimler med eksempler på”, er også træk, der sy-
nes at vise tilbage til lavstiden.

“

Herudover kan der. konstateres en del lavstraditionelt strøgods indenfor fag-
foreningerne. F.eks. oprettede de stort set alle hver deres sygekasser -

og det på
trods af Socialdemokratiets erklærede modvilje mod en sådan separatisme -, og
flere af fagforeningerne ydede også som svendelavene begravelseshjælp til afdø-

de medlemmer dels ved økonomisk bistand og dels ved - og det er det specifikt
lavstraditionelle element - at følge den døde 'til graven for at medvirke til, at

begravelsen blev »standsmæssig«. På det ideologiske plan manifesterede lavs-
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zünften nedarvede fagchauvinisme og standsfølelse”.

traditionen sig iøvrigt 'indenfor flere fag ved den fortsatte eksistens af den fra

Endelig var forholdet mellem mestrene (arbejdsgiverne) og svendene (lønar-

bej derne) i almindelighed kendetegnet ved både modsætningerog interessefælles-
skab. F.eks. udsprang de mange faglige konflikter mellem mestre og svende i

70'erne normalt blot af uoverensstemmelser af moralsk-økonomisk art, om en

»retfærdigløn« etc., og konflikterne anfægtede sjældentde grundlæggende øko-
nomiske forhold”. Derfor var parternes samarbejde og fællesinteresser - sådan

som man så det i lavstiden - heller ikke udelukket; det kom bl.a. klart til udtryk i

den store interesse for voldgiftstanken og i oprettelsen af flere faglige voldgifts-
retter - en parallel til lavenes »jurisdictiodomistica«”. Med andre ord så overlej-
rede standspræget og fællesskabet mellem mestrene og svendene i et vist omfang
det grundlæggende modsætningsforholdi lønarbejde-kapitalrelationen.

Dette er et aspekt, som forskningen i den danske arbejderbevægelses historie

'generelt har negligeret, idet den har været tilbøjelig til at se opkomsten af en

moderne arbejderbevægelse som et historisk brud.

Overfor denne tilgangsvinkel har jeg i denne artikel forsøgt at argumentere
for en større opmærksomhed omkring arbejderbevægelsens rødder i den danske

›

samfundsudvikling. Ikke for totalt at forkaste brudsynspunktet. for det er da

åbenbart, at der i tiden efter 1870 skete mange nybrud indenfor bevægelsen; men

snarere for at modificere dette synspunkt samt for at tilføje forståelsenaf den

danske arbejderbevægelses tidlige historie en ny dimension. En mere historisk

tilgangsvinkel og en større betoning af kontinuiteten i arbejderbevægelsens hi-

storie vil nemlig antagelig kunne bidrage til et mere nuanceret syn på bl.a. den

særlige danske udgave af reformismen, det grundfæstede fagretslige system,
samt de interne skillelinier og brudfladerd bevægelsen.

Det er min agt, såfremt der er interesse for det, at mangfoldiggøremit speciale »Fra tømmermænd til

lønarbejdere til kapitalister« i fotokopi. Prisen vil formentlig blive max. 40 kr og mangfoldiggørel-

sen vil ske til sommer 1982. Eventuelle interesserede bedes sende brevkort med oplysning om det

ønskede antal eksemplarer samt navn og adresse til: Thomas Bloch Ravn, Chr. Købkesgade

l7.1.th., 8000 Århus C.

Noter og henvisninger.

1. Som delvise undtagelser må nævnes Henry Bruun, Den faglige arbejderbevægelsei Danmark

indtil år 1900 bd I , Kbh., 1938 og Georg Nørre gård,A rbejdsforhold indenfor dansk håndværk og

industri 1857-99,Kbh., 1943. De senere års forskning har ikke udbedret mangelen på litteratur

om disse emner, hvilket bl.a. klart fremgår af Niels Ole Højstrup Jensens oversigt over »For-

sknin g og litteratur i dansk arbejderbevægelsesforhistorie« i Fremad og aldrig glemme, SFAH ,

1981. ›

2. Artiklen bygger i det væsentligepå dette hovedfagsspeciale, som jeg afleverede ved Historisk

Institut, Århus Universitet, sept. 1981. Specialets titel er: Fra tømmermænd til lønarbejdereog

kapitalister. Studier i det københavnske tømrerhdndværks historie under overgangen fra feudalis-
me til kapitalisme, med særlig vægt på udviklingen af mester-svend relationen og svendenes selv-

'

stændiggørelsemed klassekarakter i perioden ca. 1600 til 1812.

3. De to sæt svende-artikler er optrykt hos Nyrop. K jøbenhavn:Tømmerlav, Kbh. 1887 s. 256 tf og

283 ff. Se iøvrigt nærmere i Fra tammennænd til lønarbejdere og kapitalister. .

; 4. L.A. for Sjælland, Tømrerlavets arkiv, Diverse korrespondaneesager 1741-1810. I mit speciale
findes der i bilag II en oversigt over udviklingen i tømrerstandens interne differentiering fra
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begyndelsen af lSOO-ârene, hvor tømmermændene endnu ikke var spalteti mestre og svende,
over det 17. århundredeslavsbestemte mester-svend forhold, indtil 1838, hvor spaltningen af

standen i lønarbejdere og kapitalister definitivt var fuldbyrdet.
'

L.A. for Sjælland, Tømrerlavets arkiv, Div. korrespondancesager 1741-1810 d 22.4.1762.

RA., Danske Kancelli, Kommissionen ang. Iavene 1794 b no. 49.

LA. for Sjælland, Tømrerlavets arkiv, Div. korrespondaneesager 1623-1740.

Tabellen er opstillet pågrundlag af oplysninger i de generaltabeller, politiet årligtudarbejdede.
Der er redegjort nærmere for præmisserne for tabellen 1 Fra tømmermænd til Iønarbejdere og

kapitalister, hvor jeg i bilag I har samlet og optrykt alle de opgørelseraf antallet af tømrermes-

tre, svende og læredrenge, som jeg er stødt på under arbejdet med specialet. Jvf. også note 29.

LA. for Sjælland, Tømrerlavets arkiv, Kopibøg 1712-99 fol. 347 ff og Mackeprang, Afsnit af
den danske arbejderbevægelseshistorie, 1. Del: 1 Laugstiden, Kbh. 1911 s. 30 ff.

Se nærmere herom i Fra tømmermænd til Iønarbejdereog kapitalister s. 58-62.

[bid s. 27 og 50 ff.

LA. for Sjælland, Tømrerlavets arkiv,, Kopibog 1711-99 fol. 305 ff.

Ibid.

Ibid.

Citeret efter Michael Vester: Proletariarets opståen som læreproces,GMT 1978 s. 144.

L.A. for Sjælland, Tømrerlavets arkiv, Kopibog 1712-99 fol. 319.

Ibid og Svendeprotokol 1750-1826 fol. 189.

LA. for Sjælland,Tømrerlavetsarkiv, Div. korrespondaneesager samt Henry Bruun, Den fagli-
ge arbejderbevægelses. 109 f. og Albert Olsen, Hustømrerfaget gennem tiderne, Rønne 1940 s.

143 f. ,

Bruun, op.eit. og Albert Olsen, op.cit.
Se f.eks. Brase m.fl., Arbejdskamp og organiserinis.13 og Knud Knudsen, Fagbevægelsens
udvikling fra ca. 1870 til 1900, iFagtryk nr. 68, rhus, s. 27 og 63.

L.A. for Sjælland, Tømrerlavetsarkiv, Div. korrespondancesager d. 27.8.1879.

Ibid.
›

Ibid d. 28.3.1886.

Jvf. også Vagn Wåhlin, By og land. Omkring dynamikken i forholdet mellem socio-
økonomisk basis, organisation, klasser og ideologi i Danmark i det 19. århundrede - forsøg til
en syntese, i Det grundtvigske bondemilia, red. Jørgen Holmegård, ÅlborgUniversitetsforlags
skriftserie om folkekultur bd. 4, 1981.

I

Jens Engberg har endda i bogen om Harald Brix. Revolutionen og reformen, SFAH 1975, argu-
menteret for, at Internationale efter arrestationen af de tre intellektuelle førere ligefrem blev

overtaget »af de organisationsvante og lavstraditionsbærende håndværkere uden nogen delta-
gelse af ufaglærte arbejdere« (s. 127 f.).
Se også Knud Knudsen, op.eir. s. 21 1”.samt Henrik Fangel, Forskningi byhistorie,i Nye strøm-
ninger i dansk lokalhistorie, Århus 1981 s. 91.

Jvf. Helge Søgaards skildring af denne udvikling i Århus iHaandværkerIavene i Aarhus under.

EnevaIden,1940 s. 109 samt Albert Olsen, Staten og lavene, iHistan'ske meddelelser om Køben-
havn 1927-28 s. 130.

\

Jvf. som det hedder om den kapitalistiske udvikling i Det kommunistiske manifest, at den

»ubamhjertigt (har) sønderrevet de brogede bånd, der i feudaltiden knyttede mennesket til dets

naturlige foresatte, og har ikke ladet andet bånd tilbage i menneskets forhold til hinanden end
den nøgne interesse, den følelsesløse »kontante betaling«, MEUS I s. 29.

Mackeprang, Afsnit af den danske arbejderbevægelses--,s. 30 ff. Det vil være værdifuldt nøjere
at få belyst denne grundlæggende sociale omkalfatring af svendestanden, idet svendenes socia-
le situation inlluerede ikke blot på deres interesser og aktionsmuligheder overfor mestrene, 1

men også på deres organisationsbetingelser. til en sådan undersøgelse findes der et godt mate-

riale i periodens folketællinger samt i de forskellige lavsarkiver; herom iKøbenhavnske lavsar-

kiver, Foreløbige arkivregistraturer, Kbh. 1971. Se ogse Henrik Fangel, op.eit. s. 83.
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35.

36.

37.

38.
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en undersøgelse af kapitaliseringsproeessen indenfor de københavnske håndværksfag, fin-

des der et værdifuldt materiale ide generaltabeller, som politiet årligt udarbejdedepå yundlag
af indberetninger fra lavenes oldermænd. Tabelleme indeholder opgørelser over antallet af

mestre, svende og lærlingesamt ufaglærte arbejdere i både håndværkslavene og fabrikslavene,

og når der ses bort fra nogle spredte eksemplarer fra tiden 1700-1760, dækker de især perioden
1761-1862, De endnu eksisterende generaltabeller findes i spredte småsamlingerpå arkiver og

biblioteker, og et let tilgængeligt optryk af en del af deres oplysninger findes i Mackeprang,
Afsnit afden danske - s. 113 ff.

J vf. Axel Nielsen, Industriens Historie iDanmark bd. III s. 1 16 ff. og Vagn Wåhlin, By og land, i

Det grundtvigske bondemilja. En generel henvisning til den brogede, men meget omfattende

Festskrifts litteratur vil også være på sin plads. Jeg vil i den forbindelse godt slå et slag for en

større udnyttelse af de mange festskrifter, hvoraf ikke mindst de, der stammer fra Camillus

Nyrops og Rasmus Bergs hænder, er værdifulde, for trods deres ofte store mangler, indeholder

de i mange tilfælde et uvurderligt fond af oplysninger, som det vil kræve en kæmpeindsats at

erhverve på førstehánd.

'»Reglement for Stenhuggere, murmestre, tømmermestre og snedkere i København d.

24.4.1734« (Rigsarkivet, Danske Kancelli, D. 18 SjællandskeRegistre I 733-35 nr. 119), Plakat

d. 21.1 1.1749 »anlangende hvorledes de imellem Mesteme og Svennene udi Laugene i Kiøben-

havn forefaldende Tvistigheder og Besværinger, samt Svennenes Ustyr og Sammenrottelse

skal holdes« (Rigsarkivet, Danske Kancelli, D. 20, SjællandskeTegneISer I 749-50 nr. 547) samt

Kommissionen ang. lavene i København 1794 (Rigsarkibet, Danske Kancelli F. 84). I arkivet for

lavskommissionen, der blev nedsat på foranledning af de omfattende svendeuroligheder, der

fulgte i kølvandet på tømrerstrejken 1794, findes indberetninger fra de forskellige fags mestre

og svende samt en lang række forhørsakter, som indeholder mange værdifulde oplysninger om

svendeuroen og dens årsager.

Jvf. C. Nyrop, Forholdet mellem mestre og svende i Iavstiden, Odense 1885 s. 22 ff.

Walter Galenson, Arbejder og Arbejdsgiver i Danmark, København 1955 s. 36 og Henry Bruun,
Den faglige arbejderbevægelsei Danmark 5. 151 f.

Bruun, op. cit. s. 410 ff., Bruun i Bidrag til arbejderklassens og arbejderspørgsmåletshistorie i

Danmark 5. 315 og Galenson, op.sit. s. 37, 42 f. og 85.

Bruun, Den faglige arbejderbevægelsei Danmark5. 470 ff., især 479 f. samt Den farende svend,
Haderslev 1955 og C. Nyrop, Haandværkerskik iDanmark, København 1903.

Se Bruun, op.cit. s. 489.

J vf. Bruun, op. cit. s. 489 og 390 f. samt Inger Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, Århus 1979 s.

7 f., 43 ff. og 48 ff.



Keld D. Larsen
V

Jeg -

en håndværker

eller mødet med virkeligheden
Denne artikel bygger på mine erfaringer med et stykke lokalhistorisk arbejde
indenfor arbejderbevægelsen. At artiklen overhovedet bliver skrevet skyldes, at

jeg deltog i SFAH's seminar om arbejderbevægelsens lokalhistorie i nov. 1980.

Det seminar blev altså inspirationen til, at jeg vidergiver mine egne erfaringer til

en større kreds.

Artiklen er bygget op i 3 afsnit: For det første skal den præsentere et stykke
lokalhistorisk arbejde i arbejderbevægelsens historie. Denne del er lige ud ad

landevejen: jeg indrykker blot de dispositioner, spørgeskemaer m.m. jeg i mit

arbejde har lavet og kommenterer dem. Denne del er også ment som eet eksem-

pel og muligvis til inspiration. Dernæst vil jeg kort fortælle om min erfaring med
en fagforening som arbejdsgiver. Endelig vil jeg rejse en diskussion blandt histo-
rikere om vores placering som kontrakt-historieskrivere. I disse arbejdsløsheds-
tider -

og de er og bliver en barsk realitet for de unge historikere inklusive mig
selv - må vi slet og ret ud og finde nye områder, hvor vi kan sælge vor arbejds-
kraft. Det har jeg nu i en kort periode prøvet og vil gerne viderebringe mine

erfaringer/ tanker. Jeg ønsker at læggeoptil debat, derfor måske den lidt provo-
kerende form. Men jeg mener det er afgørende nødvendigt, at vi også får disku-

teret »arbejderbevægelsenshistorie« ud fra et mere forretnings/arbejdsmæssigt
synspunkt. Husk: artiklens emneområde er arbejderbevægelsens historie (lo-
kalt) i en kontrakt-situation mellem en fagforening og en historiker.

Og så til arbejdet.

Snedker-tømreme i Silkeborg har 90 års jubilæum
Jeg vil først præsentere mit lokalhistoriske arbejde: Vi befinder os altså i Silke-

borg i sommeren 1980. På efterårsgeneralforsamlingeni 1979 vedtager snedker-
›

tømrerne at nedsætte et historieudvalg med henblik på afdelingensjubilæum i

august 1981. Historieudvalget - bestående af formanden, et bestyrelsesmedlem
(den eneste snedker) og 2 unge tømrere - begynder sit arbejde. Det viser sig imid-
lertid ret hurtigt, at udvalget ikke rigtigt kommer ud af stedet: det er svært at

læse alle de gamle protokoller, og det viser sig at være sværere end som så at

interviewe de gamle kollegaer. Det korte af det lange bliver at afdelingen hen-
vender sig til mig og beder mig komme med et bud på,hvordan et sådant jubilæ-
umsskrift kan se ud.

Den udfordring tog jeg op og skrev en 3 sidersv»præsentation«både af mig
,selv og mit absolut første bud: ›

Kort om opgaven: Arbejderbevægelsens historie, udvikling, kampe, mål er ab-

solut et svigtet område i lokalhistorieskrivningen både på landsplan men så san-

delig også på lokalt plan. Et strålende eksempel er Otto Bisgårds 3 binds værk
om Silkeborgs historie - her behandles arbejderbevægelsen overhovedet ikke!

hvad værre til er, at 0. Bisgård i et interview i 1946 forsvarede det med, at det jo
var overklassen i Silkeborg, der havde skabt byen og sat sit præg på byen - deri-
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mod kan Bisgård bruge rigtig mange* sider på en brevveksling mellem Drewsen

og HC. Andersen.
__ l

-
-

-

Den manglende historieskrivning om arbejderbevægelsen er desværre langt-
fra kun historikernes skyld', fagbevægelsen har alt for længe ligget på den lade

side for at få udgivet noget af deres historie. Snedker-tømrernes initiativ er såle-

des efter min mening særdeles fortrinligt og absolut nødvendigt,hvis historiebø-

gerne ikke kun skal bugne af overklassens betragtninger.
Fagbevægelsenshistorie er jo ved at blive lang - det er ikke længere sådan, at

ældre arbejdere kan huske hin tid. Således er fagbevægelsenskamp for organise-
ring, overenskomst i dens tidlige start oftest ukendt stof for (yngre) arbejdere,

*

ligeledes kampen mod arbejdsløsheden i 1930'erne og 1950'erne er fremmed

land for mange af fagbevægelsens aktive medlemmer - og faktisk mener jeg det

er både synd og skam, at disse kampe skulle gå helt i glemmebogen.
Kort om selve jubilæumsskriftel: Min indstilling til dette arbejde er selvfølge-

lig, at planlægningen og den konkrete udformning af jubilæumsskriftet skal

fastlægges af fagforeningen og/eller historieudvalget. Jubilæumsskriftet er fag-
'

foreningens og den må have ansvaret, men hvis min hjælp ønskes, så vil jeg selv-

følgelig hele tiden komme med forslag til hvordan arbejdet skal gribes an.

Jubilæumsskriftets mulige opbygning:
1. Indledning - af fagforening/formanden. Et slags forord.

2. Den første periode - fra laug til fagforening, kampen for at kunne organi-
sere sig. (1890-1910) Det kunne jeg skrive. '

3. Perioden 1910-1930 skal illustres ved gamle a'rbejderbilleder og snedker-

- tømrer-fortællinger/korte om datidens arbejderhverdag.
'

4. Krisen 1931-35 kan fortælles via en rundbordssamtale mellem gamle med-

lemmer, hvor historieudvalget + hjælperen i forvejen har fundet ud af

hvad de vil spørge præcist om.

5. Evt. en kort beskriVelse af foreningens liv under besættelsen, som jeg kun-

ne skrive udfra samtaler med medlemmer, som oplevede besættelsen.

6. Arbejdsløsheden først i 1950'erne kan f.eks.›illustreres ved interview med

daværende formand eller et af de daværende bestyrelsesmedlemmer.
7. Højkonjunktur/ fuld beskæftigelse og ny arbejdsløshedsperiode - perio-

den 1965 - 1973, det kunne f .eks. forme sig som en samtale med den nuvæ-

rende bestyrelse + evt. andre tillidsfolk mv. Diskussionen skal bl.a. dreje

sig om fagbevægelsens nye opgaver. Hvilke opgaver har fagforeningernei
velfærdssamfundetDanmark, hvilke udviklingsmuligheder er der for fag-

foreningen.

8. Evt. efterord af formanden. ›

Selvom J ubilæumsskriftet bliver opbygget nogenlunde sådan, så skal der hele

tiden små fakts om medlemstal, løn, beskæftigelse + portræt af de forskellige
formænd (billede med undertekst) + korte uddrag fra protokollen, hvor den er

illustrativ i sin oplysning om fagforeningens virke.
_

'

Endvidere er det vigtigt, at de sammenslutninger, der har været forud for den

› nuværende Snedker-Tømrer-fagforeningbliVernævnt, så læseren får indtryk af

den udvikling, der har været - og fortsat er.
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Historieudvalget fandt behagimit forslag, og fra nuaf indgik jeg i historieud-

valget.

Hvorfor kunne historieudvalget ikke selv løse opgaven?
De havde ingen konkret ide om hvad de ville med skriftet eller om hvordan

det skulle udformes. Det vidste mao. ikke, hvilke spørgsmål de skulle stille til de

historiske kilder. Derfor var de også glade for min opstilling - selvom den nu

bagefter kan se lidt mager ud - som netop konkret prøvede at skitsere omridset

af J ubilæumsskriftet.
'

'

De havde læst nogle protokoller, men med et absolut ringeudbytte. Deres '

umiddelbare holdning var: a. der står ingenting i de protokoller. b. det der så
står adskiller sig ikke væscntligt fra det ævl og kævl, som vi så rigeligen kender
fra i dag af.

De interviews eller besøg de have haft ude hos ældre kollegaer, havde ikke
været særlig givtige. Som regel havde det endt i fagsnak/pral - så det rent histo-
riske trådte i baggrunden.

'

De var ikke vant til det boglige arbejde og faktisk havde de rigeligt op at gøre
med deres arbejde + familie.

Disse punkter er selvsagt kun ment som fakts - ikke som kritik. Til gengæld
havde jeg som historiker alle disse fortrin, som de naturligt manglede: Jeg er

vant til at læse, til at kunne skille skæg fra snot i protokollerne og derved få dem
“

til »at tale«, jeg var umiddelbart en autoritet overfor de ældre, dvs. de lagde vægt
på at fortælle mig de historiske begivenheder - fagpral havde derimod ikke me-

gen relevans overfor mig.
Alt i alt: jeg påtog mig noget arbejde, hvortil jeg var faglært. .

2. udkast - vægten lægges på interviewene

Efter mit første udkast var godkendt gik jeg i gang med det videre arbejde:
I. indsamling af materiale lokalt og centralt;
2. nærmere præcisering af formen for jubilæumsskriftet.

For det første gik jeg i gang med at gennemlæse materiale om tømrere og
snedkere generelt bl.a. diverse forbundshistorier. Derefter rejste jeg til Køben-
havn nærmere bestemt til ABA og gik i gang med medlemsbladene og kongres-
referaterne m.m.

Desværre må det åbent erkendes -

og gerne diskuteres - at jeg havde forbløf-
fende lidt ud af denne generelle orientering. Kun til belysning af snedkerne i Sil- -

keborg 1891-1903/ 10 fik jeg brug for det centrale materiale - hvilket skyldes at

her har jeg ingen lokale protokoller/materiale!
'

Lokalt i Silkeb__orgfindes en udmærket Lokalhistorisk Samling," men desværre

findes der meget lidt om arbejderbevægelsen her. Det var tydeligt, at forsk-

ningen i arbejderbevægelsens lokalhistorie havde været lig nul- hvilket lederen

af samlingen meget beklagede.
\

Dernæst var det intentionen i arbejdet, at jeg hele tiden ville fremlæggemine

planer, ideer, skitser for udvalget - så de reelt havde en mulighed for at få indfly-
'

delse på jubilæumsskriftet. Derfor sendte jeg ret hurtigt næste reviderede udkast
- hvor jeg især lagde vægten på interviewene. Udkastet var mere detailleret, men

fulgte i hovedsagen dispositionen fra 1. udkast. Faktisk var det meningen at jeg
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blot kort skulle give en historisk fremstilling af den første tid + en historisk ind-

ledning til interviewene for de forskellige perioder. ›

Dette udkast skulle også danne udgangspunkt for »lønforhandlingerne«inel-

lem fagforeningen og mig. Og det er absolut et problem for sig - som jeg vender

tilbage til.

Det store forberedende arbjede udi de mere overordnede problemstillinger
viste sig at være nærmest spildt arbejde.

Det er hårde ord, men desværre rigtigt.
Den erfaring kom som et chok for mig -

og jeg har stadig ikke helt overvundet

:detendnu (vil nok ejheller helt erkende det). Sagen er: Jeg - en nybagt cand. phil.
“skal ud i den store verden med en universitetsuddannelse i randslet. En af de ting
vi blev oplært til var: små/ store forskere - videnskabskravet var det alt af gøren-
de. 'Jeg var vant til at skrive for »forskere« og bliver bedømt af »forskere«. Der-

for gik jeg ganske naturligt også igang som »forsker«: læste generelt om snedke-

re og tømrere, om løn og arbejdsforhold, om arbejdsløshedslovgivningen, om

fagforeningsteorier, om soçiallovgivning,om diverse konflikter på arbejdsmar-
kedet og meget meget mere. Det var spændende beskæftigelse, men da jeg skulle

til at skrive brugte jeg faktisk kun 2 hovedkilder: protokollerne og interviewene.

Nu blev mit hovedproblem formidlingen af stoffet - i dette tilfælde til godt 600

snedkere/tømrere i Midtjylland. Denne side af sagen var jeg knap så godt ud-

dannet til - så det krævede arbejde fra min side.

Min akademiske uddannelse og baggrund forvirrede mig kraftigt i starten,

således at jeg prioriterede »forskningen« urimeligt højt, mens omfanget af selve

fremstillingsarbejdet af jubilæumsskriftet først senere kom til at stå mig al for

lysende klart. Det gik op for mig, at jeg var kommet udenfor universitets vægge.

Den overordnede tilgangsvinkel har altså i dette tilfældeværet uhensigtsmæs-

sig. Det er rart at vide. Men udvælgelsen af stoffet har også mindsket tilgangens
muligheder - udvælgelsen der er foretaget af historieudvalget og ikke af mig:
Historieudvalget ønskede ikke allehånde konkrete fakts: løn, arbejdsløshed,
kontingent, osv. På dissepunkter havde jeg faktiskfor Silkeborg :hvilket ikke

er så let en sag endda - fremstillet diverse oversigter. De blev så lagt ned i skuffen

igen - men selv om de kom med ville de kun have præget fremstillingen i begræn-
set omfang (omend det måske nok ville se mere »videnskabeligt«ud for os aka-

demikere).

Rundbordsinterviewene

Historieudvalget syntes godt om mit forslag om 2 eller flere rundbordsinter-

views. Jeg udfærdigede så 2 sæt spørgsmål: et til tømrerne og et til snedkerne.

Vi udvalgte 7 tømrere til at starte med. Jeg tog ud til hver af de 7 gamle svende

og overrakte dem spørgsmålene og kommenterede dem. Det var et tidskræven-

de arbejde, men enormt dejligt! De var alle meget villige og interesserede i at

hjælpe - hvis de kunne!
'

Mit største problem var faktisk, at de gamle mente, at de kunne da ikke hjæl-

pe: hvad der var at vide stod i protollen eller også var den og den meget bedre og

mere inde i sagerne. Derfor bestod mit arbejde for en dels vedkommende i at

forklare hvorfor netop de var blevet »valgt«,og hvorfor det var absolut nødven-

digt, at netop han deltog.
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På min rundrejse snakkede jeg selvfølgeligmed de gamle, hvilket betød, at jeg
kendte de fleste svar på forhånd. Hvert besøg tog mellem 2-5 timer.

; Vi afholdt rundbordsintervieWet en lørdag, hvor fagforeningen gav frokost.

Jeg havde udarbejdet disse spørgsmålstemaer:

l. Lærlingetiden.Vi tager en præsentationsrunde, hvor I - efter alder - fortæl-

ler

a.

b.

.O

d..

e.

f.

2. D

a.

b.

e.

d.

e.

om jeres læretid:
hvor stod du i lære? hvorlænge? hvordan var arbejdsforholdene? løn-4
nen? forholdet til svendene?

hvor boede du i din læretid. Hjemme? hos mester?

hvordan kom du i lære? hvorfor tømrerfaget?hvorfor kom du netop til
den mester?

gjorde fagforeningen noget for lærlingene?var I organiserede?
det sjoveste du oplevede som lærling?
det hårdeste ved at være lærling den gang?

in første tid som svend. Vi tager igen en runde efter alder.

hvor fik du først arbejde i Silkeborg? samme sted som du var udlært?

måtte du flytte by?
hvor almindeligt var det for de unge svende at drage ud på landevejen?-
var den første tid som svend en ungkarletilværelse?
hvor boede du som ung svend?

hvordan morede I jer i datidens Silkeborg
_

3. Jeres første møde med fagforeningen.
a.

b.

e.

d.

e.

hvordan blev du gjort opmærksom på fagforeningens eksistens?
hvad var dit første indtryk? ›

korn I til møderne? og hvad handlede de om?

var det almindeligt at deltage i fagforeningens arbejde?
hvad lavede bestyrelsen? var man interesseret i at komme i bestyrelsen

4. Løst og fast om 1920'erne:

3. Hvordan husker I tyverne?
b. hvordan virkede bestyrelsen under Laust Andersen?
e.

d.

e.

hvor megen arbejdsløshed fandtes der og hvordan oplevedes det ?«
hvor var det godt at arbejde på det tidspunkt i Silkeborg?
sidst men ikke mindst: SJ OVE BEGIVENHEDER FRA JERES FØR-

STE TID SOM UNG SVEND I SILKEBORG!!
5. Tømrerfaget har altid været ramt af arbejdsløshed, som ofte var sæsonbe-

stemt. Hvordan modvirkede fagforeningen arbejdsløsheden?
a.

0

arbejdstidsnedsættelse,det fremgår af protokollen at tømrerneher i by-
'

en var meget ivrig efter nedsættelse af arbejdstiden. I krævede på 40 ti-
mers uge og 35 timers uge. Hvordan gik snakken herom?

. Lørdagseftermiddagsfri - hvordan fik I det gennemført?
. I havde arbejdsanvisning i fagforeningen, hvor I ønskede at anvise dem,

der havde været arbejdsløse længst først i arbejde. Lykkedes det? Det

fremgår af protokollen fra d. 17-8-1932, at formanden har fraveget det-
\

-
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te princip, hvilket der var megen utilfredshed med. Skete noget sådant

tit?

d. det fremgår af protokollen, at fagforeningen først i 1930'erne (også i

1920'erne) henvender sig til skovvæsnet og til kommunen for at få dem

til at beskæftige arbejdsløse tømrere. Hvor udbredt var denne form for

beskæftigelsesfremmendearbejde? og hvor mange blev beskæftigether-

med?
'

'

e. havde man en arbejdsløshedsorganisering?
6. Akkordarbejdet har haft en meget central placering for tømrerfaget, og der

har været megen diskussion herom.

a. på generalforsamlingen d. 7-3-1931 vedtoges det at der skulle gives bø-
de til de svende, der ikke arbejdede på akkord. Var det en henstilling
der blev fulgt?

b. I perioden 1931-1933 gik bølgerne højt, og på generalforsamlingen ide-

cember 1933 går man igen væk fra den tvungne akkord af frygt for fy-
ringer og af frygt for at andre faggrupper skal gå ind i arbejdet. Var der

noget om den frygt? var mestrene ved at gå fallit? var arbejdsmændene
ved at overtage tømrerarbejde?Hvordan husker du uenigheden angå-
ende akkord?

\

c. På generalforsamlingen i nov. 1934 genindføres den tvungne akkord

blandt andet på grund af pres fra hovedforbundet. Laust Andersen væl-

tes som formand og Søndergårdbliver afdelingens første lønnede for-

retningsfører. Hvorfor skiftede medlemmerne holdning? pga. rejsefø-
rerens indgriben? hvorfor blev Søndergård valgt fremfor L. Andersen?

d. Hvordan stillede mestrene sig til akkord kontra timeløn? Hvordan lyk-
kedes det jer at få akkorden gennemgørt fuldt ud? .i

7. Forholdet til snedkerne. I følge protokollerne har forholdet ej altid været

det bedste, bl.a. måtte der en ny samarbejdsaftale til i 1936. Hvordan ople-
vede I forholdet til snedkerne?

a. passer det at snedkerne trykkede jeres akkord? og omvendt?

b. konkurrerede snedkerne og tømrerne om arbejdet?
0. havde I forestillet jer at tømrerne og snedkerne skulle blive til eet for-

bund?

v

8. Løst og fast om 1930'erne:

.
a. hvordan oplevedes kriseni 1930'erne? hvor gal var den for tømrernei

i

Silkeborg? Var det kun slemt først i 1930'erne?

b. hvordanfestede I i fagforeningen:
[1 l. udflugterne. 2. ballerne. 3. juletræsfesterne.

hvilke andre fagforeningaktiviteter er nævneværdige?
. hvorfOr frk I væltet L. Andersen, først i 1932 og dernæst i 1934?

hvordan var jeres arbejdsplads i denne periode? kunne man miste sit

› arbejde, hvis man var faglig aktiv?

l f. kom der mere styr over afdelingen efter, at I havde fået lønnet formand? «

.man

g. DEN SJOVESTE OPLEVELSE I OPLEVEDE SOM TØMRER I

DENNE PERIODE!
'
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9. Arbejdskanjlikter - strejker og lock-outer - ser der ikke ud til at have været
for mange af hos tømreme i Silkeborg, hvis man skal tro protokollerne, er

det rigtigt?
'

a. hvilke strejker har du været ude i her i Silkeborg?
b. kan du huske lock-outen i 1922 og hvordan forløb lock-outen iSilke-

borg i 1936?

c. hvordan gik løn og arbejdstidsforhandlingerne lokalt med mestrene?
10. Forholdet til den øvrige fagbevægelse og til Socialdemokratiet?

a. var der bekymring for arbejdsmændene's indtrængen i faget?
b. var der mange grænsestridigheder med andre faggrupper?
c. selvfølge at være socialdemokrat? eller var man nærmest upolitisk i fag-

foreningen?
I

i

Vi har selvfølgelighemmelige valg her i landet, så hvis duikke synes at

disse spørgsmål kommer sagen ved, så er det selvfølgelig i orden, men vi
vil gerne vide lidt om, i hvor stor udstrækning, der blev diskuteret poli- -

tik i fagforeningen den gang.
11. Tømrerne og den kooperative forretning. Her vil vi gerne høre hvad bag-

grunden for oprettelsen var og dens første tid. Hvordan blev startkapita-
len rejst? hvor mange var inddraget i arbejdet?
Her må I som har arbejdet med forretningen på helt nær hold nok bare
fortælle, det er svært at stille alle relevante spørgsmål.

12. Hvordan var det at arbejde i fagforeningen i denne periode?
a. 'i bestygelsen, som revisor, som medlem af festudvalget, som repræsen-

tant i Socialdemokratiet, som repræsentant i svendeudvalg osv. osv.

Altså hvordan var det arbejde på alle disse nivauer?
b. skete der en udvikling? dalede interessen eller steg den for fagforenin-

gens arbejde?
13. Hvordan var dagliglivet for datidens tømrere?

a. bolig. b. interesser. osv. osv. Var der nogen specielle kendetegn for tøm-
rerne i forhold til andre borgere?

14. Arbejdspladserne i Silkeborg, historier herfra.
a. gennemgang af de forskellige arbejdspladser og deres særpræg. _

b. skiftede I ofte arbejdsplads?
Å

c. hvordan var forholdet mester - svend.

HEREFTER LØS SNAK OM DATIDENS SMÅ SJOVE OPLEVEL-
› SER SOM TØMRER.

En af de øjeblikkeligeerfaringer vi gjorde med interviewet med tømrerne var, at

7 personer var' for mange. Det tog for lang tid og der gik for lang tid imellem

hver især kunne ytre sig.
Derfor inviterede vi kun 4 snedkere til deres rundbordsinterview. Også denne

gang var' jeg rundt hos de enkelte i privaten med spørgsmålene. Spørgsmålene er'

Op af dage de samme som hos tømmreme blot selvfølgelig tillempet snedkernes
specifikke problemer, så det spørgeskema udelades her.

Nu vi var så godt i gang vedtog vi i historieudvalget, at også for perioden
1940-1970 skulle vi afholde et rundbordsinterview hvor 3 tømrere og 3 snedkere
deltog. Indbydelse foregik pr. post.

'
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Afsluttende afholdt bestyrelsen og historieudvalget en rundbordsdiskussion

om den nyeste tid og og fremtiden.
_

.

1

Alt i alt har vi afholdt 4 rundbordsinterviews/diskussioner iarbejdet med ju-
"

bilæumsskriftet.

Forsøg på en vurdering af rundbordsinterviewene ›

- Interviewene kunne ikke bruges til det de i første omgang var tiltænkt til: ind-

holdet for perioden 1920-1970. Det var en barsk erfaring. Vi har 15-18 timers

bånd fra disse interviews, men kvantiteten kan desværre ikke omsættes til et

kvalificeret indhold for perioden.
- Interviewene kan derimod bruges som fantastiske gode og livsnære beskrivel-

ser af svendelivet i perioden. Som illustrative bmdrtylékerer de et fund!
- Vores erfaring er, at det ikke er så lige en sag at styre sådanne rundbordssam-

_ taler. Spørgeskemaet var en enorm hjælp, men det skal holdes meget stramt -

i ellers ender det i almindeligheder om: kan du huske den og den osv.

“

- De gamle svende har en udmærket hukommelse - brudstykkevis. De begiven-
heder de var enige om, kan vi let fæstne nogenlunde lid til, men faktisk var de

ofte indbyrdes uenige om de faktiske begivenheder f .eks. hvorfor blev L. An-

dersen væltet som formand i 1932?
- Vi i historierudvalget fik et fortrinligt indblik i de gamles og datidens atmo-

sfære. Vi fik også mange »historier« som var morsomme, men absolut tvivl-

_

somme i historiske sammenhænge f.eks. grunden til Y fik arbejde i stedet for

i X, var at Y's kone godt måtte lige i med mester - det ville X ikke lade sin

. kone gøre.
i

- Hvert af de 2 første rundbordsinterviews fylder i udskrevet stand ca. 40 sider -

det er i sig selv al for meget. Faktisk gjorde jeg mig den anstrengelse at skrive
'

de 2 første runder ud - det vil jeg ikke anbefale andre at gøre. Det er rent ud

sagt et helvedes stort stykke arbejde! De 2 andre runder afspillede jeg båndet

og tog løbende notater - det er stadig et arbejde men mere rimeligt i omfang.
- Rundbordsinterviewene var en oplevelse for deltagerne både de gamle og for

os andre. De gamle ñk faktisk en reel oplevelse af at deltage iet stykke histo-

risk arbejde. Endvidere er det altid dejligt at møde gode gamle kollegaer så

mange år efter.
- Konklusion: Interviewene er enorm brugbare til illustrering af historien, men

de kan ikke bære en fremstilling. Jeg måtte altså ændre planer og atter i gang

med protokollerne. Interviews af denne art skal være meget nøje tilrettelagt
og styres stramt. Vi var knap så vel forberedte til de 2 sidste runder, hvilket

i
i

hurtigt afsløres.

*' Interviews i hjemmet
› -

Under arbejdet med dette skrift har jeg været ude hos mange ældre foruden de 1I

rundbordsdeltagere var jeg ude hos et tilsvarende antal ældre svende.

KOrt om mine *erfaringer og »min måde«;
- vær vel forberedt hjemme fra. Vid besked om hvem han er, hvor .han har ar-

bejdet, hvor gammel han er, om han er tunghør, om han er gammelt bestyrel-
sesmedlem osv.

V

- vær høflig og tilbageholdende. Begge parter er jo lidt usikre: de er ofte endda
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meget bekymret over et stk. akademiker og jeg kan da - i starten - også have ›

min nervøsitet. Men et er sikkert: begge ønsker det bedste ud' af situationen
og det gode, derfor hvis man lader det ligeså stille gå sin gang, så opstår der

meget hurtigt et tillidsforhold. Tillidsforholdet er i det hele taget alt afgøren-
de.

- det er vigtigt at vide for een selv, at man ikke selv er det »historiske« subjekt -

det er den gamle mand foran dig. Det er en bevidsthed, som gerne skulle smit-

te af også på den anden.
-

spørg forsigtigt i starten med ligegyldighederne.Lad for guds skyld være med

at presse den gamle ind i et ideal: hvor »stor« var du under krigen, 1956, osv.

Lad ham fortælle.

- det er min erfaring, at hvis tillidsforholdet opstår og hvis man lader ham for-

tælle - så får man hele historien efterhånden. Og det er vigtigt, at det faktisk er

ham, der fortæller og ikke mig der haler det ud af ham. I samtalens løb når

tillidsforholdet er tilstede, så kan man faktisk spørge om alt - uden at såre

nogen. Det forholder sig nemlig sådan, at de gamle gerne vil »imponere«den-

ne unge mand overfor sig, derfor kommer det hele af sig selv.
-

- mit hovedarbejde under interviewet/ samtalen har været: opmærksomhed!
Arbejdet har bestået i hele tiden at koncentrere mig om det sagte, så hvis der

skulle' gå kludder i det -

og det gør der ofte - kan man meget hurtigt få samta-

len' bragt på skinnen igen. Det betyder meget for den gamles oplevelse af sam-

været - for al for mange blindgyder og associasionsspring vil meget hurtigt
bringe den gamle ind i boxen »en gammel forkalket mand« -

og det er kata-

strofalt for samtalen og for stemningen.
- jeg har ikke optaget notater under samtalerne - kun siddet og hørt på og stillet

spørgsmål, når talen var ved at løbe ud eller komme på sidespor. Bagefter har

jeg så hjemme pr. hukommelse skrevet samtalen ned. Det har jeg gode erfa-

ringer med. Båndoptager har jeg benyttet et par gange
- her er tillidsforholdet

helt afgørende, og det skal være i top.
- det er vigtigt,at der opstår et ligeværdigt forhold mellem 2 mennesker, med

ulige styrke på hvert sit område. Han er det »historiske subjekt« -jeg er den

interesserede, høilige spørger, hos hvem det klart fremgår, at hans ord ikke
falder på sten.

'

Afrundning på interviewene' -

Uden interviewene havde jubilæumsskriftet ikke været det halve værd - hverken
'

indholdsmæssigtsom læseværdigt.Men interviewene skal efterkontrolleres så

godt som muligt.
Når jeg gerne vil understrege, at der skal ske en kraftig styring i interviewene

skyldes det flere ting:
a. det vil tage urimelig med tid.

b. det vil være uinteressant.
›

c. og isæf det er faktisk også noget de gamle ønsker - de kan ikke af sig selv

fortælle. De skal - vil gerne - hjælpes.Ofte har jeg været ude for, at de gam-

le udtrykker lede, hvis de bare har snakket ud i det blå. Det mindsker også
. deres selvrespekt.
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Protokollerne

.Da erfaringerne med interviewene tvang mig til ændringer,gik jeg nok en gang i v

kast med protokollerne. _

Protokoller-ne var gode og temmelig sigende. Ud fra protokollerne har jeg
skabt stilladset, hvorpå interviewene bliver hængt op. Det bliver en stadig vek-

selvirkning mellem de to former for kildemateriale - hvilket forhåbentlig gør
skriftet både levende og nærvæi'ende.

Protokollernes kvalitet er selvfølgelig svingende. For Silkeborgs vedkom-
mende er de gode - bl.a. skulle de læses op på hvert møde og blev herved kontrol-
lerede (selvom det ikke altid er nogen sikring), derimod er protokollen fra Ry
elendig i lange perioder. Denne elendighed fortæller dog også noget Centralt om

afdelingen. Mit arbejde med protokollerne har afgjort været en positiv oplevelse
rent informationsmæssigt

Billeder

Før rundbordsinterviewene var jeg med på pensionistudflugt i fagforeningen og
til den kunne de komme med gamle billeder mm. Det gjorde de kun i meget
begrænset omfang. Billedmaterialet har jeg skullet hente i de forskellige hjem og
fra rundbordsdeltagerne. Billedmaterialet til skriftet har vi selv måttet frem-

skaffe -

og den bedste kilde har været hos arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne tager
'billeder af deres værksteder og arbejdere._Arbejderne tager familiebilleder.

Historieudvalgsarbejdet
Virkeligheden blev lidt anderledes end jeg havde regnet med og håbet på. Jeg
blev eneskaberen af skriftet helt og aldeles. Det er nok ikke så sært - her er jeg jo
håndværkeren. Historieudvalget har løbende fået diverse afsnit, forklaringer,
problemer fremlagt i skriftlig form af mig. Vi har diskuteret i historieudvalget -

og det har været en dejlig hjælp for mig. Således har jeg hele tiden fået løbende

_

kritik af mit arbejde.
Det er dog vigtigt, at man ikke sender al for mange sider ad gangen + vigtigt

med med en introducerende følgeskrivelse.
.Tillidsforholdet er også uhyre vigtigt i dette arbejde i historieudvalget - de

skal altid kunne overskue, hvad jeg går og laver, og det kan af og til være svært

v

især for ikke-bog/skrift-vante mennesker. Jeg har forsøgt at nedbryde den re-

servation, der er mellem disse to håndværk: træhåndværket og mit ved hele tiden

at forklare og beskrive mit fremadskridende arbejde.

Fagforeningen som arbejdsgiver
Nu har snedker-tømrerne i Silkeborg .i et års tid været min arbejdsgiver - obs. der

I

er tale om løbende arbejde indtil videre ea. 350 timer. Hvilke erfaringer har jeg
haft med det? De er faktisk så gode som de kan være!

Min holdning har hele tiden været, at det var historieudvalget (og i sidste in-

stans bestyrelsen), der var ansvarlig for jubilæumsskriftet. Groft sagt: de kunne

få det som de ville. Jeg opfattede mit arbejde som at fremskaffe materialet og

give et bud på, hvordan det kunne stilles op, Historieudvalget har hele tiden haft

I

muligheden for at forkaste mine forslag. Konsekvensen ville så blive, at de selv

skulle skrive/ omskrive historien. Det har imidlertid aldrig været inde i billedet.
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Dehar klart ansat mig som fagmand - det var mit område. Historieudvalget har.

på ingen måde ville censurere i mit arbejde, men selvfølgelig besvaret med kon-

'kret henvisning til f .eks. protokollen. Jeg har fremlagt historien som den var - og

det har historieudvalget ikke ønsket at lave om på.
Selvcensur kan jeg ikke sige mig helt fri for, men det har ikke spillet den store

rolle i arbejdet. Selvcensuren er dog absolut vigtig at få åben frem - også fordi jeg
mener, at det berører noget centralt for kommende »bestillings«-historikere.

Fagforeningens ønsker: et jubilæumsskrift til august 1981.

Mine ønsker: arbejdet og at lave en god fortælling, som er tankevækkende.

Kravene til mig var omend vage, så dog relativ klare. Der skulle foreligge en

absolut læseværdig bog på ca. 100 sider til juni 1981, og den skulle handle om -

snedkere og tømrere i Silkeborg.
-

Det stillede mig overfor helt andre krav end 'jeg var vant til fra universitetet -

det blev som arbejdet skred frem mere og mere klart for mig.
Derfor prøvede jeg at gøre det klart for mig selv: Du skal lave et jubilæums-

skrift for håndværkere her i Silkeborg. Jeg vil lave en god historie, som er under-

holdende, livsnær, tankevækkende, æggende, inspirende og en meget lille smule

belærende. Jeg vil gerne vise; at fagforeningen faktisk er et led i den historiske

udvikling.
Jeg ville i bund og grund være solidarisk overfor objektet i opgaven: fagfore-

ningen og dens medlemmer.

_

På den anden side ville jeg ikke lave noget skønmaleri af de faktiske forhold.

Det var historieudvalget med på.
Under arbejdet fik jeg mere end nogensinde øjnene op for at historie er mange

ting - jeg kunne faktisk lave 3 forskellige historier udenpå noget tidspunkt at

komme helt på tværs med kilderne.

Eksempel: i dette tilfælde kunne jeg have taget eet af tre udgangspunkter:
1. snedkere/tømrere som konstant nærige og smålige/ikke-solidariske.
2. snedkere/tømrere som konstant solidariske.

'

3. mellemvejen.
Eks.: snedkerne bevilliger 15 kroner pr. halve år til børnebespisning. Hvad er

det udtrykvfor? solidaritet - ja selvfølgelig.Nærighed - da de konstant stemte for

de lavest foreslåede beløb på generalforsamlingen? eller hvad?

Eks.: tømrerne bevilliger 45 kr. i strejkestøtte til tekstilarbejderne i konflikt i

1897. Solidaritet? ja - selvfølgelig. Tilfældigvis opdagede jeg via Fællesorganisa-
tionens protokol, at tømrerne burde/skulle betale fast strejkekontingent til

tekstilarbejderne og ikke disse frivillige bidrag. Efter den oplysning slettede jeg
adjektiverne til tømrernes støtte.

'

I begge de.nævnte eksempler har jeg valgt en art mellemvej: nævnt at de gjorde

_

det i et forsøg på solidaritet med deres små penge. Jeg har dog undladt en skam-

rosning af den fantastiske solidaritet i den tidlige arbejderbevægelse.
Eks.: under besættelsen arbejdede mange tømrere for tyskerne fordi det var

fast arbejde og det gav en god løn. Skal det udelades? Nej - men ikke entydig
fordømmes. Moralisme er komplet ubrugelig. Derimod vil det være et relevant

spørgsmål til os nutidige mennesker at stille spørgsmålet: hvor lang vil vi gå før

vi siger nej? Det har jeg så prøvet på i det små.

Groft sagt -jeg ved godt det er forfærdelig slemt at sige - har jeg forsøgt at
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væreobjektiv og solidarisk. Dvs. den gennemløbende tendens er positiv,›mendet

problematiske fremlægges og forsøgesdiskuteret/perspektiveret.
Den store helt 'i skriftet bliver fagforeningen/organisationen, det er den ikke

blevet pga. selvcensur. I arbejdet har jeg gang på gang fået bevis for, hvor gruelig
galt det ville være gået, hvis ikke fagforeningen - ofte med tvang - havde sikret

solidariteten mellem medlemmerne, f.eks. i 30-erne. Det kan godt være meget
med eftertidens øjne ser lidt småligt ud, men jo mere jeg har arbejdet med de 2

fagforeninger desto mildere har jeg set på det smålige - for til sidst helt at holde

op med at moralisere.

Min tese - på dette begrænsede område i Silkeborg - er blevet: fagforeningen
og dens bestyrelse er den absolutte avantgarde indenfor snedkerne og tømrerne i

Silkeborg. Uden deres utrætteligearbejde ville medlemmernes angst for det dag-
lige.brød have resulteret i en total underordning af disse arbejdere under mestre-

ne. Solidariteten ville være blevet erstattet af en enorm indbyrdes konkurrence
om arbejdet.

Og der var megen angst til og megen smålighed og megen konkurrence til mel-

lem svendene - som altså fagforeningen efter bedste evne forsøgte at holde igen
på. Og det lykkedes rimeligt. Det skal lige tilføjes, - at jeg ikke havde denne tese

på forhånd. .

Selvcensuren har spillet ind -

og jeg har på forhånd blødet enkelte afsnit op.
› F.eks. har jeg ikke brugt 15 sider på at fortælle tømrerne og snedkeme, at de var

nogle usolidariske fjolser lige så snart arbejdsløsheden meldte sig i 30-erne - ej
heller har jeg benyttet 10 sider på at fortællehvor forkasteligt det var at arbejde
for tyskerne. Men det er selvfølgelig nævnt.

›

Et jubilæurrisskriftskal selvfølgelig også indeholde en masse roser til jubil-
aren - det får den også. Den får enkelte steder ikke for lidt med rosende omtale -

og det ganske berettiget! Her er det nok en gang vigtigt at understrege, at vi

befinder os udenfor universitetets område.Vi er efter min mening al for vant til

saglighed, tørhed, analystisk tilgangsvinkel - det ville være en forbandelse i et

stykke arbejde som mit. Vi må simpelthen lære at skrive med bravour.

Jeg skal ikke her på nogen måde give en bedømmelse af skriftet, men jeg vil

helt og aldeles'stå inde for det skrevne. ,Nårforudsætningen og præmissen er:

skriv til Silkeborg-tømrerne/snedkerne, så tror jeg ikke skriftet ville være blevet

spor anderledes, hvis jeg selv helt og aldeles skulle lave det.

Arbejderbevægelsenshistorie - noget vi kan tjene penge på?
Overskriften er selvfølgelig ment provokerende, men alligevel. Mine egne erfa-

ringer med arbejdet med snedker/ tømrerne i Silkeborg har på mange måder væ-

ret een stor læreproces for mig selv, og i og med arbejdet er jeg blevet provokeret
til at tage en række spørgsmål op til overvejelse, som jeg før kun havde halvhjer-
tet opstillet teoretisk.

Her afslutningsvis ønsker jeg så at lægge op til debat, det er nok ment provo-
kerende, men meningen er god nok.

l. Historikeren - en salgsbar vare? Lige for tiden går det jo ikke alt for godt. Ar-

bejderbevægelsen generelt og dens lokalhistorie er måske et marked for os. Men
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hvorfor skulle de købe os? Hvorfor skulle de ikke lige så godt betale en jouma-
'

list for arbejdet? eller sætte den afgåede formand til det? 7
›

De skal selvfølgelig købe os, fordi vi er de bedste til det håndværk - at skrive

historie. .

Vi skal slet og ret bevise, at vi er de bedste. Vi skal kunne vise, at vi forstår at

fremgrave historien, sammenskrive den iet læsevenligt sprog, gøre den nærvæ-

rende og interessant. 7

Vi er gode til og har papir på, at vi kan grave historien frem, men det med en

populær og god historieskrivning er vi ikke uddannet til- nærmest tværtimod,
anses det for noget suspekt i vore kredse.

Den går selvfølgelig ikke - vi må skulle og kunne skrive populært, letforståe-

ligt og godt. Vi er i al for høj grad vant til udelukkende at skrive for os selv in-

tern, og vi har lagt normerne derefter. Disse 'normer er snærende og må laves

om, ellers kommer' vi ikke uden for vor egen kreds.

Vi skal tilpasse os de nye krav - hvis vi ønsker at blive købt. Men vi må for vor

egen skyld ikke fornægte vort håndværk: vores styrke ligger nemlig i at kunne

grave historien frem, perspektivere den, gøre den til andet end skønmalerier. Vi

er dem, der har mulighed for at kunne få dybde i en historisk fremstilling. Vi skal

sælge på vor kvalitet. Vi skal arbejde på, at det bliver uacceptabelt at lave et

jubiju-skrift uden reelt indhold.

Jeg mener selvfølgelig, at vi har noget at byde på - men vi skal arbejde med

det.

2. Sti] forskeren i bero. Jeg har omtalt det før, men vil nok engang gentage det:

den'grundige forskning i et sådant projekt kan meget let vise sig nytteløs. Det

har også betydning for vor prisfastlæggelse på vor arbejdskraft, og arbejdskø-
bers indstilling til det. For hvorfor skulle de købe os, hvis halvdelen af tiden går
med mere eller mindre interessante undersøgelser, s'om intet egentligt har med

produktet at gøre?
Vi kan blive for dyre, og der er grænser for, hvad de enkelte fagforeninger vil

bekoste på sagen.

Derfor er min holdning: Vi skal vedkende os at være højt uddannede håndvær-

kere, som kan producere et stykke historisk arbejde. På den anden side må vi

give afkald på den indlærte forskerdille/professorspire og tværtimod koncen-
trere om formidlingsarbejdet. Man kan også sige det groft: vi må smide forsker-

liget over bord, hvis vi vil overleve i den barske virkelighed.

3. Historikeren og arbejderbevægelsen.Har arbejderbevægelsengrund til at stole

på historikeren? Er det nødvendigt?
Det sidste spørgsmål kan klart besvares med et ja. Det første kan der nok

endnu ikke svares på.
Jeg mener, det er afgørende vigtigt, at der opstår en form for tillidsforhold

mellem arbejderbevægelsen og de historikere, der skriver for den. Hvis arbejder-
bevægelsenal for mange gange oplever historikere »falde dem i ryggen« - så op-

hører kontakten før den bliver sluttet.

Problemet er alt andet end let - men det skal diskuteres! Vi som historikere

kan lave et produkt, som nogle - i dette tilfælde en fagforening - ønsker at købe.
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Vi indgår en handel. Det, centrale bliver altså det produkt, vi skal laVe. Det må

ret nøje bestemmes, således at begge parter er på det rene med, hvorom der
handles. Når der er klarhed over handlen-skulle resten af sagen blot være udfø-

relse af ens håndværk.

Det værste der kunne ske vil være, at når arbejdsprocessen er færdig, så ligger
der et skrift, hvor fagforeningen og dens skiftende bestyrelser kritiseres påkryds
og tværs for værende byrokrater osv. osv; I dette tilfælde vil fagforeningen have

grund til at føle sig »faldet i ryggen« - og eet er sikkert: historikere vil for tid og
eftertid ikke blive bestilt af den fagforening og sikkert heller ikke af de øvrige
fagforeninger i byen. Jeg vil gerne, hvis nogen kunne fortælle mig formålet med

noget sådant.
Min holdning er at historikeren er noget udenfor arbejderbevægelsen i arbejds-

'

situationen. Hvis f.eks. en fagforening køber et produkt af os - så er det fagfore:
ningen der skal moralisere over sin egen historie (hvis den ønsker det). Vi må

simpelthen »nøjes« med at give det historiske råmateriale, og helt og aldeles

nedtone vore egne moraliserende be/for-dømmelser af det hændte.

Det er mit udgangspunkt. Jeg ved selvfølgelig godt, at der altid vil ligge en'

holdning i ens arbejde: men så skal den tydeligt frem og diskuteres. Iøvrigt me-

ner jeg sagtens man, generelt kan sige, at en'mindre moraliserende historieskriv-

ning vil være mulig - uden at der går skår af os som historikere.

I erkendelse af at historikeren er udenfor arbejderbevægelsen er det også en

naturlighed, at det er selvsamme arbejderbevægelse, der bedø'mmer/moralisere

over sin egen historie.
'

Det politiske slagsmål om historien skal foregå i arbejderbevægelsen.Histori-
“

keren vil selvfølgelig oftes komme til at skrive historie for flertallet/ bestyrelsen -

og vil måske derfor let kunne blive taget til indtægt for flertallets synspunkt. Det

er der så ikke noget at gøre ved. Udover måske: at sikre så god og nuanceret

historie som muligt. Det skulle gerne være i hele arbejderbevægelsens interesse;
i

Jeg vil megetgerne advare imod: at historikere opfatter det som deres opgave at

føre politik for arbejderne i og med historieskrivningen.

4. Historikeren - en håndværker. I mit arbejde har jeg mere end nogensinde før
blevet opmærksom på min position som håndværker. Nu har det måske ikke

været et så stort problem i dette, da jeg ret let har kannet solidarisere mig med

objektet.
De samme betragtninger gælder faktisk også, hvis f.eks. byens store tømrer-

mester kom og spurgte om ikke det var noget for mig at skrive hans værksteds

historie. Det vil måske knibe lidt med solidariteten, men jeg mener faktisk at:

ligesom tømreren lægger tag på denne mesters hus - uden at have ondt i røven af
det. Ligesådan vil jeg kunne levere et historisk produkt om hans virksomhed.
F .eks. hvis Industrirådet bad een historiker om at lave dets historie - ville alle (de
fleste) nok springe til. Eller ville I?? Jeg mener selvfølgelig, at det er vigtigt, at

opgaverne bliver nøje præciseret f.eks. i en opgave for en lokal mester. Det bli-.
ver så op til de enkelte historikere om de vil producere den givne opgave eller om

de' synes, det er eks. for legitimerende for vedkommende arbejdsgiver.
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5. V0r arbejdskrafter penge værd. Vi må stå fast på at vort arbejde er vor løn værd

- og det er det vi skal leve af. Vi har kun vor arbejdskraft at leve af. Derfor skal vi

have os betalt for det arbejde, vi kan byde på.Den gang, jeg blev bedt om at lave

skriftet, var det såmænd lige før, at jeg glemte, at jeg skulle jo også have løn for

det. Men det skulle jeg selvfølgelig.Vi diskuterede lidt frem og tilbage og blev

enige om en slumpakkord på 10.000. Dengang regnede jeg med, at arbejdet ville

tage mellem 160-200 timer. Det viste sig imidlertid urealistisk - det vil nok realié

stisk være nødvendigt med det dobbelte.

Hvis jeg havde lagt forskerdillen på hylden noget før + kunnet benytte de er-

faringer jeg nu har opnået, så vil et timetal på ca. 250-300 nok være realistisk.

Vi kan være nok så solidarisk med arbejderbevægelsen - men de skal sgu beta-

le for vort arbejde. Det er der intet mærkeligt i- der er blot tale om rene linier.

Vi kan som fagudlærte let komme ud for konkurrence fra studerende og
»amatør-forskere«. Det er for mig at se et vanskeligt problem - eller kan måske

blive det. Jeg mener ihvertfald det ville' være komplet uacceptabelt rent fagfore- ›

'ningsmæssigt for os selv, hvis f .eks. en fagforening kunne få et hold historiestu-

derende til - gratis - at lave f.eks. en fagforeningshistorie. På den anden side vil

det være tåbeligt ikke at komme »i praktik« ved at arbejde konkret med f.eks. en

fagforening for historiestuderende - hvis de ønsker det. Målet må være på en

eller anden måde: nok at kunne være »i praktik«, men uden at tage brødet ud af

munden på andre.
»Amatør-forskerne« - her tænker jeg på f.eks. gamle formænd, som ganske

naturligt har interesse i fagforeningens historie. Det er efter min mening al ære
værd. Her vil jeg foreslå et samarbejde mellem historikeren og de interesserede i

f.eks. et historieudvalg. Jeg er på ingen måde »bange« for at de fagligt skulle

kunne tage noget fra os - derimod ville et samarbejde være gunstigt for begge
parter.
Altså: Vi skal have løn for det arbejde vi udfører -

og ikke arbejde gratis af

»solidaritets-grunde«.'Rent fagforeningsmæssigt må vi arbejde for klare linier
for kommende kontraktforskere/skribenter.

Afslutning.
Hermed har jeg prøvet at viderebringe nogle af mine erfaringer samt nogle be-

_ tragtninger, som jeg har haft i løbet af arbejdet. Mine erfaringer er blot ment
som inspiration - et eksempel på hvordan een har arbejdet med det spørgsmål.

Mine betragtninger er ment som oplæg til debat. Det er et forsøg på at undgå at

efterlignestrudsene. Jeg mener, det er pinedødnødvendigt,at vi som historikere
får diskuteret vor arbejdsmuligheder og arbejdsbetingelser indenfor forskningi
arbejderbevægelsens historie. .

,

Jeg håber, at der kommer reaktioner på mit oplæg - så en debat kan komme

igang. Jeg har vovet forsøget -

og forhåbentlig sat det sådan op, at de er befor-
'

drende forkommentar/kritik.

Jeg har ingen patentløsninger, men håber debatten vil komme. Der rejser sig
rigtig mange spørgsmål, nogle af dem er:

1. kan og skal der være en vis norm for videnskabelig historieskrivning?
2. er historieskrivning det samme som at producere køleskabe?
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BÅERETNINGEJR
SFAHseminar 1981

SFAH afholdt d. 13.-15. november sit 9. seminar på Andebølle Ungomshøjskole 'i Vissen-

bjerg på,Fyn. Emnet varArbejderbevægeIsen under besættelsen og seminaret havde42 del-

tagere. Der blev holdt oplæg af følgende: Ester Christiansen og Aage Svanholm: Fagbe-
vægelsens holdning til samarbeidsnolitikken og besættelsesmagten

- eksempliñceret ved

Aalborg. - Lis Bertelsen, Lis Jönsson og Hilda Rømer: Kritik af Erik Kjersgaards Daglig-
liv under besættelsen. - Karsten Mathiasen: Danske fremmedarbejdere i Hitlers Tysk-
land. - Hans Kirehhajf: Arbejderbevægelsen og modstanden. - John Jensen og Else Li-

bak Pedersen: Radioudsendelser om tysklandsarbejdere under besættelsen og Tove Lund:

Formidling af arbejderbevægelsens historie under besættelsen'til gymnasieskolen. Besty-
relsen takker Oplægsholdere og deltagere for et særdeles vellykket seminar.

HG

Nordisk konference i Norge
Selskabet deltog i dagene 14.-17. oktober 1981 ien nordisk konference i Oslo med titlen

Arbejderbevægelsenskulturarbejde og külturpolitikiNorden. Konferencen vararrangeret
af Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo og der varmødt deltagere fra Norge,
Sverige, Finland, Danmark og Island. Fra Danmark deltog Svend Aage Andersen, Birte

Broch, Jens Christensen, Niels Senius Clausen, Henning Grelle, Hannelene Toft Jensen,
Kirsten Harrits og Therkel Stræde. Følgende skriftlige oplæg blev fremlagt og diskuteret

på konferencen: Arne Kokkvoll: Hovedtrekk i arbeiderbevegelsens kulturstrev. Arbei-

derkultur - en særkultur? - Svend Aage Andersen: Forholdet mellem arbejderklassens
, kultur og arbejderbevægelsens kultur, delkultur, subkultur og modkultur. Seppo Hen-

tilä: Ren Arbetaridrott eller Statlig idrottspolitik. Jorma Kalela: Arbetarrörelsen som

kulturrörelse.“KlasÅmark: Socialdemokratisk kulturpolitik och kulturens kris i Sverige
under 1960- och 1970-talen. Bjørn Sørensen: Norsk arbeiderfilm i internasjonal sammen-

heng. Ann Mari Engel: Mellan masskultur och finkultur. Folkparkemas teaterverksam-

het 1905-1980 som exempel på en arbetarörelsens kulturverksamhet. Jostein Gripsrud:
ArbeiderbevegelSens teatervirksomhet i Norge i 1930-åra, og dens begrensninger. Matti

Helin: Dokumentationen av arbetarklassens levnadsätt i Finland med särskild hänsyn
till bostadsförhållanden. Heimo Huhtanen: Dokumentation av arbetarminnen och arbe-

tarrörelsens historiebild, Mauri Lehtovirta: Iakttagelser beträffande den folkdemokrati-

ske rörelsens kulturpolitik och verksamhet i Finland efter andra världskriget. Der blev

endvidere holdt nogle mundtlige oplæg om svensk boligpolitik i mellemkrigstiden, om

Ivar Lo-Johansons »Kungsgatan«, om projekt Arbejdermuseum i København mm. De

skriftlige oplæg til konferencen kan ses på ABA. '

HG

ITH's - Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung -

17_.Liner-konference d. 8.-12. september 1981.

Ved ITH's 17. konference i Linz udgjorde Flemming Hemmersam, John '1'. Lauridsen og

Erik Strange Pedersen den danske delegation blandt de 142 deltagere fra 25 lande.

SFAH har i det meste af sin levetid som den eneste danske institution været tilsluttet

denne internationale organisation, der nu ialt har 82 medlemsinstitutteri 28 forskellige
lande. Tidligere konferencer yil være medlemmerne bekendt gennem omtaler i Meddelel-

ser (nr. 1, 2, 4, 8, 10, 14 og 16) samt evt. gennem de protokoller, som ITH udgiver med

nogle års forsinkelse.

Som også tidligere danske deltagere har givet udtryk for, er en ITH-konference en no-

get blandet, men stort set positiv oplevelse. Arrangementet virker umiddelbart tungt og

formelt med en ret så autoritær styring, der kun levner få muligheder for en dybtgående

faglig debat. Det hele foregår i plenum i alt for trange lokaler og trods simultantolknin-
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4

gen på engelsk, tysk og fransk er der store sproglige barrierer, son;yderligerebegrænser
den frie meningsudveksling. Det er derfor ikke under den officielle,programsatte del af

konferencen, at man henter det store faglige udbytte. Dette .ligger dels ide skriftlige »refe- ,

, rater«, der i stort tal udarbejdes til lejligheden(men som for halvdelens vedkommende

desværre først omdeles på stedet), og dels i de personlige kontakter, som der er rimelig'tid
til at etablere udenfor mødesalen - bl.a. på den velbeliggende Restaurant Wienerwald.

Som debuterende deltager finder man da efterhånden også' frem til kvaliteterne ved

arrangementet. Man opdager, at den tilsyneladende så formelle form dækker over de

østrigske tilrettelæggeres, ikke mindst professor Steiners, smidige og uhøjtidelige greb
om den ret beset højest delikate opgave: at samle forskere fra øst og vest til en årligt tilba-

gevendende menings- og erfaringsudveksling omkring centrale aspekter af arbejderbe-
væ elsens historie. Jo, Linzer-konferencen er absolut værd at gæste.

ets hovedtema var »Arbeiterkultur und kulturelle Arbeiterorganisationen bis zum

. 2. Weltkrieg«, til hvilket der forelå udarbejdet 24 skriftlige »referater«.Langt fra alle

(men bl.a. Flemming Hemmersams) blev naturligvis behandlet under debatten, ved hvil-

ken især Sven Lindquists indlæg om den svenske »grav hvor' du står« - bevægelse vakte

respons.

Lindquists barfodshistoriske tilgang (en dansk udgave af hans bog er under udarbej-
delse) indgik også i behandlingen af konferencens 2. tema, »Regionaleund lokale Arbei-

terbewegung vorwiegend bis zum 2. Weltkrieg als Forschungsgegenstand«, hvortil der

var udarbejdet 13 referater.
1

I øvrigt var der, som antydet, tale om en ret så ustruktureret og ikke synderlig givtig
debat, der ikke skal refereres nærmere her; Interesserede henvises til den trykte protokol,
som vil foreligge om 2-3 år. Denne vil ellers - og først og fremmest- rumme sammendrag
af »referaterne'«, som imidlertid allerede nu er tilgængeligepå ABA.

I forbindelse med konferencen afholdtes ITH's generalforsamling. Udover fastsættel-

se af de kommende års konference-temaer beskæftigede den sig mest med nogle formelle

vedtægtsændringer, som nødvendiggjordes af, at ITH nu havde opnået den i flere år at-

tråede B-status som organisation under UNESCO. En status, som fremover vil forbedre
økonomien og derved udvide aktivitetsmulighederne, og som samtidig indebærer en me-

re globalt orienteret virksomhed end hidindtil (I år var der ialt 12 deltagere fra ikke-
europæiske lande, nemlig Japan, USA, Mexico, Syrien og Israel).

I 1982 bliver hovedtemaet »Konfessionelle, liberale und untemehmerabhängige Ar-

beiterbewegung bis zum'2. Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Gewerks-

chaften«. 2. tema bliver »Internationale lexikalische Hilfsmittel zur Geschichte der Ar-

beiterbewegung.Geschichte, heutiger Zustand und Perspektive«.
l983-temaerne fastsattes også definitivt:

l. »Arbeiterbewegung und Friedensfrage l9l7 bis 1939« og

2. »Spontanität und Organisation in der Arbeiterbewegung als methodologisches Pro-

blem«. ⁄

7

Med henblik på 1984 luftedes forslag om arbejderbevægelsenog det koloniale spørgs-

mål 1917-39 og om historisk strejkeforskning. ›

\

'

Og endelig besluttedes det at forsøge at arrangere en særkonference i Paris - evt. under

UNESCOs auspicier - i anledning af Karl Marx's 100 års dødsdag.
Erik Strange Petersen
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-Afhandling'sforte'gnelser
i

Afsluttede alhandlinger ,
,

Oversigt over utrykte afhandlinger, indgået i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Als, Jeppe
\

Arbejderkooperationen: en beskrivelse og analyse af den arbejderkooperative virksom- .

hedsform, eksempliñceret ved kooperative virksomheder i Århus ⁄ (af) Jeppe Als, Jesper _

Clausen, Arne Oksen. Hnadelshøjskolen i Århus, 1979, 200 s + bilag.

Balmer, Flemming
Indkomstpolitik, stat og fagbevægelse. Sociologisk Institut, KU, 1976,95 s.

Bakke, Per

Hvorledes Danmarks og Norges kommunistiske partier reagerte etter okkupasjonen 9.

april 1940. Historisk Institut, Oslo, 1977, 172 s.

Baltzersen, Preben

Efterkrigsopgøret efter 2. verdenskrig, med særlig henblik på arbejderpartiemes strategi
og praksis ⁄ (at) Preben Baltzersen, Allan Clausen, Pelle Andersen. Historisk Institut,
AUC, 1980, 301+21 s. -

Beseler, Harmut

August Thalheimers Beiträge zur theoretisehen Begründung und praktischen Anwen-

dung der KPD-Einheitsfronttaktik zwischen 1919 und 1923. Freie Universität, Berlin,
1977, 103 s.

'

Brink Lund, Birgit
Kommunikationsformer i den danske fagbevægelse fra 1870 til 1980. Danmarks Biblio-
teksskole, Aalborg, 1981, 68+9 s.

Bøtker Laursen, Johnnie

Arbejderklassens organisering i Vejen. En undersøgelse af arbejderbevægelsens frem-
vækst og gennembrud i Vejen, set på baggrund af landsbyens erhversv- og klassemæssige
udvikling henimod industrialiseret stationsby, ca. 1870-1914. Historisk Institut, ÅU,
1981, 96 s.

Cornelius, Anne

»Pelle Erobreren« & »Proletardrengens Læreåm en analyse af to arbejdermmaner fra

perioden 18704920 / Anne Cornelius, Marianne B. Andersen, Karin Kristensen. RUC,
1981, 90 s.

Emmricli, Ute
,

Die Entwicklung der dänischen sozialistischen Bewegung sowie die wechselseitigen Be-

ziehungen ihr und der deutschen Sozialdemokratie im letzten Drittel des 19. J ahrhun-

derts unter Berücksichtigung der bedeutenden Rolle von Friedrich Engels. Karl-Marx-

Universität,⁄Leipzig, 1977, 149 s.

Enemrk, Jem

Det hollanske socialdemokrati, Troelstra og 2. Internationale 1914-1918. Historisk In-

stitut, ÅU, 1979, 153_s.
*
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Funch'Jensen, Irmelin
"

i

En analyse af forholdet mellem Socialdemokratiet/ De samvirkende Fagforbund, og den

faglige opposition i København 1907-1908 med særligt henblik på Socialistisk Arbejder-
forening ⁄ Irmelin Funch Jensen, Ellen'Augustesen. Historisk Institut, KU, 1980, 216, 40

s. ,

Gisladottir, Ingibjörg.S.
›

Den islandske arbejderbevægelse 1890-1980 ⁄ Ingibjörg S. Gisladottir & Kristin Astge-
irsdottir. Historisk Institut, KU, 1980, 30 s. (ailøsningsopgave)

Gjedde Olsen, Lensa

Kampen om »Økonomisk demokrati«: med særlig henblik på det andet arbejdertlertal
1971-1973. RUC, 1981, 165 s.

Griepenburg, Gerlinde

Der Widerstandskampf der Kommunistischen Partei Deutschlands (Opposition)
(KPDO) gegen des Dritte Reich 1933 bis 1936. Universität Marburg, 1979, 149 s.

Grue-Sørensen, Bodil

Husmandsideologien i Danmark: dens historiske baggrund og kulturelle fremtrædelses-

former ⁄ (at) Bodil Grue-Sørensen og Bjarne Kildegaard Hansen. Institut for europæisk
folkelivsforskning, KU, 1978, 516 s.

HedegårdAndersen, Søren

Klassesamarbejdet som politisk system i Danmark: analyse af den politiske udvikling i

Danmark 1943-1957. Institut for historie og samfundsfag, RUC, 1980, 211 s.

Hove, Kirsten E.

Socialpolitik som* kollektiv løn: en undersøgelse af socialpolitikkens samfundsmæssige
funktioner. (2. rev. udg.), KU, 1978, 243 s.

Høgh, Peter Kim
'

Jean J aures: mellem arbejderbevægelseog paciñsme. Romansk Institut, KIJ,1981, 100 5.

Jensen, Inger Lise L.
'

›

De organiserede ufaglærte kvinders vilkår i perioden 1918-25 - på godt og ondt/ (af)

Inger Lise L. Jensen, Karin Steen Møller, Karen Marie Sanden. Historisk Institut, ÅU,
1979, 290 s.

Jeppesen, Lene

Gerson Trier (1851-1918): en politisk biografi. Historisk Institut, ÅU, 1981, 92+16 s.

Klassekamp og reformisme; en kritik af den reformistiske arbejderbevægelsebelyst gen-

nem en analyse af kampen om arbejdsløshedsunderstøttelsenog kontrollen med arbejds-
anvisningen ⁄ John Andersen... (et al.), Sociologisk Institut, KU, 1981 (3 bd.)

Kviesgaard, Jørgen r

Det kærlige kvælertag ⁄ Jørgen Kviesgaard, Berit Knudsen. RUC, 1981, 156 s. (om nat-

mandsstrejken 1892, storkonñikten 1925, benzinkontlikten 1976 mm)

Kvindelige industriarbejderes livsbetingelser ⁄ af Leif Bisbjerg Hansen... (et al.) RUC,
1975, 151+38 s.
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Langberg, Kamma .

«

i

.

›

,
,

Ligeløn - pigeløn:kvindeløn -'1avt1øn. Økonomisk Institut, KU, 1981, 72+40 s.
'

Larsen, Øjvind, _.

'
›

Arbejdsbegrebets betydning hos Karl Marx. Historisk Institut, KU, 1979, 141 s.

Leihardt, Kurt
Decentral strejkeaktivitet og fagorganisation - den faglige bevægelse blandt slagteriar-
bejderne 1965-77 som eksempel. Institut for Statskundskab, ÅU, 1981, 181 s.

'

Licht,Helle

En undersøgelse af bestemmelserne vedrørende arbejdsmarkedsrelationeme i The Na-

tional Industrial Recovery Act, 1933. Historisk Institut, ÅU, 1978, 75+32+7 s.

Madsen, Jan Bak .r

Partido Socialista Obrero Espanol Union General de Trabajadores 1931-1939 /Jan Bak
. Madsen, Claus Pedersen, Flemming Louv Sørensen. Historisk Institut, KU, 1981, 285 s.

Munk Nielsen, Poul Erik ›

Utopiens virkelighed - virkelighedensutopi: en komparativ analyse af Edward Bellamy's
»Looking Backward« og William Morris »News from Nowhere« set i relation til 2. Inter-

nationales fremskridtskonception. RUC, 1981, 160 s.

Møller, Ernst
Den danske stat, Grønlands Arbejdersammenslutning og De samvirkende Fagforbund:
en historisk analyse af Grønlands Arbejdersammenslutnings dannelse og statens lønpo-
litik i Grønland efter 1950, samt af overenskomstforhandlingeme 1965-1977. Historisk

Institut, ÅU, 1980, 110 s.

Navne, Anne-Dorte
_

Boligen som'reproduktionsfaktor: empirisk belyst gennem arbejderklassens boligfor-
hold i København de sidste 100 år. Sociologisk Institut, KU, 1981, 237+6 s.

NEP-politikken i 20'ernes Sovjet ⁄ (at) Annegrete Larsen... (et al.), RUC, 1981, 484 s.
›

Nielsen, Frits

Støbeskeen: analyse af teknologi og arbejdsforhold i de danske jernstøberier ⁄ Frits Niel-
sen og Erik Møller. Institut for Samfundsfag, DTH, 1980, 252+16 s.

Nielsen, Lena
,

Dansk presses dækning af den spanske borgerkrig. Nordisk Filologi, KU, 1981, 96 s.

Ness, Wenche

Dansk Arbejdsmands Forbund: 1900-1920: specielt med henblikpå udviklingen af den

solidariske lønpolitik. HistoriskInstitut, KU, 1981, 121 s.

Pedersen, Reinhard

Et almindeligt menneske?: en biografi over Reinhard Pedersen ⁄ (udarbejdet af) Anne

comelius... (et al.) RUC, 1980, 67 s.

Plougrnann, Peter
,

Teknologi, arbejdsmarked og fagbevægelse: en analyse af fagbevægelsens forslag til te-

knologiaftaler og deres muligheder for at sikre arbejdskraftens reproduktionsbetingel-
ser. Sociologisk Institut, KU, 1980 235 s.
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"'Rev'olutioneni Randers . et projekt om klassebevidsth'edagerindriågrdeltagerez'Birger
Qvist Jensen... (et aL). Nordisk Filologi, KU, 1975, 176+l7 s.

i

"

'

i

Sellønlng,Peter '

i

.

Den nordslesvigskearbejderbevægelsæpolitisk-nationale udviklin i forbindelse med

integreringen i det danske samfund 1920-1939. Historisk Institut, U, 1981, 108 s.

Skakkeb'æk, Mette Lise V

Det amerikanske socialistparti: med særlig henblik på valgenei 1924 og 1928. Historisk
'

Institut, KU, 1976, 101 s.
›

Skivenes, Arne

Sophus Pihls rolle i dansk og norsk arbeiderbevegelse: en politisk biografi. Historisk In-

stitut, Bergen, 1976, 331 s. -

Socialdemokratiet og AOF: fra intention til realitet / (af) Claus Brøgger... (et aL), RUC,
1978, 152 s.

Sonne, Lars 1

'Det danske Socialdemokrati og folkeskolen 1871-1890: en undersøgelse af det tidlige so-

cialdemokratis skolepolitik med særlig henblik på de hjemlige forudsætnin er for formu-

leringen af de Skolepolitiske programmer 1888 og 1890. Historisk Institut, U, 1981, 100

s.
' '

Stigel, Lars _

. Specialarbejderforbundet, levevilkárene og Socialdemokratiet 1956-1979. Historisk In-

stitut, ÅU, 1981,92 s.

Sørensen, Ejgild
Bibliografi over den tidlige danske arbejderbevægelseshistorie ca. 1848-1880. Danmarks

Biblioteksskole, København, 1981, 53 5. (ikke til hjemlån).

Tranberg, Terman W

»Om en klassisk lønteori og forsøg på at vidreudvikledenne.« Institut for Samfundsrag,
KU, 1981, 86 s.

Henning Grelle
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Afhandlingerunde'indarbejdelse 1 I, _

'

Nedenstående er modtaget som et svar pådet spørgeskema,som fast bringes bag i hvert
'

nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgsmål: 1. Navn, 2.

Adresse, 3. Projektets titel (evt. arbejdstitel), 4. Nærmere beskrivelse af projektet, 5. Pro-

jektets art, 6. Hvornår påbegyndtes og forventes projektet afsluttet. «

*PPT*

.03"

993°?

93"

9993:"

.AZ-"59:"
9*

91"'

.N

Busck, Ole
v

Sudergade 30, 3000 Helsingør, (02) 10 06 18

Værftkrise - eller krise for arbejderbevægelsen?
En undersøgelse af udviklingen på værfterne under krisen på baggrund af borger-
skabets almindelige offensiv og værft- og rederkapitalens strategi, og med henblik

på at belyse og forklare Dansk Metalarbejderforbunds politik og funktion i værft-

,
krisen.

Forbundets værftpolitik er herunder sat i relation til en historisk, teoretisk vurde-

ring af fagbevægelsens grundfunktioner i det kapitalistiske samfund samt til de ud-

dybede modsætninger i fagbevægelsens.funktionsvaretagelseunder krisen.

Speciale ved Samfundsfag, Kbh.

Afsluttes i april 1981. \

“

Dandanell, Dørete og John Kofoed-Meyer.
_ ›

Dybølsgade 34, 2.th. 1721 V. Willemoesgade 54, l.tv., 2100 Ø

Smedelockouten i 1885

Retten til at organisere sig, minimalløn etc. contra arbejdsgivernes forsøg på at

knægte organisationsretten. Specialet bygger på samtidigt kildemateriale: Social-

Demokraten, Socialdemokratisk Forbunds arkiv og Metalarbejderforbundets ar-

kiv.

Speciale i historie, KU

Afsluttes 1. februar 1982

Projekt Textbuch
_ ,

Projekt Textbuch, c/o Gerhard Mette, Hochkirchstrasse 19, 1000 Berlin 62

Projekt Textbuch

Projekt zur Erstellung eines Textbuches zur »Geschichte der Gewerkschaftsbewe-
'

gung in Dänemark«. Komplexdarstellung (pol. øk., organisatorische Geschichte)
für universitären Unterricht + Primärquellen wissenschaftliches Forschungspro-
jekt, Ziel: Textbuch, im Vorabdruck Zeitschriften artikel

Afsluttes 1983

Rostved Morten

Boyesgade9, 4 tv., 1822 V

Udenlandsk litteratur om dansk arbejderbevægelsefra 1870

Bøger, dele af bøger, tidsskriftsartikler, afhandlinger, der er trykte indsamles på ho-

vedsprogene til udarbejdelse af bibliografi.
Speciale, Danmarks biblioteksskole

Afsluttes 1. marts 1983.

Bach Nielsen, Annelise og Minna Steffen Pedersen
Rektorparken 18, l.tv. 2450 - Kbh. SV tlf: (01) 31 84 08
Krdnens Kvarter 16 A, 2620 Albertslund tlf: (02) 62 16 95
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Den antifascistiskekamp i Danmark i perioden 1933-1939
1

Den antifascistiske kamp i Danmark ses på baggrund af Intemationalernes hold-

, ning til fascismen i 20'erne og 30'erne. Konkret undersøges Socialdemokratisk For-

bund og Danmarks kommunistiske Partis stillingtagen, samt Matteottifonden, Rø- .

de Hjælp og de øvrige antifascistiske komiteers virksomhed.
'

Kildematerialet: Da emnet for Danmarks vedkommende ikke er undersøgt i sin

helhed er vores intention en systematisk afsøgning af de kildegrupper, der kan være

relevante for vores problemstilling. I undersøgelsen indgår også interviewarbejde.
Den afgrænsning af kildematerialets omfang, der nødvendiggøres af projektets art,
er endnu endnu ikke fastlagt.

Gruppespeciale ved Historisk Institut

Afsluttes senest d. 01.08.82.

S træde, T herkel

Norgesgade 48, 3.th. 2300 København S

Den revolutionære syndikalisme i Danmark

I tiden omkring 1. verdenskrig gik der en arbejderradikalistisk; mere eller mindre

revolutionær bølge over Europa.
Formålet med projektet er 1. at undersøge denne radikaliserings gennemslag i

Danmark som revolutionær syndikalisme, 2. at bidrage til en teori, der på materiali-

stisk grundlag kan forklare radikaliseringens opståen og udvikling samt dens speci-
fikt danske former - en teori om sammenhængen mellem konjunktur- og kapital-
strukturforhold hhv. arbejderbevægelsens bevidstheds- og organisationsformer.

Projektet planlægges'at resultere i en fremstilling (evt. som licentiatafhandling) af

den danske syndikalismes organisatoriske og ideologiske udvikling med tyngde-
punkt i Fagoppositionens Sammenslutning 1910-21, set i tæt sammenhæng med ar-

bejderklassens kampe og relateret til den samtidige udvikling internationalt. Fagop-
positionens praksis, som den konkret formede sig indenfor nogle udvalgte fagfore-
ninger, skal undersøges dybtgående.Projektet er altså et forsøg på for første gang at

skrive en sammenhængende »Den danske syndikalismes_historie«. .

'

Som et led i projektet skal det efterforskes, hvad der er blevet af arkiverne efter de

organisationer, der var tilknyttet den syndikalistiske bevægelse,og efter mere eller

mindre fremtrædende personer i denne. 1 den forbindelse vil jeg være taknemmelig
for alle oplysninger, der kan bringe mig i forbindelse med gamle syndikalister eller

disses efterkommere. Se adresse ovenfor eller ring 01 - 54 15 48.
'

,5. Kandidatstipendium ved Historisk Institut
p

/

6.' Påbegyndt 1. februar 1982, forventes afsluttet 1984.



v REGISTRANTER

Henning Grelle
'

Fortegnelse over utrykte protokoller fra arbejderbevægelsens faglige, politiske 6g kultu-

relle organisationer i ABA. 3. tilvæksfliste til Meddelelser nr. 11A, særnummer. Til- 1

vækstliste nr. 1 1 Med. nr. 14 s. 42-146; tilvækstliste 2 i Med. nr. 16 s. 31-135.

Fagforbund, Fagforeninger, Klubber

Dansk El-Forbund

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1975-1979

Gastromonisk Landsforbund

Foreningen for Faglært Køkkenpersonale, Aalborg
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945-1964

Dansk Metalarbejderforbund
Maskinarbejdemes Klub '15, B&W, Refshaleøen

\
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894-1967

Medlemsprotokol T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918-1922

Akkordbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rørsmedenes Klub, 19, B&W, Refshaleøen

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957-1967

Dansk Metaltrykker-Forbund
Københavns Afdeling
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1962-1967

Husligt Arbejderforbund
Husassistentemes Fagforening, Aalborg
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922-1969

Dansk Kommunal Arbejderforbund
Trafikfunktionæremes Organisation
Forhandlingsprotol for Sporvejs- og Omnibus- funktionærernes or-

ganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897-1938

Protokol vedr. nyt lønregulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905

Protokol over lønbevægelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-1907

Protokol vedr. administrationsændringer.. . .i. . . . . . . . . . . . . . . .. 1909

Protokol for strejkeudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911

Nordsjællands Afdeling (NESA-Afdeling)
Forhandlingsprotokol for Sporvejs- og Omnibus-

funktionærernes Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933-1975

Forhandlingsprotokol for Marketenderierne ved NESA 1955-1965
Stemme- og mødeprotokol for NESA-afd. . ; . . . .' . . . . . . . . . . . . . . 1951-1961

Stemmeprotokol for NESA-afd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929-1949

Regnskabsbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938-1948
v

1971-1975 "

hihi-M
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Kassebogfor Hjælpekassen...., . . . . .' .... .;2 ......... . . . . 1
i

1926-1938

Klubber under 'hafikfunküonærernesOrg.
Forhandlingsprotokol for Sæsonarbejdemes Klub

⁄

_v. Københavns Sporveje . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942-1944

Forhandlingsprotokol for Amagerbanensfaglige klub . . . . . . . . . . 1934-1949

Afdelinger under Dansk Kommunal Arbejderl'orbund
Forhandlingsprotokol for foreningen af kommunale

Maskinister, København (ophørt 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948-1963

Kvindeligt Arbejderforbund
Ledvogterskernes afd. 11 (Århusog Omegn)
Forhandlingsprotokol for generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . .' 1919-1932

Ledvogterskemes afd. 111.

Forhandlingsprotokol for generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . . 1919-1968

Forhandlingsprotokol, for bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1919-1968

Dansk Postforbund
'

Landpostbudenes 24. kreds, Vejle
'

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902-1978

Régnskabsbog . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913-1978

Landpostbudenes28. kreds, Kolding
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902-1978

Medlems- og regnskabsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909-1978

Snedker -

og Tømrerforbundet

Aalborg
Forhandlingsprotokol for SnedkersvendenesLangs-
forening 1859-1870 og Snedkersvendenes Sygeforeriing
1870-71 og Snedkerforeningen 1875-1891 . . . . . . . . . .

.i
. . . . . . . .

Dansk Skotøjsarbejderforbund

Skotøjsarbejdernes klub på Bartels skotøjsfabrik
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924-1972

Skotøjsarbejdemes klub på Hertz' skotøjsfabrik
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1908

1914-1927

1933-1974

Forhandlingsprotokol for Hjælpekassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937-1969

'Il'æindustriarbejderforbundet
.Savværks- _og Maskinsnedkemes Fagforening, Ålborgstiftet 1895

(Træindustriarbejdemes Fagforening)
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.›
.......... . . 1895-1965

Fællesklubber _

Fclleskubben på Københavns Sporvejes Vagtstation »Taarnvognen«
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929-1937
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Socialdemokratiet

SocialdemokratiskeVælgerforeningerm.m.

Socialdemokratiet i Hvidovre
.

Forhandlingsprotokol for socialdemokrátisk
Vælgerforening Hvidovre stiftet 1906 . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . 1937-1948

Forhandlingsprotokol for Socialdemokratiet i -

Hvidovre (fællesforeningen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948-1971

Forhandlingsprotokol for Socialdemokratisk

Vælgerforening, Hvidovre Syd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948-1953

3 1964-1974

Forhandlingsprotokol for Socialdemokratisk

Vælgerforening, Hvidovre Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964-1976

Forhandlingsprotokol for Socialdemokratisk
'

Vælgerforening, Risbjerg (Hvidovre) . . . . . . . . . . . .
_

. . . . . . . . . . . . . 1966-1979

Socialdemokratisk VælgerforeningTborslunde/lshøjstil'. 1911

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911-1959

F ællesledelser

Sønderjylland v

Forhandlingsprotokol for de samv. arbejderorganisationers
fællesudvalg og aktionsudvalg . . .

.g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929-1938

Forhandlingsprotokol for femmandsudvalget
I

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1935

Arbejderoplysning
Esbjerg Mbejdeerskole

Elevprotokol ....,...Q .................................. .. 1910-1929

Undervisningsprotokol for lærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g . . . . .1. . 1911-1929

Forhandlingsbog for elevrådet . . . . . . . . . . . . . . . . .i . . . . . . . . . . . ; . 1926

Foreningen for F ilmskultur, Århus,stiftet 1930

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930-1931

Kooperation
ArbejdernesFællesbageria/s

›

Forhandlingprötokol for forretningsudvalg & repræsentskab . . . 1886-1970

Forhandlingsprotokol for bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932-1975

Regnskabsbog .

.l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887-1917

Ungdomsbevægelse
De Unges Idræt (DUI), Kredsorganisationer
Københavns afd.

Forhandlingsprotokol for forretningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-1930

Forhandlingsprotokol for kredsmøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-1929
Å

* 1937-1943
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Lolland-Falster- kredsen
'

i

*

Forhandlingsprotokol .....

.._
............................ .. 1942-1948

Sydøstjyllands-kredsen

*

.

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949-1968

5. distrikt København (Brønshøj, Husum, Vanløse)

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954-1963

DUI, lokalafdelinger
København

Forhandlingsprotokol for Centralafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937-1939

Buddinge
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I . . . . . . . . . . . 1920-1967

Kassebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936-1940

Medlemsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937-1941

⁄ Nakskov
Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935-1941

Socialdemokratisk Ungsdomsforbund, SUF

Brønshøj afd.
\

'

Forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918-1920

Den Socialdemokratiske .Presse

Fredericia Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentskab . . . . . 1898-1919

Fyns Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for repræsentskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18961921

Forhandlingsprotokol for 'Kontrolkomiteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896- 1921

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og kontrahentmøder . . . 1921-1970

Helsingør Social-Demokrat
Protokol for repræsentantskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935-1961

Forhandlingsprotokol for Kontrolkomiteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950-1971

Fortegnelse over repræsentskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herning Social-Demokrat V

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . . 1935-1950

Hjørring Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentskab . . . . . 1920-1961

Hobro Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentskab . . . . . 1918-1970

'HolbækAmts Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomiteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908-1915

1936-1959
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F orhandlingsprotokol for kontrolkomite og 'kontrahentmøder . .

Forhandlingsprotokol for bladudvalget . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .

Horsens Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentskab . . . .

Nordjyllands 'Social-Demokrat
Forhandlingsprotokol for Nordjyllands arbejderblad . . . . . . . . . .

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . .

Nordsjællands Social-Demokrat
Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . .

Ribe Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . .

Silkeborg Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . .

Regnskabsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skive Social-Demokrat
›

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab

Struer Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab .

Sydsjællands Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . . 1899-1906

1914-1947

Forhandlingsprotokol for møder m. lokalredaktører . . . . . . . . . . 1949-1959

Forhandlingsprotokol for samarbejdsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . 1949-1967*

Regnskabsbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . .L . . . . . . . . . . . Q. . . . . . . . . . 1899-1909

Sønderborg Amts Social-Demokrat

Forhandlingsprotokol for repræsentantskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-1946

Revisionsprotokol . . . . . . . . . . . . . . . g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931-1961

Vesthimmerlands
I

Social-Demokrat
'

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . . 1926-1971

Vestjyllands Social-Demokrat
,

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og repræsentantskab . . . 1912-1914

1943-1970

VestsjællandsSocial-Demokrat

Forhandlingsprotokol for kontrolkomite og kontrahentmøder . . 1899-1968

1915-1967

1966-1971

1899-1942
'

1887-1907

1909-1961

1935-1959'

1943-1955

1901-1943

1911-1913
i

1916-1960

. 1912-1937
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Steen Bille Larsen

BIBLIOGRAFI'

Bibliografiover de nyestebidrag til

venstreoppositionens historie i Danmark

Formålet med nedenstående er at præsentere den vældige historiske interesse,
der siden slutningen af 1960-eme har været for venstreoppositionen i dansk ar-

bejderbevægelse. Bibliografien består hovedsagelig af bidrag skrevet indenfor

de sidste 10-15 år, dvs. fra ca. 1968. Den er afsluttet ved udgangen af 1981. Før

slutningen af 1960-erne var der næsten ikke skrevet noget om emnet. Der er dog
'

medtaget enkelte ældre bidrag, som stadig er af betydning, da de ikke er erstattet

af nyere undersøgelser. l

, Bibliograñen medtager selvstændigepublikationer (historiske fremstillinger,
erindringer, kildeudgivelser og bibliograñer), et udvalg af tidsskriftartikler samt

et udvalg af universitetsspecialer. Universitetsspecialer, som senere er publiceret
i uændret eller lettere bearbejdet form, er ikke medtaget som selvstændigetitler,
men ved den publicerede udgave er anført, at den også findes som speciale. Bi-

4

bliograñenler udarbejdet på grundlag af Det kongelige Biblioteks samt Arbej-
derbevægelsensBibliotek og Arkivs (ABA) samlinger, og specialer er kun med-

taget, hvis de findes på ABA.
'

,

-

Titlerne er .inddelt i fire hovedafsnit: 1870-1919, 1919-1941, 1941-1959 og

1959 ff. For at lette søgningen efter et bestemt emne bringes til slut et systema-
tisk register.

› Bibliograñen kan ses som et supplement til min artikel »Venstreoppositionen
i dansk arbejderbevægelsegennem hundrede år - med inddragelse af den nyeste

forskning«, i: »Fremad og aldrig glemme«,udgivet af Selskabet til Forskning i

ArbejderbevægelsensHistorie i 1981 (se nr. 3 ibibliografien). Ang. definitioner,

afgrænsningsproblemerog tidsmæssig opdeling henvises til denne artikel. -

Anvendte forkortelser:
Årb. arb. hist. Årbog for arbejderbevægelsenshistorie

ABA › ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Medd. forsk. arb. Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsenshistorie

SFAH Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie

1870-1919

1. Bang, Lisa mil.: Fagoppositionens Sammenslutningl910-1921. De
danske syndikalister. Modtryk. 1975. 112 s. - 2. opl. 1977. 112 s.

2. Bech Thomsen, John: Socialdemokratisk Ungdomsforbund, SUF,
1906-1921, specielt med henblik på de organisatoriske brydninger
1914-20, i: Historievidenskab, nr. 8. 1976. 5. 7-86 [F indes også som spe-
ciale]
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sen mil. (red.): »Fremad og aldrig glemme« 10 års forskning i arbej-
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Utrykt, ABA
'

'

-

Callesen, Gerd: Om revolutionær taktik. Korrespondancen mellem
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'DEBAT ,

l

Arbejdererindringer og den historiske tradition
1 Dette indlæg tager udgangspunkt i den debat, der i de seneste numre af Medde-

lelser har været ført om arbejdererindringers karakter og anvendelsesmulighe-
der. Det er vigtigt og nødvendigt at få ridset de forskellige synspunkter op på en

måde, så diskussionen kan foregå på et niveau, der fører til større erkendelse, og

ikke, som der har været en tendens til, med det formål at fremme faglige sær-

standpunkter og politiske sympatier.
'

'

Det er derfor hensigten at perspektivere brugen af erindringer fra arbejder-
klassen ud fra de erfaringer, der er gjort af historikere i de senere år.

Fra skriftlig til mundtlig erindring _

Vil man beskæftige sig med arbejderens hverdag, som den har udformet sig på
arbejdspladsen, i hjemmet, i fritiden, i arbejderbevægelsens organisationer, er

man ladt i stikken med det bestående kildemateriale. Der er meget lidt efterladt
om dagligdagen, set fra arbejderens synspunkt. Historikere har stort set ikke

brugt denne indfaldsvinkel, og desuden er de personlige dokumenter kun i ringe
grad efterladt.

V

Brugen af erindringer er ikke ny, ,men som mere specialiseret disciplin inden

for historikerfaget er det et nyt fænomen, der stammer fra tidenefter Verdens-

krig: Med den stigende interesse for de store samfundsgruppers levevilkår be-

gyndte historikere at beskæftige sig med almindelige menneskers opfattelse af
deres situation, og det blev hermed klart, at der var en stor skævhed med hensyn
til kildematerialet. Der blev peget på de tusinder som levedeog kunne huske

tilbage til slutningen af 1800-tallet, og der blev taget initiativ til at samle erin-

dringer. Bag dette lå også ønsket om at få beskrevet den totale livssammenhæng,
og ikke blot de løsrevne detaljer og begivenheder. Man ville herigennem kunne
rekonstruere enkeltpersoners liv, oplevelser og holdninger og derved få mere at

vide »om de mange, de som bare grep inn i historien som masser og som har
etterlatt sig så lite kilder.«1

I mange'år har de skrevne erindringer været dominerende. Det gælder de ikke
helt få arbejdererindringer, der er udgivet på forfatterens eget initiativ eller med

hjælp udefra. I 1940'erne og 50'erne 'iværksatte de nordiske landes nationalmu-
seer store indsamlinger, der først og fremmest skulle belyse arbejds- og levevil-
kår i den første periode af industrialiseringen. Den mest vellykkede blev forestå-
et af Edvard Bull i Norge, der udgavog bearbejdede en del af det indsamlede. En
af grundene til at hans materiale blev bedre var, at han fik uddybet problemstil-
lingerne ved at stille spørgsmål til fortællerne, og i en vis udstrækning at supple-
re det skriftlige materiale med interviews. Den danske og den svenske indsam-

ling havde et mere udtalt kulturhistorisk sigte, mens den norske i højeregrad var

socialhistorisk.

Efter denne store indsats var der stille omkring arbejdererindringer på den

historiske front en del år. Omkring midten af 70'erne opstod der en fornyet in-

teresse, ikke blot i de nordiske lande, men spredt i hele Europa og også i andre

Verdensdele. Det var mere afgrænsede projekter inden for arbejder-klassens og
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'

bevægelsens historie, der med interviejøvetsom arbejdsform fremstod under be-r

tegnelsen »oral history«, mundtlig historiez. Det er altsåikke arbejdererindrin-
'ger i snæver forstand, hvis man'ved arbejdererindringer forstår skreven erind-

ring, men det er et livsløb fortalt i interviewform.

Interessen for mundtlig historie har en nøje sammenhæng med den voksende

betydning, socialhistorien har fået. Man begyndte i højeregrad at interessere sig
for arbejderklassen, og mange socialhistorikere havde i forvejen tilknytning til

arbejderbevægelsens historie, som regel med udgangspunkt i politisk og faglig
.

organisationshistorie. Udover levevilkår og arbejdsforhold begyndte man nu

også at beskæftige sig med samfundsstrukturer, sociale mønstre, magtrelationer
og grupperelationer. Denne udvikling foregik på samme tid som samfundsfor-

skerne begyndte at interessere sig mere for historie, og en del af de, der beskæfti-

ger sig med mundtlig historie kommer oprindelig fra disse fag.
Der er altså groft sagt tale om to måder at samle erindringer på: ved indsam-

linger (som l950'ernes), der ikke bliver brugt til en konkret undersøgelse, og

hvor der bliver indsamlet »kilometervis af data«3,og ved emnecentrerede ind-

samlinger, hvor man går ud fra formulerede problemstillinger. De tidlige nordi-

ske indsamlinger hørte til den første type, mens de fleste nyere undersøgelser
med udgangspunkt i den mundtlige historie hører til den sidste. Et udbredt syns-

punkt er her, at indsamleren er den bedste til at vurdere materialet.

Erindringer er en vigtig kilde til arbejderklassens historie i dette århundrede,

også inden for studiet af organisationer og institutioner. Behovet for erindringer
er måske størst i socialhistorie, og her vil livsløbsinterviewet, hvor man lægger
stor vægt på fortællefriheden nok give mest. For historikeren vil alt erindrings-
,materiale være af betydning, men når man skal prioritere indsamlingsarbejdet,
Vil det være vigtigt med grundig planlægningisær med hensyn til problemstillin-
ger.

Mundtlig historie

Det nye ved mundtlig historie er, at der foretages livsløbsinterview i en løst

struktureret form ud fra den opfattelse, at intervieweren ikke skal vurdere, hvad

der er vigtigt for den interviewede. Der er på en måde tale om en udvidelse og

demokratisering af histOriebegrebet, med et lidt uheldigt udtryk kaldtzhistorie

fra neden. Metoden er især blevet udbredt ved undersøgelser inden for bestemte

underprioriterede områder: arbejderklassens historie, kvindehistorie, familiehi-

storie og barndommens historie.

Interviewformen giver en række fordele. Interviewpersonerne er selv med til

at formulere problemstillingerne, da indsamleren må revidere sine hypoteser,
når han bliver konfronteret med de pågældendesudsagn. Desuden kommer han

meget tæt på den interviewede, kan se hans omgivelser, fornemme hans tempe-
rament osv. Det er ikke nogen nødvendighed, men aldrig en ulempe.

Ved at knytte indsamlingen til et bestemt emne kan man begynde med en en-

kelt erindring, som har fortalt meget inden for sit emne. De næste føjer så væ-

sentlig nye ting til, men efterhånden begynder der at komme gentagelser, og

man får fornemmelsen af, at det vil være svært at trænge længere ind i emnet ved

hjælp af interviews. Principielt skal' man ved denne metode blive ved med at tage
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nye interviev'VS,indtil man skønner, at emnet er udtømt, og at der begynder at

komme gentagelser.
'

'

Det dynamiske ved denne form for erindringsindsamling består i, at man fra
' indholdet i en erindring kan få spørgsmål til det næste interview. Det gør det

svært at bruge en forud fremstillet, præcis spørgeliste, som man anvender ved I

alle interviews, da det seneste interview på en måde bygger på de foregående.
Ved denne indsamlingsform er man ikke i stand til at give præcise mål for

sociale fænomener, men man kan opstille hypoteser omkring de sociale prooes- ,

ser, der frembringer dem.

Det materiale, man får ved interviews, minder i mangt og meget om den

skrevne arbejdererindring, men det giver andre muligheder. De fleste publicere-
de arbejdererindringer stammer fra en begrænset gruppe af ledere fra politik,
fagforeningsvirksomhed eller åndelige førere, og selv når det ikke er tilfældet,

giver de ofte ikke oplysninger om det, man i situationen har brug for. Ved ind-

samlinger af skriftlige erindringer gør de samme tendenser sig gældende, blot i

mindre udtalt grad. Det er nærliggende at beskæftige sig med publicerede erinr

dringer, for det er oftest gode og skarpe iagttagere, der skriver. Ledere inden for

arbejderbevægelsen har desuden i reglen en indsigt og et overblik, der giver de-

res fremstilling styrke. Men de tegner ikke hele arbejderklassen. 1

Ved interviews kan man friere vælge, hvem man vil henvende sig til, og hvad

man vil spørge om.

Den engelske socialistiske historiker Paul Thompson har opsummeret'meto-
dens fordele:

For de fleste eksisterende retninger inden for historieforskning, er den afgø-
rende effekt af denne nye indfaldsvinkel (mundtlig historie), at man får udsagn
fra en ny retning. Den historiker, der beskæftiger sig med arbejderklassens poli-
tiske liv kan stille beretninger fra regeringer eller fagforeningernes ledelser over-

for det jævne folks stemme, både de militante og de apatiske. Der kan ikke her-

ske megen tvivl om, at dette skulle muliggøre en mere realistisk rekonstruktion

af fortiden. Virkeligheden er kompleks og mangesidet, og det er den væsentlig-
ste fordel ved mundtlig historie, at den i langt højere grad end andre kilder til-

lader, at den oprindelige mangfoldighedaf synspunkter bliver genskabt4.

Et eksempel
Jeg vil prøve kort at belyse, hvordan man kan bruge både skriftlige og mundtli-

ge erindringer ud fra et projekt, jeg udfører omkring bygningshåndværkere, og
'

som i høj grad er baseret på erindringer.
De skriftlige erindringer bliver indsamlet gennem Nationalmuseets Etnologi-

ske Undersøgelser og retter sig med følgende fag i byggebranchen: murere, tøm-

rere og snedkere, malere, elektrikere, blikkenslagere og glarmestersvende. Ind-

samlingen foregår ved hjælp af spørgelister, der er udarbejdet til formålet, og
som det står den skrivende frit, om han vil anvende. På denne måde får man en

samling erindringer, der med udgangspunkt i forholdene på arbejdsplads og i

hjemmet fra ca. 1920 til i dag belyser det daglige liv, herunder også lønkamp,
strejkeaktivitet, forhold til organisationer osv. Erindringerne bliver udbygget
ved, at der stilles supplerende spørgsmål, hvis der er noget,man gerne vil have
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, også kan benyttes af andre end indsamlerenå.
'

For at supplere dette laver jeg samtidig lokale interviewindsamlinger i Slagel-
se og senere i København, men her er fagene begrænsettil tømrere og snedkere,
murere og elektrikere. Forbindelsen til den enkelte arbejder formidles gennem

fagforeningernes lokale afdelinger, som har været meget behjælpelige. I Slagelse
er det muligt at nå ud til næsten alle pensionerede bygningsarbejdere inden for

_

de nævnte fag. Denne dækning giver mulighed for at både de aktive og de mere

tilbageholdende i politisk og fagforeningsmæssig Sammenhængkommer til

orde, og det giver en god baggrund, når man senere skal bearbejde det geogra-

V

fisk mere spredte skriftlige materiale. I København kan der naturligvis kun blive
tale om et udvalg inden for de nævnte fag.

Erindringer er et væsentligt element i en undersøgelse af bygningshåndvær-
kernes vilkår og opfattelse af forholdene. Men som kilder kan de naturligvis ik-

ke stå alene, og i en bearbejdelse indgår selvfølgelig.også fagforeningsprotokol-
ler, lønstatistik, folke- og erhvervstællinger, lærlingestatistik, fagblade osv.

Samlet er det med til at give et uhyre bredt og nuanceret billede af bygningsar-
bejdernes forhold.

Kravene til historikerne

Når man som historiker beskæftiger sig med arbejdererindringer, kommer man

uvægerligt i dobbeltild mellem på den ene side traditionelle historikere, der stil-

ler spørgsmålstegn ved kildeværdien, og mellem repræsentanter fra andre fag,
'

der modsætter sig, at man bryder elementer ud af livssammenhængen.

For historikerne er erindringer et relativt nyt kildemateriale, som bliver be-

tragtet med en vis skepsis. Det skyldes hovedsageligt tidsafstanden fra det ople-
vede til fortælletidspunktet, som mange mener kan give en forvridning af kends-

gerningerne og føre til efterrationaliseringer. Paul Thompson er den, som mest

konsekvent har tilbagevist dette, idet han refererer til psykologiske undersøgel-
ser, som viser, at hukommelsen sænkes umiddelbart efter oplevelsen, for deref-

ter at holde sig nogenlunde konstant i mange år fremoverá. '

Ofte vil erindringen være farvet af fortællerens meninger på fortælletidspunk-
tet, og det er derfor (som ved andre personlige kilder) nødvendigt at være op-
mærksom på erindringens tendens. Men at erindringerne er tendentiøse medfø-

rer ikke, at de er ubrugelige, men at man i hvert enkelt tilfælde må vurdere, hvor-

dan det påvirker erindringens udsagn. Endvidere er der spørgsmålet om

repræsentativitet,dvs. i hvilken udstrækning kilderne er typiske for større dele

af arbejderklassen. Det er i sig selv et rimeligt krav, men det fører til tider til, at

den, der arbejder med erindringer som kilde, føler sig presset til overrepræsenta-
tion, så der for at imødekomme forventet kritik indsamles mere materiale end
strengt nødvendigt. .

Repræsentativiteten er en vigtig faktor i historieforskningen. Selv om man

kan opfatte arbejdererindringer som overvejende kvalitative kilder, er det nød-

vendigt at overholde dette krav, selv om repræsentativitetsbegrebet for erin-

dringer kan vurderes på en anden måde end for andre kilder-.7.Anvendelsen af
interviews medfører, at man kan nå ud til bredere kredse og få mennesker itale,
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der ellers ikke ville have=reageret. Derved. har man mulighed for at rette op på en 1

skæv repræsentation.
1 I

'

Det er sjældent,man har en erindring, der er så helstøbt, at den alene kan

repræsentere det udsnit af arbejderklassen, der er en bestemt undersøgelses gen-
'

'

stand. Oplysningerne i de enkelte erindringer supplerer i reglen hinanden, men

7 der er nuancer i opfattelsen og til tider modstridende synspunkter. Skal disse

nuancer frem, er det nødvendigt at anvende dele af erindringen, når man bruger
den til bearbejdelse. Dette sker naturligvispå en måde, så uddraget eri overens-

stemmelse med erindringens helhed. Der bliver derved så at sige tale om en kol-

lektivselvbiograñ, der giver et mere præcist og detaljeret billede af arbejderens
hverdag, både med hensyn til holdninger og faktiske forhold, end der ellers ville

være mulighed for. Det er en skildring, der i høj grad er blevet til på arbejderens
egne præmisser. Over for dette står traditionen fra litteratur, og i nogen grad
folkemindevidenskab, der i højere grad ser på det enkelte livsløb og prøver at få

_

den enkeltes erindring til at fremstå så helstøbt som muligt; arbejderens hverdag
bliver beskrevet gennem enkeltindividetg.

De forskellige metoder inden for de fag, der beskæftiger sig med arbejdererin-
dringer burde imidlertid virke inspirerende og opfordre til et tværfagligtsamar-

bejde, hvor alle parter kunne have udbytte. Der findes ikke én metode, som er

enerådende.
Å

Kun gennem større erkendelse af arbejderens daglige tilværelse på arbejds-
pladserne, i hjemmet, i fritiden og i organisationerne opnår man en viden om,

hvilke mekanismer, der har virket undertrykkende, og hvordan modstanden
mod denne undertrykkelse har vist sig. Det nytter ikke noget at romantisere en-

kelte mere klassebevidste arbejdere, så man kommer i tvivl om, hvorfor revolu-
i

tionen ikke er udbrudt forlængst.
Den overvejendedel af danske arbejdere og dansk arbejderbevægelsehar væ-

ret reformistisk, og det er en vigtig opgave at finde frem til, hvorfor det har for-
holdt sig således. Arbejdererindringer er en væsentlig kilde til forståelse af denne

problematik.
*

Carl Erik Andresen
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Bevægelse eller klasse?

Da SFAszlev stiftet i 1970, var der knap nok kommet gangi diskussionen, om

hvorfor studiet af arbejderbevægelsenshistorie kunne være relevant. Det var

_ underforstået, at historieskrivningen kunne have en middelbar effekt på den po-

litiske udvikling i nutiden, at beskæftigelsen med arbejderbevægelsens historie

er del af den almene bevægelse for en socialistisk omformning af samfundet. Det

blev aldrig eksplicit diskuteret, i hvilket forhold forskningen skulle stå til den

politiske bevægelse,men det var vistnok opfattelsen, at al videnskabelig beskæf-
'

tigelse med arbejderbevægelsens historie var nyttig og gavnlig, fordi der forelå

, så lidt.
'

'i

Men fra omkring 1973 kom marxismen i en ny form også til Århus og der

diskuteredes voldsomt og med forbløffende resultater. Et af resultaterne var kri-

tikken af ASFAH's arbejde, en anklage mod det for reformisme (smlg. Den jyske
historiker 6. Årg.1973-74 nr. 1. s. 16f, s 66), som bl.a. gav sig udtryk i at SFAH

ville forske i arbejderbevægelsenshistorie. Beskæftigelsen med bevægelsen ( =

'

j Organisationerne) var i bedste fald reformistisk. Under alle omstændigheder var

det galt, de virkelig revolutionære burde/ ville studere arbejderklassens historie.

Det var klassens historie, der var bedst egnet til at give den nuværende bevægelse
et perspektiv udover den reformistiske arbejderbevægelsesmålsætning. Det de

interesserede sig for var »den anden arbejderbevægelse«, som rettelig burde væ-

re den første (således i Jens Engberg mfl. Dansk arbejderbevægelse. Seks fore-

drag, s. 4). Det der er væsentligt i denne sammenhæng er, at der i midten af

1970'erne kom et voldsomt angreb på arbejderbevægelsenfra'»venstre«, eller

måske skulle man snarere sige ud fra en venstre radikal ideologi, som den hyp-

pigt fandtes i studenteroprørets glade dage. Beskæftigelsen med bevægelsen var

forkert, fordi de menige arbejdere var det centrale -

og jo fjernere de stod fraden

(reformistiske) arbejderbevægelse des bedre. Hos deres forbillede, Karl Heinz.

Roth, var dette element endnu mere forgrovet. Der opstod aldrig en så overfor-

enklet model i Danmark (retningen eksisterede ikke kun i Århus, der var den

blof mest eksplicit). Det er jo heller ikke forkert, at der i visse perioder opstår

modsætningsforhold mellem en militant arbejdergruppe og f .eks. de faglige or-

ganisationers ledelse. Faktisk er det noget, der sker hyppigt. Man kan og bør

også diskutere forholdet mellem bevægelse og klasse, mellem reform og revolu-

tion; det dukker konstant op i arbejdernes historie: her skete det dog meget ab-

,.strakt og historisk. Det er ikke nødvendigt idag at diskutere denne tendens i

historieskrivningen, den har været død og borte i nogle år nu (enkelte indlægi
diskussionen kan findes i nr. 3, 4 og 5 af Meddelelser).
Når dette tidligere angreb på historieskrivningen om bevægelsen imidlertid

'

anføres her, er det fordi vi for tiden oplever et nyt. Denne gang bare i en ny form.

Igen skal bevægelsen afvises til fordel for klassen, igen skal den »menige«arbej-
der sættes i modsætning til den organiserede. Mens det i sin tid var den revolu-
tionære uorganiserede arbejder der var idealet, er det nu den apolitiske uorgani-
serede. Kritikken af historieskrivningen om arbejderbevægelsen- som den f .eks.

kommer til udtryk i Vesttyskland for tiden - har hævdet-,vat den amorphe klasse

var mere væsentligend den organiserede klasse: den borgerlige frygt for at skulle

“tagestilling til arbejderbevægelsenspolitiske målsætninghar antaget forskellige
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former, målsætningenhar altid været den samme. Sjældenthar detdog været
'

'

udtrykt så klart som i carl Erik Andresens indlæg i nr. 17 af Meddelelser: den-

typiske danske arbejder må ikke have noget at gøre med faglig ogpolitisk aktivi-
tet. Nu kan det være, at det i virkeligheden slet ikke er Andresens opfattelse, men

det han skriver er typisk for en tendens, som den også giver sig udtryk i indsam-
›

lingen af arbejdererindringer i Køge. Derudover er det en ikke ubetydelig strøm-

ning også i udlandet. Via socialhistorie, etnologi og en delandre fag, der nor-

malt ikke tager megen hensyn til politisk historie,,har den afpolitiserende histo-

rieskrivning fået indpas også på arbejderbevægelsens historieskrivning. Det er

naturligt, at historieskrivning i denne sammenhæng ikke bør opfattes som det'

snævre historiebegreb hidrørende fra faget »historie« - arbejderhistorien må

nødvendigvis være et tværfagligt foretagende, og foruden historikere bør bl.a.

etnologer, økonomer, sociologer deltage i- og har deltaget i- historieskrivnin-

gen. Det har betydet en nyttig bredde i helheden, problemet er imidlertid, om

det ikke også samtidig indebærer en risiko for at opløse og individualisere arbej-
derklassen i dens enkelte bestanddele. Socialhistorie og arbejderbevægelsens hi-

storie er ikke synonymer: bevægelsens historie er en politisk historie, en historie
om kampen for socialismen, og som sådan har den også umiddelbar betydning
for arbejderbevægelsens idag. At arbejderorganisationerne kun delvis har haft

'

fornøjelse af den større interesse på universiteterne er en anden sag.
Hvad betyder koncentrationen om arbejdernes hverdagsliv, om deres daglig-

dag, om kvindehistorien som familiehistorie? For det første betyder det en frugt-
bar udvidelse af vor viden om arbejderklassens forhold. Hertil hører også, at der
med indsamlingen af erindringer skabes et nyt kildemateriale, som kan have be-

tydning for bl.a. vurderingen af arbejderklassens selvopfattelse. Forsåvidt altså
indsamlerne ikke bevidst udelukker arbejdernes politiske og faglige aktivitet fra
disse erindringer. ,

For det andet betyder det en meningsløs indsnævring,hvis undersøgelserne
ikke vil inddrage arbejderklassens kamp, dens organisationer (bevægelsen) i

fremstillingen, fordi helheden så bliver ahistorisk. Hvis man vil tage politikken
og bevægelsen ud, får man måske nogle kuriøse forhold, men ikke nogen klar-
hed over arbejderklassens kamp for forandring af de bestående forhold gennem
fælles aktion og organisation. Man udelukker i sin frygt for det politiske en cen-

tral del af arbejdernes hverdag.
Denne frygt for »bevægelsen«er ikke tilfældig,det er borgerskabets angst for

en selvbevidst arbejderklasse, der denne gang via en borgerlig videnskabsopfat-
telse sniger sig ind fra højre. Derfor ønskes arbejderklassen afpolitiseret og der-

med lettere manipulerbar. I erindringsgenren er der '2 tendenser. De klassebe-
vidste arbejdere -

og de er ikke nødvendigvis identiske med »revolutionære« - vil
kunne fremstille deres livshistorie som typisk for en bestemt egns eller fags ar-

bejdere og netop derved fremhæve deres egen skæbne, som ikke er uafhængig af
omverdenen men en del af hele historien. Det at de har forstået denne sammen-

hæng, gør deres erindring vigtig og betydningsfuld. Hos de ikke klassebevidste

arbejdere er der en tendens til en individualisering, som indebærer en borgerlig-
gørelse af historien. Denne tendens nødvendiggør - hvis man altså ikke ligefrem
ønsker borgerliggørelse - en bevidst indsats mod individualiseringen i indsam-

lingen af arbejdererindringer. Fortællerne har selvfølgelig altid mere eller min-
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dre bearbejdetdereserindringer;de reflekterer, i det deianserforat være gengi-
*

"

velsesværdigt, bl.a. det de tror intervieweren/adressaten opfatter som vigtigt.
Hos de ikke klassebevidste arbejdere har klassenivelleringens ideologi en god
grobund: troen på at man ikke kan se forskellen på en direktør og en arbejder i

det ydre, overføres til en tro på, at der ikke eksisterer et klasseskel. Og selvom de'

nok ved, at det ikke er rigtigt, så håber de det alligevel. De vil i et interview med

studerede folk lade sig styre ubevidst af deres håb og ikke af deres viden. En

bevidstløs indsamlen af sådanne erindringer vil ikke give nogen form for repræ-
sentativitet - tværtimod. Der gives sjældent udtryk for klassens erfaring - den

*

ubevidste styring modarbejder dette. Styringen må gøres bevidst, og det er sik-

kert et problem. Men erindringeme er under ingen omstændigheder den ube-

smittede kilde, der giver udtryk for »Wie es eigentlich gewesen«. Det er der vel

heller ingen, der vil hævde for fuldt alvor; Iøvrigt vil man i den ikke klassebevid-

ste arbejderserindring kunne finde mange ting, erfaringer der er repræsentative
for mange arbejderes erfaringer. Men kvantitet slår ikke under alle omstændig-
lheder om i en ny kvalitet. Men den klassebevidste socialdemokrats beskrivelse

af sit livs erfaringer kan give en god forståelse af hvorfor arbejderbevægelsens
nåede så langt, som den er nået nu. Det har ikke meget at gøre med romatise-

ring, men med at erkende hvad der er drivkraften i udviklingen.
- Der er ingen tvivl om, at de sidste 10 års udvikling har betydet en berigelse af

metoder og indfaldsvinkler, har udvidet vor viden om bevægelsen og klassen

. betydeligt. Det har hævet den simple historieskrivning op på et nyt stade, dialek-

tikken mellem bevægelse og klasse var ved at blive tydelig. Eller som Flemming
Hemmersam skrev i Meddelelser 17, »Lad os prøve på at kategorisere arbejder-
kulturens forskellige niveauer, så arbejderkulturen ikke kun omfatter klassens

kulturprodukter og kulturelle institutioner men også gør det (5. 25) - lidt før i

artiklen skriver han, »opgaven er at være med til at fremme arbejderbevægel-
sens og arbejderklassens emancipationsproces« (s. 22). Man kan selvfølgeligvæ-

re uenig i dette program, men så tager man også afstand fra dialektikken og

materialismen. ,

Da SFAH blev oprettet, var det meget bevidst, at vi valgte 'arbejderbevægel-
sen' som en del af navnet. Vores interesse var ikke »arbejderen«isig selv, men de

mest fremskredne, politisk og fagligt organiserede arbejdere; det var og er denne

del af arbejderklassen, der er relevant for historien. Arbejderklassen er ikke det

revolutionæresubjekt, fordi arbejderne er dejlige mennesker eller moralsk be-

dre end kapitalisterne. Arbejderklassen er det revolutionære subjekt pga. dens

stilling i produktionsprocessen, fordi det er dens interesse at ændre samfundet,
fordi arbejderklassen kan handle som klasse, fordi 'der ikke findes nogen indivi-

duel udvej for den. Men arbejderklassen er differentieret i sig selv, udsat for ind-

flydelse mange steder fra. Den del af arbejderklassen, der får betydning for den

historiske udvikling over længere sigt, er den der trods alt har forstået betydnin-
gen af kollektiv handel. Det er ikke ligemeget, om vi beskæftiger os med social-

demokratiske/ socialistiske arbejdere eller kriste, liberale, fremskridtsarbejdere.
'

Repræsentative for arbejderne er de folk, der repræsenterer klaSsen; repræsenta-
tivitet opnås ikke ved at have 5 eller 10 000 erindringer, der sigerdet ene eller det

andet eller slet ingen ting. Det kan i bestemte sammenhænge være rigtigt og nød-

vendigt at beskæftigesig med de mest tilbageståendelag i arbejderklassen; men i
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et land som Danmark hvor ca. 50% af industriarbejderne allerede omkring år-
'

hundredskiftet var fagligt organiserede, at negligere arbejderorganisationeme
fører til irrelevant historieskrivning. Al tale om repræsentativitet,som vel skulle

kunne opnås ved at have et stort antal erindringer, er snak.
'

I det forløb, hvorunder arbejderklassen som første skridt konstituerer sig som

klasse i sig selv og som sidste skridt hæver sig fra at være en klasse til at blive en

nation, har den en distinkt historie med problemer, der nødvendiggør en selv-

stændig behandling med delvis specielle metoder. Denne behandling kan yde sit 4

'

bidrag til klassens selvforståelse og dermed fremme (eller hæmme) emancipa-
tionsprocessen. V 1

Det er disse metoder, bl.a. Kirsten Folke Harrits er begyndt at diskutere, og
det er nødvendigt at føre diskussionen videre. Drivkraften i udviklingen er dia-

lektikken (i forholdet) mellem bevægelseog klasse. »Den typiske danske arbej-
der« i dette århundrede - eller for den sags skyld fra 1871 - har på grundlag af

klassekampens udvikling og via sit af omstændighederne fremkaldte engage-
ment fået en positiv eller negativ inspiration fra politisk og/ eller faglig aktivitet.

Der er bl.a. her der må sættes ind forskningsmæssigt, og dertil må der udvikles

et begrebsapparat, det må trække på de forskellige faglige metoder. Det må nød-

vendigvis være et tværfagligt projekt, og det må nødvendigvis reflektere arbej-
derbevægelsensmålsætning: at forandre de eksisterende forhold gennem kollek-

tiv handlen og arbejdernes organisering. Hvis ikke det sker, får historien en kon-

serverende funktion - ligegyldigt hvad der måtte være forfatternes hensigt. Det

er bl.a. virkningen af de trykte Køge-erindringer. Også i historieskrivningen må
det overvejes nøje, hvilke muligheder, der svarer til de givne historiske omstæn-

digheder. De to sider i arbejderpartiets politik: kampen om de umiddelbare op-
gaver og kampen om endemålet må sættes i relation til de aktuelle opgaver og

muligheder. Hvis de umiddelbare opgaver udialektisk bliver sat absolut, hvis
'

målet bliver udskudt til en ubestemt fremtid, socialismen altså bliver en ideolo-

gi, så må man betegne partiet som reformistisk. Hvis den socialistiske ideologi
opløses/forsvinder, så er der kun de dagspolitiske sociale forbedringer tilbage.
Partiet kan med disse stadigvæk binde arbejdermasserne til sig, men det er ikke
mere et reformistisk parti. En positiv bestemmelse af hvad et sådant parti er, er

straks meget mere problematisk: sociologisk er det måske endnu et arbejderpar-
ti og kan som følge deraf muligvis regenerere sig på en eller anden måde. Det

afhænger bl.a. af den almene situation. I tidligere numre af Meddelelser har Be-
tina Dybbroe og Heinz Niemann forsøgt sig 'med sådan en bestemmelse.

Koncentrationen om de daglige opgaver - som forudsætter en rolig, jævnt
fremadskridende udvikling - fører partiet til en anti-revolutionær politik med

stærk betoning af de demokratiske institutioners (feks. parlamentarisme'ns) ab-

solutte værdi. I afgørende situationer kan det blive en direkte kontra-

revolutionær kraft.

Hvis endemålet udialektisk bliver sat absolut, kan partiet ikke mere udløse og
lede klassens daglige kampe, ikke give disse en retning. Det fjerner sig fra klas-

sen og dens umiddelbare krav. Det bliver dermed til en (betydningsløs) sekt. Det
parti, der kan forbinde de daglige kampe med kampen for socialismen, er det

revolutionære' parti, uanset hvad det hedder. Også dette parti kan selvfølgelig
begå fejl, f .eks. vurdere situationen og dens muligheder forkert, så muligheder-
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ne ikke udnyttes fuldt ud._Det er vigtigt ved den historiske analyse at forstå 'om

perioden er revolutionær eller ej.
' '

[behandlingen af arbejderbevægelsens udvikling er der flere ting, der bør ta-

ges hensyn til. Bevægelsenher i landet (og i vore nabolande) har fra sin begyn-
delse været under indflydelse af marxismen, som den efterhånden udviklede sig.
Bevægelsen har opfattet sig selv som marxistisk og gør det delvis stadigvæk.
Man kan diskutere, hvad denne marxismeopfattelse indebærer, men vigtigt er,

at f.eks. lønkampen har været ført ud fra en teoretisk position, der har et betyde-
ligt marxistisk islæt. Dvs. at man ikke kan forstå arbejderbevægelsen,uden at

have et grundigt kendskab til marxismen i dens forskellige udviklingstrin; hvis

man f.eks. ikke ved, hvad det indebærer at være marxist i 1880'erne, 1930'erne

eller 1970'erne, kan man ikke forstå den samtidige arbejderbevægelses teoreti-

ske positioner og praktiske politik. Marxismen hører med til de almene omstæn-

digheder, der har afgørende betydning for arbejderbevægelsen.
Å x

Mens l970'emes historieskrivning var præget af en (gen)opdagelse af marx-

ismen som teoretisk instrument, er der nu igen en tendens til totalt at afvise

marxismen. Der er en fare for, at de positive ting, som også abstrakt marxisme-

opfattelse gav udtryk for, nu bliver kastet over bord: »marxismens krise« kan

nemt bruges til det også. Det abstraktionsniveau, som marxismen blev propa-

ganderet på, medførte bl.a. en dogmatisk recipering af en kritisk teori. Det bety-
der, at mange nu let kan'tage afstand fra noget, de aldrig rigtig har forstået. I og

med at de' ikke har forstået hvad marxismen står for, afviser de også dens rele-

vans for arbejderbevægelsen historisk og aktuelt. Ikke kun at marxismen er en

forældet vranglære, men at den har været betydningsløs for arbejderbevægel-
sens udvikling. Marxismen som eminent praktisk teori har haft en stor betyd-
ning for en generelt set pragmatisk arbejderbevægelse som den danske. De for-

, søg der har været gjort på at udvikle en teori indenfor dansk arbejderbevægelse,
har alle taget udgangspunkt i marxismen - også hvis det blot har været for-at

afvise den. Det kan ikke påpeges tit nok, at Socialdemokratiet var det første

arbejderparti, der udgav »Kapitalen« I og II, at dansk var et af de første sprog

værket blev oversat til. Afvisningen af marxismen antager undertiden besynderi
lige former, som nu forsøget på at bandlyse arbejderbevægelsenhiindsamlingen
af erindringerne. Men forvanskningerne kan antage mange former, give sig ud-

tryk pâ mange måder.

Det er en iboende tendens i arbejderbevægelsen,at den tænker og handler in-

ternatiOnalistisk. Det kan være mere eller mindre udpræget, det kan antage for-

skellige former, men under alle omstændigheder er det af betydning, at man hol-

der sig dette for øje. For studiet af bevægelsen betyder det, at man ikke kun bør

iagttage/ inddrage, hvad der sker i det samfund, man undersøger og relatere det

til arbejderbevægelsen,men at man også inddrager de mange former for indfly-
delse, der kommer fra de øvrige dele af den internationale bevægelse.

Arbejderbevægelsen er en demokratisk-emancipatorisk massebevægelse.Det

medfører bestemte problemer, f .eks. nødvendigheden af en åben diskussion,
fordi man jo skal overbevise andre. Men det har ogsåmedført et utal af forenin-

ger og institutioner: fra DUI til Arbejdernes Ligkistemagasin er alt dækket ind.
Det er selvfølgeligt, at arbejderbevægelsenpga. sin emancipatoriske karakter er

aktiv i hele livssammenhængen- den kæmper på alle områder og deler ikke folk
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op i deres enkelte funktionerzarbejder,mor, kolonihaveejer, sportsndøver. Det

forsøgestværtimodat samle de forskellige interesser »under samvirkets flag«.
Når man derfor forsøger at udskille de enkelte dele fra deres sammenhæng på
grundlag af f.eks. en positivistisk repræsentativitetsopfattelse,så er det ikke kun
at handle mod arbejderklassens interesser, det er ogsåihistorisk fejlagtigt. ,

Spørgsmålet om man skal beskæftige sig med bevægelsen eller klassen er stil-;

let forkert. Organisationshistorien og arbejderklassens historie er ikke modsæt-

ninger, de supplerer hinanden, forholder sig dialektisk til hinanden. Den forkæ-
trede organisations- og idéhistorie er central, fordi vi her har fat i de mest bevid-
ste arbejdere, dem der har erkendt, at de kun som klasse kan få en mulighed for
at handle, for at påvirke historiens gang, ikke som individer. Men uden studiere
ne i »livssammenhængen«etc. får vi kun uklare billeder af den dialektiske virke-

lighed. Det er dette princip Kirsten Folke Harrits gør rede for i sin oprindelige
artikel og i svaret til Carl Erik Andresen. Diskussionen må føres videre.

Gerd Callesen

Diskussionen er forøvrigt ikke ny, bl.a. kan der henvises til Jahrbuch Arbeiterbewegung 2, 1974, s.

267-300, »Zwischen Sozialgeschichte und Legitimationswissenschaft. Protokolle einer Tagung über
Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung«.

Nogle politisk-historiske overvejelser
over begrebet antikommunisme

I nr. 17 af Meddelelser- har MichaelSeidelin Hansen gjort sig nogle overvejelser
af metodisk karakter om studiet af de kommunistiske partiers historie.

Han forsøger her at fastlæggespektret for forskningen i kommunistpartiemes
historie mellem poleme apologetik og antikommunisme. Det er for mig at se en

helt rimelig fastlæggelse af poler, som tillige er specifik for netop studiet af korn-

munistpartiemes historie. For f.eks. socialdemokratiemes historie findes den

apologetiske position i rigt omfang, mens den til antikommunismen svarende så

godt som mangler.
Michael Seidelin definerer antikommunismen som »organiseringaf og delta-

gelse i kampagner af forskellig karakter mod kommunister og deres partier,
hvor bevidste fordrejninger, tendensiøst valg af kilder osv. indgår som væsentli-

ge beStanddele.« For mig er det ikke væsentligt o'm tilsviningen af kommunister

foregår bevidst eller ubevidst. Jeg tror f .eks; at flere antikommunister (f .eks. at

typen Bertram D. Wolfe eller Borkenau) mener de fremlægger sandhedsbeviser.

Derimod mangler der fuldstændig en politisk dimension i Michael Seidelins de-

ñnition. For ham er det afgørende, at man er imod kommunisterne, ikke hvorfor
man er det, eller fra hvilken position man er det.

i

Michael Seidelins antikommunisme-begreb er i virkeligheden af samme ka-'

rakter som Land og Folks, for hvem Villo Sigurdsson og Thulstrup Hansener

lige antikommunistiske. Der skelnes kort sagt ikke mellem kritikens form og
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"

dens indhold, ikke mellem en borgerlig og en socialistisk kritik af kommunist-

partierne'.
'

.

'

i

_

.

Derved skjules det, at antikommunismen er en specifik borgerlig ideologi, op-
'

stået under den kolde krig, en ideologi med helt specifikke ideologiske elemen-

V

ter og bindinger til borgerlig tankegang. Antikommunismen er i sin grundform
en borgerlig offensiv mod arbejderklassen under dække af en offensiv mod

kommunisteme. Men set ud fra kommunistpartiemes synspunkt har der aldrig
været nogen grund til at diskutere til venstre. Kommunisterne udgjorde pr. defi-

nition arbejderklassens venstre fløj. Kritik fra venstre var derfor principielt af

samme karakter som den borgerlige.
Ved ikke at kunne differentiere ender Michael Seidelin meget let der, hvor

›

kun det apologetiske standpunkt bliver muligt, omend det iklædes videnskabe-

lighed.
Jeg sætter pris på Michael Seidelins mod ved offentligt at karakterisere de to

makværker Die kommunistische Internationale. Kurzer historischer Abriss og
S UKPs historie [-2 efter fortjeneste. Men hans mod havde lignet en virkelig for-

domsfri holdning, hvis hans kritik af S UKPs historie ikke blot havde slået ned på

holdningen til Stalin, men tillige havde kunnet omfatte den manglende behand-

ling af Trotskij. Han nævner Steen Bille Larsens bog om DKP og Jørgen Bloch-

Poulsens og min bog om samme emne. Han er uenig i tilgangen og nævner dem

_

som implicitte eksempler på antikommunisme. Hans mod havde vundet i profil,
› om han havde omtalt Nørlunds partihistorie efter fortjeneste.

'

Nu går Michael Seidelin ikke ind på det danske partis historie eller på detaljer
vedrørende Jørgen Bloch-Poulsens og min bog, så vikan ikke diskutere kilde-

problemet og de enkelte faser. Han holder sig til vores helt overordnede hold-

ning, som han opsummerer derhen, »at kommunisternes internationale bag-

grund og tilknytning var den egentlige hæmsko for partiets udvikling«. Hertil

føjer han: »Dette er det samme, som at bebrejde kommunisterne, at de er kom-

munister (hvilket man naturligvis' har ret til, men som' ikke fører ret langt på det

videnskabelige plan) og især ignorere partiets specificitet, der netop i høj grad
karakteriseres ved denne tilknytning. I Danmark har SF forsøgt at komme ud

over denne problemstilling, men med det (tilsigtede) resultat, at der ikke er tale

om et kommunistisk parti«(s. 46).
Ret beset dementerer denne tese alt, hvad Michael Seidelin ellers gør sig af

overvejelser i sin artikel. Hvad han siger er, at det som skiller DKP fra SF er

DKPs tilknytning til den internationale kommunistiske bevægelse. Groft sagt

altså, at et kommunistisk partis specificitet »i høj grad« går (restløst?) op i den

internationale kommunismes historie, Den metodiske tilgang, der følger af det-

te synspunkt er, at tage sit udgangspunkt i den internationale bevægelseshisto-

rie og betragte de nationale kommunistpartiers historie som virkelighedens
eventuelle modstand mod politiken! En tankegang, som fuldstændignegligerer:

I. at udgangspunktet må ligge materielt og historisk i de enkelte lande; at der

altså findes enhistorisk realitet som kunne kaldes en dansk kommunisme
med specifikke sociale rødder i den danske arbejderklasses udvikling og

strukterering; og

2. at den internationale tilknytning og forpligtelse selv er konjunkturel og
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_ forskellig*gradi'tilladerdeenkelte:na
politik på nationale' præmisser.-

Å

\

s

i
i

Når vi har karakteriseret tilknytningen til Komintern som en hæmsko, hæn-

ger det sammen mededet metodiske syn, at det er den danske virkelighed; der er r

udgangspunktet for analysen, og at Komintern i sine mange indgreb (tydeligst :
med det ,åbnebrev fra 1929) viste, at organisationens analytiske og politiske fore
måen ikke var på højde med dette krav. I stedet for at fremme kommunismen i '_

i

Danmark, kom Komintern derfor til at hæmme den. Hvis Michael Seidelin her-
,

efter vil fastholde sit synspunkt, må det altså føre til den konklusion, at enten

har vi ikke ret i at Komintern hæmmede' udviklingen (det kan vi så diskutere)
eller også består det specifikke ved kommunistisk internationalisme netop i at
være villig til at betale denne hæmnings pris. .

Jeg hælder imidlertid til den opfattelse, at når Michael Seidelin mener, at vo-

res opfattelse ikke fører ret langt på det videnskabelige plan, så skyldes det hans

antikommunismebegreb, som er videnskabeligt usensitivt. Man kan naturligvis i
diskutere vores resultaters holdbarhed, men næppe at vi faktisk forsøger at teg- “Å
ne billedet' af en specifik dansk kommunisme. '

.

I håb om et dokumenteret svar

og med venlig hilsen .
i

Morten Thing
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Redaktør Harald Jensenog ;de'radikale-'

7 en meningsudveksling med forretningsfører

Peter Knudsen i 1905

Ved Henning Grelle

På Socialdemokratiets partikongres i maj 1903 blev det besluttet at afbryde valgsamar-
bejdet med det regerende Venstrereformparti. Socialdemokratiet havde siden 1884 ind-

gåetvalgalliancer med Venstre med det bestemte formål at styrte Højre (fra 1895 allian-
oen mellem Højre og moderate Venstre) og få indført det parlamentariske demokrati.

For* ikke at splitte stemmerne enedes oppositionen ved valgene, der foregik i enkelt-

mandskredse, om at opstille og anbefale en bestemt kandidat. I Socialdemokratiet af-

gjordes opstillingeme suverænt af partiets hovedledelse, og valgalliancen blev i takt med
“

Socialdemokratiets vækst i 1890'erne mødt med stadig voldsommere kritik indenfor par-
tiet. Efter systemskiftet og Venstrereformpartiets regeringsovertagelse i 1901 var der ikke

mere politisk grundlag for en videreførelse af valgalliancen. Socialdemokratiet gik i op-

position mod en venstreregering, som bevidst gik i alliance med reaktionære elementer i

Landstinget, forøgede militærudgifterne og lagde op til en asocial sociallovgivning. Alli-

gevel stillede partiformand P. Knudsen på 1903-kongressen forslag til en resolution, der

nok kritiserede Venstres politik i skarpe vendinger, men lod spørgsmåletom en viderefø-

relse af valgalliancen stå åben.
Et forslag fra F.J. Borgbjerg og Harald Jensen om en afbrydelse af samarbejdet med

Venstre blev vedtaget, hvorimod et forslag fra venstrefløjen i partiet omkring Gerson

Trier ikke opnåede stor tilslutning. Venstrefløjens forslag udelukkede enhver »art af for-

bindelse eller samarbejde med andre partier...«.Det radikale centrum omkring Borg-

bjerg opfangede de kritiske røster blandt partiorganisationens tillidsmænd. Siden valget i
'

1898 havde partiledelsen været udsat for et stærkt pres fra utilfredse vælgerforeninger,
der ikke havde opnået ledelsens godkendelse til at opstille socialdemokrater og dermed

havde set sig tvunget til at anbefale sine medlemmer at stemme Venstre. Kongresbeslut-
ningen gav piads for flere opstillinger og den gav partiet mulighed for at få målt sin reelle

stemmeandel. Partiledelsens beføjelser til at indgå alliancer blev imidlertid først formelt

begrænset i 1906. ⁄

Det er vigtigtat understrege, at kongresbeslutningen i 1903 kun gjaldt spørgsmåletom

at samarbejde med et bestemt parti. Den var ikke udtryk for en principiel ændring i hold-

ningen til spørgsmålet om indgåelse af alliancer med progressive liberale partier med en'

demokratisk grundholdning. Partiet stod fortsat frit, hvis der opstod en ny politisk situa-

t'i'on. At man var forberedt på og ligefrem ønskede en sådan bekræftede P. Knudsen på 11.

Internationales kongres i 1904. Under taktikdebatten udtalte han bl.a. »Man kan tænke

sig et stærkt Socialdemokrati, men dog endnu et Mindretal, og et radikalt Parti, der vil

gennemføre en Del af Socialdemokratiets Fordringer, men kun kan gøre det ved støtte
i

fra Socialdemokratiet. Under saadanne Forhold kan det være rigtigt, at en eller flere So-

cialdemokrater indtræder i Regeringen, men som Partirepræsentanter, med et stærkt, fast

organiseret og samarbejdet Arbejderparti bag sig.«1
I den hjemlige politiske kamp arbejdede Socialdemokratiet bevidst på at splitte rege-

ringen. En splittelse af denne ville svække den samlede og tiltagende »antisocialisme«_og
danne grundlag for dannelsen af en ny progressiv alliancepartner. Ved en dygtig parla-
mentarisk aktion lykkedes det Borgbjerg og K.M. Klausen at bringe reformpartiets anti-
militaristiske fløj i opposition til regeringens krigsminister. Denne kom i konflikt med

partiet pga. en række militære dispositioner og måtte hermed tage sin afsked, dog ikke
uden at skabe regeringskrise som tak. Da LC. Christensen og tre andre ministre d. 5 janu-
ar 1905 også trådte tilbage blev ministeriet Deuntzer sprængt. De efterfølgende forhand-
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linger om regeringsdannelse gik i hårdknude pga. interne modsætningermellem fløjenei
reformpartiet. LC. Christensen ønskede at danne regering,,men 21 andre krævede en me-'

re demokratisk beslutningsproces for at sikre en regering med repræsentation af den pro:
gressive fløj i partiet. Som så ofte før i Venstres historie smuldrede de kritiske kræfter før
det afgørende slag. På partimødet blev de 21 folketingsmænd til 8, og I.C.- Christensen
kunne danne sin flertalsregering d. 14 januar. De resterende 8 forblev i partiet, men giki
opposition til regeringen og blev som forventet ekskluderet d. 26. januar. Disse otte ñk

følgeskab af 4 andre, og sammen dannede de det ny parti »Folketingets Venstre«, som

inden for kort tid kom til at bestå af ialt 15 folketingsmænd.
I

I Social-Demokraten for 13. jan. 1905 blev de 8 venstremænd karakteriseret som »spi-
ren til et nyt radikalt Parti«, og dannelsen af Folketingets Venstre blev noteret med til-
fredshed. Socialdemokratiet havde opnået regeringens sprængning, og kunne »spiren«
vokse til en plante, så var mulighederne for en fremtidig reformpolitik rykket nogle
skridt nærmere. Det foreløbige mål blev nu at holde liv i det ny parti, så det ikke faldt

tilbage i reformpartiet. Dette kunne bedst opnås ved at undlade at placeresig selv i for-
hold til det ny parti og ved at undgå offentlig polemik med det. I Social-Demokraten
manglede derfor ikke tilkendegivelser af de to partiers fælles indsats mod regeringen, og
det skortede heller ikke på at fremhæve socialdemokrater, der på møder havde udtalt sig
positivt om et samarbejde med et ny Venstre på et social-radikalt grundlagz. .

i

'

»Demokratens« redaktør, folketingsmedlem Harald Jensen var af en helt anden opfat-
telse af det ny parti og Socialdemokratiets stilling til det. I februar indledte han en vold-
som kritik af de udtrådte folketingsmænd, som langt fra ikraft af deres fortid i regerings-
partiet, ikraft af deres handlinger og afstemninger, som ofte havde været en hån mod

arbejderklassen, efter .hans mening kunne tages som ægte demokrater. Regeringspartiets
sprængning var et resultat af en intern strid, ikke om principper, men om magten. Idet ny
parti var der både duer og høge, og selv den bedste analyse ville ikke kunne udvise for-
skelle på det ny parti og regeringspartiet - kun ligheder. I Harald Jensens saftige sprog
hed det:

»Klumpen« døbte man i sin Tid Regeringspartiet. Det var egentlig et betegnende
Navn. Som en Klump hang Venstre sammen i godt som i ondt og overfor Socialde-
mokratiet navnlig i det onde. Tung og uhandleligt som en Klump var Regeringspar-
tiet i dansk Politik. Kold og ufølsom som en Klump var Regeringspartiet overfor det'
sociale Spørgsmål. Man kunne stikke dets eget Programs spidse Naale i Klumpens
kød, piske den med dens egne givne Løfter og fordums Standpunkter. Den var og
blev »Klumpen«: Ubevægelig. UføIsom.

“

Saa revnede den en skøn Dag i Begyndelsen af dette Aar. Der gik, til omverdenens .

'

Forbavselse, en lille Stump af den. Stumpen kaldte sig »Folketingets Venstre«. Et
Navn skulle den jo have, om ikke andet saa for at givesig et Særkende og pointere, at

det var en Nydannelsei dansk Politik. Der maatte dog skabes nogen Forskel thi der
er jo Folk, der mener, at Klumpen OgStumpen er to Stykkker af den samme gamle.
sejge Centrifugeost, som nu i adskillige Aar daglig har været serveret os paa vort

politiske Smørrebrød.«3

Harald Jensen måtte derfor konkludere: Socialdemokratiet for sig, Venstre for sig,
Venstre var regeringsparti og Socialdemokratiet eneste oppositionsparti.

›

På Socialdemokratiets hovedbestyrelsesmøde d. 7. maj udsendtes et enstemmigt ved-

taget manifest, men forinden havde Harald Jensen på mødet været udsat for hård kritik
for sine artikler (se brev 1)'. Harald Jensen blev forsynet med mundkurv og efter d. 7. maj
fulgte »Demokraten« hovedorganets synspunkter.

I slutningen af maj indtraf en for Socialdemokratiet afgørende ny politisk situation,
nemlig dannelsen' af Det radikale Venstre. Dette parti var en bevægelse på landsplan og
ikke kun en samling af rigsdagsmænd. Det havde et folkeligt demokratisk grundlag, en

partiorganisation og et partiprogram, som ikke udviste store afvigelser fra Socialdemo-
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i 'kratiets arbejdsprogram.Det radikale programvar ikke socialistisk;mendets krav om
'antimilitarisme og sociale reformer skabte grundlag for et samarbejde med Soçialdemon
kratiet. Social-Demokraten kunne da også d. 25. maj konstatere følgende:

-

'

»Dermaa, hvis Det radikale venstre gør Alvor af sit Program, blive jævnligt Samar-

bejde paa Rigsdagen og - hvor Forholdene gør det formaalstjenligt for begge Parter -

ogsaa ved Valgene, saalænge vi har den nuværende Valgordning.«

I nedenstående brevveksling diskuteres ikke spørgsmålet for eller imod en alliance

med de Radikale, men brevenes indhold og de heri omtalte begivenheder giver anledning
overvejelser herom.

Partiledelsen og P. Knudsen havde pustet til gløden i Venstre og resultatet var blevet

efter hensigten: man havde medvirket til at stable et radikalt parti på benene, som både

,kunne være alliancepartner ved folketingsvalg og i det politiske arbejde. Den afgørende
v

forskel til tidligere alliancer med Venstre var, at der bejledes til et politisk samarbejde,
der rakte ud over valgalliancer. Der var derfor tale om en strategisk nyorientering i Soci-

aldemokratiet - en nyorientering, der indebar en arbejdsdeling mellem størstedelen af

den agragre småborgerskab og arbejderklassens. Den senere valgalliance, som blev aftalt

inden den socialdemokratiske kongres i 1906, skulle ikke kun styrke den fortsatte kamp
med regeringen, men også sikre muligheden for et almindeligt politisk' samarbejde.

Afslutningsvis er det værd at mærke sig brevvekslingens specielle sprogbrug. Den af-

sluttes tilsyneladende i enighed, men det skyldes en (bevidst) sammenblanding af, hvad

. man kan kalde taktisk og reel kritik. P. Knudsens kritik af de Radikale er taktisk betonet
- han måtte nødvendigvis fremhæve forskelle og lægge afstand til et parti, der krævede en

reformpolitik som Socialdemokratiet- mens Harald Jensen både før og efter det radikale

partis dannelse anså partidannelsen som overflødig og ugunstig for det socialdemokrati-

_; , ske partis fortsatte fremgang (jvf. sidste afsnit af H.J.'s 2. brev.).
'

De to breve fra Harald Jensen findes i P. Knudsens arkiv, ABA. P. Knudsens brev til
v

34 Harald Jensen, i Demokratens arkiv, Erhvervsarkivet. Sidstnævnte taktes for udlån.

Brevene er skrevet ud nøjagtig som originalerne, dvs. med datidens ortografi og perso-

nernes stavemåde og tegnsætning.
'

Harald Jensen til P. Knudsen d. 27. maj- 1905

Hr. Forretningsfører P. Knudsen

Paa sidste Hovedbestyrelsesmøde blev der fra mange Sider rettet stærke Anker

imod mig, fordi jeg i nogle Artikleri »Demokraten« og andet Steds havde udtalt

mig om de til »Folketingets Venstre« hørende Folketingsmænd paa en Maade,
der lagde det ny Parti Hindringer i Vejen, ikke flatterede de ovennævnte Folke-

tingsmænd og gav Alberti og de albertinske Blade Lejlighed til at angribe dem.

Saavidt jeg forstod var Stemningen paa Hovedbestyrelsesmødet for, at vor Jo-

- urnalistik ikke burde gaa i den Retning. ,

Derefter har jeg bøjetmig idetjeg erkender, at der bør være det enkelte Parti-

medlems Pligt at bøje sig for, Stemningen blandt Flertallet og jeg har senere søgt

L
at komme i Overensstemmelse med Flertallet skønt det i meget strider mod min

'

personlige Opfattelse. Derfor har det undret mig i høj Grad at se, at' »Socialr

Demokraten« efter Hovedbestyrelsesmødet fortsætter i samme Aand, som jeg i

Februar Maaned begyndte med. At Alberti og hans Presse benytter og maatte

forudses at ville benytte »Social-Demokratens« Artikler paa samme maade,
som den i sin Tid benyttede mine, antager jeg, at man efter de indvundne Erfa-
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ringerhar forudset og medregnet.Det er Vel derfor ret overflødigt
ger et Expl. af »Dannebrog«som et b1.fl. Exempler.
Jeg har af den »Tendens«, der gaar igennem »Soc.-Dem's« Artiklerfaaet den,

Opfattelse, at der siden Hovedbestyrelsesmødet maa være »sket noget«, der gi- ⁄

ver »Sacial-Demokratens« Ledere Ret til selv at gøre den samme Gerning og
foretage de samme Handlinger, sbm de i saa høj Grad bebrejdede mig og under

den F orudsætning har jeg optaget nævnte Artikler i »Demokraten«, idet jeg dog
'

har strøget, hvad jeg syntes absolut stod i Modstrid med Hovedbestyrelsens Stem-
ning 101ket af Dig og Borgbjerg. Men for vor fremtidige Taktiks Skyld og for at vi A

ikke skal være henviste til udelukkende at aftrykke efter »Social-Demokraten«,
men være i Stand til selv ogsaa at skrive om den Sag, beder jeg Dig venligst hur-
tigst muligt at-meddele mig, hvad der er sket-indenfor Partiet, der berettiger til at

tage en anden Stilling til de udtraadte Folketingsmænd og den ene fløj af Ven-

stre, end den som Flertallet i Hovedbestyrelsen syntes at finde rigtig.

Med soc. Hilsen

Harald Jensen

P. Knudsen til Harald Jensen d 30. juni 1905

Hr. Folketingsmand Harald Jensen

Naar jeg, foruden mine øvrigepartimæSsigeog kommunale Forretninger, tillige
har faaet det Hverv at redigere »Social-Demokraten«, da er det en Selvfølge,at

›

deringen Tid bliver tilovers, men at der snarere mangler en del Tid, der da saa- .

vidt muligt maa skaffes paa Bekostning af nødvendig Hvile osv. Jeg har derfor
ikke kunnet svare det Brev, Du sendte mig den 27. Maj, og jeg har haft saa meget
vanskeligere derved, som jeg ikke kan meddele Dig noget, som Du ikke med en

nogenlunde grundig Eftertanke maa kunne sige Dig selv. Du spørger hvad der
er sket indenfor Partiet, der berettiger til at tage en anden Stilling til de udtraad-
te Folketingsmænd og den ene Fløj af Venstre end den, som Flertallet i Hoved-
bestyrelsen syntes at finde rigtig. Svaret herpaa kan kun være dette, at en saadan

Stilling har »Social-Demokraten« ikke indtaget hvoraf altsaa følger, at heller ik-
ke indenfor Partiet er »sket noget«, der har kunnet foranledige en saadan Stil-

ling. Det, der er sket siden Hovedbestyrelsesmødet, er, at det radikale Venstre
holdt sit Delegeretmøde i Odense, dannede et særskilt Parti i Befolkningen og
vedtog et Program. En saadan Begivenhed maa vi selvfølgelig stille os i Forhold

til, og da Programmet indeholder Ting, som vi kan tage til Indtægt, Ting som vi

kan støtte, Ting, som vi helt eller delvis kan billige, saa følger deraf, at vi maa

fremhæve dette. Men vi skal ligesaa selvfølgelig ikke gaa op i det nye Parti, men

_

tværtimod markere Forskellen mellem det og os, betone Afstanden. Det er det

,vi har gjort, og det er ganske i Overensstemmelse med Hovedbestyrelsens Be-

slutning. At saa et Modstanderblad river nogle Sætninger ud af deres Sammen-

hæng og følgelig ud af deres Mening, da er dette naturligvis noget, vi ikke kan

forhindre. Men selv disse løsrevne Sætninger har jo ikke den Karakter, som Du i

dit Brev tillægger dem. Var der ikke sagt andet om de Paagældende, saa havde
der næppe været Anledning for Hovedbestyrelsen til at beskæftigesig dermed.
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Jeg havde troet, atDu har maattet sige Dig'selv dette, og ved at tænkenærme-
re over Sagen vil Du ogsaa nok komme til dette Resultat. Jeg selv personlig kan

kun anse det Brev, jeg her skriver, som ret overflødigt, men da jeg nu har noget
"

i

mere Tid 'til min Raadighed end tidligere har jeg ikke villet undlade at sende det.

Med 500. Hilsen

P. Knudsen

Harald Jensen til P. Knudsen d. 5. juli 1905

Hr. Folketingsmand P. Knudsen

Gamle Ven
'

« -

Dit Brev har 'glædetmig ganske usigeligt, thi jeg vidste jo nok, at netop saaledes,
som Du fremsætter Dine Tanker i Dit Brev til mig, maatte Du tænke. For saa

vidt har Du ganske ret i, at Brevet egentligt var overflødigt. Men det glæder mig
alligevel at se sort paa hvidt for, at vore Tanker ere ganske lige, løbende med

Hensyn til Socialdemokratiets Politik, hvad de forøvrigt altid har vist sig at være

i de mange Aar, vi har arbejdet sammen.

Du skriver, at vi selvfølgelig ikke maa gaa op i det nye Parti, men tværtimod
'

markere Forskellen. betone Afstanden mellem det og os. Det er jo netop dette,
som jeg gjorde, dengang da »Folketingets Venstre« blev dannet og som jeg siden

har bestræbt mig for at klargøre for mine Partifæller og kun dette. Allerede i

Januar syntes jeg at spore en vis Tendens til at tage de af Venstre udtraadte Fol-

_ ketingsmændtil os som vore egne, byde dem' som kære Gæsteri Huset, lægge
disse Gøgeunger i vor socialdemokratiske Rede for at de kunne fede og brede sig
paa vor Bekostning. Jeg tog mig da for, trods jeg vidste jeg ville faa Modstand,
at berede en altfor intim Forbindelse Vanskeligheder, saaledes at Spørgsmaalet
holdtes aabent til Tiden havde bragt en Løsning. Jeg søgte at naa dette Maal

derved, at jeg med Kendsgeminger paaviste, at de udtraadte Venstremænd som
Demokrater personlig ikke var bedre end de andre og jeg beviste dette af deres

Handlinger og Afstemninger, endogsaa af Afstemninger, der var foregaaet efter

»Folketingets Venstres« Dannelse. Jeg paaviste i vor høj Grad de var kompro-
miterede og at kun Personlig Ærgerighed og Jalousi nu var Aarsag til Spræng-

ningen af ,hvilken Grund vi ikke burde tage os denne Sag varmere end nødven-

dig. Jeg søgte kort sagt at markere Forskellen, betone Afstanden mellem Social-

demokratiet og de Personer, der udgjorde Partiet »Folketingets Venstre«.

Denne min Bestræbelse maa altsaa i nogen Grad være bleven misforstaaet af

Dig og flere, og det er ikke paa Hovedbestyrelsesmødet lykkedes at jævne Mis-

forstaaelsen. Min Stilling var jo kun paa det' Tidspunkt taget til »Folketingets
Venstre« og ikke til noget Parti der ikke var skabt. Eller rettere kun til Folke-

tingsgruppen. Naar altsaa »Social-Demokraten« nu efter Hovedbestyrelsesmøá
det siger det samme om disse politiske Personer, som jeg har sagt før Hovedbe-

styrelsesmødet,nemlig at de var stærkt kompromiterede ved deres Fortid, og at

Sprængningen kun skyldtes deres personlige politiske Intriger osv., saa er vi jo
ganske enige i BedømmeISen af disse Mænds politiske Karakter og som Følge

80



'deraf ganske enige om at holde dissePersoner s'aa langtfraos, at viikke kompro-;i'
miteres som Socialdemokrater ved Intim Omgang med dem.»
Og dette saa meget mere, som baade Du i »Social-Demokratenå og jeg i »Demo-

kraten«, har udtalt vor store Tilfredshed med, at det ny Parti »Det radikale Ven-

stre«, ved sin dannelse ignorerede og tilsidesatte dem paa en ret føleligMaade”.
Naar disse Tanker nu har fundet sit klare og tydelige Udtryk i »Social-

Demokraten«, medens Du ledede Bladet -

og virkeligt ikke i løsrevne Sætninger,
men i fuldt afsluttede Tankeperioder -

og naar Du i Dit Brev til mig fuldt ud,
bifalder dette, saa har jeg kun Grund til at være Glad over, at den-Misforstaael-

se, der synes at have være mellem os, nu er ganske og fuldstændig! hævet.
Thi vor Stilling til det ny Parti, »Det radikale Venstre«, giver sig jo nok med

Tiden. Blot dette Parti havde fulgt den samme Fremgangsmaade som os, nemlig
den at skyde de udtraadte Venstrefolketingsmænd helt tilside som altfor kom-

promiterede til at virkelige Demokrater kunne have noget med dem at gøre, blot
det ikke senere hen havde tilladt disse Personer at være saa fremtrædende iAgi-
tationen, blot det ny Parti havde rejst sig før Sprængningen og aldeles uafhængig
af disse Herrer, saa ville Stillingen være langt klarere for vore Partifæller og det
ville være lettere for os at gøre dem den politiske Situation, saaledes som vi op-
fatter den, forstaaelig.

Med 500. Hilsen

Din

Harald Jensen

Noter

1. P. Knudsens tale på ll. Internationales kongres iAmsterdam, 1904, her citeret fra Lise Togeby:
Var de så røde? s. 51-52. Når Knudsen understreger partirepræsentanter, så skyldtes det, at

man tog afstand fra, at uafhængige socialister kunne indtræde i en borgerlig regering. Det var

sket i Frankrig, da Alexandre Millerand, som var uafhængig socialist, i 1899 var indtrådt i'en .

borgerlig regering. '

2. F.eks. Social-Demokraten 4. april, 15. april og 19. april 1905.

3. »Striden i Venstre og Socialdemokratiet« i Demokraten nr. 47, 1905. Artikel med samme titel i
nr. 58.

”

4. Forhandlingsprotokollenfor Socialdemokratisk Forbund giver ikke oplysning om kritikken
af Harald Jensen. Den socialdemokratiske Gruppes forhandlingsprotokol giver heller ingen
oplysninger. Forholdet til Folketingets Venstre er i foråret 1905 på dagsorden flere gange, men

udsættes.

5. Denne nyorientering indebar ikke, at Socialdemokratietopgav arbejderklassens'langsigtede
› interesser. Det blev understreget, at alliancen måtte ophøre på et tidspunkt.Derimodblev en

reformpolitiks muligheder vurderet som bedst opnåelig i samarbejde med det radikale parti.

6. Folketingsmændene fra Folketingets Venstre blev ikke repræsenteret i Det radikale Venstres

ledelse. Det stiftende delegeretmøde udtalte dog sin tilslutning til F.V., som overværede mø-
A

det. Der var derfor ikke tvivl om, at F.V. skulle være det radikale partis repræsentanter på
Rigsdagen.
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ANMELDELSER

› Arbeiterpolitik. November 1948 - Juli 1950. Mit einer Einleitung der Gruppe Arbeiterpoli-
tik, Gesellschaft zur Förderung des Studiums der Arbeiterbewegung,Bremen 1979/1981,
XXXII, 400s., DM 15.-. ›

'

Den tyske efterkrigshistorie har været meget ukendt, ja nærmest fortrængt, og der er op-
_ stået mangeunderlige myter. I de senere år - bl.a: i forbindelse med 25- hhv. 30-års jubilæ-

erne for oprettelsen af forbundsrepublikken og DDR i 1949 - er der kommet en de] rele-

vant litteratur. Men stadigvæk er der meget udenomssnak. Det væsentligste er her nok, at

befrielsen for naziregimet for langt de fleste tyskere ikke blev en befrielse, men blev afløst

af en besættelse af fremmede militærmagter. Det er heller ikke så underligt, når man tager
i betragtning, at der faktisk var foregået en rigtig krig i verden uden for Danmark.

Men tager man den allierede propaganda i betragtning, nemlig at nu skulle der via

»reeducation« skabes et demokratisk Tyskland, så er den af besættelsesmagterneførte

politik næppe i overensstemmelse med propagandaen. Det er jo også så sjældent. Men

denne propaganda har fået en betydelig indflydelse på opfattelsen af udviklingen i de to

tyske stater. Det centrale punkt herved er, at tyskerne ikke fik lov til selvbestemmelse: det

ville nemlig - som massestemningen var - have ført til et opgør med nazismen og kapita-.
lismen. Det viser bl.a. en folkeafstemning i Hessen i 1947, hvor 77% af befolkningen gik

'

ind for en nationalisering af basisindustrien. Der er også andre beviser for dette. I det

væsentlige var det også dette, der skete i det senere DDR - men pga. andre omstændighe-
der var det også her en politik, der vendte sig mod befolkningens selvstændige aktivitet.

Nok om det.
'

.

Imidlertid knustes de rester af arbejderbevægelsen,der havde oplevet nazismen og for-

søgte at videreudvikle en politik for Tyskland i årene op til ca. 1953. Selvfølgelig består
SPD og fagbevægelsen også i dag, og vil formentlig bestå i lang tid endnu og med mellem-

rum forny sig. Men det er en bevægelse, der er forskellig fra Weimar-tidens reformistiske

arbejderbevægelse. I de samme år isolerede KPD sig selv i forbundsrepublikken, og for-

buddet i 1955 ramte kun et skelet.

Disse probl/emeranalyseredes samtidigt ien del tidsskrifter: et af disse er det her omtal-

te »Arbeiterpolitik«, der adskilte sig fra alle andre, ved ikke at have været licenseret, dvs.

ikke havde besættelsesinagternestilladelse til at udkomme - det var med andre ord et

illegalt tidsskrift. Først fra 1950 blev licenseringstvangen ophævet. I perioden 1945/46 -

1948 fremstillede gruppen - det var på en måde efterfølgerne for KFD-Q (»brandlerianer-
ne«) - forskelligt illegalt duplikeret materiale. Det planlægges, at udgive forløbeme og

efterfølgerne for det nu genoptrykte bind.
'

Bladet var et lille månedsblad, i 1950 var det dog gået over til at udkomme hver 14. dag.
Fordelen ved et så lille blad er, at man idag på meget koncentreret plads får et væld af

oplysninger set fra et arbejderstandpunkt. Ikke alle analyser eller den praksis, som var

følgen af analysen, har vist sig at være korrekt (om organisationen iøvrigt se Klaus Peter

Wittemann: Kommunistische Politik i'n Westdeutschland nach 1945. Der Ansatz der

Gruppe Arbeiterpolitik. Darstellung ihrer grundlegenden Auffassungen und ihrer Ent-

wicklung zwischen 1945 und 1952, SOAK-Verlag, Hannover 1977). Men gruppen kunne
enkelte steder understøtte arbejdernes kamp og lede den mod f.eks. demontagepolitik-
ken og således få væsentligindflydelse. Og det har en umiddelbar fascination at læse disse
artikler og dermed få indtryk af, hvad der virkelig var relevant i samtiden ud fra et marx-

istisk synspunkt. Det er forøvrigt betegnende, at organisationens emigrerede medlem-

mer i lighed med mange andre politiske .emigranter fra tiden 1933-1945 ikke fik lov til at

komme tilbage til Tyskland før 1949/50 (nogle af dem vendte illegalt tilbage) - besættel-

sesmagterne havde ingen interesse i at revolutionære skulle kunne arbejde i Tyskland. ›

Selvom gruppen og bladet ikke fik stor betydning, så er bladet alligevel meget læsevær-

digt, og det er glædeligt,at det nu er genoptrykt til en så rimelig pris. Det er en god indfø-
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ring i tyskarbejderbevægelsesudvikling og tysk historiei det hele taget i denneperiode. ›

'

Genoptrykket .er fbrsynet med en indholdsfortegnelse til samtlige numre.
-

.

i

_ Gerd Callese

Arbejderliv - 8 arbejdere fortæller, redigeret af Jørgen Burehardt og Poul V. Nielsen - Arbej-
dereindringer 1 - SOC, København 1981, 144 d. , kr. 61.- V

I

Vi lærte at arbejde. Arbejderklassens lokalhistorie: 23 arbejdere fortæller fra sit liv og sin by.
\

Indledning og redigering af Jørgen Burchardt - Arbejdererindringer 2 - SOC, København

1981, 128 s. , kr.72.-
- Willy Christiansen: Min barndom og læretid som smed - Arbejdererindringer 3 - SOC, Kø-"

benhavn 1981, 72 s. , kr. 27.-

De 3 omtalte bøger indeholder, erindringer, der stammer fra projektet »Arbejdererind-
'

ringer, Køge« fra 1980. _

Uden tvivl er disse erindringer bidrag til belysning af arbejderklassen selvforståelse,
men de forskellige interviews og erindringer fremtræder her i mere eller mindre redigeret
form, der gør det umuligt at gennemskue, hvad der er redaktionens ord, og hvad der er

beretterens egen fortælling. .

_

i'

I de to bøger »Arbejderliv« og »Min barndom og læretid som smed« er det personer i
kød blod vi lærer at kende, mens den tredje »Vi lærte at arbejde« har valgt at lade beret-

terne være anonyme. Den sidste bog kommer dermed tilat fremtræde, som om de citere-'
de beretninger er typiske for udviklingen i Køge.

To forhold skal fremhæves her.

For det første har alle udgivelserne indbygget en ahistorisk tendens. Der skelnes ikke

tilstrækkeligt mellem de forskellige perioders problemer. Dette er selvfølgelig indbygget i

selve erindringsformen, men for de redigerede bøger -

og da især den, der udgiver sig for
at være en slags byhistorie for Køge - er det katastrofalt. I stedet for at være arbejderklas-
sens lokalhistorie bliver beretningerne derimod til arbejderklassens lokalnostalgi på godt
og ondt: Så hyggeligt eller så forfærdeligt var arbejdslivet eller de hjemlige forhold »i

gamle dage«. -

Det andet forhold er den påfaldende mangel på politik. Meget tyder på, at projektet
har undladt at komme ind på dette. I »Vi lærte at arbejde« ses dette bl.a. af kapitelindde-
lingen, hvor »Fritid og politik« sættes i samme bås, og hvor kapitlet med denne titel så

iøvrigt dårligt handler om politik.
_

'

-

Hvis arbejderklassens forhold til arbejderbevægelsen har ligget så langt tilbage i be

vidstheden, så ville Køge ikke idag se udsom 'den gør! Som læser må man i hvert fald stille

sig stærkt tvivlende overfor beretternes repræsentativitet. _

Alt i alt viser de tre bøger, at den metode, der har været brugt ved indsamlingen af

erindringer ikke slår til. Der må en mere aktiv indsats til fra projektdeltageme, hvis man

skal få væsentlige oplysninger frem. Det er ikke nok kun at tage folk på ordet. Det skal
man også, men man skal også følge det op. Og til den ende er det vigtigt at have nogle,
ideer om, hvad man vil have frem. Selvom flere af beretningerne her er underholdende

læsning, er der ikke meget, der tyder på, at redaktørerne har haft noget sigte med udgivel-
sen. Det havde været bedre med lidt grundigere undersøgelser,selvom prisen havde været

at erindringernemåtte samle støv i nogle år før offentliggørelsen.
'

'

Flemming Damquist Olsen

I Arbejdernes Rusland. Kobbersmed Niels Johnsens Moskva-rejser til Kominternog Prolin-
tern 1921 og 1922. Dagbøger og biografi'. Ved Morten Thing og Henning Grelle - SFAH

skriftserie nr. 12 - SFAH, København 1981, 87 s., kr. 60.- (medlemspris 42.-)
Denne lille udgivelse er såmænd interessant men desværre tillige forfærdeligt frustreren-
de for læseren. Udgiverne har åbenbart villet en masse forskelligeting med den, men har

tilsyneladende ikke villet ofre den tid og plads, det havde krævet at opfylde de mangfoldi-
ge intentioner.

Hovedformålet med udgivelsen synes at være et ønskeom at give læseren et indtryk af,
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“
'

'

. hvorledes den klassebevidste arbejdender var både fagligt og politisk aktiv, oplevede
»Arbejdernes Rusland« i de bevægede år efter Revolutionen, en tid hvor om ikke Ver-

.i
densrevolutionen så i det mindste den europæiske, socialistiske revolution stadig var på

'

*tapetetTil den ende udgiver man så de åbenbart ret private og derfor meget »indforståe-

de« dagbogsnotater, so'mkobbersmed Niels Johnsen nedskrev på sine to rejser til Mos-

kva, dels som dansk delegeret til Kominterns kongres i sommeren 1921 og som'delegeret
til den 1. kongres i Profmtem, den kommunistiske faglige Internationale, dels som

› lgeneralrådsmøde-delegereti Profmtern jan.-febr. 1922. Havde udgiverne nu koncentre-

'yret sig om denne intention, kunne de med fordel have inkluderet de i noterne (s. 57) nævn-
te artikler, som NJ. sendte hjem til Arbejderbladet. Disse artikler, som jo var rettet mod

en bredere offentlighed og derfor formentlig ikke er så summariske, ville have givet læse-
ren et forhåbentligt langt tydeligere billede af, hvad NJ. havde set og oplevet.

Udgivelsens næste formål er tydeligvis at give den ikke sagkyndige læser et indtryk af

de begivenheder, der udspillede sig på den internationale kommunistiske scene i forbin-

delse med bl.a. de ikke stedfundne tyske og italienske revolutioner. Man får i Morten
2 Things indledning nogle forjættende strejflys ind over disse teoretisk og praktisk tilsyne-

ladende meget dramatiske begivenheder, men så heller ikke mere - tungen ud af vinduet.

Næste punkt på udgivernes dagsorden har så været at ville fortælle om de konflikter,
“dereksisterede indenfor den danske venstrefløj på den tid hvor N.J. foruden at deltage i

».'.. møder, møder, møder ...« går på museum, til ballet og i Operaen i Moskva. Desværre -

men det ligger måske i selve konflikternes natur - går det aldrig op for i hvert fald nærvæ-

rende læser, hvad det egentlig var Christensen-folkene og Hellberg-folkene var så drø-

nende uenige om. Hvis det er gået op for N.J. ovre i Moskva, såbetror han det ikke til sin

dagbog, og hvis Morten Thing har haft alle brikkerne til puslespillet, udleverer han dem

ikke til den konfuse læser.
'

Udgiveren har altså haft (mindst) tre ambitiøse mål, og det siger næsten sig selv, at de

ikke kan opfyldes på sølle 87 5. At udgivelsen så herudover er behæftet med en del teknis-

ke fejl og mangler såsom et noteapparat uden notetegn, en personliste så barberet, at den

i virkeligheden rejser flere spørgsmål end den besvarer og masser af trykfejl - til disse

hører næppe Morten Things gentagne omtale af Leghorn-kongressen; ganske vist breder

anglicismerne sig i dansk, men Livorno hedder da vist stadig Livorno - bestyrker bare det

indtryk af udgivermæssig hastværk, man i forvejen sidder med.

Når alle disse indvendinger er rejst, skal det selvfølgelig også siges, at udgivelsen giver

anledning til en del interessante overvejelser. For eksempeler det interessant at fornem-

me den umiddelbare begejstring NJ. føler ved at komme til det revolutionære Rusland

om sommeren, der så næsten umærkeligt glider over i en mere desillusioneret skepsis den
'

følgende vinter. Morten Things indledning giver.også et igrunden meget interessant ind-

tryk af, hvor relativt fredeligt klassekampen forløb i Danmark, selv når det gik hedest til

som under 1. Verdenskrigs militærnægterbevægelse, Stormen på Børsen og de arbejds-
løses konfrontation med politi og militær. Man kommer uvægerligt til at tænke på dels

› den udenlandske samtids dels nutidens ulige mere groft brutale og raffineret grusomme

undertrykkelsesmetoder.
NLJ. snusfornuftige, usentimentale kommentarer til sine oplevelser bidrager i høj grad

til at bogen trods sine åbenlyse skavanker nok er værd at læse og desuden har den udpræ-

gede - men næppe tilsigtede virkning - at man som læser får skærpetappetitten, dels på
andre autentiske samtidsskildringer, men ogsåpå en mere detailleret og dybtgående op-

fyldelse af bogens øvrige ambitiøse intentioner.
Lena Fluger

Autorenkollektiv: »ProjektTextbuch«, Geschichte der dänischen Gewerkschaftsbewegung,
del 1: Gerhard Mette: Die Vorgeschichteder Gewerksehaftsgründungen,Eget forlag, Vest-

'

berlin 1981.

Det er altidpositivt, når der viser sig interesse for dansk arbejderbevægelseshistorie uden

for landets grænser. Interessen for dansk arbejderbevægelses historie i Vesttyskland og
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Vestberlin er dog ikke større end at »Projekt Textbuch« ernødsaget til at komme på eget
-

forlag. Imidlertid undervises på Fre'ie Universität Westberlin i faget Skandinavistik, og
det er først og fremmest manglen på tysksproget materiale om dansk arbejderbevægelse,
som har sat projektet igang. Foruden at bidrage til almen socialismehistorie er det også
projektets mål at yde et bidrag til arbejderbevægelsen - dets motto er »Aus der Geschich-
te lernen« - også af andres historie. .

7 “

Bogen skal i sin helhed omfatte såvel forhistorien til dansk arbejderbevægelse, som
_

anmeldes her, samt 'bevægelsens udvikling frem til ca. 1914 -

og en kildesamling til perio-
den. Hvert enkelt afsnit er forsynet med annoterede litteraturforslag til videre studier -

inddelt i primær- og sekundær litteratur. ›

Forfatterne indleder med en teoretisk bestemmelse af fagforeningsmæssig organise-
ring, set -ikke som den enkeltes' umiddelbare refleks men som reSultatet af opsamlede og

forarbejdede erfaringer, nødvendiggjort dels af arbejdernes indbyrdes konkurrence om

arbejdet - dels, og dette betones særligt, af kampen mod kapitalisten om arbejdsdagens
længde (Udtrykket »arbejdsgiver« undgås konsekvent -

og noterne giver et par beske be-

mærkninger fra Arnold Zweig og Engels om denne stillen sproget på hovedet).
Derefter falder bogen i to hovedafsnit: l. Forhistorie, landboreformernes historie og

resultater, og 2. 1785-1871: a) Politisk og økonomisk historie, b) den førsocialistiskear-

bejderbevægelse.
Fremstillingen begynder med en beskrivelse af udviklingen i det 18. århundrede - styr-

kelsen af de feudale godsejere som en følge af agrarkrisen i århundredets første trediedel -

stavnsbåndets indførelse for at forhindre arbejdskraftens flugt efter vornedskabets ,op-
hævelse 1702 (I betragtning af bogens øvrige præcision mht. begreber havde en note om

betydningen af vornedskab overfor livegenskab her været på sin plads). Herefter belyses
baggrunden for, at man blot et halvt århundrede efter havde brug for en mobilitet af

arbejdskraften, som var uforenelig med stavnsbåndet. ,

Forfatterne lægger stor vægt på landboreformernes resultat som banebrydende i ud-

viklingen af det kapitalistiske samfunds klasser. Specielt behandles den hurtige overgang
til selvejendom i landbruget og den bl.a. herigennem udviklede kapitalistiske produk-
tionsmoral.

'

\

Det følgende er en udførlig beskrivelse af denrpolitiske, økonomiske udvikling, samt
7

det nationale spørgsmål, konsekvenserne for den begyndende industri, håndværk og
landbrug, samt for klassestrukturen i landet. Teksten er suppleret med tabeller. Samtidig
sættes den danske udvikling ind i international sammenhæng. v

Fremstillingens force er, at udviklingen vises som et forløb, hvor sammenhængen mellem
og årsagerne til de forskellige begivenheder anskueliggøres, så man forstår udviklingen.
Et eksempel på dette er beskrivelsen af bondebevægelsens samarbejde med de liberale
(som i andre oversigtsfremstillinger fremstår noget uforståeligtog løsrevetl).Kongens og
storgodsejernes samarbejde og den elitære repræsentation i stænderforsamlingerne som

efter 1834 gav 2,5% af befolkningen valgret, gjorde, at godsejernes rettigheder på en ræk-
ke områder udvidedes overfor fæstebønderne, kulminerende med bondecirkulæret af
1845 som forbød forsamlingsfrihed, formelig tvang bønderne til samarbejde med de libe-
rale, /

Udviklingen frem til 1870'erne betød et udbygget transportnet og produktionsforbe-
dringer såvel i landbrug som industri -

og 1970 er det kapitalistiske samfunds klasser
fuldt udviklet (I en note fastslås her, at småborgerskabet såvel som andre klasser define-
res udfra forholdet til produktionsmidlerne - og ikke udfra personlige relationer, som

bl.a. »Klassestrukturen i Danmark« gør det 2).
' Å

Alt i alt en vel koncentreret, og uhyre velunderbygget fremstilling som er bygget på et

stort og alsidigt forarbejde. Noterne supplerer teksten godt med 1) teoretisk placering af
enkelte detaljer, 2) empiriske deltajer, som ikke er direkte nødvendige for hovedteksten

og 3) forfatternes egne kommentarer til andre fremstillinger.
Afsnittet om den-førsocialistiske arbejderbevægelse er forholdsvis kort -

og lever efter
min mening ikke helt op til forventningerne. Det kommer ind på alle de væsentligste ar-
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x bejdskonflikter og -organiSer'ingerfra_ den legendariske tømrerstrejke 1794, og er en

glimrende oversigt. Men det er langt mere opremsende end det tidligere, og store dele ,

ligger meget tæt op ad Marstrand3. Noteapparatet har også'her mistet den supplerende
funktion, det havde i det foregående, f.eks. er hele Frederik Dreiers holdning og indfly-
delse henvist til noten. Det burde enten udelades eller medtages i den samlede fremstil-

ling. Et afsnit om ñlantropiske organisationer og inddeling af disse i »antroposophi-
sche und herrschaftsrationale Organisierungen« mangler enten en ,udbygning af tekst eller

noter med eksempler og definition for at opnå samme forståelsesgrad som resten af bog-
en. _

Med 'Ibsen/Jørgensen' siges, at disse organiseringers betydning ligger i, at de tydelig-
gjorde nødvendighedenaf arbejderklassens selvstændige politiske organisering.

Et andet kritikpunkter den mangelfulde samlede bibliografi, hvor det er lidt tilfældigt,
hvad der er medtaget - visse bøger går igen fra enkeltafsnitslitteraturen, visse, mangler
helt, skønt de forekommer i noteapparatet - og de fulde bibliografiske data mâ med, hvis

bogen skal leve op til sit lærebogsformål. Men alt dette kan forhåbentlig bringes i orden

når »projekt Textbuch« ligger færdig i sin helhed.

Det er et kæmpe stykke arbejde, der her er gjort, og med absolut succes! Fordelen i

forhold til meget af den danske historieskrivning om emnet er, at man her virkelig sætter
'

arbejderbevægelse i relief ved den udførlige beskrivelse af forhistorien, som man i Dan-

mark ofte tager for givet. Også danskere kan med stor udbytte læse bogen.
Til slut vil jeg atter nævne projektets motto - at man kan lære af hinandens historie. Det

gennemsyret også bogen selv. I en note i indledningen siges, at historieskrivning og fag-
bevægelse ofte glemmer, at den faglige organisering også udspringer af nødvendigheden
af en organisering i kampen i produktionssfæren 'b1.a. om arbejdsdagens længde. En teo-

retisk afklaring er uomgængelignødvendig. »Welche Bedeutung diese theoretischen Un-

präzisheiten erlangen zeigt sich im »Septemberforlig« 1899 zwischen den dänischen Ge-

werkschaf'ten und Arbeitgeberverband in dem die Gewerkschaften es als Recht der Ar-
,

beitgeber (i) anerkennen, über Inhalt und Form des Produktionsprozesses zu

bestimmen, womit sie auf die Vertretung der Rechte ihrer Mitglieder die sich auf dieser

Ebene aus_ dem Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital ergeben, verzichten«.
En klar historieopfattelse bliver også væsentlig for arbejderbevægelsensvidere arbejde

- og man kan kun glæde sig til at se, hvorledes »Projekt Textbuch«'s næste del vil videre-

føre dette. ›

Bogens pris er endnu ikke fastlagt. Interesserede kan henvende sig til »Projekt Text-
buch« c/o Jürgen Heinrich, Lauterstrasse 37,D - 1000 Berlin 41.

1

Som 'supplement til bogens bibliografiskal også her kort gøres opmærksom på Ejgild
Sørensen, Bibliografi over den tidlige danske arbejderbevægelses historie ca. 1848-1880,
Danmarks Biblioteksskole, hovedopgave, Kbh. 1981, samt- skønt det behøves vel næp-

pe her - SF AH skriftserie nr. 11, Fremad og aldrig glemme, 10 års forskning i arbejderbe-

vægelsens historie, - status og perspektiver, Kbh. 1981.

Hanne Moltke

Noter.

1. Se Busck,Christensen, Jepsen: Den jyske historiker: Klassestrukturen i Danmark 1870-1920,
Århus 1973-74 p. 47 samt M. Zerlang, Bøndernes klassekamp i Danmark, Kbh. 1976 p. 115

2. Busck, Christensen, Jepsen p. 54

3. E. Marstrand, Arbejderorganisation og arbejdervilkår i Danmark fra 1848 til nutiden, Institut

for historie og samfundsøkonomi, Kbh. 1934

4. Fl. Ibsen, Henning Jørgensen: Fagbevægelse og Stat l, Kbh. 1979, p. 77.
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Barnets kulturhistorie i Norden:en kommenteret litteraturt'ortegnelse. Under reduktion af

Birgit Hansen, Erik Kaas Nielsen, Jens Sigsgaard og Hjejl Resen Steenstrup. Udg. af

NEFA-Norden/Dokumentationsudvalget, Viborg' 1980, 208 s. (NEFA-Doltumentation nr. 1 ›

(ny serie)), kr. 105.- For studerende: kr. 80.-
'

NEFA står for Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbejdsgruppe og er en organisation af
studerende og yngre forskere inden' for etnologi og folkloristik.

Med »Barnets kulturhistorie i Norden« udsendes gruppens første specialbibliografl,
der samtidig er den første bibliografi over dette emne i Norden. Den fortegner et udvalg
af litteratur udkommet i Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sveri-

ge fra omkring 1900 til juli 1980. ,
\

Hvad der især interesserer i arbejderhistorisk sammenhæng er naturligvis de afsnit, der

omhandler børnearbejdet, som kan søges under denne overskrift; men såvel fortegnelser-
ne over denalmene litteratur som afsnittene om Dagligliv og leveforhold, Fattigdom og

forsorg samt Samlinger af erindringer og [erindrings] artikler har relevans. Det er et held,
at lægen Emil Homemanns trykte foredrag på det nordiske industrimøde i 1872 »Om

1

Børns Anvendelse i Fabriker, særlig med Hensyn til vore Forhold« er fotografisk genop-
trykt (Clio reprint, 1976), da det vel ellers var faldet udenfor rammerne af denne biblio-

grafi. Det er immervæk af historisk interesse, at Bornemann hermed fremkaldte den i
1873 vedtagne fabrikslov, der begrænsede og førte til tilsyn med børns arbejde ifabrik-
keme. , _

.

Der er lagt et stort og grundigt arbejde i denne bog, der givetvis - som bagsideteksten
reklamerer med - vil være »et vigtigt hjælpemiddel for forskning og videnskab, for biblio-

teker, uddannelsesinstitutioner, for pædagoger af enhver art, ja alle, der interesserer sig
for emnet Børn og unge«.

'

.

,

Små sjuskefejl undgås sjældent i publikationer nu om stunder. At »Barnarbeid« ikke er

nævnt i indholdsfortegnelsen til afsnittet fra Norge, betyder ikke, at man fra norsk side
har udeladt litteratur om dette emne. Mere beklageligt er det dog, når nærværende an-

melder vil til at rose bogen for et grundigt registerapparat (person- og Stikordsregister) og
til den ende forsøgsvis vil slå op på Peter Sabroe (»Bømenes ven« og udgiver af »Sabroes

Blad«, fra 1913 »Lille Paul. Sabroes Blad«), men til sin undren kun finder navnet Sabroe,
Poul - med henvisninger til bibliograñens numre 156 og 347. Under nr. 156 læser man

»Bolvig, Axel: Poul (!) Sabroe og børnene«. Nr. 347 åbenbarer sig som »Barn i Århus.
i

Erindringer 1800-1904« og i noten støder vi bl.a. på »Povl (denne gang med »v«)Sabroe

(1897-Joumalist)«. I dette tilfælde altså rigsdagsmanden, Peter Sabroes »gyldenblonde«
søn. Her gælder det i sandhed for »yngre forskere« at kende forskel på Pe(te)rog Poul!

Bibliograñen medtager ikke utrykte specialer, men det kan oplyses, at der findes uni-

verzitetsopgaver
om børnearbejde, som kan lånes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og

Ar iv.

Karen Pedersen

Biographisches Handhuch der deutschsprachigenEmigration nach 1933. Bd. 1: Politik,
Wirtschaft, öñ'entliches Leben. Hrsg. vom Institut für Zeitgesehichte Münchenund von der

Research Foundation for Jewish Immigration, New York. Leitung und Bearbeitung: Werner
.

Röder, München - Herbert A. Strauss, New York unter Mitwirkung von Dieter Marc
Schneider und Louise Forsyth, - München, New York, London og Paris: Saur 1980, LVIII,
875 s., DM. 298.- *

Den tyske emigration efter 1933 er et af mellemkrigstidens meget store og uoverskuelige
emner. Efter Hitlers magtovertagelse flygtede 30.000 politiske modstandere af naziregi-
met og desuden undslap noget over 250.000 jøder fra nazisternes forfølgelse. Den biogra-
fiske håndbog, som nu er udkommet, er et meget centralt værk for forskningen i den del

af den tyske arbejderbevægelses historie, som vedrører emigrationen og dens betydning
for Tyskland og for de lande, som emigranteme kom til.

'

De fleste politiske emigranter var aktivt engageret i det tyske politiske liv lige indtil de
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blev tvunget til at flygte. Mange af dem søgte stadig at være politisk aktive i eksilet og især

arbejdede de for at præge udviklingen hjemme i Tyskland. For det meste er det vanskeligt
at finde oplysninger om de emigranter, som fortsat var politisk aktive. I f.eks. Danmark

var betingelsen for opholdstilladelse, at emigranterne afstod fra politisk virksomhed,
hvilket betyder, at der ikke findes spor efter deres aktiviteter, og at de var tilbageholden-
de med oplysninger om deres fortid. '

4

Dette første bind rummer ca. 4.000 biografier over emigranter med tilknytning til det

politiske liv, erhvervslivet samt personer i forskellige tillidshverv. Heraf har godt og vel

halvdelen tilknytning til arbejderbevægelsen. Håndbogen medtager et bredt udvalg af

_ personer fra fagbevægelsen, de store politiske partier, de mindre oppositionelle grupper,
lokale politiske organisationer osv. I forhold til, at de politiske emigranter samlet udgjor-
de 30.000, er 4.000 ikke mange og redaktøreme peger da også i forordet på, at værket er

»elitært« i den forstand, at det kun medtager personer, der har gjort isiggældendei det

politiske liv. Men alene dette er altså blevet til et digert værk på ca. 900 sider.

Håndbogen er ordnet rent alfabetisk efter personnavne og derfor nem at benytte. Des-
uden findes et register over dæknavne,som kan lette arbejdet med at finde en person. De

enkelte biografier er opbygget i tre hovedafsnit. Først de vigtigste personaloplysninger,
dernæst en levnedsbeskrivelse og endelig litteraturhenvisninger. Det kan næppe undgås,

/

at der til et ,værk af denne karakter kommer en hel del korrektioner, men umiddelbart

virker det velunderbygget og er tilmed overskueligt opbygget. Mange oplysninger om

tyske emigranter, som det ellers vil være vanskelige at finde, kan hentes ud af denne hånd-

bog.
Steen Bille Larsen

Willy Brandt: Geschichte als Auftrag. Willy Brandts Reden zur Geschichte der Arbeiterbe-

wegung; Hrsg. Iring Fetscher - Internationale Bibliothek Bd. 123 - J.W.H. Dietz Nachf.

GmbH, Benn 1981, 336 s., DM 19.80

Tilfældigt eller bevidst - bogen publiceres på et tidspunkt med diskussioner om SPDs

holdning til kravene som rejses af den voksende fredsbevægelse i Europa, af husbesættere

og miljøbevægelser. En diskussion, som synes at gå ud over det, som Brandt kræver som

naturligt led i socialdemokratisk politik, en ,diskussion som ifølge nogle spådomme kan

føre til en splittelse i Socialdemokratiet (jvf. også Fetschers indledning til andet afsnit, 5.

121). Det ville ikke være et nyt fænomen i det tyske Socialdemokratis historie, hvis man

tænker på partier som USPD og SAP (som Brandt selv har været medlem af).
Formanden for SPD og Socialistisk Internationale og den forhenværende forbunds-

kansler, som ifølge biografiske fremstillinger altid har vist stor interesse for arbejderbe-
vægelsens historie (jvf. fx. Carola Stern: Willy Brandt in Selbstzeugnissen und Bilddoku-

menten, Rowohlt 1975) har ved siden af teoretiske skrifter forfattet biografiske og auto-

biografiske Værker.
i

I flere af talerne, som udgør denne bog, fremhæver Brandt, at historien ikke gentager

sig, men antologien bærer tydeligt præg af, at 'man skal beskæftige sig med fortidens

udfordringer for at svare på nutidens' - dvs. historiske paraleller, sammenligninger og

aktuelle vurderinger udgør hovedparten i det udvalg af taler og artikler, som Iring Fet-

scher (prof. for politologi ved universitetet i Frankfurt) har truffet. Talerne, avisartikler-

ne, forordene blev holdt/skrevet i tiden mellem 1962 og 1981; 22 (ud af 33) dog mellem

1975 og 1981, og minder om den tyske og den internationalearbejderbevægelsesstore

skikkelser (Marx, Engels, Lassalle, Liebknecht, Bebel), førende SPD-partifolk i Weimar-

republikken og Forbundsrepublikken, modstandsfolk i kampen mod nazismen i Tysk-
land og i eksillandene og behandler ligeledes vigtige begivenheder i SPDs historie. Mate-
rialet er kronologisk ordnet i 4 store afsnit.

_

_
Især sidste afsnit (opbygningen af Forbundsrepublikken) rummer en del mipdetaler i

anledning af de pågældende personers død. Man savner dog et overblik over udvælgelses-
..principper og/ eller oplysninger om, hvor stor en del af Brandts taler om arbejderbevæ-
gelsens historie der blev udvalgt.

'
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Omend Fetscher ikke er enig med Brandt i alle konklusioner,giver han i detstore og'
hele udtryk for de samme ideologiske synspunkter (det forekommer mig endog, at han
bruger Brandts taler for at' bevise påstande,›især i introduktionerne til første og andet
afsnit).

'

-
'

Det siger sig selv, at det ikke har været hensigten at udgiveet historievidenskabeligt
'

værk (omend Brandts erindringer Om nogle af partifællerne kan bruges i biografisk øje-
med som supplerende kildemateriale), 'men snarere at fremlægge Brandts (og ophavs-
mændene af »GodesbergersProgrammus) syn på såvel et samarbejde mellem liberalisme

og socialdemokratisme som på socialiseringer.
Andre gennemgående emner er forskelle og ligheder mellem Weimarrepublikken og

Forbundsrepublikken, grundene til fascistemes magtovertagelse i Tyskland, afstandta-

gen fra dogmatiske fortolkninger af marxismen, nødvendigheden af ungdommens inte-

gration i Socialdemokratiet og henvisninger til nynazistiske og højreekstremistiske ten-

denser i 70ernes og 80ernes Vesttyskland. ,-

Det bliver også tydeligt, at Brandt har hentet inspiration i 30ernes og efterkrigstidens*
socialdemokratiske politik i Skandinavien.

Bogen suppleres af meget nyttige noter og et navneregister.
Rüdiger Meitz

Dansk biografisk leksikon. Tredje udgave. Redaktør Sv. Cedergreen Beck, Gyldendal,Kø-
benhavn 1979 fl'. Femte bind: Frille-Hanssen, 725 s., 1980, Sjette bind: Harald-Høedt, 672

s., 1980, Syvende bind: Høeg-Kjærholm, 712 s., 1981, Ottende bind: Kjærulf-Lievetzow,726
s., 1981.

Med beundringsværdig præcision overholdes udgivelsesplanen for DBLs 3. udgave, som

nu med bind 8 er nået halvvejs.
I anmeldelsen af de første fire bind (Meddelelser nr. 15)bemærkedes det bl.a., at arbej-
derbevægelsen forekom relativt beskedent repræsenteret i persongalleriet, men at dette
måske ville ændre sig, når de store »sen-navne« kom ind i billedet. Nu har vi fået de to

største, Hansen og Jensen, med, og dette har da vitterligt også hjulpet på forholdet. Disse
to navne tegner sig alene for 31 af de henved 100 personer, der i bd. 5-8 kan henføres til

arbejderbevægelsen.
Der er dog fortsat ikke tale om nogen imponerende dækning, hvis der sammenlignes

med antallet af biograferede kunstnere og videnskabsmænd fra det sidste århundrede.
Først og fremmest forekommer fagbevægelsen urimeligt svagt dækket ind med kun en

halv snes forbundsformænd i disse fire bind. Derimod kan der næppe klages over den

(rigsdags-)politiske arbejderbevægelses repræsentation med bl.a. 5 statsministre og 32
andre ministre (Mange af disse har naturligvis også en fagforeningsmæssigkarriere bag
sig, men det er sjældent den, der fylder i spalteme).

Som nævnt i den første anmeldelse må et værk af DBLs karakter i sagens natur holde
,sig til samfundets toneangivende personligheder, så ovenstående er ikke ment som en

kritik af, at det ikke rummer en socialt afbalanceret afspejling af den danske befolknings
klassemæssigesammensætning gennem tiderne. Det, der kan ankes over, er, at også 3.

udgave - trods gode intentioner om det modsatte - har svært ved at inddrage arbejdsmar-
kedets aktører i et tilstrækkeligt omfang. De absolutte topñgurer er med, men herudover

meget få, og det gælder ikke bare fagforbundene, men også arbejdsgivernes organisatio-
ner, bortset fra landbrugets. Som systematisk håndbog til økonomisk-historisk oriente-

rede studier i det 20. århundredes historie kan DBL derfor ikke stå alene, selv om den for

en lang række persongruppers vedkommende vil være uomgængelig. v

For en mere konkret, indholdsmæssig vurdering skal der herefter tages udgangspunkt
i de 0. 100 arbejderbevægelses-biografier.

›

i

Den store bidragsyderer Vagn Dybdahl, der tegner sig for halvdelen, herunder alle de

mange socialdemokratiske ministre. For hovedpartens vedkommendeer der tale om

i '. så



'

korte bidrag, som udover de relevante biografiske data består af meget korte, og derfor

ikke altid udtømmende karakteristikker. Da det oftest drejer sig om nulevende og endnu

fungerende politikere, er dette meget forståeligt, men alligevel savnes der tit en mere af-

rundet eller åbenlys vurdering. Dette gælder også for nogle af de afsluttede livsforløb.

.F.eks. havde det været rart med et svar på det spørgsmål,der afslutter H.C.Hansen-
\

, biografien (»Ville han være blevet en ny Stauning, var spørgsmålet hos mange«).Og i det
*

spændendeKjærbøl-portræt savnes også en eksplicit, afsluttende vurdering.
En hovedkilde for Dybdahl er tydeligvis hans personlige kendskab til mange af de bio-

graferede, opnået gennem enxmangeårigvirksomhed indenfor Socialdemokratiet. Dette
kendskab er en klar kvalitet i mange tilfælde, bl.a. ide fine portrætter af Bernhard Jensen

- og J .0. Krag. Men det kan også indebære, at hans karakteristikker bliver for indforståe-

de eller kun antydede, og man kan som i artiklen om Henry Gran savne en mere begrund-
et argumentation vedr. omtalen af hans funktion i ABA. Tandløse er hans biografier
imidlertid ikke. Både på og især mellem linjerne forholder Dybdahl sig nøgternt og kri-

tisk til sine personer og undgår dermed den dybe grøft, som Poul Dam falder i med sine

.næsegrust beundrende skønmalerier af Morten Lange og Aksel Larsen.

For den ældre arbejderbevægelsesvedkommende er det fortsat Oluf Bertolts artikler

fra 2. udgaven, som går igen, til tider med en let bearbejdelse og en nødtørftig ajourføring
af' litteraturlisteme. Selv om Bertolts bidrag er både 'sobre og grundige, forekommer det

meget skuffende, at resultaterne af de sidste års forskning i arbejderbevægelsens historie i

så ringe grad er blevet inddraget. Om E.W. Klein f.eks. ville bl.a. H.-N. Lahmes resulta-

ter have kunnet udvide billedet væsentligt, men specielt skuffende er det dog, at to så

centrale skikkelser som Jens Jensen og P. Knudsen genoptrykkes uændret. Selv om der

ikke er fremkommet samlede behandlinger af dem, er det dog i dag åbenbart, at Bertolts

portrætter må nuanceres og revideres væsentligt, f.eks. i hans skildring af deres uproble-
matiske makkerskab i arbejderbevægelsens konsolideringsfase, jvf. blandt meget andet

Grelles bog om Socialdemokratiet i det danske landbrugssamfund og Brase m.fl.: Ar-

bejdskamp og organisering (stenc. speciale).
'

Ikke mindst i dette tidsskrift må der være grund til at beklage, at DBLs redaktion ikke

har lagt større vægt på at få 1970'ernes mange nye resultater med. Det kan således undre,
at man ikke i større omfang har inddraget ekspertisen hos Niels Finn Christiansen, som i

disse fire bind kun bidrager med en enkelt, iøvrigt fin biografi af Alfred Jensen.

Erik Strange Petersen

Danske periodica i ABA: katalog med registre. Af Lizzi Abildskov m.fl. - ABA's bibliografi-
ske serie 2 - København 1981, 120.,- kr. ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, Rejsbygade

l, 1759 Kbh. V.
›

Så kom den endelig, katalogen med de mange spændendeoverraskelser, det uundværdli-

ge opslagsværk for historikere og forskere i den danske arbejderbevægelse.Katalogen er

2. del af en specialopgave til Danmarks Biblioteksskoles sektion 2. Specialopgaven har

titlen: »Katalogisering af danske periodica iA.B.A.« og består af ialt 8 dele, opgaven kan

i sin helhed lånes på Danmarks Biblioteksskole, København.

Den trykte katalog registrerer A.B.A.'s bestand af danske periodica indtil 31.12.1979, '

heri medregnes danske periodica udgivet i udlandet, dog er danske fagblade og den soci-

aldemokratiske presses dagblade ikke medtaget. Af katalogens ca. 1500 indgange kan
kun ca. halvdelen genfindes i nationalbibliografien. Dette skyldes, at man i katalogen
ikke har skelet til tidsskriftets udformning eller trykform, alt er medtaget lige fra det læ-

kre farvestrålende magasin til det mindste duplikerede tidsskrift.
'

Katalogen består af en hoveddel, hvor man slår op'alfabetisk under titel. Hver titel har

,

et løbenummer, som bruges ved henvisningeme fra katalogens registerdele. .

Registerdelen er delt i to dele: et udgiverregister, der på glimrende vis supplerer katalo-

gens hoveddel, samt giver et godt billede af arbejderbevægelsens organisationers udgivel-
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sesaktivitet,oget kronologiskre/gister,der i femårsperioderregistrerer hvilkeperiodica,'- i '

der løb i perioden eller en del af den. \ .

_ _

,

Udgiverregistret er vældig godt gennemarbejdet med et utal af henvisninger, som gør
4

det let at arbejde med. Der- er henvisninger fra forkortelser til betydningen af 'forkortel-
'

”

*

ser, som eksempel kan nævnes: en bruger har hørt om et tidsskrift, hvis navnikke er

oplyst, som skulle være udgivet af en organisation, der er benævnt med forkortelsen ›
:

'

MNCD. Tidsskriftet skulle være udkommet i 1969. Brugeren slår op under MNCD iud-

giverregistret og bliver henvist til organisationen »N ationalbevægelsen mod diktaturet i

Skandinavien«, og ved dette navn står løbenummer 200. Derefter går brugeren om i ho-

veddelen under løbenummer 200 og finder, at tidsskriftet hedder »Brazil-Bulletin«, som

,er udkommet i 1969. Derudover er der henvisninger fra flerledede navne i »forkert« ræk-
- kefølge til den »rigtige«,(Sekretariatet for Skandinavisk Kommunistisk Føderasjon: se

»Skandinavisk Kommunistisk Føderasjon. Sekretariatet«). Eksempel på brugen af det

kronologiske register: en bruger ønsker at undersøge, hvad der blev skrevet om Sovjetu-
nionens invasion i Ungarn i 1956, udover hvad der blev skrevet i dagbladene. Brugeren
går ind i det kronologiske register i femårsperioden, som dækker 1955-1959. Efter at have

frasorteret de tidsskrifter, der først begyndte at udkomme i 1957 eller senere, samt de

tidsskrifter der nåede at ophøre inden 1956, har brugeren en liste over venstrefløjstids-
skrifter, hvori der kunne være skrevet noget om invasionen i Ungarn.

-

Katalogen er et virkeligt godt gennemarbejdet værk, som burde stå på enhver forskers

bogreol.
'

'

Ole Arent

Dieter Dowe: Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, sozialisti-

schen und kommunistischen Bewegung von den Anfängen bis 1863 unter Berücksichtigung
der politischen,Wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, Mit einer Einleitnng.
Berichtszeitraum 1945-1975. Dritte, wesentlich erweiterte und verbesserte Auflage, bear-

beitet von Volker Mettig - Archiv für Sozialgeschichte Beiheft 5 - Verlag Neue Gesellschaft,
Bonn 1981, 358 s., DM 60.- \

Dowes udmærkede bibliograñ foreligger nu i 3. udvidede og forbedrede oplag ved Vol-

ker Mettig. Bibliografien ser i sine grundprincipper ud som 1. oplag (se anmeldelsen i

Meddelelser 7, s. 56-58), men den er udvidet med ca. 850 titler og indledningen er ligele-
des a-jourført. Udvidelsen af selve bibliografien skyldes dels at beretningsperioden nu
omfatter tiden 1945-75, som de øvrige bind i serien (smlg. anmeldelseme i Meddelelser

nr, 17) dels at enkelte titler er taget med, som ikke findes i den løbende Bibliographie zur

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (fra 1976). Bibliografien har udmærkede

registre (forfatter, udgiver og for værker med flereforfattere/udgivere også et titelregi-
ster). Sammen med den godt gennemtænkte indholdsfortegnelse og krydshenvisninger
gør den værket til et fremragende arbejdsinstrument. ,

'

Dowes ca. 45 5. lange indledning er en udmærket indføring i litteraturen om den tyske
arbejderbevægelse indtil 1863. Det er en god diskussion af forskellige standpunkter ide

historiskefremstillinger, og uden at han skjuler sit eget, formår han på en sober måde at

gengive andres synspunkter - det bl.a. adskiller ham fra redaktørerne for de andre bind.

Det gør også tilliden til bibliografien større.

Han indleder med en diskussion af begreberne »arbejder« og »socialisme - kommunis-

me« og fortsætter med periodiseringsproblemet. Det er en vellykket fremstilling af ud-

viklingen i historieskrivningen: arbejderbevægelsens begyndelse blev rykket længere og

længere tilbage i tiden, enkelte er gået så langt som til slutningen af 1700-tallet; Dowes

opfattelse er (s. 29), at den tidlige tyske arbejderbevægelse først får betydning med de

tyske håndværkersvendes forsøg på organisationsdannelse udenfor Tyskland (Schweiz,
Frankrig, England). _

7

Fra dette tidspunkt er ,der også kontinuitet i bevægelsen,den har existeret siden da:

under forskellige former,'til dels illegaliseret og forfulgt, men en socialistisk emancipa-
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1 tionsbevægelsefandtes 'op til 1863, hvor der opstod to landsomfattende politiske organi-
'

sation\er,der i 1870'erne forenedes til det tyske Socialdemokrati. .

Historieskrivningen har som overalt indtil nu hovedsageligt beskæftigetsig med den

politiske historie, medens de økonomiske og sociale forudsætninger er blevet forsømt.

Dowe beklager det bg ligeledes den tendens i den nyere socialhistorie, der - over beskæfti-

gelsen med arbejderstandens social- og hverdagshistorie - overser arbejderklassens
emancipatoriske bestræbelser. Med rette hævder han (s. 31), at en virkelig integreret hi-

storieskrivning er et desiderat, som dog vanskeligt kan ophæves pga. de manglende for-

arbejder på forskellige områder - f.eks. regionalhistorien. Men forudsætningen for, at der

kan skrives lokalhistorie om arbejderbevægelsen - som kan komme frem til nye resultater
- er at der gøres en indsats for at få systematiske undersøgelser af forskellige regioners
økonomiske historie. Han henviser til andre områder, som endnu er for lidt undersøgte,
feks. nævner han arbejderbevægelsens subjekt, arbejderen selv, hvis billede endnu står

alt for uklart (s. 35).
'

,

Det er naturligt, at Dowe beskæftiger sig meget med Marx, Engels og marxisteme (han
ved selvfølgelig, at »marxiste'me« endnu ikke existerer på dette tidspunkt og bebrejder
med rette især DDR-historikere, at de koncentrerer deres historieskrivning alt for stærkt

om, hvad Marx-Engels gjorde og sagde. Derved kommer de - som Dowe ellers har re-

spekt for, smlg. hans bemærkninger om f..eks. Jürgen Kuczynski (s. 32, 34) og Zwahr (s.
40) - nemt til at fortegne historien. I deres samtid var Marx og Engels, som for øvrigt
lavede fejlagtige analyser undervejs, ikke de ubestridte autoriteter, som de senere er ble-

vet lavet til - Dowe henviser her bl.a. til nogle af deres medarbejdere ved »Neue Rheini-

sche Zeitung«.
Denne hans kritik får ham dog langtfra til at falde i den anden grøft: han afviser alle

forsøg på at underkende Marx' og Engels' betydning (s. 29, 50, 59), som det bl.a. er for-

søgt af Frolinde Balser. Forøvrigt henviser han (s. 51) til Auguste Comus fremragende
dobbeltbiografi »Karl Marx und Friedrich Engels«, som desværre aldrig er blevet færdig.

Dowes indledning er meget differentierende; den er af og til lidt besværligat læse, men

på den anden side er den ikke uden humor, når han undrer sig over de hundeslagsmål

nogle historikere kan rode sig ud i (s. 57 f, 61). Det er en læseværdig og instruktiv indfø-

ring i periodens hovedproblemer og litteraturen om den. Man vil også kunne lære noget
af hans problemstillinger i dansk historieskrivning. Det er ærgeligt, at prisen er steget fra

20.- DM for første oplag til 60.- DM, selvom også det må siges at være en rimelig pris - der

er immervæk tale om en ret så omfangsrig bog.
_

Gerd Callesen

'Nils Elvander: Skandinavisk arbetarrörelse, Liber Förlag, Stockholm, 1980, 359 s., s.kr.

129.-
'

Sammenlignendehistoriske og/ eller samfundsvidenskabelige analyser af arbejderbevæ-

gelsen i forskellige lande er forholdsvis sjældne, hvorfor den svenske statskundskabspro-
fessor, Nils Elvanders nye bog, hvor han sammenligner de socialdemokratiske partieri
Sverige, Norge og Danmark, må hilses velkommen. Hvor ikke-skandinaver naturligt
især har hæftet sig ved lighederne mellem de tre landes arbejderbevægelser,er Elvander

især interesseret i at beskrive og forklare de forskelle i politisk styrke, som han definerer

som vælgertilslutning,der har været mellem de socialdemokratiske partier i efterkrigsti-.
den ogspecielt i 1970'erne, hvor Socialdemokratiet i Sverige har været stærkere og mere

stabilt end søsterpartierne i Norge og Danmark. Elvander knytter an til den tradition for

komparative studier den norske historiker, Edvard Bull lagde med sin berømte artikel i

1922 om arbejderbevægelsens stilling i de nordiske lande 1914201, og som siden især blev

videreført af amerikanerne W. Galenson og W.M. Lafferty efter 2. Verdenskrig, og

kommer derved på meget frugtbar vis til at udvide eller sprænge den meget snævre og
ahistoriske forståelsesramme, hvorindenfor nordiske valgforskere har forsøgt at forkla-

re nogle af de samme udviklingstendenser, som Elvander gør.
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l bgogensindledendekapitel opstiller ElvanderenTmodel.for sit projekt; Sodialdemo-
'

kratiernes forskellige politiske styrke er den afhængigevariabel, det der ønskes forklaret,
og som de uafhængige,forklarende variable optræder omgivelserne,,partiemes organisa-
tion og ideologi, hvor der anlægges et langt historisk og et bredt samfundsmæssigt per-

spektiv
'

i speciñceringen af disse. Som omgivelsesvariable optræder f.eks.

industrialiserings- og demokratiseringsprocessen 1870 -1920, erhvervsstrukturens og ar-

bejdsmarkedets udvikling samt udenrigspolitiske bindinger og venstrefløjspartiemes
stilling. Bogen er ellers disponeret således, at arbejderbevægelsens og/specielt socialde-

mokratiernes udvikling i de tre lande beSkrives bredt i 4 perioder, grundlæggelsestiden,
mellemkrigstiden, 2. Verdenskrig og 1940'erne og efterkrigstiden, hvorefter der i de 4

følgende kapitler gives en mere dybtgående behandling af 4 aspekter af de socialdemo-
kratiske arbejderbevægelser specielt i 1960'erne og 70'erne: l. Partiorganisation og fag-
bevægelse. 2. Program og ideer. 3. Reformer og ressourcer. 4. De socialdemokratiske

vælgere.
'

-

I sit forklaringsforsøg tillægger Elvander forskellene i det generelle udviklingsforløb i
de trelande i det lange historiske perspektiv stor vægt. Arbejderbevægelsen opstod tid-

ligst i Danmark, den voksede langsomst og blev også mest moderat set i forhold til bevæ-

gelserne i Norge og Sverige, der fik et mere radikalt præg. Han tilslutter sig herved det
centrale i Bull-Galenson-hypotesen om en sammenhæng mellem en hastig industrialise-

ring i store enheder, socialt Opbrud og politisk radikalisering med den tilføjelse, at den

tidlige demokratisering i Norge bevirkede, at Arbeiderpartiet ikke havde. et tæt samarbej-
de med borgerlige partier om gennemførelsen'af politisk demokrati, hvilket var en fak-

tor, der var med til at radikalisere partiet.
Elvander konkluderer, at det først og fremmest er omgivelsesfaktorerne, samfunds-

strukturen og økonomien, der må tillæggesbetydning i en samlet forklaring af forskelle-
ne i politisk styrke mellem de tre socialdemokratier. Det danske socialdemokratis relati-
ve svaghed set i skandinavisk sammenhæng må efter Elvanders mening især forstås ifor-
hold til samfundsstrukturens og kulturmønstrets agrart, småborgerlige præg, den store

udlandsafhængighed, splittelsen og svagheden i den faglige struktur samt det statsdomi-
nerede konfliktløsningssystem på det danske arbejdsmarked. Modsat er det svenske soci-
aldemokrati begunstiget af en række ydre omstændigheder.En mere vidtgående indu-

strialisering og centralisering i erhvervslivets struktur har samtidig skabt forudsætningen
for en stærkere faglig centralisering og for en stærk partiorganisation. Hertil kommer, at
der i-Sverige bl.a. har eksisteret et mere veludviklet samarbejde mellem parti og fagbevæ-
geISe, og at' side- og støtteorganisationer til partiet samt dets presse altid har stået stærke-

'

re. I mange henseender har Arbeiderpartiet i Norge indtaget en mellemposition i forhold
til de to søsterpartier og har derudover været præget af center-periferi-konfliktdimensio-
nen.

Vedrørende de andre forklarende faktorer mener Elvander, at resultaternelaf de tre

partiers faktisk førte politik har været vigtigere end ideologiske faktorer, der Også anses

for mere betydningsfulde en partiorganisatoriske forhold. Specielt det danske og norske
socialdemokratis svækkelse først i 1970'erne skyldtes efter Elvanders opfattelse korttids-
faktorer, og han ser de sociale klassers mindskede betydning i vælgeradfærdensom tegn
påkorttidsfaktorernes stigende betydning for socialdemokratiemes politiske styrke dvs.

variable, som partierne selv delvis kontrollerer, organisation, ideologi og deres faktisk
førte politik.

Til grund for projektet ligger et imponerende dataindsamlingsarbejde, der har resulte-
ret i opstillingen af en række meget værdifulde kvantitative sammenligninger mellem de
tre skandinaviske samfund på en række felter, der vil kunne udnyttes af andre. Værdi-
fulde er ligeledes bogens mange solide sammenligninger af de tre partiers indre forhold

og førte politik igennem de sidste 20 år.
På trods af bogens oplagte kvaliteter i forhold til mange snævre, perspektivløse moder-

«

ne statskundskabsstudier, må der rejses alvorlig kritik af nogle tendenser i bogen. Bogen
_

hedder »Skandinavisk arbetarrörel'se«, hvilket giver den udseende af at dække hele arbej-
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derbevægelseni de tre lande.Reelt er det imidlertid kun en analyseaf de socialdemokrati-

;Iskepartier, mens de andre strømninger i arbejderbevægelsenforbliver helt utilstrækkelig

\
behandlet også for en forståelseaf deres betydningfor den socialdemokratiske strøm-

ning.

For mig forekommer det også at være en svaghed, at der fokuseres så ensidigt påkun at

ville forklare forskellene i politisk vælgertilslutning,hvor perspektivet burde være blevet

udvidet til at ville forklare en hel række træk ved⁄hele arbejderbevægelseni de tre lande.

Indenfor dens egen forståelsesramme savner man Ogsåen nærmere udredning af begre-
berne politisk, organisatorisk og ideologisk styrke, hvor det politiske styrkebegrebs re-

ducering til vælgertilslutning forekommer uhensigtsmæssig.
Mest problematisk ved Elvanders analyse er dens uudtalte, men stærke socialdemo-

kratiske bias, der giver nogle af hans grundlæggendebetragtninger et harmoniserende og

endimensionalt præg. Koncentrationen og centraliseringen i svensk arbejderbevægelse

opfattes entydigt som positive ting, der har styrket bevægelsen, mens f.eks. den danske

faglige strukturs decentralisering (og mere udbredte demokrati) entydigt ses som et svag-

hedstegn. Derfor forbliver det også noget af en gåde for Elvander, at venstrefløjen i Dan- .

mark står så stærkt i forhold til de øvrige lande.

Den socialdemokratiske bias kommer ikke mindst til udtryk i den meget ensidige be-

nyttelse af kilderne til belysning af den socialdemokratiske arbejderbevægelse,der gene-

relt giver sig udtryk i, at de fleste kritiske, marxistisk prægede eller inspirerede analyser af

de 3 partier overhovedet ikke nævnes eller benyttes, hvilket får somrkonsekvens, at en

række af denne forsknings nye indsigter i arbejderbevægelsenshistorie slet ikke benyttes,

og at forældede betragtninger i nogle tilfældexvidereformidles(f .eks. om dansk arbejder-
bevægelses første fase). For Danmarks vedkommende viser det sig f.eks. ved at meget få

af SFAH'S skrifter benyttes, der henvises til Lise Togebys guldmedaljeafhandling fra

1964 (socialdemokratisk), men ikke til Niels Finn Christiansens og Claus Brylds samtidi-

ge (marxistisk inspirerede)3, og et enkelt (middelgodt) socialdemokratisk speciale (E.
Sulbæk Petersen: Den politiske fornyelse i Socialdemokratiet 1969-71/73) indtager en

fremtrædende plads som grundlag for et kapitel (kap. VII)', mens talrige mere dybtgåen-
de (ogsá i deres faktiske beskrivelser) marxistisk inspirerede afhandlinger totalt mangler

(f.eks. Karin Hansens og Lars Torpes om den socialdemokratiske reformisme og 30'er-

nes krise)5. I benyttelsen af svensk litteratur om arbejderbevægelsenshistorie kan samme
,

'

systematiske ensidighed spores. Her nævnes f.eks. et så centralt værk som Gunnar Olofs-

sons: Mellan klass och stat. 0m arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati6 ikke, og

det gælder også Olofssons og Göran Therborns klasseanalyser af det svenske samfund (i v

' Zenit nr. 28 og 45)7, der ellers giver et glimrende grundlag for overvejelser omkring den

svenske arbejderklasses egenart. For Norge er det heller ikke bedre. Her ignoreres en

række centrale artikler fra Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie, og det siges uden

“nogen som helst nærmere argumentation, at megen litteratur om Arbeiderpartiet haret

ensidigt venstresocialistisk perspektiv (s. 219). Besynderligt er det også, at der ikke gøres

opmærksompå, at Bulls berømte artikel, som er Elvanders historiske forbillede, både er

blevet genoptrykt i det norske Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie (nr. 1. 1976) og
'

'

det svenske Arkiv för studier i Arbetarrörelsens historia nr. l5-16.

Udover den meget ensidige kildeanvendelse kan der også rejses kritik af en række af

hans vurderinger af den danske arbejderbevægelse.Her skal kun enkelte fremdrages. Det
'

forekommer uklart hvilke effekter den splittede, decentrale danske faglige struktur har.

\

Et sted (s. 36) siges, at den påvirkede den danske arbejderbevægelsespolitiske handling
og ideologiske udvikling i konservativ retning (uden at det nærmere forklares og doku-

menteres), mens det et andet sted (s. 172) også bruges som den vigtigste forklaring på
venstreoppositionens fremgang i efterkrigstiden, uden at de to synspunkter forsøges
samordnet forklaret. Et andet eksempel på modsigelse og uklarhed findes i beskrivelsen

af udviklingen i den socialdemokratiske partiorganisation i slutningen af 60'erne og be-

gyndelsen af 70'erne. Her siges et sted (s. 184), at partiorganisationen under Jens Otto

*Krags formandsperiode forfaldt (uden at det dokumenteres eller forklares). Et andet sted

\
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(s. 231)beskrivesfperiodenderimod med forsøgpå en organisatorisk oprustn'i'ng og ided- .1
logisk selvkritik, hvilket uden tvivl er mere dækkende. 1

“
' “

På trods af bogens skæmmende ensidighed indeholder den som sagt mange ansatser til
'

perspektivrige sammenligninger, der forhåbentligtvil stimulere mere kritiske forskere til
at give sig i lag med lignende projekter. -

›

Erik Christensen

1. Edvard Bull: Årboiderbevegelsensstilling i de tre nordiske land 1914-1920. Kristiania 1922.

Genoptrykt i Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie nr. 1 1976.

2. W. Galenson (ed.) Comparative Labor Movements, New York 1952. W.M. Lafferty: Econo-
mic Development and the Response af Labor in Scandinavia: a Multi-level Analysis, Oslo
1971.

2. Lise Togeby: Revisionismensvbetydning for Socialdemokratiets ideudvikling fra 1890'erne til
1930'erne. Prisopgave. Københavns Universitet. 1965. Niels Finn Christiansen og Claus Bryld
med samme titel, da de besvarede den samme prisopgave.

4. E. Sulbæk Petersen: Den politiske fornyelse i Socialdemokratiet 1969-71/ 73. Specialeopgave.
Institut for Statskundskab. 1978.

5. Karin Hansen og Lars Torpe: Den socialdemokratiske reformisme og 30'emes krise. Modtryk.
Århus 1977.

i

6. Gunnar Olofsson: Mcllan klass og stat. Om arbetarrörelse, reformism/och socialdemokrati.
'

Arkiv avhandlingsserie 8. Kristianstad 1979.

7. Göran Therborn: Det svenska klassamhället 1930-70. Zenit nr. 28. og Gunnar Olofsson: Arbe-
tarklass och underklass i Sverige 1870-1930. Zenit nr. 45.'

»Fremad og aldrig glemme«. 10 års forskning i arbejderbevægelsenshistorie- Status og

perspektiver. Red. af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen - SFAH skriftserie

nr. 11 - SFAH, København 1981, 328 5., kr. 149.- (medlemspris kr. 110.-)
Det med spænding imødesete værk skal markere SFAHs 10 års jubilæum, men er langt
fra de traditionelle jubilæumsskrifter, der indtil efterkrigstiden udgjorde en dominerende
del af historieskrivningen om arbejderbevægelsen(s. 3091). Det skal være en brugsbog, en

håndbog i dansk arbejderbevægelseshistorie, men med focus på de centrale problemstil-
linger og resultater, som især den nye kritiske studenterforskning i 1970erne har produce-
ret, mens forskningsinteressen fra anden side har været meget beskeden. Derfor refereres

og vurderes de vigtigste bidrag i hver artikel, inden der gøres status omkring 1980 med

forsøg på' at pege på perspektiver for væsentlige forskningsopgaver fremover.
Efter 2 artikler der opridser historieskrivningen om arbejderbevægelsen før og efter

1970 giver4 artikler oversigter over 1970emes mange bidrag, kronologisk opdelt efter

politiske kriterier o. årene 1871, 1914/20 og ,1946. Halvdelen af bogen uddyber så 'i 8
temaartikler centrale emner: Reformismedebatten, venstreoppositionen, forholdet mel-
lem Socialdemokratiet og fagbevægelsen,forskning i ar'bejdererindringer, arbejderkvin-
derne, branche- og strukturanalyser som relevante tilgange til arbejderbevægelsens hi-

storie samt internationalismen. Der rundes af med 3 tillidsfolks kommentarer til historie-

skrivningens relevans. Ialt 15 artikler af 20 forfattere samt redaktionens indledning om

bogens indhold og formål, som er nødvendig at læse for at få overblik over dens brugbar-
hed. Redaktionen håber, at målgruppen kan være alle interesserede, fra nybegynderen i

disciplinen over den travle lærer til forskeren.

Som seminarielærer i samfundsfag og historie og ikke-ekspert på noget af bogens om-

råder vil jeg søge at vurdere den som en håndbogsoversigt over forskningen i arbejderbe-
vægelsens historie til brug for andre (herunder undervisere) end de akademikere, der i

l970eme specialiserede sig i fOrskningen af arbejderbeVægelsens historie. Jeg anskuer

»status og perspektiver«udefra, hvorfor mine bemærkningermåske ikke vil føles så rele-
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vante for forskere, der står midt i arbejdet. Pladsen tillader kun korte kommentarer til

hver artikel. Men først en generel vurdering.
“

Det har været en svær opgave at skrive en første oversigt over en så spredt og ny for-

skning, påvirket af det nye venstres samfundskritik og nye teorier og metoder. Fra ideo-

_ logikritiske opgør med den legitimerende socialdemokratiske og DKF-ske historieskriv-

ningen, over abstrakte kapitallogiske realanalyser til arbejderistisk vægt på samtidens

»vilde« strejker. Fra parti- til fagforeningsstudier, nationalt og lokalt, til kvindeforsknin-

gens nye dimensioner. Inden stadig flere peger på bredere socialøkonomisk/strukturelle
›'

“analyser - før målet er i sigte: Den store kritiske fremstilling af arbejderklassens historie i

Danmark belyst i dens relationer med andre klasser og lag.
Denne opgave har forfatterne løst med stor faglig kyndighed. Næsten alle artikler er

klart skrevne og disponerede, med korte og relevante kommentarer til de nævnte titler,
« konklusioner og fyldige noter, der ikke kun er henvisninger men ofte uddyber spørgsmå-

let. Overflødig snak er skåret fra de afpudsede manuskripter, så de tåler at blive læst flere

gange.

Med bogens ovennævnte rimelige disposition kan en del gentagelser ikke undgås. De

mest kendte værker, fx En Bygning vi Rejser, og fx reformismebegrebet behandles i man-

ge artikler, hvor det er relevant. Disse kan da læses hver for sig, som det må kræves af en

håndbog. Men overskueligheden ville øges af det register, der mangler. Og hvis sidetalle-

ne var skrevet til hver titel i de 5 litteraturlister, hvis opbygning og indbyrdes afgræns-

ning, omfang m.v. ikke synes helt klar. De forskellige litteraturlister er en følge af forfat-

ternes noget forskellige måde at løse deres opgave på. Erik Strange Petersen har selv ud-

arbejdet en stor bibliografi, der svarer til hans oversigtsartikel om perioden 1871 til

1914/20. Redaktørerne har sammensat den anden litteraturliste på ca. 180 titler, der alle

er omtalte i bogen og rækker fra 1914/20 til 1970erne. Mens 3 temaartikler har egne li-

ster. .

.

›

En' samlet bibliografi med sidehenvisninger, eller litteraturlister tilknyttet hver

oversigts- og temaartikel ville have været en bedre løsning. Der henvises »i mangel af en

,god bibliograñ« s. 21 til ABA/DASFs litteraturliste fra 1973 og til den kommenterede

bibliograñ i Den jyske Historiker nr. 13. Under historiografi m.v. havde jeg ventet at.

finde Niels Finn Christiansens fine introduktion om den marxistiske historieopfattelse i

Historisk Tidsskrift 1973 s. 535-50, Niels Steensgaards artikel sst. 1980 om universalhi-

storie og Dorrit Andersens forskningsoversigt i SFAHs Årbog 10, 1980.
'

Disse eksempler nævnes, fordi jeg savner kriterierne bag titeludvalget i de 5 lister. Kun

den første tilstræber fuldstændighed og kun mht. den politiske arbejderbevægelses histo-

rie 1870-1920. Her mangler dog Dorrit Andersens biografi af Chr. Mathiesen i Festskrift

til Johan Hvidtfeldt, 1978. Det er værdifuldt, at så mange utrykte specialer er medtaget.
Alle artikler fra SFAHs “Årbogog Meddelelser er vist med, mens je savner flere relevan-

'

te artikler fra andre tidsskrifter, bl.a. Historie, Erhvervshistorisk rbog (bl.a. i årgang-

1971,1974-79) og Politica. Fx medtages Hans Kirchhoffs artikel om to strejker i'august
1943 i Årbog 3, men ikke hans Augustoprøret i Vendsyssel 1943 i Historie bd. 8 1969.

Ejheller nævnes Aage Trommer: Besættelsestidens første folkestrejke, Esbjerg august

v

1943 i Historie bd. 7 1966⁄Tage Kaarsted: Spillet om magten 1913, sst. bd. 12 1978 med

samtalen mellem Stauning og kongen 12⁄6 må være kræs for alle reformismeforskere.

Litteratur om perioden før 1870 er ikke medtaget. Derfor mangler den solide afhandling
af Jens Chr. Manniche: Den københavnske tømrerstrejke1794, Historie bd. 10, 1974 og
Bendt Elkjærs kildesamling: De uroelige Tømrer Svenne, Gyldendal 1975. Det gælder
også for litteraturen om Frederik Dreier, bl.a. Folkenes Fremtid, Gyldendal 1973 og
Svend Erik Stybes disputats.

'

Der kunne opremses andre manglende titler, ligesom nogle af de medtagne burde om-

placeres (Vilh. Borg s. 78, Poul Køppen s. 75). Det ville håndbogsmæssigt have været en
'

stor fordel, om kræfterne havde rakt til at henvise til de vigtigste anmeldelser af de med-

tagne bøger. Nok har vi fået et index i Meddelelser nr. 16, men mange skjuler sig andet-
steds. Bl.a. i Historisk Tidsskrift, som flere af forfatterne anmelder i. Fx er Engbergs bog
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' omHarald Brix anmeldt i HistoriskTidsskrift 1977, og UffeØstergaards kildesamling
grundigt vurderet sst. 1976.

Ø,

Nogle af problemerne med litteraturlisterne hænger sammen med bogens lidt uklare

afgrænsning. »10års forskning i arbejderbevægelsenshistorie«. Javel. Men første littera- Å

turliste omfatter »bidrag til dansk arbejderbevægelses historie« udkommet 1965-1980.
Som bidrag medtages også SFAH/Fremads kildehæfte, mens de savnes i næste liste.
Dækker »forskning« også den mere populære historieskrivning? Det nævnes kun 5. 52, at

en række festskrifter o.lign. ikke er medtaget. Men de kan søges i Den Jyske Historiker

nr. 13. S. 17 iteksten tales om den organiserede arbejderbevægelses historie. Og s. 39 tales

om arbejde'rbevægelsenshistorie, der arbitrært afgrænses til ca. 1848-1871. S. 11 skrives,
at redaktionen har måttet afstå fra at indrage den udenlandske forskning og diskussion.
Her antydes vel, at man har overvejet at inddrage arbejderbevægelsen i andre lande.

Men resultatet er blevet en oversigt over dansk forskning og historieskrivning ibøger,
specialer og tidsskriftartikler om den danske arbejderbevægelse (partier og fagbevægel-
se) og arbejderklasse, med afgørende vægt på »det nye venstres« kritiske forskning i
1970-erne. Den samfundsfaglige forskning er inddraget i mindre grad. Bl.a. omtales væl-

geradfærdsforskningen ikke, skønt meget er skrevet om fx Fremskridtspartiets arbejder-
vælgere, politisk socialisering og Socialdemokratiet i 70-erne. Bogens valgte afgrænsning,
medfører, at Curt Sørensens storværk: Marxismen og den sociale orden, GMT 1976 kli'n
omtales på 5 linjer s. 303-04. Medens kildeudgaven »Verdensmarkedet« af Marx og En-

gels artikler (Modtryk 1977, ufuldendt, med bd. 3-4 i manuskript) ikke er omtalt. Igang-
værende, men ikke afsluttet forskning er ligeså holdt ude. Det ER vanskeligt at afgrænse
den danske arbejderbevægelses historie fra vor øvrige nationale og lokale historie, ikke
mindst med den nylige rigtige tendens til at inddrage hele arbejderklassens relationer
med det øvrigesamfund. Jeg savner blot en klarere redaktionel præcisering af de valgte
afgrænsninger, som må fremgå tydeligt i en håndbog.

Flere forfattere er inde på afgrænsnings-problememe, fx s. 39 og 100. I artiklen »Ar-_
'i

bejderkvinder bliver synlige« trækkes der også på anden kvindehistorisk forskning, her-
under den feministiske. Under diskussionen om brancheanalyser konkluderes realistisk,
at »arbejderklassen som en velafgrænset størrelse bliver stadig vanskeligere at fastholde i

,
forhold til andre grupper af lønarbejdere«, herunder mellemlagsgrupper ansatte i den

offentlige sektor (s. 267-69). Et meget væsentligt og sikkert ideologisk følsomt spørgsmål
og perspektiv, der desværre ikke tages op af andre!

Nu lidt om de enkelte artikler. Gerd Callesen indleder med et rids af »Historieskrivnin-
gen om arbejderbevægelsenindtil ca. 1970«, som for »nybegynderens« skyld gerne måtte

være fyldigere. Der sondres mellem bevægelsens egne udgivelser, hvor P. Knudsens artik-
ler og partihistorierne vurderes, og de få akademiske arbejder, hvor især studierne fra
Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi er uundværlige. Ligesom fx Schlebaum
Larsens studier omkring de faglige storkonflikter i 1920 og 1925 i Økonomi og Politik
1955 dementerer de påstanden s. 140 om, at det videnskabelige arbejde med arbejderbe-
vægelsens historie først startede herhjemme i 60'erne. .

Niels Finn Christiansen: »Arbejderbevægelsenog historieforskningen i 1970'erne« er en

fremragende introduktion til resten af bogen. De mange temaer i forskningen og de an-

vendte teorier og metoder karakteriseres. Studieomrádet er kraftigt udvidet ud fra orga-
nisationshistorien. En »stigendeteoretisk bevidsthed (er) styret af problemstillinger, der
er udsprunget af den teoretisk-politisk aktuelle debat«. Teorien har overvejende været
historisk materialistisk - »der har udviklet sig en slags marxistisk pluralisme« (s. 28). I

mangel af komparative undersøgelser burde s. 34 nævnes rapporten fra historikermødet i

Uppsala 1974, hvor N F C selv var bidragsyder: Kriser och krispolitik i Norden under

mellankrigstiden. I

›

Niels Ole Højstrup Jensen: »Forskning og litteratur [dansk arbejderbevægelsesforhisto-
rie« ca. 1848-71 vurderer b1.a. de tre socialdemokratiske fremstillinger ud fra deres omta-

le af Frederik Dreier og arbejderforeningerne, hvis betydning for forhistorien op til Pio

og klassens konstitueringsproces fremhæves af nyere forskning. Mange spørgsmål står
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ubesvarede. Artiklens styrkeer, at ogsåarbejder fra før 1970 analyseres. svaghed er

I

den manglende litteraturliste.

Erik Strange Petersen: »Historieskrivningen om den danske arbejderbevægelsei perioden
1871-1914/20« skitserer tendenser i historieskrivningen efter 1965 og drøfter forholdet

mellem Socialdemokratiets teori og praksis ide 50 år. Herunder debatten om påvirkning
fra Lassalle contra Marx, Pio's og 1870-ernes revolutionære socialisme, venstreopposi-
tionen samt forsøgene på-en periodisering ud fra partiets ideologiske reformisme. Ende-

lig en klar status over periodens godt og dårligt belyste emner med tilhørende grundig ›

litteraturliste med over 300 titler. Sådan.

Karl Christian Lammers: »Arbejderbevægelsens historie ca. 1 91 4/ 20-1946 i historiefor-
skningen« går ud fra to problemstillinger: Reformismens udfoldelse og bevægelsens split-
telse i en reformistisk og en revolutionær del. Reformisme-temaet opridses ud fra bl.a.

Claus Brylds, Jens Christensens og Karin Hansen/ Lars Torpes store arbejder. Derimod'
har den kritiske forskning ganske underspillet de korporative tendenser, der starter med

interesseorganisationemes nye fordelingspolitiske rolle under 1. verdenskrig, der syste-
matiseres under l930-emes krise og øges af DSFS føjelighed og indgribene i flere overens-

komstforhandlinger. Om fagbevægelsens holdning hertil 1933-37 kan henvises til N.G.

Lundbergs speciale fra ÅU 1971, der er unævnt i bogen. Bedre dækket er DKPs slingren-
de kurs, besættelsestidens kampe og enhedsforhandlingeme.

Hans Jørgen Nielsen, Helle Otte og Marianne Rostgård Rasmussen: »Historieskrivnin-

_ gen om dansk arbejderbevægelsei efterkrigstiden« er en imponerende klar oversigt på 24 s.

Først en vurderende gennemgang af hvad der er skrevet, med periodeskel ved 1951, 1958

og 1973. Så en mer metodisk analyse af, hvordan den kritiske historieskrivning i 70-erne

fx har grebet emnerne an: En arbejdskamptilgang, organisationshistorisk tilgang eller
- sunde forsøg på brede fremstillinger som Avlund Frandsens: Klassesamarbejde og klas-

sekamp. At denneomtales mange steder i bogen kan ses som udtryk for, at den søger at

udfylde et ømt og forsømt hul. Artiklen skjuler ikke, at en del studier var af ringe kvalitet,

præget af arbejderromantik og skrevne for at afklare efer politisk engagement. Læs den!

I den første temaartikel, Claus Bryld: »Reformisme«,gennemdrøftes dette centrale be-

greb og dets anvendelse i en række værker fra l970-eme af Avlund Frandsen, Karin Han-

sen/ Lars Torpe, Jens Christensen, Uffe Østergaard,;Gerd Callesen og Niels Finn Christi-

ansen. Derefter analyseres begrebet i den faseteoretiske contra den kapitallogiske til-

gang. Artiklen går dybt, men er svær at læse for udenforstående.

Steen Bille Larsen:» Venstreoppositionen i dansk arbejderbevægelse gennem 100 år - Med

inddragelse af den nyeste forskning« er en velskreven status over, hvad vi idag ved og end-
nu ikke ved om venstrefløjens især organisatoriske udvikling 1871-1968. Den gør op med

Ib Nørlunds tese om et stadigt fald fra et oprindeligt enigt og radikalt Socialdemokrati.
Den kompakte artikel er vor første kronologiske oversigt. Men modsat de andre forfatte-

re ser Larsen det ikke som sin opgave at vurdere de enkelte forskningsbidrag, der må

søges i Lammers' og Nielsen m.fl.' oversigter.
Erik Christensen: »Forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen ...er er en

grundig og klart disponeret forskningsoversigt uden vurderinger af de 112 artikler og

specialer, som litteraturlisten opregner. De historiske bidrag refereres inden for en kro-

nologisk ramme fra, 1871 til 1980. De samfundsfaglige studier af parti/ fagbevægelse ind-

deles efter politologisk, kapitallogisk eller socialhistorisk tilgangsvinkel.Herunder en

ganske kort præsentation af »borgerligevarianter« af Auken, Buksti, Lund m.fl_.Kon-
klusionen er, at de samfundsfaglige og historiske studier må knyttes sammen for at nå
større hhv. empirisk og teoretisk erkendelse.

Kirsten Folke Harrits: »Om forskning i arbejdererindringer«siger meget lidt konkret
herom. Den er snarere et materialistisk partsindlæg vendt imod en såkaldt positivistisk
tradition, som Carl Erik Andresen m.fl.'s: Arbejdererindringer, hævdes at repræsenterei
note 28. Denne skyttegravskrig om disciplinens formål m.v. føres videre i Meddelelser
nr. 16_og 17. Harrits synes at forudsætte en fælles klassekamp-bevidsthed hos de rigtige
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- arbejdere, sem ikke findes i Horsens- eller Køge-erindringeme (Forlaget SOC 1981),
hvorden jævnedagligdag og forskellige holdninger belyses.

Bente Rosenbeck og Tinne Vammen; »Arbejderkvindemebliver synlige«holder en ud-
mærket status over den megen kvindeforskning ud fra nogle knudepunkter og diskute-

rer, hvordan vi kommer videre. Måske ved at kombinere marxistisk og feministisk ana-

lyse. Artiklen er god som letlæst introduktion. Denmivil dybere ned må læse noterne.

Litteraturlisten holder sig for snævert til de skrevne späialer.De bredere kw'nde- og fa-

miliestudier er også relevante, Nynne Kochs bibliografi, Ligestillingskommissionens be-

tænkninger, Socialforskningsinstituttets Publikationer nr. 37, 55, 59, 60, 66, 68, 87, 99

osv. Og Erik Hansens grundige undersøgelse af prostitutionen1878-1906 i Århus iSocia-
le Studier i Århus, Erhvervsarkivet 1975. '

.

Ruth Emerek og Birte Siim: »Arbejdsliv og livsbetingelser« diskuterer glimrend
erhvervs-brancheanalysernes relevans for arbejderbevægelsens historie. Tre typer analy-
seres: Kapitallogiske, arbejdsmiljøundersøgelser og kvindearbejdet som beskrevet i

»Hvor gik kvinderne hen da de gik ud?« Forfatterne er dejligt åbne mht. fx klassebegre-
bets mindskede anvendelighed, inddragelse af mellemlaget og brancheanalysens be-

grænsninger. Så fordomsfrit kan venstreintellektuelle analysere, når de er bedst.

John Gillam: »Strukturanalyser af arbejderklassens konstituering« er et sociologisk bi-

drag, der vil vise, hvordan historiske studiers ofte tilfældige forklaringer (s. 287-89) kan

forbedres ved at se på fx tekstilarbejdemes særlige økonomiske produktions- og sociale

reproduktionsstruktur. Kritikken gælder Brase m.fl.: Arbejdskamp og arbejderorgani-
sation l870-l900. Gillam viser med dette eksempel, hvad Erik Christensen krævede s.

204 om en videreudvikling af marxistisk videnskab ved at tilnærme historie- og sam-

fundsvidenskab. De mange abstrakte ord kan vel koges ned til et krav om systematisk at

inddrage fagforeningernes særlige socialøkonomiskeforhold og baggrund. Herunder

bl.a. også arbejdsgivernes styrke, vil jeg tilføje. Sådan set argumenterer Gillam blot de-

taljeret for det helhedssyn, som andre artikler fremsætter som et mål. Men hvorfor i en

håndbog?
'

_

Søren Federspiel: »Internationalisme - oversigt over de sidste IOårs forskning« er et kort

og præcist vue over de få danske bidrag om den internationale arbejderbevægelses politi-
ske og faglige grene. Han søger forklaringer på vor ringe interesse og argumenterer for, at

det er væsentligt også i multinationale EF-tider at se bevægelsens og klassens internatio-
nale struktur. Federspiel påpeger ny interesseforskydning fra den politiske til den faglige
arbejderbevægelse, nu da bølgerneefter studenteroprøret har lagt sig. Forfatterens store

kompetence ses også i Socialismens historie bd. 2, der er en god baggrund for artiklen.

Bogen slutter med 3 tillidsfolks indlæg om skellet mellem »Arbejderbevægelsenog Hi-
storien«. John Mølgård og Marie Olesen mener ikke SFAHs forskning kan anvendes
uformidlet. De peger på SIDs succes med pjecen Skolebøgernes indhold, folkeradioen og
film m.v. Resultaterne skal kunne bruges her og nu i debatten og i skolen. Mølgård er nu.

formand for SIDS projekt om arbejdsmandens socialhistorie, der via erindringer og bille-
der skal belyse arbejds-, familie og fritidsliv de sidste 100 år (Fagbladet nr. 20, 1981).

Modsat mener Jens Benfeldt Jørgensen, at forskningen bør kunne bruges i studie-

kredse, for ellers går centrale begreber tabt. Ud fra gode erfaringer med samarbejde ser
han ingen kinesisk mur mellem akademikeren og andre lønarbejdere. Alle tres nutidige
eksempler på relevante emner peger på, at arbejderbevægelsen må bakke kraftigt op om

samfundsfag og samtidsorientering i skolen, som kan integreres med historietimerne.

De 3 tillidsfolk kan næppe besvare spørgsmålene i Knud Knudsens og Therkel Strædes

introduktion: Om historieløsheden siden de populære jubilæumsskrifters næsten-ophør
»har bredt sig sådan i arbejderklassen, at der 'ikke længere er nogen interesse for bevægel-
sens historie?« Eller om andre emner om dagliglivet ville fænge mer. Jeg er enig med Møl-

gård om, at »Forskere skriver nu engang for forskere«. Men resultaterne kan oversættes i

form af bedre skolebøger. Som SFAH også har gjort. Her er ingen grund til dårlig sam-

vittighed. Forskning og pædagogisk formidling heraf kan ikke være i samme bog. Eks-

empler på engagementet, der kan bekæmpe historieløsheden findes bedst i den fremvok-
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sende lokalhistorie. Også arbejdere kanskrive med på egen historie, som fx bogen om

spritfabrikken i Hobro viser (Vagn Jensen i Den Jyske Historiker nr. 17, hvor også Poul

Trier Petersens TV-spil Rejs dig Emil Koch vurderes).
i

.
Alt i alt er »Fremad og aldrig glemme«i-enfortræffeligoversigt over størstedelen af den

nyeste forskning i Danmark påområdet.Blot læseren ikke glemmer, at det er SFAH og
dermed overvejende kritisk-kae historikere, der holder jubilæums-status. Havde

de måske mer reformistiske fagfolk omkring Erhvervsarkivet skrevet en lignende, var

den blevet noget anderledes i stofüdvalg,sprog og vurderinger. De havde fx nok ikke kun

nævnt Arbejderbevægelsens Hvem Hvad Hvor i litteraturlisten, der var den første hånd-

bog på markedet, men ikke medtager forskningsdiskussionen, som er SFAH-værkets

styrke. Her er der frugtbar kammeratlig kritik af for snævre teoretiske og politiske hold-

ninger og tilgange, der nu er under opblødning.Og inspiration til ny perspektivrig forsk-

ning og forhåbentlig mer populær historieskrivning. Til lykke.
Arne Larsen

Michael Seidelin Hansen: Den franske folkefront 1935 til 1938. Dens forudsætninger og

sammenbrud, Gyldendal, København, 1980, 284 5., kr.

Michael Seidelin Hansens bog om den franske folkefront i midten af 30'erne falder i tre

dele. Første del behandler den økonomiske og sociale udvikling fra slutningen af 1. ver-

denskrig til første halvdel af 30'erne samt venstrefløjenspartier og faglige organisationer
og den enhed, der efterhånden udvikles imellem dem. I anden del behandles det foreløbi-

ge resultat af disse enhedsbestræbelser, nemlig den kommunistisk støttede Blum-

regering i foråret 1936 samt dennes økonomiske politik og vanskelige udenrigspolitiske
situation i forbindelse med borgerkrigen i Spanien. Endelig i bogens tredie del beskrives

folkefrontSeksperimentets fremadskridende udhuling, sluttende med dets endelige sam-

menbrud i slutningen af 1938.

Forfatteren lægger selv vægt på, at bogen er en historiografisk oversigt, idet fremstil-

lingen søger at .inddrage den eksisterende forskning frem til foråret 1979 på en diskute-

rende måde, således at resultater og forskellige vurderinger løbende kombineres. Denne

fremstillingsmetode virker yderst frugtbar, idet bogen både formidler en række relevante

oplysninger om folkefrontens opkomst og udvikling og samtidig giver et vist indtryk af

den forskningsproces, der ligger bag fremstillingen af disse resultater.

Om denne historiografiske metode skal det dog nævnes, at den næppe udnyttes fuldt

ud. Det er således tydeligt, at forfatteren knytter metoden til en kronologisk fremstilling
af nogle 'historiske begivenheder', hvor den lige så godt kunne være knyttet til diskussio-

nen af de centrale temaer omkring folkefronten og dens problematik. For det andet fore-

kommer det, at litteraturdiskussionen er lidt ujævn og næppe helt udtømmende på de

enkelte emner. Et eksempel herpå kan være fremstillingen af forholdet mellem Komin-

tern og de enkelte sektioner (nationale kommunistiske partier), hvilket ikke hindrer bog-
en i at have fat i den lange ende, hvad angår vurderingen af denne relation, såvel generelt
som i enkelttilfælde. Under anvendelse af den historiografiske metode fremlægges en

lang række oplysninger om de sociale, økonomiske og klassemæssige forhold, såvel na-

tionalt som internationalt, samt om flere af de personer, der politisk er ledende ifolke-

frontsforsøget, bl.a. Blum (SFIO) og Thorez (PCF). Sammenstillingen af alle disse oplys-
ninger resulterer i en meget afrundet og overbevisende beskrivelse af og forklaring på
folkefrontens skrøbelige karakter (bla. pga. utilstrækkelig politisk afklaring mht. de

nødvendige mål og midler) og de yderst vanskelige forhold den skulle fungere under (især
den spanske borgerkrig i relation til Frankrigs internationale forpligtelser). Der er såle-

des ikke tvivl om, at denne bog vil være et frugtbart grundlag for fortsatte analyser og
diskussioner om den franske folkefront og de videre politiske perspektiver heri.-

For mig har det især været spændende at læse om PCF og dets relationer til Komintern,
hvor fremstillingen delvis bygger på forfatterens gennemgang af tilgængeligtkildemate-

riale. Forfatterens synspunkt, at hverken PCF eller Komintern kan analyseres 'eneståen-
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de', men at de to organisationers politik og udVikling et langt stykke må ses som gensidigt
betinget, belæggesklart. I det hele taget er denne del af bogen med til at øge vor viden om

relationerne mellem Komintern og de nationale sektioner.
'

Der skal alligevel nævnes punkter, hvor forfatteren ikke kommer til bunds iprøblema-
tikken omkring Kominterns og PCF's teori og politik. Den overordnede vurdering i ef-

terordet, at en stor del af den øvrige forskning om folkefronten har en »ahistorisk ind-
. faldsvinkel«, der tjener til at bekræfte »i forvejen etablerede ideer«, har den rigtige poin-

te, at sådanne politiske forsøg som folkefronten kun kan forstås i deres historiske
kontekst. Men dette overflødiggør jo ikke bestræbelse på mere generel teoriudvikling,
lige som faren ved ren konkret historisk analyse ikke kan negligeres.

Eksempelvis bliver fremstillingen af PCF's fastholden ved folkefronten noget proble-
matisk, fordi den ikke kraftigere end det er tilfældet problematiserer PCF's øjensynlige

-

manglende diskussion af folkefrontens muligheder, fortsatte berettigelse og perspekti-
ver. Og skal der endelig tales om bekræftelse af etablerede ideer, forekommer det mig, at

vurderingen af PCF som en »homogen og slagkraftig politisk organisation« i 1932 som

følge af bolsjeviseringen i begyndelsen af 20'erne (s. 51) næppe bekræftes i fremstillingen
iøvrigt, og snarere imødegås af udviklingen i PCF's medlemstal ved midten af 30'erne.
Hvordan kan en organisation mere end tre-doble sit medlemstal netto på ét år og allige-
vel fungere bolsjevistisk? (bilag 2, s. 247). Det forekommer mig, at forfatteren noget uar-

gumenteret bekræfter et dogme iden parti-kommunistiske historieskrivning om bolsjevi-
seringens positive effekter.

'

Omkring den politiske ændring i Komintern og de enkelte sektioner op til Kl's 7. ver-

denskongres i 1935 fremhæver forfatteren med rette, at denne udvikling forløber gennem
en længerevarende proces. Alligevel virker det, som om vurderingen af især Kominterns .

13. EKKI-plenum i december 1933 er overdreven positiv, (s. 70ff) idet de fremadpegende
synspunkter tydeligvis var i mindretal. Derved mindskes modsætningerne inden for
Komintern i forløbet frem til 7. verdenskongres, der iøvrigt stort set ikke behandles, hvil-
ket undrer. Således tror jeg, at en nærmere analyse af kongressens beslutninger og den
måde, hvorpå der blev argumenteret for/dem, kombineret med Kominterns politik sene-

re i 30'eme, havde umuliggiort den påstand, at Komintern i 1934-35 skabte forudsætnin-

gerne for et »totalt« brud med teserne fra 1928 (s. 78).
Der kunne nævnes andre tilfælde, hvor bogen fremfører diskutable vurderinger; men

den afsluttende kommentar skal dog gælde markedsføringen af bogen. På bagsiden af
bogen relateres den franske folkefront til andre samtidige og senere forsøg på overgang
til socialismen (Chile'sFolkeenhed og Venstreunionen i Frankrig). Denne sammenkæd-
ning er uden tvivl berettiget ud fra enirække synsvinkler; men dette er netop ikke bogens
emne. Forfatteren gør direkte opmærksom på sin tilbageholdenhed med mere omfatten-
de konklusioner og teoridannelser, hvilket er i klar overensstemmelse med den konkret-
historiske fremstilling. Derfor er markedsføringen delvis vildledende, og det står stadig
tilbage at underbygge, hvordan og i hvilken udstrækning 30'emes folkefrontseksperi-
menter har relativt sammenfaldende indhold og fælles perspektiver med disse udviklin-
ger i efterkrigstidens socialistiske og kommunistiske politik.

Niels Chr. Sidenius

William D. Haywood: Bill Haywoods bog. Erindringer, Gyldendal, Haslev 1979, 352 s., kr.

97.-

Big Bill Haywood var arbejderleder i USA i sidste del af 1800-tallet og frem til 1919, hvor

han blev tvungen til at flygte fra USA og søgte ophold i det nydannede sovjetsamfund. Han

var medskaber af IWW og foregangsmand i utallige strejker og arbejdskampe blandt

minearbejdeme i USA's vestlige stater, især Utah, Colorado og Nevada. Politisk set var

han militant revolutionær og i stadig kamp mod AF L's daværende leder Samuel Gompers,
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som i sit politiske og faglige arbejde var med til at grundlæggeden reaktionære tradition i

v den amerikanske fagbevægelse,som stadig i dag er dominerende.
'

Bill Hayvvoodskrev sine erindringer efter ankomsten til Sovjetunionen, hvor han i

øvrigt ikke udøvede større politisk aktivitet. Han lader erindringerne slutte med ankom-

sten til Rusland og lader således sit virke i USA stå som en samlet og afsluttet helhed. Bill

Haywood var pionér på sit felt. Han beskriver nøgtemt sin arbejdsgang på sin vej fra
'

arbejdsdreng og frem til at være heltidsansat i fagbevægelsen. Fra den første spinkle viden

om revolutionære, der havde modsat sig kapitalens overgreb mod arbejderne i minerne, og
frem til fagforeningslederen, der med sikkert overblik arbejdede med landsdækkende or-

'

ganisering af militante arbejdere.
Erindringeme er skrevet i et sprog, der umiddelbart virker en smule ubehjælpsomt.Det

er tydeligt, at Haywood aldrig gennemgik nogen intellektuel skolingsfase, som det i ud-

præget grad var tilfældet med fx de russiske revolutionære, hvis arbejdsmuligheder tvang ,

,

dem til skrivebordsarbejdet. Haywood var først og fremmest praktisk revolutionær. Han

var en self-made-man indenfor sine egne rækker og dette forhold ses tydeligt i den sproglige
udformning. Haywoods sprog er pågående, aggressivt og direkte. Der er ingen.større
teoretiske overvejelser i hans erindringer - eller fra hans hånd i øvrigt - men der er en

umiddelbar styrke og kraft i hans fortælling, der fængsler og betager læseren. Haywood
giver indtryk af hæderlighed og ærlighed i sin fortælling - og også for åbenlyspartiskhed.
Både i vurderingen af personer og begivenheder. Haywood havde mange venner ligesom
han havde mange fjender, og han bruger megen tid på begge dele.

Bill Haywoods erindringer er opbygget strengt kronologisk. De starter med en præsen-

tation af hans forældre, beskriver hans opvækst i Salt Lake City og følger derpå hans

vekslende arbejdspladser i minerne i de vestlige stater i USA. Han mindes episoder i mi-

nerne, arbejdskammerater, som har betydet noget for hans udvikling i forhold til racis-

me, klassebevidsthed og nødvendigheden af ubrydelig solidaritet i de klassekampe, som

han kastede sig ud i med hele sin styrke. .

Bill Haywood var med, hvor det gik hårdest til. Nøgtemt følger Haywood udviklingen
i en række arbejdskampe, som senere er gået over i historien pga. deres langvarighed og

de midler, som blev sat i værk overfor arbejderne. Den fantastiske brutalitet og voldsan-

vendelse som konsekvent anvendtes fra kapitalisternes side bliver skildret med glød og

had, ligesom arbejdernes svar på soldater, nedskydninger, mishandlinger og skueproces-
ser ved domstolene, gennem sammenhold og hårdnakket modstand - om nødvendigt
med hjælp af dynamit, som lukkede en mine effektivt, når strejkebrydeme ikke længere
kunne holdes borte med fysisk blokade.

Arbejdskampene ved Cripple Creek, i Telluride, i Lawrence, og i Centralia, beskrivesi

erindringeme sammen med mange andre og mindre kendte udtryk for den amerikanske

klassekamp. Det samme gør sig gældende i forbindelse med de langvarige skueprocesser,
som arbejderbevægelsens militante ledere blev slæbt igennem i forsøg på at isolere dem

fra deres kammerater. Falske anklager for mord og andre forbrydelser tog mange års

arbejde fra disse revolutionære. Og netop dette forhold blev afgørende for Bill Haywo-
ods beslutning om at forlade USA. Han havde i årene op til 1919 i praksis været bundet af

de langvarige retssager, og det var klart, at en kommende retssag ville medføre, at han

kunne idømmes livsvarigt fængsel.Haywood havde langvarig og intens kendskab til det

kapitalistiske samfunds domstole og den måde de anvendtes på.
Bill Haywoods erindringer er både gribende, fascinerende og fyldt med kampvilje. De

er én stor anklage mod det USA, som i profittens navn mishandler hans klassefæller.

Bogen er hermed varmt anbefalet til alle, der ønsker en elementært spændende fortalt

beretning om de voldsomme begivenheder, der udspillede sig i den amerikanske klasse-

kamp i årene omkring århundredeskiftet.
Niels Ole Højstrup Jensen

102



Internationale Tagung der Historiker 'der Arbeiterbewegung'(»Xlll. Linzer Konferenz«

1977). Arbeiterbewegung,Koloniale Frage und Befreiungshewegnng bis zum Ende des 1.

Weltkrieges. Arbeiterbildung unter den Bedingungendes Kapitalismus. - Geschichte der Ar-

beiterbewegungITH-Tagungsberichte 12 - Bearbeitet von Brigitte Perfahl, Europaverlag, .

Wien 1981, 354 s.

Hermed foreligger nu også protokollen for konferencen i 1977. Emnerne var arbejderbe-
vægelsen og kolonispørgsmålet hhv. befrielsesbevægelserne og arbejderoplysning. Der
blev holdt hhv. fremlagt en del meget gode indlæg, som her bliver forelagt i til dels stærkt

forkortet form. Originalmanuskripterne var på over 700 s., så der måtte skæres ned i dem
alle - hertil kommer så de ca. 40 s. diskussion, som ikke giver ret meget. Hvorfor man har

valgt at lade trykke Friedrich Vogls oplæg i sin helhed er svært at gætte, der var en del

andre, der kunne have fortjent de 50 s., han har fået tildelt.
Der er en del relevante og problematiserende oplæg, især under 2. emne var der en del

gode ting, f.eks. et oplæg af Pauli Kettunen/og Jussi Turtola af principiel art, som nok
burde oversættes. Adolf Brocks meget omfangsrige indlæg er i mellemtiden udkommet

selvstændigt (her er der kun trykt ca. 25 s.); fra Danmark var der et indlæg fra Flemming
Hemmersam - forøvrigt henviste Dieter Kramer i diskussionen netop til de diskussioner,
der i Danmark er blevet ført om arbejderkultur. Men ikke alt det papir værd, det er blevet

trykt på; i 1977 bør idiotprisen npk tildeles K. Chanasarov fra Sovjetunionen, bl.a. for-
talte han, at de ukrainske og georgiske menscheviker var småborgerlige partier (eller og-
så borgerlige nationalistiske partier, det fremgår ikke klart af teksten s. 110). Hele hans

'

oplæg var præget af en fraseologi, der er beregnet på at tilsløre kendsgemingerne i stedet
for afdække dem.

Alt i alt er denne protokol - som de andre ITI-Lprotokoller - dog meget vigtig, det er

ærgerligt, at de manglende ikke er udkommet endnu - i år er der ikke engang et løfte om,

at de udkommer snart. Helt bortset fra at protokolleme for 1979 og 1980 også mangler.
Gerd Callesen

Jahrbuch Arbeiterbewegung. Geschichte und Theorie. Hrsg. von Heinz-Gerhard Haupt,
Anette Jost, Gerhard Leithäuser, Ulrich Mückenberger, Oskar Negt, Claudio Pomli,
Hans-Josef Steinberg, EuropäischeVerlagsanstalt, Frankfurt/M. 1981, 399 s., DM 24.80.

Fra 1973 - 79 udkom der 6 bind af Jahrbuch Arbeiterbewegung på Fischer Taschenbuch

Verlag i Frankfurt. Den indeholdt vigtige bidrag om udviklingen i arbejderbevægelsen,
desuden dokumenter, bibliografier, anmeldelser og nogle meget centrale diskussioner.
Man fik bl.a. via en udførlig rubrik »Hinweise« meget nyttige informationer, f.eks. ind-

holdsfortegnelser til vigtige tidsskrifter, adresser osv. Bidragene var hovedsageligt skre-
vet ud fra et- venstre-marxistisk synspunkt. Det var alt i alt en nyttig udgivelse, årbogen
“indeholdt vigtigt materiale, som ellers næppe var blevet offentliggjort. _

Det er altså med en vis spænding, at man ser en ny »Jahrbuch Arbeiterbewegung«med

nogle af medarbejderne af den tidligere udkomme på det venstreOrienterede Europäische
Vcrlagsansatalt. Men at dømme ud fra det første bind er årbogen tydeligt rykket til højre.

› Man kan selvfølgeligogsåsige, at det politiske spektrum er blevet udvidet. Den gamle.
serie var beregnet på et bredt også ikke-akademisk publikum og skulle bidrage til diskus-

sionen på venstrefløjen, den skulle have et politisk formål. Pga. emnevalg og fremstil-

lingsform har man formentlig aldrig nået det brede publikum, men den videnskabelig-
politiske diskussion fik vigtige bidrag i serien.

Her stiller den nye serie sig vistnok på et andet standpunkt -

og fortsætter altså ikke den

gamle serie, som det hævdes. Man vil selvfølgelig også her nå ud til et bredt ikke kun *

historisk interesseret publikum (men vil lige så selvfølgelig ikke nå frem til det- årbogen
er en meget traditionel' videnskabelig årbog, der ikke umiddelbart vil kunne læses af et

bredt publikum. Fremstillingsformen er heller ikke direkte fængende, man skal være inde

i sagerne' før man får noget ud af artiklerne. Det skal ikke forstås som en kritik af frem-

stillingsformen og den traditionelle videnskabelige årbog - tværtimod, begge dele er ud-
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mærkede. Det er imidlertid en kritik/af misfoiholdetmellem hensigt og form), Der er

imidlertid ingen erklæring om, at årbogenskal bidrage til diskussionen på venstrefløjen,
eller snarere er den skjult bag så almene' floskler, at man ikke rigtig kan få øje på den.

, Indledningen er tydelig et kompromis i bedste Kautsky-stil fra II. Internationales kon-
v

gresser: alle kan skrive under på den, ingen føler sig forpligtet af den.
Men altså: árbogen skal have et emne for hvert bind - det første i 1981 er »politiske
Strejker«,næste binds emne skal være »arbejderbevægelseog selvforvaltning«- og sættes
sammen af artikler, kilder, dokumenter og anmeldelser som sket i første bind. Men det er

planlagt, at de kommende bind skal indeholde bibliografier om árbogens emne, inter-
views, diskussioner og beretninger om kongresser osv. Dog vil man åbenbart ikke over-

tage rubrikken »Hinweise« fra den gamle serie, og det er faktisk en skam. Den var meget
*

informativ. Det er et udmærket program for en traditionel årbog - man bør nok være

opmærksom på »Jahrbuch Arbeiterbewegung« i fremtiden. Ganske vist er det lidt
uklart, hvor årbogen vil placere sig. Navnet antyder en retning, på den anden side vil man

publicere »resultater af den nyere socialhistoriske forskning om den tyske og internatio-
nale arbejderbevægelse«.Man må vel afvente og se, hvordan den udvikler sig. Anmeldel-
seme (der er 26 på ca. 45 s. i 1. bind) beskæftiger sig med »arbejderbevægelseni bredeste
forstand« og med 2 undtagelser behandler de tyskspr'oget litteratur; denne har dog i flere
tilfælde udenlandsk eller international arbejderbevægelsesom emne. Der er i dette bind
ikke nogen egentlig sammenhængmellem anmeldelserne 0g árbogens emne, selvom en-

kelte af bøgerne undersøger strejker eller faglige forhold.

Bindet indledes med en undersøgelse om »Der Politische Streik - Geschichte und
Theorie« (s. 13-53) og derefter findes artikler om enkelte politiske strejker og strejkebøl-
ger i Tyskland. Hertil hører også et større dokument, nemlig »Protokollbuch des Arbei›
terausschusses der M.F.Thyssen & Co.« i Mühlheim/Ruhr 1919-20(s. 303-49). Protokol-
1en er meget kort, men det er alligevel mere end en beslutningsprotokol, og man kan fak-

tisk få en del ud af den. Den siger noget om »den revolutionære situation« iTyskland
dengang. Den engelske generalstrejke bliver behandlet udførligt i en artikel med den be-

tegnende titel »Die Angst vor der Politik. England 1926: Ainatomie eines generalstreiks«
med to udførlige dokumenter (s. 129-219). En mindre artikel om den italienske general-
strejke mod facisteme i august 1922 indeholder bl.a. nogle ganske interessantekritik-

punkter mod Gramscis idealisme. Videre behandles udviklingen i Frankrig efter maj-
urolighederne i 1968 ganske kort, og der findes to artikler om de uafhængigefagorganisa-
tioner i Polen og auguststrejkeme 1980 sammesteds.

'

Emnet er-'selvfølgeliglangtfra udtømt med disse artikler, det kan heller ingen forvente.
Men nogle af artiklerne indeholder relevante omend ikke revolutionerende synspunkter.
Det gælder naturligvis især for den første artikel, der forsøger sig med en analyse af den

politiske strejkes betydning, dens anvendelse og funktion. I

Årbogener illustreret, sat med en god læselig skrift og den meget rimelige pris bør også
fremhæves (Københavns bogcafé forhandler den til 96.- kr.).

Gerd Callesen

Erik Bertram Jensen: Arbejderbevægelsen i Viborg 1916-1920. Et lokalhistorisk arbejde.
Udg. af forfatteren og Carl Heinrich Petersen i samarbejde med Arbejdernes Fællesorgani-
sation i Viborg, Anarkistisk boghandel, Viborg 1981, (Gothersgade27, 8800 Viborg),104 s.

+ bilag, kr. 15.- +'porto
Afhandlingen er et speciale og er - som Carl Heinrich Petersen skriver i sit forord - »et

enestående bidrag til arbejderbevægelsens historie i Viborg«; det skyldes bl.a., at det er

den første videnskabelige afhandling om emnet. Ellers foreligger. der et 'festskrift for fæl-
lesorganisationen fra 1941 , et for HK fra 1962, et bind erindringer fra redaktøren for den
lokale Social-Demokrat folketingsmand A.C. Mortensen fra 1951 og et jubilæumsnum-
mer fra Viborg Amts Social-Demokrat og et par almene lokalhistoriske fremstillinger for
Viborg. E.B. Jensen har desuden fået fat i de vigtigste fagforeningers (9 ialt), ifællesorga-
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nisationens ogSocialdemokratisk Forbunds Viborg afdeling forhandlingsprotokoller.
Det lader forøvrigt til at disse protokoller indeholder forholdsvis meget stof. En meget
central kilde har været Viborg Amts Social-Demokrat.

,

Bogen »har to hovedformål: 1) at beskrive Viborgs arbejderbevægelse i perioden 1916-
1920, 2) at forsøge at forstå og forklare dens politiske holdninger og handlinger«(s. 1.).
Det gennemføres med »en udogmatisk materialistisk historieopfattelse (som) ledetrådi
arbejdet«.Og det er lykkedes udmærket. Skriftet er meget informativt og formår udmær-
ket at forbinde den' lokale udvikling med udviklingen på landsplan: det bliver især tyde-
ligt i afsnittet om syndikalismens optræden i Viborg fra 1918. Jensen indleder sin under-
søgelse med to afsnit om erhvervsstruktur og klassestruktuf, og det lykkes ham at gøre

forståeligt, hvilken baggrund der er for arbejderbevægelseni byen, hvor lighederne og
forskellene ligger i forhold til byer af tilsvarende karakter. Der er nemlig en del proble-
mer i det »rene« talmateriale, men det gøres klart, hvad der skjuler sig bag tallene, og det
igen gør den følgende kronologiske gennemgang/beskrivelse af den faglige og politiske
aktivitet i den valgte periode forståelig.

Den analytisk-konkluderende del af afhandlingen er meget kort, men det er måske

også rimeligt: det er svært at drage vidtgående slutninger af udviklingen i en 5-års perio-'

de. Den er ganske vist ikke tilfældig,afgrænsningenbegrundes meget rimelig, men det er

trods alt kun 5 år.

Erik Bertram Jensen har med dette speciale fremlagt et udmærket arbejde, som med'
fordel vil kunne bruges af andre. En udvidelse af afhandlingen til at omfatte en længere

'

periode ville sikkert ikke kun glæde Viborgs arbejdere - den kunne måske fremlægges til
lOO-års-dagenfor den politiske arbejderbevægelsei byen i 1985,

Det er forøvrigt bemærkelsesværdigtog glædeligt,at Fællesorganisationener medud-
giver af den her foreliggende bog.

“

Gerd Callesen

Tage Kaarsted (udg.): Ministermødeprotokol1929-33. Ministeriet Stauning-Munch. Uni-

versitetsforlaget, Århus 1981, 252 5. Kr. 97.60.
Denne udgivelse er den første i en planlagt serie, der skal omfatte ministermødeprotokol-
ler 1929-1943, ialt ni protokoller. Jydsk Selskab har tidligere udgivet protokoller fra mi-
nisteriet Neergaard 1908-09 (1975), fra ministeriet Zahle 1916-18 (1973')*,fraministeriet
Neergaard [920-24 (1977) samt Kr. Bordings dagbog over det 1. socialdemokratiske mi-
nisterium 1924-26 (1976). De huller som fortsat eksisterer i perioden 1901-29 synes ikke -

trods alvorlige eftersøgninger-at kunne fyldes ud. Det er beklageligt, da der almindelig-
vis er tale om en særdeles vigtig kildegruppe, som kan benyttes i mange sammenhænge
pga. sine primære oplysninger.

Tage Kaarsted og Jysk Selskab fortjener ros for at turde tage hul på den officielle pro-
tokolrække fra det socialdemokratisk-radikale ministeriums start i 1929 til august 1933,
en 'periode som dækkes af de første to protokoller. Med indholdet af tidligere udgivne
protokoller i erindring - først og fremmest må fremhæves Bordings dagbog - havde man
stillet nogle forventninger, som dog absolut ikke bliver indfriet ved læsningen af proto-
kolleme fra 1929-33. Her er ikke meget at hente i nogen retning eller til noget bestemt
formål. Det betyder imidlertid ikke, at en offentliggørelseer ligegyldig - tværtimod. Til-
gængeliggørelse af et sådant materiale vil altid uanset indhold have sine fortjenester og
lette et krævende arbejde (med skuffende resultat) til gavn for os alle.

Protokollerne førtes af den socialdemokratiske handelsminister C.N. Hauge. Der er

tale om beslutningsreferater, og Kaarsted anfører i sin indledning, at de hverken blev
oplæst eller godkendt, men kun blev benyttet som opslagsværk i tvivlssituationer. Kaar-
sted skriver videre, at BertelDahlgaard over for ham har udtalt, at referateme var dæk-
kende for, hvad ministeriet havde beskæftigetsig med, men alligevelskæve, fordi omfat-
tende økonomiske, politiske og taktiske drøftelser ofte enten slet ikke refereredes eller
blev koncentreret i en enkelt linje, hvorved de mange rutinesager som embedsbesættelser
fåren uforholdsmæssig stor vægt. Det er meget fortjenstfuldt, at Kaarsted bringer Dahl-

105

\;
'S

»5

2



gaards udtalelser, som (desværre) er dækkende for alle ni protokoller, idet der er tale om

en særdeles rammende karakteristik. En uendelighed af embedsbesættelser: overlærere,
amtmænd osv., små og større embedsmandsforseelser, gør det svært at holde interessen

fanget og giver en tendens til at overvurdere f.eks. politiske spørgsmål, når de endelig
dukker op. Protokolleme har interessante oplysninger om udviklingen i f.eks. militær-

forhandlingerne med Venstre i 1930 og nogle interessante udenrigspolitiske detaljer, men

i betragtning af Danmarks økonomiske situation i perioden er den forbløffende tavs

hvad angår kriseforhandlingerne. Protokolleme kaster altså ikke noget nyt lys over Dan-

marks politiske, økonomiske eller sociale historie. Som en kilde til det socialdemokratisk

-radikale ministeriums interne liv og funktion synes de mere velegnede. Nok afslører de

ikke større uenigheder eller diskussioner, som selvfølgelig reelt har eksisteret de to par-
tier imellem. Men manglen på refereret uenighed kan ikke alene skyldes bevidst udeladel-

se fra referentens side. Her er tale om et velkørende ministerium, hvor ingen har befundet

sig dårligt. De fleste sager kører glat igennem: Staunings åbningstaler, ministres lovfor-

slag m.m. Ingen møder trækker i langdrag og'ingen mere principielle sager forhandles

igen og igen - et almindeligt tegn på uenighed.
'

“

Protokolleme siger videre en del om scenens aktører og særligTh. Stauning som politi-
ker. Hvor Stauning i sit ministerium 1924-26 flere gange var i modsætning til minister-

flertallet, er han fra 1929 en suveræn lederskikkelse. Han leder konsekvent møderne, sid-
der inde med en lang række oplysninger, men optræder overbevisende åbent og han af-

'slører
- dog med K.K. Steincke som ligemand - en enorm arbejdsevne.

Udgivelsen har et nyttigt personindeks, men prisen er i overkanten for 252 maskin-

skrevne sider.

Henning Grelle

VJ. Lenin: Udvalgte Værker, bind 1., Forlaget Tiden, København 1981. 269 5., kr. 85.-

V.l. Lenin: Udvalgte Værker, bind 3., Forlaget Tiden, København 1980. 249 s., kr. 75.-

Forlaget Tidens nyudgivelse af Lenins udvalgte værker fortsætter planmæssigt. Af det

samlede udvalg, der er planlagt til at omfatte 15 bind, er nu også udkommet bindene 1 og

3. (En række bind er tidligere udkommet, men ikke i numerisk rækkefølge. Se anmeldel-

ser i tidligere numre af Meddelelser.)
I modsætning til de foregående bind er bind 1 blevet ændret temmelig meget i forhold

til den tidligere danske udgave, som udkom i 1953. Den ældre udgaves første knap 50

sider. var forfattet af Stalin, som i en række artikler hyldede Lenin, som »en Fører af en

højere Type, en Kongeøm, der ikke kendte til Frygt i Kampen og dristigt førte Partiet

frem ...« (Stalin i: Om Lenin, Lenin: Udvalgte Værker, bd. 1.), er nu blevet fjernet. Men.

hovedbestanden af indholdet fra den ældre udgave er dog medtaget, samt nogle nye artik-

ler der omfatter biografiske artikler om Marx og Engels, samt artikler om marxismens

historiske udvikling. Artiklerne er kun for sidste dels vedkommende arrangeret kronolo-

gisk. Mens de nye artikler, der erstatter Stalins skrifter, er opbygget tematisk uden hen-

syn til det tidspunkt, hvor artiklerne blev forfattet. Første del af bind 1 omhandler såle-

des primært biografiske artikler, mens anden del- artikler skrevet af Lenin i tiden 1894-
'

1897 - primært beskæftiger sig med modsætningsforholdet til narodnikibevægelsen.
Bind 3 af Lenins udvalgte værker omfatter den klassiske analyse af problemerne idet

russiske socialdemokrati i tiden efter partisplittelsen på den 2. kongresi 1903, nemlig »Et

skridt Frem, To Skridt Tilbage«, som udkom i 1904. Medtaget i det ca. 200 sider lange
værk, er som tillæg en lille artikel, nemlig »Episodenmed kammerat Gusev og kammeret

Deutsch«, Med dette værk videreudviklede Lenin de synspunkter om partiorganisering,
som han først havde fremlagt i »Hvad Må Der Gøres?« Desuden giver bogen et godt
indblik i de væsensforskelle der adskildte bolsjevikkerne fra mensjevikkeme, således som

Lenin opfattede tingene. Som tidligere udgivelser i serien med Lenins udvalgte værker er

også bindene I og 3 udstyret med et velfungerende noteapparat og et navneregister, som

er knap så velfungerende, med mindre man er enig i den traditionelle sovjettiske opfattel-
se af politiske modstandere op gennem tiderne. Men dette forhold gældernaturligvis kun
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den biografiskenote, der er knyttet til navneregistret, som i sig selv fungerer godt og er

både overskueligt og gennemarbejdet.
_

Niels Ole Højstrup Jensen

Raimund Löw: Otto Bauer und die russische Revolution. Mit einem Vorwort von Eduar'd
'

März - Materialien zur Arbeiterbewegung 15 - Europaverlag, Wien 1980, X1 326 5., 6.8

168.- -

Austromarxismen og med den dens betydeligste repræsentant i mellemkrigstiden har,
nogle år efter at den blev præsenteret for et dansk publikum i »Årbogfor arbejderbevæ-
gelsens historie« 3, oplevet en gevaldig renæssance - for en sikkerheds skyld skal det lige
siges, at der ikke er nogen sammenhæng mellem årbogsartiklen og renæssancen. Det an-

føres her, fordi det i en anmeldelse af årbogens 3. bind hed, at »denne retning er imidler-
tid så død som nogensinde« (Proletarl nr. 7, febr. 1974). Det var også forkert i 1974.

Nu er det måske også lidt svært at forstå, hvorfor en teoretisk retning, der led skibbrud
i mellemkrigstiden, skulle genopstå i slutningen af 1970'erne. Men det er et faktum, at

forskellige historikere etc. har interesseret sig meget for austromarxisteme og utvivlsomt
med rette; deres teoretiske bidrag har haft stor betydning for videreudviklingen af marx-

ismen i årene op til den 1. verdenskrig. Det er lidt sværere at forstå, hvorfor der f.eks. idet
italienske kommunistparti er en betydelig interesse for Bauer.

Det er bedre at forstå, at der i det vesttyske Socialdemokratis venstrefløj er en vis inter-
esse: det østrigske Socialdemokrati var (og er) et masseparti, det er nok det socialdemo-
kratiske parti med den højeste organisationsgrad, og i mellemkrigstiden havde det kun-
net udarbejde en teoretisk begrundet politik og taktisk smidighed, der gav resultater. Det
er selvfølgelig fascinerende for en venstrefløj, der ikke har nogen massebasis. Desuden er

der jo også det der med »den 3. vej til socialismen«, som forøvrigt også har givet austro-
marxismen en vis aktualitet i det danske SF. «

Raimund Löw - der tidligere bl.a. har skrevet til det engelske »3-vejs-tidsskrift«new

left review - har nu undersøgt Otto Bauers stilling til den russiske revolution og dens
udvikling indtil Bauer døde i 1938. Undersøgelsen er blevet lidt langtrukken, som akade-
miske undersøgelser har for vane. Men det er iøvrigt en veldokumenteret og velskrevet
afhandling om Otto Bauers forhold til Sovjetunionen. Det er et ret kompliceret forhold,
men åbenbart har Bauer fra en oprindelig afvisende holdning - det er en umulighed, at
der kan opbyggeset socialistisk samfund i et tilbageståendeagrarsamfund - skiftet stand-
punkt. Fra 1931 mente han, at Sovjetunionen var et overgangssamfund mellem kapitalis-
me og socialisme, og i bogen »Zwischen zwei Weltkriegen« fra 1936 (det var efter, at
flere socialdemokratiske partier, deriblandt hans eget, var bukket under for fascismen),
mente han ifølge Löw, at et socialistisk samfund var ved at opstå i Sovjetunionen. Imid-
lertid antydes hos Bauer en ny revision efter Moskvaprocesseme. Men Bauer døde inden
han fik fuldført denne mulige eventuelle revision.

›

Der er ingen tvivl om, at Bauer var en meget fintmærkende analytiker (og bestemt også
en dygtig praktisk politiker). Han havde imidlertid en tendens til at overvurdere de mate-
rielle betingelsers umiddelbare betydning for den førte politik, han var med andre ord
stærkt præget af II. Internationales marxisme-forståelse. Det medførte en del fejrvurde-
ringer, fordi han ikke kunne inddrage arbejderklassens selvstændigeageren korrekt i ana-

lysen. Han blev derfor ofte tvunget til at ændre sine analyser efter nogen tid. Men der kan
ikke være tvivl om, at han som regel argumenterede udfra marxistiske positioner.

Bogen handler langtfra kun “om Bauers opfattelse af den russiske revolution og Sovjet-
unionens udvikling. Bauer var en central figur i den fra 1923 genforenede socialdemokra-

(

tiske Internationale. Han var medlem af SAI's centrale organer og holdt programmatisk
vigtige taler på SAI's 4-5 kongresser, ligesom han var formand for vigtige kongres-
kommissioner. Hans vurderinger fik altså betydning for SAI (dog var SAI's reelle betyd-
ning ikke ret stor). At SAI således mente, at det bl.a. var dens opgave at forsvare Sovjetu-
nionen, at SUKP (b) blev vurderet som et socialistisk arbejderparti osv., skyldtes for en

stor del Otto Bauer. Karl Kautsky var f .eks. en af hans argeste modstandere på dette
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punkt: han så kun det diktatoriske regime i SU og gik derfor ud fra, at enhver ændring i

SU ville være til det bedre. En kontrarevolution ville ikke være mulig, fordi kontrarevolu-

tionen i bolschevismens form havde sejret, mente Kautsky. Men det var Otto Bauers - og'
de russiske menschevikkers - opfattelse, der blev dominerende i SAI's udtalelser. Den fik

dog næsten ingen praktisk betydning som f .eks. i enhedsaktioner eller lignende. Afstan-

den mellem de to retninger var i virkeligheden for stor.

Löw beskriver også dette ganske godt i analysen af Bem-konferencen 1919, hvor de

socialdemokratiske partier gjorde deres stilling op til overgangen til socialismen (parla-
mentarisk demokrati eller proletariatets diktatur). Det var kun i enkelte korte undtagel-
sessituationer, at socialdemokratiske ledere senere mente, at det kunne være nødvendigt
at gribe til revolutionære metoder: f.eks. efter det tyske nederlag i 1933. ›

Mens Bauers vurdering af SU hele tiden havde været positiv-kritisk, fik den en afgø-
rende drejning efter fascismens sejr i Tyskland og Østrig i 1933-34. Det blev mere og mere

hans overbevisning, at SU's eksistens var nødvendig for at socialismen skulle kunne

overleve. Det førte ham videre til overvejelser om en »genforening«af de to retningeri
arbejderbevægelsen.Komintems 7. verdenskongres med dens voldsomme ryk mod højre
med folkefrontspolitikken var for ham et tegn på, at Komintern var på den rigtige vej.
Han havde ganske vist nogle forbehold overfor en omgående organisatorisk sammen-

slutning. Men han udviklede en forestilling om den »integralesocialisme«, som skulle

være grundlaget for genforeningen. Hans nyinterpretation af bolschevismen og den vi-

dere vej findes i »Zwischen zwei Weltkriegen«, og den er interessant på flere måder.

Men den »integrale socialisme« havde ingen chancer i periodens barske virkelighed.
Også Bauer så det efter Moskva-processeme. Sandsynligvis ville han også kunne have

forklaret dem senere, men han døde før han nåede det. Hans fordømmelse af processerne
var imidlertid ikke moralsk, og de ændrede ikke hans vurdering af Sovjets historiske rolle

(s. 257).
,
Löw har skrevet en meget udførlig og præcisanalyse af Otto Bauers stillingtagen. Dens

konklusioner er differentierede og overbevisende. Det er lykkedes ham dermed at kom-

me med et værdifuldt bidrag til socialismens historie i mellemkrigstiden.
Gerd Callesen

Our History Journal. Journal of the Communist Party History Group, nr. 1-6, London

1977-1980.

Det engelske kommunistparti har en historikergruppe, der har betydet meget for diskus-
sionen blandt marxistiske historikere. Gruppen splittedes i 1956, da folk som E.P.

Thompson, Eric J. Hobsbawm og en del andre forlod partiet og dermed også gruppen.

De forblev imidlertid i den marxistiske tradition og har f.eks. betydet meget for tidsskrif-

ter som New Left Review og History Workshop. I den senere tid har især diskussionen

mellem Thompson og Perry Andersson vakt stor interesse.

Men der forblev historikere nok i partiet til at gruppen kunne fortsætte, og den har

siden splittelsen udgivet en lang serie brochyrer under fællestitlen »Our History«. Indtil

1981 var der udkommet 74 brochyrer med mange interessante og relevante bidrag. Det er

forøvrigt ikke kun partimedlemmer, der har fået udgivet tekster i serien.

Siden begyndelsen af 1970'erne havde gruppen meget sporadisk udgivet et »Newslet-

ter«, som i december 1977 blev omdannet til »Our History Journal«. Det er foreløbigt

udkommet ca. halvårligt og var åbenbart planlagt til at udkomme 3 gange årligt.Imidler-

tid ser det ud til, at det ikke har kunnet overholdes: mellem nr. 5 (juni 1979) og det forelø-

bigt sidste nr. 6 (juli 1980) lå der et helt år. Tidsskriftet er ganske uprætentiøst, de første

tre numre var på 8 sider, de næste 3 på 12. Prisen var ogsåmeget rimelig: mellem 15 og 30

p pr. nummer, alle 6 numre koster idag ca. 5 2.- tilsammen. De kan vist stadigvæk fås hos

gruppen (16 St. John Street, London EClM 4AY).
\

*

Tidsskriftet skulle være et diskussionsorgan for alle, der er interesseret i marxistisk

historisk debat, for marxister der er interesseret i problemer i den historiske materialis-

me. Der er nu ikke mange direkte diskussionsbidrag i numrene. Men de artikler der er, er
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ikke destomindre meget interessante. Foruden delvis meget udførlige anmeldelser,
konference-rapporter, en del småartikler er der lederartikleme og en eller to større artik-
ler i hvert nummer. Mange af disse behandler historieskrivningen om det kommunistiske

parti, f .eks. har Geoff Roberts i nr. 2 og 3 skrevet en udførlig kritik af Fernando Claudins
»Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse«,i nr. 2 findes en artikel af Martin J ac-

'ques »Why Study the History af the Communist Party«, mens Peter Latham beskæftiger
sig med »MethodologicalApproaches to Communist Party History« (nr. 3) Monty John-
stone spørger efter »What kind of Communist Party History?« inr. 4. I samme nr. findes

et foredrag af Donald Sassoon om det italienske kommunistpartis historieskrivning om

sig selv: han skelner mellem to faser og mener at det første skridt i den nye retning blev

taget af Togliatti i 1961-62. De engelske kommunistiske historikere har med disse for-

skellige artikler ydet interessante bidrag til kritikken af kommunistiske partiers vurde-

ring af deres egen fortid. De havde også den fordel, at der foreligger to bind af en partihi-
storie af den nu afdøde James Klugmann - J ohnstones ovenfor nævnte bidrag indeholder
i et brev en selvkritik af Klugmann. Det er meget værdifulde bidrag af politisk engagerede
historikere. Deres problemer er af generel art, de kan udmærket overføres til danske for-
hold - der er jo en del lighedspunkter (såvel som forskellige forudsætninger)mellem det
britiske og danske kommunistparti.

'

Andre artikler, som er af interesse, er af mere almen historisk karakter, f .eks. har John
Attñeld fået trykt et foredrag om »Economic History in Britain - some problems for
Marxists« (nr. 1) og Pat Thane kommer i nr. 5 med nogle meget relevante kritiske punk-
ter og begrundelser for marxistiske historikeres fremtidige arbejde - »Recent work on

British working-class history«. I nr. 6 er der et langt svar på E.P.Thompsons bog »The
Poverty of Theory«, som allerede lederartiklen i nr. 5 gik ind på. Tidsskriftet har et højt

I

niveau, man kan også holde ud at læse det- det gælder for øvrigt for en del af det engelske
kommunistpartis tidsskrifter. Det er virkelig beklageligt, at det ikke (kan) udgives mere

regelmæssigt.Under alle omstændigheder bør også danskere læse det- det ville være nyt-
tigt, hvis f.eks. Kommunistiske studenter udgav de centrale artikler på dansk.

I partiets teoretiske tidsSkrift »Marxism Today« 6/81 meddeles det forøvrigt, at par-
tiets arkiv skal ordnes og gøres tilgængeligt. Der skal oprettes en særlig arkivfond, der
skal samle penge ind til ordningen af arkivet - partiet stiller så lokalerne til rådighed.

Gerd Callesen

Lennart K. Persson: Amsterdam, Moskva eller Berlin? Syndikalisternas internationella or-

ganisationsproblematik före, under och efter första världskriget - reflekterad genom sven-

ska SAC, i: Svenskt, nordiskt, afrikanskt. Historiska studier tillägnade Åke Holmberg,
1981, s. 65-100.

I årene umiddelbart efter den første verdenskrig havde syndikalistiske organisationer
overgangsvis masseindflydelse; Det var derfor naturligt, at også de søgte at institutionali-
sere deres internationale samarbejde. Der havde siden en kongres i Amsterdam i 1907
eksisteret en informationsbulletin af international karakter. Et videregående samarbejde
blev forhindret af 1. verdenskrig. Da de forskellige faglige og politiske internationaler

(gen)oprettedes efter krigen, blev der især fra kommunistisk side gjort ihærdigeforsøg på
at få de syndikalistiske organisationer med Men Røde Fagforeningsinternationale. Det

'

mislykkedes stort set hvad angik organisationerne, men mange steder gik medlemmerne
fra de syndikalistiske til kommunistiske organisationer og syndikalismen svækkedes
bl.a. derfor hurtigt i mellemkrigstiden.

Det lykkedes imidlertid at oprette den Internationale Arbejder Association, som ifølge
Augustin Souchy (vistnok i hans erindringer) havde som væsentligste resultat, at den af-
holdt mange arbejdere fra at blive kommunister. De to mest stabile organisationer i me11
lemkrigstiden blev den spanske og den svenske. Den sidste hed noget selvovervurderende
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»SverigesArbetares Centralorganisation«;den'var imidlertid en ikke uvæsentligorgani-
. sation og Var med i alle forhandlinger om en ny internationale i den umiddelbare efter-

krigstid- delvis også som repræsentant for de danske og norske syndikalister.
Persson har skrevet et vellykket overblik over denne udvikling. Det er beklageligt, at

det er udkommet et så afsides sted.

Gerd Callesen

People'sHistory and Socialist Theory, Edited by Raphael Samuel- History Workshop Se-

ries - Routledge & Kegan Paul, London 1981, 4l7s., 2 6.95 (indb. 2 10.95)

Sammen med entalstærk dansk delegation deltog jeg dec. 1979 i History Workshop 13,
der blev afholdt på Ruskin College i Oxford. Kongressen havde samlet ca. 1000 deltagere

i omkring hovedtemaerne People's History og Socialist Theory.
Den foreliggende bog indeholder 49 af de indlæg, der blev holdt på kongressen. Ind-

'

læggene er blevet revideret i lyset af den efterfølgende diskussion samt forsynet med litte-

raturhenvisninger. Raphael Samuel, der underviser i social historie og sociologi på Ru-

skin College, har redigeret bogen samt skrevet en fyldig indledning om kongressens ho-

vedemne. Bogen indeholder tillige et efterskrift, hvori han kort redegør for History
Workshops udvikling. _

History Workshop blev dannet i 1966 på det fagforeningsfinansierede Ruskin College,
hvor unge'arbejdere kan supplere deres uddannelse ved et toårigt studieophold. De stu-

derende protesterede mod eksamens- og undervisningsformen på Ruskin. Ligeledes blev

undervisningens indhold kritiseret for at ligge Gemt fra de studerendes egen sociale bag-

grund. Workshop-formen blev et alternativ til den lærerorienterede undervisning, og

med hensyn til indholdet begyndte de studerende at opdyrke nye felter, især arbejderklas-
sens historie. History Workshop repræsenterer et forsøg på at udbrede den historiske

forskning til et større socialistiskipublikum. Raphael Samuel understreger endvidere, at

der er etableret et samarbejde mellem faghistorikere, arbejdere og i det hele taget histo-

risk interesserede tilknyttet venstrefløjen i bred forstand.

History Workshop 13 var et sådant tilløbsstykke, at de praktiske rammer for arrange-

mentet blev fuldstændig sprængt. Man skulle komme tidligt for at sikre sig en ledig plads

på gulvet. Raphael Samuel skriver om de første workshops:
»De hentede deres tilhørere også langt uden for universitetets mure og afholdt diskus-

sioner i overfyldte tilrøgede lokaler. De mange mennesker og manglen på kömfort var

bestemt medvirkende til at udvikle en vis formløshed, mens de improviserede praktiske
rammer (folk der kommer til workshops er ofte nødt til at sove på gulvet) bevirkede, at

man følte debatten var bydende nødvendig« (s. 415). Kongressen i 1979 foregik stadigi
stil med denne beskrivelse. Efter min opfattelse bliver det politiske og faglige udbytte nu

større, hvis man ikke skal stå på nakken af hinanden eller halwejs ude på gangen. Ved

kongressens afslutning blev det store deltagerantal kraftigt kritiseret af de studerende på

Ruskin, som havde hovedansvaret for det praktiske arrangement.

Emnemæssigt spænder bogen meget vidt. De mange artikler er samlet under følgende
temaer: People's History, Local History, Oral Tradition, Peasant Studies, The State, Ca-

pitalism, Socialism, Feminism, Fascism and Anti-Fascism, Cultural Studies, Socialist

History in Europa, African History, Labour History. Desuden refereres debatten om-

kring Political Economy, Religion, Sexual Politics og Culturalism. Forfatterpanelet er

internationalt sammensat, dog med hovedvægten på de engelske bidragydere. Endvidere

arbejder forfatterne såvel indenfor som udenfor universitetsmiljøet.
Af indlysende årsager vil det ikke være muligt at omtale alle de mange artikler. I stedet

skal jeg koncentrere mig om hovedtemaerne.

Indledningsvis vil jeg behandle temaet People's History, herunder især lokalhistorie og
›

mundtlig historie..I sin indledning om ,People's History eller Folkets historie redegør R.

_

Samuel for dette begrebs historisk bestemte indhold, hvorefter han i tilknytningtil den

nutidige diskussion konstaterer, at marxister ikke er begejstrede for indholdet af begre-
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bet Folkets historie. Diskussionen om relevansen'afdenne form'forhistoriekanillustre-'
res af bidragene fra Ken Worpole, Jerry White-og Stephen Yeo.

'

Ken Worpole fra Hackney-gruppen og Stephen Yeo fra Queens Park projektet i Brigh-
ton arbejder begge inden for den nyere lokalhistoriske tradition med indsamling og udgi-

'

velse af erindringer. Begge understreger nødvendigheden af kontakt mellem forskeren og
folket, der selv skal deltage i et projekts problemformuleringer. Arbejderklassens histo-
rie drives af akademikere isoleret fra arbejderbevægelsen,der til gengæld mangler histo- :i
risk bevidsthed. De ser de lokalhistoriske projekter som et middel til at bryde denne iso-
lation. Især Stephen Yeo lægger vægt på selve arbejdsprocessen i forbindelse med udgi-
velsen af erindringerne. Deltagerne får større selvtillid, opøvelse i selv at styre
fremstillingen af et produkt samt kendskab til hele fremstillingsprocessen. Efter begges
opfattelse ser kritikerne blot på slutproduktet, hvor de tager stilling til, om det har den
rette holdning.

Kritikernes synspunkter repræsenteres af Jerry Whites indlæg.Han fremhæver, at de
fleste menneskers historiske bevidsthed skabes inden for lokale rammer og oftest er over-

fladisk, dvs. registrerer forandringer, men trænger ikke ned til de bagvedliggende årsa-
ger. Formålet med en socialistisk lokalhistorie má derimod være at analysere forandrin-
gerne og forsøge at indfange den virkelighed, der ligger uden for de individuelle erfarin-
ger; Ligeledes må man udvide perspektivet til at omfatte ikke-lokale forhold.

Marxister har ikke råd til denne renfærdige holdning over for Folkets historie, skriver
R. Samuel._ For det første -vil de ikke nå et bredere socialistisk publikum. For det andet
må de gøre sig klart, at beskæftigelsen med »det virkelige liv« udspringer af et politisk
behov, og at spørgsmålet om subjektiviteten er sat på den socialistiske bevægelsesdags-
orden. Modsætningen mellem det individorienterede og det globale synspunkt er des-
uden ikke reel. R.S. giver flere eksempler på, hvorledes en forståelse af subjektive erfarin-
ger og sociale relationer i hverdagslivet kan danne grundlag for at stille større teoretiske
spørgsmål. »En kapitalismens historie 'set nedefra' ville måske give os mange flere oplys-
ninger om kilderne til dens fortsatte levedygtighed end diskussioner om værdiloven, hvor
nødvendige og oplysende disse end kan være« (3. XXXI).

Dette fører umiddelbart over til bogens og kongressens andet hovedtema, nemlig So-›

eialist Thegry.Bogen indeholder en fin artikel af R. Samuel med titlen History and Theo-
ry, hvori Whankonkluderer, at udvikling af teoretiske kategorier ikke kan foregå uden

sammenhæng med empirisk arbejde. Teoretiske nyskabelser udspringer af uløste proble-
mer i den politiske praksis og er dermed selv historisk betingede.

V Baggrunden for denne diskussion om teoriens status er E.P.Thompsons bog 'Poverty
of Theory' (1978), hvori han angriber den franske strukturalisme og dens tilhængerei
England. Hans modstandere repræsenteres af en gruppe fra Centre for Contemporary
Cultural Studies i Birmingham, heriblandt Richard Johnson. Strukturalisteme angriber
bl.a. historikeme for ikke at beskæftigesig med abstraktioner, men i stedet begrave sig i
det empiriske arbejde for at nå frem til den helt korrekte historiske sandhed. Der findes
ingen »virkelig«verden uafhængig af menneskets egen opfattelse af den, mener struktu-
ralisterne, og opfordrer historikeme til at interessere sig mere for erkendelsesteoretiske
spørgsmål. Thompson på sin side anklager Strukturalisteme for isoleret teoriudvikling
uden kontakt med empiriske undersøgelser (I bogen findes henvisninger til de publika-
tioner, hvori denne diskussion har fundet sted).
På kongressen foregik selve diskussionen i øvrigt i St. Paul's kirke i Oxford og fik nær-

mest karakter af en regulær hanekamp.Den antog så teatralske, polemiske og krigeriske
former, så enhver virkelig debat var udelukket. Bogen indeholder en beskrivelse af denne
aften.

R. Samuel betragter strukturalisternes kritik af historikeme som en værdifuld udfor-
dring, bl.a. deres påpegningaf forskerens egen rolle i konstruktionen af historisk viden.
Med kvindeforskningen som eksempel fremhæver han det positive i at tage udgangs-
punkt i egne erfaringer ved udforskningen af historisk stof. ,Man må vedkende sig sit eget
standpunkt og ikke som strukturalisterne kaste det empiriske arbejde over bord. Histo-
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rien besvarer ganske rigtigt kun de spørgsmål,man stiller den, siger R.S., men kildemate-

rialet kan også tilbyde andre end de forventede svar, og i sådanne tilfælde har man pligt
til at forlade sine forudfattede meninger.

Af de mange øvrige artikler skal nævnes Catherine Halls om 'Gender divisions and

class formation in the Birmingham middle class 1780-1850'. Hun ser udviklingen af en

offentlig og privat sfære, af en klassespecifik opfattelse af hhv. maskulint og feminint

som et af midlerne til at holde sammen på de forskellige dele af middelklassen i dens

dannelsesfase. Først senere i det 19. årh. udvikles blandt middelklassens kvinder opfat-
telsen af en fælles kvindelighed på tværs af klasserne.

Catherine l-Iall har tilsyneladende fat i et spændende materiale, og undersøgelsen vil

forhåbentlig kunne bidrage til diskussionen om forholdet mellem køn og klasse.

Bogen indeholder desuden et dansk bidrag skrevet af N.F. Christiansen og Jens Rah-

bek Rasmussen. De behandler i en ganske kort artikel forholdet mellem den danske ar-

bejderbevægelseog faghistorikeme, herunder især de socialistiske. Hensigten med artik-

len har været at informere et udenlandsk publikum og indeholder næppe noget nyt for
' danske læsere.

Birte Broch

Hedvig Schultz: Min ukuelige mor, Fremad, København 1981, 185 5., kr. 108.-

Den ukuelige mor - Mathilde Olsen - var gift med jord- og betonarbejder Axel Olsen. Det
kom til at præge hendes liv, et liv som ellers var meget selvstændigt. Det var som i så

mange arbejderhjem især en kamp for at holde hjemmet sammen, når den fagligt (og
sikkert også politisk) aktive mand var ude. Men da moderen selv var overbevist om arbej-
derklassens ret og nødvendigheden af organisationerne, så ser det ikke ud til, at der op-
stod større konflikter af den grund. Det er en meget levende og velskrevet beretning om

sin mor, Hedvig Schultz har fået udgivet. 0g tværtimod de moderne tendenser til at skille

ad, hvad der hører sammen, er her dagliglivet set fra barnets (fortællerens) og moderens
side knyttet sammen med brødrenes og faderens udvikling og faglige og politiske hold-

ninger. Det giver alt ialt et godt indblik i den faktiske udvikling. Det er selvfølgelig heller

ikke uvæsentligt for familien, at faderen efterhånden blev formand for Dansk Arbejds-
mandsforbund.

Gerd Callesen*

Agnes Smedley: Kun en kvinde, Fremad, København 1981, 252 5., kr. 59.-

Agnes Smedley skrev sin selvbiografi »Kun en kvinde« under et ophold hos Karin Mi-

chaëlis, der så gæstfrit åbnede sit hjem for udenlandske kunstnere. Opholdet på Thurø

var en af de få fredelige perioder i Agnes Smedleys liv, der ellers var præget af kamp mod

sult, fattigdom og kvindeundertrykkelse og senere kampen sammen med den røde hær

under den kinesiske revolution.

»Kun en kvinde« er et tilbageblik på første del af Smedleys liv: barndom, ungdom og

modning. Det er spændende læsning, og man kan ikke give slip på den dystre beretning.

Agnes voksede op i en fattig familie i det barske vesten. I de første leveår var familien

farmere, men faderen havde en urolig natur, og derfor kom familien til at leve en usikker

nomadetilværelse. Ofte forlod faderen dem, og moderen måtte så som vaskekone brød-

føde børnene. Og når endelig han var der, drak han pengene op.

En af Agnes første erkendelser var, at hanner var mere værd end hunner, både i dyre-
og menneskeverdenen og at sex og forplantning var noget skamfuldt. i

Kvinders liVSmuligheder var trøstesløse: iægteskabet undertryktes kvinden på det gro-

veste og den eneste anden mulighed var at blive prostitueret (som Agnes' moster), hvad

der i det mindste gav en indtægt. Begge muligheder afskrækkede hende, og hendes barn-

doms mål blev at lære noget og selv tjene sine penge. Hun lovede sig selv, at hun aldrig
ville blive økonomisk afhængig af en mand eller lade sig binde af børn. Efter moderens
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dødhyiledeansvaret for de mindre søskende tungt på hende, og hun måtte vælgemellem..
kampen for sin tilværelse eller at sørge for dem. Hun valgte det første, men pådrog sig
derved en krönisk skyldfølelse. . ;

i

_'

Trods sin modstand mod ægteskabet giftede hun sig to gange; Først med en skandinav,
der delte hendes synspunkter på ligeberettigelse mellem mænd og kvinder. Det kom dag
til et brud mellem dem efter en abort. Ægtemand nr. 2 var inder og hendes store kærlig-
hed. Hun havde arbejdet sammen med folk fra den indiske frihedsbevægelseog var efter-
hånden blevet accepteret som en af deres. BLa. havde hun været gennem et fængselsop-
hold, fordi hun ikke ville stikke sine indiske kammerater. Den ægteskabelige lykke blev

dog belastet af, at hendes mand havde svært ved at acceptere, at hun seksuelt havde levet
som en fri kvinde, og til sidst skiltes de.

Her slutter hendes beretning, men i et efterord omtales hendes videre livsforløb og ind-
sats under den kinesiske revolution. ⁄

'

'-

Bogen kan varmt anbefales: den er både et stykke kvindehistorie og en gribende beret-
ning om det hårde liv ude vestpå og udbytningen af arbejderne. Agnes Smedley var ikke
organiseret socialist og teorier lå ikke for hende. Hendes erfaringer var konkrete og per-
sonlige, og hun forholdt sig konkret og personligt til omverdenen. Hun var med »hvor
det foregik«, men også helt sin egen.

Britta Lundquist

Socialdemokratiets nordslesvigske Folke-Almanak for Aaret 1905, Kiel u.å. (genoptryk
1981). Bestilles hos Andr. Clausens boghandel, Perlegade 6, 6400 Sønderborg,kr. 14.95.
Folke-almanakken var i sin tid yndet læsning og meget udbredt i arbejderbevægelsen,
idag er det vist kun forlaget Tiden, der (igen) udgivet en almanak, nemlig »Folkets jul«.
Disse almanakker var en central bestanddel i arbejderkulturen og har en meget væsentlig
funktion i denne sammenhæng.

Det tyske Socialdemokrati udgav mange sådanne almanakker og i årene 1905 til 1909
altså også 5 årgange af en dansk. Det var et led i partiets dansksprogede propaganda -

udover flyveblade og denne almanak blev der udgivet et kvartalsskrift »Det røde Post-
, bud« indtil 1914. Såvel almanakken som tidsskriftet kom i store oplag (10 000 eks.), men

der findes kun enkelte spredte eksemplarer rundt omkring i'forskellige arkiver. Det er

således udmærket,at Robert Huhle har genudgivet denne første almanak og forsynet den
med en lille. indledning og et billede af hovedbidragyderen Eduard Adler fra Kiel-avisen
»Schleswig-HolsteinischeVolkszeitung«Det ville være glædeligt,hvis de andre bind også
kunne genoptrykkes. De er ganske interessante.

Det er dels det normale almanakstof, der findes i den her genoptrykte årgang.Men der
er også en del politiske artikler af betydning og som' dokumenter findes Flensborg-
resolutionen fra 1902 om anvendelsen af folkenes selvbestemmelsesret på Nordslesvig og
endvidere det tyske Socialdemokratis program. Også af den grund er almanakkenværdi-
fuld.

Gerd Callesen

Sozialistische Revolution in einem unterrentwickelten Land? Texte der Menschewiki zur

nissischen Revolution und zum Sowjetstaat aus den Jahren 1903 bis 1940, Junius Verlag,
Hamburg 1981, 218 s., DM 20.-

Den socialistiske bevægelseshistorie i Rusland er ikke særligt kendt i Vesten i dag. Eller
mere korrekt, der eksisterer talrige værker om det bolshevikiske partis historie. Lenins
værker er oversat til mange sprog. Den trotskistiskerdel af bolshevismen har fået megen
opmærksomhed. Men den vestlige læser Ved kun lidt om andre socialistiske strømninger -

om menshevikker, social-revolutionære. I øvrigt er der i de senere år udkommet en del

vigtige bøger på engeisk herom, nemlig A. Asher: The Mensheviks in the Russian Revo-
›

lution, Ithaca, 1976 og L.M. HaimsonzThe Mensheviks: from the Revolution of 1917 to
'

the second World War, Chicago, 1974. Nu har forlaget Junius i Hamburg udgivet en

antologi på tysk: »Sozialistische Revolution in einem unterentwickelten Land? Texte der
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7 Menschewi'ki zur russischen Revolution und zum Sowjetstaat aus den Jahren' 1903 bis

1940«, en række dokumenter omhandlende den menshevikiske bevægelse i det russiske

socialdemokrati, dens historie og teOretiske opfattelser.
'

Antologien er forsynet med forord og efterord (desværre nævnes ,der ingen navne på
"

forfatterne til disse, ej heller navne på redaktører eller kompilatorer af antologien. Hvor-

for denne anonymitet7).
-

I forordet til antologien hedder det blandt andet: »Når det gælder om at lære af histo-

rien og de forsøg, der er blevet gjort på at påvirke det historiske forløb, da er interessen

for sejrherren utilstrækkelig, da må alle de faktorer som udgjorde det historiske forløb
studeres. Og netop socialister må vide, at en plads på møddingen [Trotskij i 1917 om

menshevikkerne] ofte er langt mere ærefuld end en indordnen sig i historiens fejeko-
lonne. Også bolshevikkerne var kun kortvarigt og udfra en overfladisk betragtning sejr-
herrer, og Trotskij selv kom kort tid efter til at tilslutte sig menshevikkerne på den plads,
han engang som revolutionsleder havde anvist dem.«

_ Antologien indeholder menshevikiske tekster fra 1903 til 1940, dvs. begyndende'med
det tidspunkt, hvor de første modsætninger dukkede op idet russiske socialdemokratiske

parti, modsætninger der drejede sig om partiorganisationens struktur - et spørgsmål der

viste sig at være langt fra sekundært. Derefter følger dokumenter, der omhandler strategi
og målsætning for en russisk revolution (redaktørerne bemærker ganske rigtigt, at 'men-

'

shevikkemes indflydelse på den russiske arbejderbevægelseikke på nogen måde var min-

dre end bolshevikkernes, menshevikkernes stillingtagen til begivenhederne i 1917 (redak-
tøreme minder om, at ldet var menshevikkerne, deri 1917 stod ispidsen for sovjetteme),
menshevikkernes vurdering af det sovjetiske styre (efter Oktoberrevolutionen).

I antologien indgår ikke menshevikiske dokumenter fra 1907-1917. Og det er beklage-

ligt, fordi de forskellige holdninger til den første verdenskrig der herskede blandt mens-

hevikkerne, såvel som også hos socialdemokrater i Vesteuropa, opsplitningen i »fædre-

landsforsvarere« og »intemationalister«
- alt dette er i dag af mere end kun akademisk

interesse for os. Af dokumenter, der ikke indgår i antologien, er det værd at nævne Mar-

tovs artikel »Frelsere eller ødelæggere?«(191 1). I denne artikel kritiserer Martov udfra et

principielt standpunkt bolshevikkemes etiske praksis i forbindelse med' deres bankrøve-

rier og andre tvivlsomme måder at skaffe sig penge på, kompromitterende, mente Mar-

«

tov, for arbejderbevægelsen.
Antologien fra J unius berører i modsætning til Ashers, ikke det grusinske socialdemo-

krati. Der var imidlertid eksistensielle forskelle i holdningerne hos russiske og grusinske
menshevikker. I modstrid med ortodoks marxisme tillagde de grusinske menshevikker

f .eks. det nationale bourgeoisis og bøndernes rolle stor betydning (og var'selv populær
ikke kun blandt arbejdere, men også blandt bønderne). Dette gav professor Shanin

(Manchester) anledning til spøgefuldt at kalde dem »de første maoister«. Men det Gru-

sien, der i 2 1⁄2 år eksisterede i uafhængighed og under menshevikisk styre havde selvføl-

gelig intet'tilfælles med det maoistiske Kina.
⁄

Det historiske drama, som socialister i et tilbagestående land (det være sig Grusien

eller Rusland) skal tage stilling til, afspejler sig i selve antologiens titel. Kan en historisk

formation »springesover«: kan et land hvor kapitalismen ikke er udviklet, foretage »det

store spring« fremad mod socialismen? Hvem'er soeialistemes forbundsfælle i kampen
mod eneherskeren? Hvordan skal man forholde sig til bønderne i et land, hvor størstede- -

,len af befolkningen er bønder? Til »det borgerlige demokratM Hvordan skal partiets
struktur være, og dets etik? Disse og utallige andre spørgsmål var genstand for diskussio- '

ner mellem bolshevikker og menshevikker (det skal i forbifarten nævnes, at bolshevikker

og menshevikker helt indtil oktober 1917 i provinsen ofte sad i de selvsamme socialdemo-

kratiske organisationer). Men menshevikkerne nøjedes ikke med at kritisere bolshevik-

kerne. De havde deres eget' program, som aftegner sig iJunius's antologi. Også efter bol:
shevikkemes sejr havde menshevikkerne deres egne programpunkter. För eksempel er

ideerne bag den kendte NEP (Nye økonomiske Politik), som Lenin fremførte i 1921,

overtaget 'fra menshevikiske dokumenter (se antologien s. 78-85).
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I antologiens efterord siges det, at man' fra 1917 i den internationale socialistiske bevæ-r
›

gelse betragtedemenshevikkeme med mistro. Dette er måske rigtigt hvad angår enkelt-

personer i den Socialistisk Arbejder-Internationale.,I virkeligheden var .menshevikker-
nes indflydelse på Socialistisk árbejderLInternationaleret så betydelig mellem de to ver-

'

denskrige. Det var ikke uden grund, når Lenin ofte kaldte de socialdemokratiske partieri
Vesteuropa for »menshevikiske«. Således mener Boris Sapir (Amsterdam, Instituttet for
Social Historie), at hvor det russiske socialdemokrati indtil 1917 havde stået i lære hos
det tyske, da blev rollerne efter Oktoberrevolutionen byttet om: i tyske socialdemokra-
ters øjne blev russiske menshevikker nu eksperter i alt, der havde med Rusland og Sovje-r

*tunionen at gøre. _

'

,

Den sidste tekst i antologien er en artikel af den østrigsk-tyske socialdemokrat R. Hil-

ferding: »Die Sowjetunion - eine totalitäre Staatswirtschaft?«,som offentliggjordes idet
menshevikiske blad »Sotsialistitjeskij Vestnik« i 1940 (Sotsialistitjeskij Vestnik 'var

-menshevikkemesr talerør i emigration og udkom fra 1921 til 1965). Denne artikel gav'
udtryk for mange menshevikkers syn på det sovjetiske* samfunds karakter. Denne artikel
hævder f.eks. at kategorien »statskapitalisme« ikke passer til det sovjetiske system, efter-
som der her ikke findes hverken konkurrence, profit eller kapitalister. Økonomien er

underordnet politikken, dvs. Lstaten. Sovjet, mener Hilferding, er hverken et kapitalistisk
eller et socialistisk system, det er »et totalitært statsøkonomisk system«.

Som det fremgår af dette eksem'peLer antologiens tekster ikke alene af historisk inter-
'

esse. Som antologiens redaktører understreger, er disse tekster »ihøjgrad aktuelle, fordi
de berører spørgsmål, som også står på dagsordenen i dag, og som måske idag er endnu

, vigtigere for fremtidens socialistiske bevægelse, end de nogensinde har været før, med de
sidste 60 års erfaringer som baggrund ...«. ›

Det er ikke rigtigt, når redaktøreme skriver, at »blandt oppositionelle i Sovjet i dag er

der 'ikke noget bevidst forhold til den menshevikiske kritik af bolshevismen og stalini-
smen«. Således forholder det sig ikke. Nogle Samizdat-udgivelser (Samizdat - ucensure-

rede maskinskrevne publikationer) som er mindre kendte i Vesten end brødrene Medve-
devs skrifter viser klart den idémæssigekontinuitet mellem en del dissidenter og menshe-
vikkerne, (f.eks. artikler af Bolchovskij, Arguni, antologieme »Tjeres top'«, »Poiski« og
andre). Til sammenligning kan nævnes, at der slet ikke eksisterer trotskister blandt sovje-
tiske Oppositionelle.

'

Synspunkter, der ligger tæt op ad de menshevikiske, kan man møde i andre østeurop-
æiske lande, i Polen, Tjekkoslovakiet, Jugoslavien, Ungarn. Sammenlign f.eks. den un-

garske marxist Agnes Hellers synspunkter, som de udtrykkes af hende i et interview i
dagbladet Information (28. febr. og 1. marts 1981), med den ovenfor nævnte artikel af
Hilferding fra »SotsialistitjeskijVestnik«. Man vil opdage et næsten ordret sammenfald
af synspunkter.

Hvad skete der med menshevikkerne i emigration? Som antologien ganske rigtigt vi-
ser, eksisterede bevægelsen indtil midten af 60-erne. Menshevikkerne overlevede ikke til
det tidspunkt, hvor emigration fra Sovjet blev en masseforeteelse. Den emigration, der
fandt sted under krigen prægedes ikke af menshevikiske synspunkter, men af andre, mere

højreorienteredeemigrantorganisationer. Øjensynligtforsvandt menshevikkerne fra den
historiske scene. Men kun øjensynligt,for kun som organisation eksisterer de ikke mere,
deres teoretiske arv vil derimod blive studeret, også i Sovjetunionen. Dersom dette land
skulle vende tilbage til en form for demokrati, da vil den demokratiske socialismes ideer,
de russiske menshevikkers ideer, opleve en renaissance.

Teksterne i antologien er forsynet med udførlige kommentarer. Forord og efterord
indeholder en generel vurdering af menshevikkeme; Man kan indimellem være uenige
med forfatterne i visse af deres konklusioner. De skriver f.eks., at bolshevismen blev be-
sejret af stalinismen. For mange vestlige forskere (såvel som for officielle sovjetiske histo-

rikere) er stalinismen en logisk konsekvens af bolshevismen. Her er det nok udgiverens
› egen ideologiske holdning der skinner igennem. Men set udfra et videnskabeligt syns-

I
.punkt er antologien, på trods af enkelte mangler og huller, helt korrekt og repræsentativ.

Boris WeiI
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J .M. Sørensen:GlasslibeirSørensenfra Neuengamme til Kolding. I tekst og tegninger,

'

4-

-Kolding, Kolding 1980, .21 s., kr. 15.-
i

'

i

: J .M.Sørensen: I Kolding Arrest under besættelsen, DKP - Kolding, Kolding u.å. [1981], 17.

5., kr. 15.- ›

_

[Kolding bogeafé, Låsbygade 37, 6000 Kolding, tlf. 05 - 53 78 59]
_

Disse to små hefter - som skal følges op af 'flere -_er udgivet i anledning af de årlige ind-

samlinger til dagbladet »Land og Folk«. De indeholder samtidige erindringer og tegnin-

ger fra glassliber J .M.Sørensen, som i dec. 1943 blev arresteret for illegal virksomhed i

forbindelse med den lokale DKP afdelings arbejde. Under fængslingen - senere koncen-

trationslejrophold - havde han mulighed for at lave en del tegninger og kunne ved et

usandsynligt held også opbevare disse tegninger. Beretningen er skrevet umiddelbart ef-'

ter krigen, og den og tegningerne er blevet afleveret til Frihedsmuseet. Det fortrød Søren-

sen senere og har så bedt museet om kopier af tegningerne. Han fik dem efter nogle be-

sværligheder »- og det endda til halv pris« som det hedder i forordet. Egentlig er det fan-

tastisk, og det viser bare endnu engang, at man ikke bør aflevere noget til museer, arkiver

osv. uden at sikre sig mod misbrug som f.eks. dette.

'Beretningen - arbejdererindringer om man så vil - er levende fortalt, og selv om de er

ret personlige, indeholder de godt stof, som har almen gyldighed. Sørensens internatio-

. nalistiske holdning bliver således meget tydelig. Det er værdifuldt at få denne holdning
bekræftet.

Gerd Callesen

Christian Tortzen: Søfolk og skibe 1939-1945. Den danske handelsflådes historie under an-

den verdenskrig. Bd. l: Ind/i krigen. Grafisk Forlag, København, 1981, 719 s. hellærred pr.

bind i subskription kr. 214,-, kunstlæder kr. 288,-

F or tre-fire år siden arbejdede jeg sammen meden gammel sømand. Under krigen havde

han sejlet i konvojtrafikken fra den amerikanske østkyst til de britiske øer med bl.a.

krigsmateriel. Han nævnede det gerne, når man sådan sad og snakkede sammen. Men

hvis man så spurgte, hvordan det havde været, bad ham fortælle karakteristiske episoder
fra den tid, så blev han tavs, så ned foran sig, mumlede i det højeste noget om, at det

havde været hårdt, og det ville han helst ikke tale om. Denne sømand - omkring de tres,

noget ældre at se til - og de godt 15.000 andre, der under 2. Verdenskrig bemandede
›

danske skibe i hjemme- og udeflådens ofte farefulde sejlads, og af hvem mange (fra sept.

1939 til april 1940 allerede 362) mistede livet som følge af minesprængning,torpedering

og luftangreb, er Christian Tortzen, lektor ved RUC, nu ved at sætte et monument.

0g monumental er »Søfolk og skibe«
- resultatet af mere end 20 års forskning. Første

bind af »Den danske handelsflådes historie under anden verdenskrig«, som undertitlen

lyder, 'udkom 9. april 1980. Bind 2 udgives samme dato iår, fulgt af bind 3 og 4 med et års

mellemrum. Tilsammen vil værket give et solidt grundlag for at forstå de vilkår, som

danske søfolk var underkastet i den periode, hvor verdenskrigens tilfældigheder, risici og

rædsler satte så helt anderledes betingelser end de normale. Altså også give grundlag for

at forstå, hvorfor det faldt min gamle arbejdskammerat så svært at fortælle om sine ople-

velser fra den farefulde konvojsejlads,der ydede så vigtigtet bidrag til Hitler-fascismens
nederlag. _

Til grund for »Søfolk og skibe« ligger meget omfattende arkivstudier. Rederier, de sø-

farendes organisationer (med undtagelse af Sømændenes Forbund) og mange private har

givet Tortzen adgang. Han har også kunnet nyde godt af adgang til statslige arkiver gen-

nem Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie DNH. En række samtaler med sø-

folk, organisationsfolk og folk i rederieme har givet yderligere materiale og inspiration.
Tortzen vil med »Søfolk og skibe 1-4« yde et væsentligtbidrag til besættelsestidshisto-

rien. Værket som helhed kan naturligvis først vurderes, når alle fire bind foreligger. Bind
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1 rummer alene baggrund, forspil'og'indledningtil den historie om Skibsfartenunder 2.

Verdenskrig, som skalfortælles i de tre følgende.alndleginingen«(s. 395-688) er enminu-
tiøs redegørelse for, hvorledes handelsflådens skibe i aprii 1940 fik budskabet »Danmark
besat«, og hvordan deres besætninger reagerede. Forspillet (s. 223-394) især en indgående
beskrivelse af dansk søfarts vilkår under »den falske krig« fra september 1939 .til april
1940. Den vigtigste baggrund (s. 37-219) søfartens og de søfarendes vilkår under 1. Ver-

denskrig og i mellemkrigstiden.
'

'

,

Som sagt, Tortzens værk er besættelsestidshistorie. 'Men det har ikke den klassemod- '

sætningsudjævnende eller -fomægtende tendens, som præger den meste besættelsestids-

historie. Tortzens sympati ligger udtalt hos »de navnlø5e« , »samfundets stedbørn« - altså

hos matroser, fyrbødere og deres arbejdsledere, Ofñcereme. Der ligger en rodfæstet hu-

manistisk holdning bag, hvilket også giver sig udslag i Tortzens interesse for motiverne
bag det valg, hver enkelt i udeflåden måtte træffe i april 1940: neutral eller allieret havn?

neutralitet eller allieret krigstjeneste (et valg, der ikke mindst var vanskeligt for de mange
kommunistiske søfolk i Hitler-Stalin-pagtens dage)? V

«

For den, der interesserer sig for arbejderbevægelsenshistorie, er der meget interessant
stof i »Søfolk og skibe l«. Der er på en måde tale om en industrigrens historie -

og en i den
danske kapitalstruktur helt centralt placeret industrigren. En brancheanalyse kan man

næppe kalde det. Om brancheanalyser skriver Ruth Emerek og Birte Siim i SF AHs store
›

'

tiårsoversigt over arbejderbevægelsesforskningen »Fremad og aldrig glemme...«:
»I vores forståelse tematiserer brancheanalysen sammenhængen mellemarbejds- og

livsbetingelser med udgangspunkt i arbejdslivet. Brancheanalyseme kunne undersøge,
'

hvilke konsekvenser arbejdsbetingelseme har for resten af livet, og hvilke sammenhænge
og hvilke modsætninger der eksisterer mellem arbejds- og reproduktionsbetingelser. I

“

denne forståelse kan brancheanalysen således også blive en konkretisering af klasseana-

lysen, idet den undersøger en bestemt gruppes livssammenhænge.«(s. 251i)
›

En marxistisk klasseanalyse - og et marxistisk begrebsapparat i det hele taget- savnes

imidlertid hos Christian Tortzen, der arbejder udfra en mere kvantitativ lagdelingsrnodel
med inspiration fra den traditionelle sociologi. Med sin udfoldede beskrivelse af Skibsfar-
ten, der behandles med henblik på både kapital- og arbejdersiden, leverer Tortzen dog et

godt udgangspunkt for den, der måtte ønske at lave en brancheanalyse af søfarten og den
danske rederkapital.

Det er så afgjort beskrivelsen af søfolkenes vilkår (menige som officerer), der fængsler
mest. Den er detaljeret og skrevet med betydelig indføling. Der fremgår en tydelig sam-

menhæng mellem søarbejdemes hårde arbejde, dårlige løn, de store afsavn og risici og så
den udbredte politiske og faglige radikalitet iblandt dem. Levevilkårene for søarbejdere

'

er - ombord som i havn -'så vidt forskellige fra andre arbejderes, at det har været nødven-

digt for Tortzen at gå overordentlig grundigt til værks i beskrivelsen af disse.
Dette tidsskrift læsere kan også glæde sig over, at Tortzen har fundet det nødvendigt at

gå ganske meget ind på udviklingen i de søfarendes faglige organisationeri mellemkrigsti-
den. Vi hører om sejlads og tab under 1. Verdenskrigs uindskrænkede u-bådskrig, om

hædersgaverne, hvormed man afspiste invaliderede og efterladte, om de urolige år lige
efter Verdenskrigen,hvor syndikalismen havde stærk tilslutning blandt søfolk, om den

i

store »sømandsstrejke« 1920, der tabtes på grund af Samfundshjælpens skruebrækkeri.
De uforsonlige modsætninger mellem socialdemokrater og kommunister i sømændenes

og søfyrbødernes fagforbund behandles, ligesom Tortzen understreger det antifascisti-
ske arbejde blandt søfolkene og hele det intemationale/intemationalistiske element.

Man kan undre'sig over, at l970'ernes store interesse for de forskellige fagoppositio-
nelle organiseringers og DKPs historie ikke gav sig udslagi nogen analyse af sømændenes

og søfyrbødernes organisationer i mellemkrigstiden. Her var brydningerne mellem den so-

cialdemokratisk moderat og en syndikalistisk, senere kommunistisk linie nemlig meget
stærke (i Søfyrbødemes Forbund havde »de revolutionære« i lange perioder ledelses-

magten). Det mest udfoldede herom er faktisk skrevet af en journalist- Erik Nørgaard -

med deraf følgende svagheder. I Tortzens bog får man en mængde oplysninger om em-
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, net, dog primært baseret på fremstillinger (en rimelig afgrænsning,når. man tænker på
' "bogens problemformulering). I de følgende bind fortsætter Tortzen imidlertid søarbej-

_

dernes organisationers historie på grundlag af utrykt materiale fra de faglige organisatio-
, ners arkiver.

1
I

'

Ny ,i arbejderbevægelseshistorisksammenhænger Tortzens skildring af de skandinavi-
ske sømandsklubber i tredivernes USA. To pjecer af disses leder Gus Alexander alias Einar

Frantzén er det eneste mere samlede, der hidtil er skrevet om denne interessante organi-
sering, som videreførte traditioner fra skandinaviske organisationsledere omkring år-
hundredeskiftet og fra det syndikalistiske I.W.W.

R

I grunden er det ikke noget stort udsnit af det danske samfunds og dengdanske arbej-
derklasses historie, Tortzen behandler - nogle 'hundrede skibe, nogle tusinde søfolk.

Fremstillingen, der har hentet betydelig inspiration i sociologien og psykologien, virker

dog trods sit omfang af mere end 700 sider ikke omstændelig -tværtimod har Tortzen ind

imellem en hældning til det telegramstilagtige. Bogen er rigt og smukt illustreret og forsy-
net med talrige kort og tabeller.

Bogens disposition samt note- og henvisningsapparatet har en noget særpræget ud-

formning (nok begrundet i forskningsprocessen), som nok vil afskrække de fleste søfolk, .

der måtte' få bogen i hånden, men som'dog vinder ved nærmere bekendtskab. Udfra et

brugsværdisynspunkt havde det været at foretrække med noterne til samtlige bind samlet

i et bind 'for sig, men det tillader den successive udgivelse, der vel primært er økonomisk
'

betinget, ikke. Uhensigtsmæssigt forekommer det, at større citater i teksten alene er mar-

keret ved nedrykning uden anførselstegn. Bogen er forsynet med emneregister, mens et

personregister savnes.
›

I så stort et værk kan enkelte fejl naturligvis ikke undgås. Carl Heinrich Petersens bog
»Fra klassekampens slagmark i Norden« er s. 139 blevet til »Fra klassekampens slag-
mark i Nordsøen«! Ligeledes vil der være vurderinger, som man vil være uenig i. Således

skriver Tortzen s. 217:
i

»I 1939 havde skibsrederne affundet sig med et tiårs socialdemokratisk styre og den

rammeøkonomi (statskontrol på mange områder) som havde udviklet sig i disse krise-

år.«
'

*

Her må det ikke glemmes, at skibsreder A.P. Møller et år senere
- i efteråret 1940 - var

aktiv i Højgaard-kredsens forsøg på at få kongen til at afsætte regeringen Stauning og

indsætte en regering af »erhvervsfolk«. Det kunne være interessant at få belyst, om A.P.

Møllers engagement i Højgaard-kredsens antiparlamentariske aktion skete i forståelse

med eller på vegne af bredere danske rederkredse. -

'

Disse enkelte forbehold skal ikke overskygge, at der er tale om et helstøbt værk, en

imponerende indsats. Søger man oplysninger om danske søfolks arbejds- og levevilkår

frem til 2. Verdenskrig, om udviklingen og de politiske kampe i de søfarendes faglige
organisationer i mellemkrigstiden - en overset, men ikke uvæsentlig, og bestemt ikke
uspændendedel af den danske arbejderbevægelseshistorie - er der virkelig meget at hente

i bind 1 af Christian Tortzens storværk.

Therkel Stræde _

UnabhängigeKommunisten. Der Briefweclisel zwischen Heinrich Brandler und Isaac Deut- r

_

scher 1949 bis 1967. Herausg. von Hermann Weber, Colloquium Verlag, Berlin, 1981, 293

s., DM 68.-

I 1949 traf Heinrich Brandler og Isaac Deutscher hinanden i London, da Brandler var på
vej tilbage til Tyskland fra sit exil i Cuba. I de efterfølgendemange år holdt de to kontak-

ten med hinanden vedlige og korresponderede om emner af fælles interesse. Denne kor-

respondance fortsatte indtil de begge døde i 1967 med få måneders mellemrum.

Heinrich Brandler havde været formand for det tyske kommunistparti i 1923, hvor

partiet gennemførte en mislykket opstand. Brandler flygtede derefter til Moskva og op-
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vendte sig i slutningenaf 20-erne skarpt mod Komintems ultra-venstrelinie. Efter hjem: ›

komsten ' til Tyskland dannede, han KPO, den kommunistiske parti-opposition, hvis

synspunkter han forfægtede resten af livet. Isaac Deutscher var i efterkrigstian en af de
kendteste marxistiske historikere og beskæftigede sig med udviklingen i Sovjetunionen
og med den. kommunistiske bevægelses historie. Han var 26 år yngre end Brandler, men

det viste sig, at de havde et interessefællesskab idet Deutseher i slutningen af 40-eme ud-
'

gav sin store biografi om Stalin og var begyndt at arbejde på sit trebindsværk om Trotski.
» Hermann Weber har i denne bog udgivet Brandlers og Deutschers brevveksling, som

består af 122 breve, samt en række bilag. I brewekslingen kan man se, at interessen for
historiske emner og aktuelle politiske problemer var lige stor hos dem begge. BLa. disku-
terede de udviklingen i Østeuropa. Brandler gik i sine breve aktivt indi en diskussion med
Deutscher om hans bøger og kommenterede også dele af manuskriptet til Trotski-bogen
inden den blev udgivet. Brevene er også et interessant tidsdokument om udviklingen
blandt ikke-stalinistiske kommunister i 50-eme og 60-eme. Brandler var tro mod sine

gamle »højremkommunistiske standpunkter ogDeutscher bekendte sig til den trotskisti-
'

ske opfattelse, men begge var de optaget af at holde den marxistiske tradition levende og
uafhængig af stalinismen. I diskussionerne om Sovjetunionen og Østeuropa inddrages
også de mange grundlæggendeværker, som udkom i SO-eme. Således følger de f.eks. med
i Carr's udgivelse af hans store værk om den russiske revolutions historie."Bogen giver
også et indblik i Deutschers arbejde som historiker og i 50-emes intellektuelle venstre-

fløjsmiljø. .

*

Af særlig interesse for Danmark kan nævnes, at der som bilag i bogen bl.a. er optrykt et
brev fra Brandler til Mogens Boserup af 16. juli 1956, hvor Brandler mere principielt
diskutererKPOs situation i efterkrigstidens Tyskland. Bogen er let læst, da brevene er

velskrevne og udførligt kommenteret af Hermann Weber. Desuden har udgiveren i for-
ordet systematiseret de politiske diskussioner, som føres i brevene. Brevene offentliggø-
res på originalsprogene tysk (Brandler) og engelsk (Deutscher).

Steen Bille Larsen

[19

holdt'sig derindtil.l928.Indenfor partiettilhørte handen »højre«-kommunistiskefløjogi, 1”.



FORSKNINGSMEDDELELSER
Nyt om det gamle Berliner SPD-arkiv -

Samlingen »Schulz« i Hamburg v

Under et kort besøg i december 1981 på »Hamburger Bibliothek für Sozialgeschichte
und Arbeiterbewegung« (Adresse: D 2000 Hamburg 13, Rentzelstr. 7) fik undertegnede

efter megen tøven fra arkivarernes side lov til at se på en stak brevordnere, som man r

mente »måske« kunne have interesse«. Jeg var egentligt i Hamburg for at se på nogle
tyske socialdemokratiske aviser, som biblioteket har en omfangsrig samling af 1. De om-

talte brevordnere, der optræder som nr 6 i en sk. »Sammlung-Schulz«, fik jeg først lov til

at kigge på, efter at jeg hårdnakket var blevet ved med at spørge, om instituttet rådede

/over arkivalier. (I parentes bemærket har jeg gjort mig det til en vane altid at spørge om

arkiymateriale under mine besøg på inden -

og udenlandske bibliotekter, det giver tit

bonus.) Ved nærmere eftersyn viste det sig, at de omtalte .brevordnere indeholdt et stort

antal afskrifter af breve fra det gamle SPD-arkiv i Berlin, som blev opløst i 1933, og hvor-

af meget 'store dele aldrig er kommet til syne igen.
Jeg vil skønne, at samlingen Schulz indeholder alt i alt nær ved 400 afskrifter og derud-

over enkelte uddrag af breve.

Den største del af brevene daterer sig fra tiden mellem 1878 og 1890, der er dog enkelte
* fra 1840'erne og 50'erne. Det drejer sig først og fremmest om afskrifter og uddrag af

breve fra følgende registraturer i det gamle SPD-arkiv: Mappe Auer, Bebel, Joh. Ph.

Becker, Engels I og II, Moses Hess, Carl Hirsch, Kautsky, »Lassalle-Nachlass«, Wilhelm

Liebknecht I og II, »Ungeordneter Motteler Nachlass«, »Karl Marx Familie«, Rackow,

Sorge, Vahlteich, Viereek, Georg von Vollmar og Wiede. Udover disse er der også af-

skrifter af breve til og fra tyske og europæiske socialdemokrater, der har været ordnet

alfabetisk. Der findes i samlingen afskrifter fra et andet vigtigt arkiv, nemlig at' en »Wil-

helm Liebknecht-Nachlass« på »Geheimes Staats-Archiv« i Berlin (G. St.-A.). Enhver,
der kender lidt til det gamle Berliner-arkivs historie2 kan forestille sig, at jeg nærmest var

elektriseret, da jeg så materialet i denne »Sammlung-Schulz«: Store dele af brevafskrif-

terne i samlingen er nemlig ikke længere tilgængeligesom originaler, enten fordi de er

forsvundet eller endda blevet tilintetgjort, eller, fordi de nu ligger på lML i Moskva, som

nærmest er hermetisk lukket for vestlige historikere. Det sidstnævnte gælder bevisligt for

Lassalle-breveneJ, men også for Liebknecht-papireme fra G. St.-A.4 Andet materiale fra

det tidligere SPD-arkiv haves nu på IISG iAmsterdam, men her gælderdet, at disse sam-

linger, der har ligget dér siden 1938, ikke er komplette. Ved hjælp af Hamburger bibliote-

kets afskriftsamling skulle det nu være muligt at fylde en række af de store huller i SPD's

skriftlige overlever-ing, og bortset fra det indeholder samlingen en række ægte kostbarhe-

der, f.eks. en del helt ukendte Marx-breve.

Da jeg forhørte mig om brevsamlingens ophavshistorie fik jeg at vide, at den i nogle år

har ligget på biblioteket, hvortil den var blevet afhændet af enten Schulz eller hans fami-

lie. Schulz var iflg. samme kilde gymnasielærer i Hamburg. I 1929 skal han have indleve-

ret en håndskreven dissertation med titlen »Die Entwicklung der politischen Theorie bei

Karl Marx 1842-44«, som jeg endnu ikke har kunnet verificere. Derefter skal han have

arbejdet på en fremstilling af SPDs historie under socialistloven, som han dog aldrig blev

færdig med. »Sammlung-Schulz« er hans materialesamling til værket om SPD under so- i

cialistloven. Det blev endvidere hævdet, at Schulz havde set sig nødsagettil at standse sit

arbejde med SPDs historie, »fordi han fik politiske vanskeligheder.« Dette er dog en my-

te, fordi den kendsgerning, at der i hans efterladte papirer også findes afskrifter af

"Liebknecht-brevene på G. St.-A., tyder på, at han også har forsket efter nazisternes

magtovertagelse: Disse papirer blev nemlig først anbragt på G. St.-A. efter 1933, før den

tid havde de deres opbevaringssted på Karl og Theodor Liebknechts advokatkontori
Berlin. En gang i eller efter maj 1945 blev papirerne som så meget andet materiale fra

SPD »reddet« af den sejrende sovjetarmee, og er siden og til mange historikeres forbav-

selse først dukket op igen i 1970'erne på IML i Moskvas. Det ser iøvrigtud til, at Schulz
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St.-A: i Berlin.
'

må haveværet en af de fâ,'der har fået adgangtil Liebknecht-korrespondancenpå G. '-

Det kan altså konkluderes,at dennesamlinger af største betydning for arbejderbevæ-v
gelsens historikere. Spørgsmålet må så være, hvorfor dette vigtige materiale i så lang tid -

jeg formoder ca. 10 år, men fik ikke noget konkret svar på spørgsmål desangående - har
slumret på nogle støvede hylder på et lille og ikke særligt kendt bibliotek i Hamburg. Den

adspurgte arkivar måtte med beklagelse og stor forlegenhed meddele, at ingen havde
anet noget om samlingens betydning, og at der heller ikke havde været nogen før mig, der
havde interesseret 'sig for den. Man lovede mig dog meget snart at gøre et større histori-
kerpublikum bekendt med samlingens eksistens, formentlig ved en artikel i IWK. Et for-
slag fra min side om, at jeg meget gerne ville overtage arbejdet med samlingens inventari-
sering og - især - med en sammenligning af afskrifteme med de på andre arkiver forhånd-
enværende rester af det gamle SPD-arkiv, som ville kunne resultere i en delvis
rekonstruktion af Berliner-arkivet, blev desværre afslået. Dette vil man nu, da maner

,

blevet gjort opmærksom på afskriftsamlingens betydning, selv forsøge sig med. Det sker
forhåbentligt snart.

Hans-Norbert Lahme

Noter

1. Jfr. Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg. Hamburger
Bibliothek für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung. Verzeichnis der Zeitungs- und
Zeitschriftenbestände (Stand: 1. Oktober 1973), Zusammengestellt von Ursula Büttner,
Hamburg u.å. Jfr. også suppleringslisten til denne fortegnelse; .

2. Jfr. Paul Mayer, Die Geschichte des sozialdemokratischen Parteiarchivs und das Schicksal des
Marx-Engels-Nachlasses, i: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. VI/VII, Hannover 1967, s. Sff.

3. Se Bert Andreas, Ferdinand Lassalle - Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. Bibliographie
ihrer Schriften und der Literatur über sie 1840 bis 1975, Bonn 1981, s. 161ff. og s. 184.

4. Se dertil Götz Langkau, Wilhelm Liebknechts Briefwechsel -

Nachlassüberlieferungals
editorisches Problem, manuskript, Amsterdam 1979 (referat fra »Linzer-Konferenz« 1979),
især s. 12.

5. Jfr. ibid., 5.117i.

Dokumentation om arbejder- og gruppeteater
I 1975 blev en afdeling for gruppeteater tilknyttet TeatervidenskabeligtInstitut ved Køben-
havns Universitet. Samlingen bestod dengang i alt væsentligt af materiale samlet ind i
forbindelse med en udstilling, som jeg i sommeren 1974 arrangerede -isamarbejde med en

gruppe studerende ved Odense Universitets Nordiske Institut - Agitprop. T radition/nutid,
Fyns Stifts Kunstmuseum 1974. Udstillingenblev præsenteret som et led i den anden nor-
diske gruppeteaterfestival i Odense for at pege på sammenhængen mellem 20'emes og
30'ernes politiske arbejderteater og det nye gruppeteater.

Ikke mindst takket være politiets ihærdige indsats under Weimarrepublikken var et

meget omfattende materiale vedrørende de tyske⁄agitproptrupperblevet bevaret for ef-
tertiden. I DDR var man tidligt opmærksom på materialets værdi for forskningen, og
størstedelen af de udstillede billeder og øvrige vidnesbyrd fra perioden stammede fra øst-
tyske arkiver som f .eks. Institut für Marxismus-Leninismus og Akademie der Künste i Ber-
lin. Betydeligt vanskeligere viste det sig at være at finde materiale omkring det danske
arbejderteater i 20'erne og 30'erne. ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv havde natur-

ligvis en del, men meget var gået til under besættelsen eller spredt for alle vinde. Ved at
kontakte tidligere medlemmer af de to vigtigste danske arbejdertrupper - det socialdemo-
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rkratisk'eArbejdernes Teater og den kommunistiske agitproptrupRT/Revolurionært eller

I

Rødt Teater, startet på instruktøren Per Knutzons initiativ, lykkedes det alligevel at få

stablet en forholdsvis repræsentativdokumentation på benene - en dokumentation, der

dog næppe gav noget helt fyldestgørende billede af, hvad der dengang foregik i Danmark

på arbejderteatrets område. Notitser i arbejderbevægelsensblade og pjecer tyder på,at

der rent faktisk blev spillet agitpropteater i et langt større omfang end det endnu har

været muligt at påvise - f.eks. synes den kommunistiske pionerbevægelsei et vist omfang
› at have haft sine egne agitproptrupper.

Vanskelighederne i forbindelse med at finde dokumentation for 20'ernes og 30'emes

politiske teater førte til en ide om det værdifulde ved at samle stof ind fra de mange teater-

grupper, der varlopståetsiden slutningen af 60'erne, og som i lighed med agitproptrup-

peme”opfattedeteater som politisk medium.
1

Da jeg i efteråret 74 kom fra Odense til Københavns Universitet dannedes der en grup-

pe af interesserede studerende, der begyndte at gå i gang med opgaven, og samtidigt fort-

satte vi sammen med de studerende fra Odense endnu to år med at lave festivaler og semi-

narer for nordiske teatergrupper, ligesom vi fra tid til anden organiserede gæstespilmed

især svenske gruppeteatre. Uden de studerendes frivillige og ulønnede arbejdsindsats
havde det ikke været muligt at få afdeling for gruppetearer til at fungere. 1 dag rummer .

afdelingen foruden basissamlingen fra 20'erne og 30'erne et righoldigt materiale, specielt
fra danske, 'men også i nogen grad fra udenlandske teatergrupper: manuskripter, bille-

der, bånd, plakater og programmer, trykt litteratur om arbejder- og gruppeteater, tids-

skrifter og upublicerede specialer og afløsningsopgaver. Afdelingen benyttes flittigt af

studerende og forskere, men også i stigende grad af teatergrupperne selv. Over institut-

tets annuum modtager afdelingen en beskeden støtte - maksimalt 5000 kr. årligt, derfor-

trinsvis går til telefon, kontorartikler og fotokopiering. Den fungerer stadig hovedsage-

ligt på frivillig arbejdskraft, men vi har i år været så heldige at få en langtidsledig akade-

miker med særlig interesse for gruppeteater tilknyttet instituttet.

Det er indlysende, at de specifikke arbejdsbetingelser ikke gør det muligt for os i til-

strækkeligt omfang at tage ud og samle stof ind, foretage interviews etc. eller samle en

bare nogenlunde tilfredsstillende dokumentation omkring de folkelige bevægelsers be-
'

› nyttelse af teatermediet. Samlingen har derfor huller, og jeg vil gerne gøre opmærksom

på, at vi meget gerne vil have kontakt med folk, der f.eks. måtte lige inde med materiale

fra 20'erne og 30'erne, eller som har været personligt involveret i den politiske_teaterbe-
vægelse. Fra det tidlige gruppeteater i 60'erne er vort materiale også ret spredt, og vi vil

være glade for at kunne supplere det.
'

Ligger du inde med materiale og oplysninger af interesse for os eller ønsker du at be-

nytte afdelingens samlinger, så henvend dig til: Afdelingen for Gruppeteater, Teatervi-

denskabeligt Institut, Fredericiagade 18, 1310 København K. Tlf. (01) 12 68 45 el. (01) 14

38 01.

Kela Kvizm

Socialdemokrater på Røndeegnen
AOF i Rønde kommune har siden 1979 årligt ved juletid udgivet et smukt hæfte med

titlen Folk og Liv på Røndeegnen
- Dengang. Indholdet er foredrag og artikler og erind-

ringsstof som giver et bredt indblik i mange aspekter af tilværelsen for menneskene på

Røndeegnen. Hæfteme er rigt illustrede med gode billeder og tegninger. I hæfte 2 og 3 fra

henholdsvis 1980 og 1981 skriver husmoder Rita Vinding om Rønde og Omegns social-

demokratiske Forenings historie fra 1915-1965. I artiklerne følges foreningens indre liv

og dens mærkesager gennem tiden og man får især et udmærket indtryk af socialdemo-

kraternes arbejde i sognerådet - noget man ikke er forvænt med. Det lokale kvindeudvalg

og ungdomsbevægelsenfår også en udførlig omtale og som helhed er artiklerne vellykke-
de. De kunne godt være forlæg for andre foreninger som vil skrive mere udførligt om

deres egen historie - og ikke bare bringe bestyrelses- og formandsoversigter. Hæfteme

kan bestilles hos Vilfred Friberg Hansen, Ravnevej 5, 8410 Rønde.
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Socialdemokrater i Hvidovre
I

.

,_
'

Det var reaktionære bønder, der bestemtei Hvidovrei 1906. Den 23. september samme

år mente en lille folk mennesker, at det skulle der laves om på, og begyndelsen blev lagt . , _

ved stiftelsen af en socialdemokratisk forening. Det gik hurtigt fremad. Allerede ved' -

kommunevalget i 1925 fik socialdemokraterne 6 mandater og dermed flertallet. I 1929
blev det til 7 ud af 9 og fra dette år satte Socialdemokratiet afgørende sit præg på udvik-
lingen af kommunen helt op til idag. Det medførte en rig udvikling af skole- og biblio-
teksvæsen, tekniske anlæg og sociale institutioner. Dette og mere til kan man læse om i et

'

lille skrift (8 s.) udgivet i anledning af Hvidovre-foreningens 75-års jubilæum. Socialde-
mokratiet i Hvidovre består idag af 4 afdelinger: nord, syd, Risbjerg og Avedøre. Med
dette lille jubilæumsskrift er der langt fra sagt alt om Hvidovre-afdelingens spændende
og modsætningsfyldte historie, men man kan håbe på at den bliver taget op senere.

75 år for folkets sag, udgivet af Socialdemokratiet i Hvidovre, 1981.

HG

»Arbejderbevægelseni Danmark - historisk og aktuelt«

ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv (ABA) udgavi 1972 (rev. udg. 1973) i samarbej- .

de med DASF (nu SID) en trykt litteraturliste med den i overskriften anførte titel. Den
fortegnede såvel den væsentlige ældre litteratur som det, der dengang var det nyeste om
dansk arbejderbevægelse.

Den er blevet fulgt op af halvårlige,først duplikerede senere Offset-trykte, lister over

tilvæksteni ABA, herunder også specialer og mindre organisationstryk, som det ofte er

vanskeligt at finde frem til ad anden vej.
Listerne er gennem hele perioden blev udsendt gratis og automatisk til bl.a. folkebi-

bliotekeme samt til relevante forskningsbibliotekter, herunder universitetsinstitutters
biblioteker.

*

v

v

'

Af den trykte (reviderede og udvidede) udgave fra 1973 haves stadig et restoplag- lige-
ledes af de senere års tilvækstlister, som interesserede kan rekvivere fra biblioteket.

En kumuleret udgave ville selv sagt lette overblikket, har blot ikke været mulig hidtil
med bibliotekets forhåndenværende økonomi og arbejdskraft, men spørgsmålet vil sna-
rest blive tagt op, således at man om muligt i »jubilæumsåret« 1982 kunne udsende en
10-års oversigt.

'

kr.

Arbeiterliedarchiv i Berlin (DDR)
'Den socialistiske arbejderbevægelsei Tyskland har altid ofret den største opmærksom-
hed på at fremme kendskabet til dens opgaver og mål. Det gennemførtes i høj grad ved
hjælp af agitationsskrifter, i aviser og tidsskrifter og i taler på arbejderforsamlingerog i
parlamentet. .

'

En ikke uvæsentlig rolle havde arbejdernes traditionelle fester og højtideligheder med

teaterspil, deklamationer og sang. Ved siden af arbejderdigtningen og det socialistiske
teater havde især arbejdersangen en stærk operativ virkning på arbejderklassen. lDen
hjalp med til at mobilisere den til politisk kamp, til at slutte den sammen til fælles Villen

og handlen. En spontan sang ved en demonstration eller et møde kunne ofte gribe mas-
_

serne på en meget mere virkningsfuld måde og sætte dem i bevægelseenden tale.Samti-

dig indførte den proletariske sang den'socialistiske arbejderbevægelses ideer l masserne,
den virkede bevidsthedsdannende, og kunne derved bidrage til at udbrede de mamstlske

ideer, men den kunne også udnyttes at reformistiske kræfter indenfor arbejderbevægel-
sen på samme måde.

_

Allerede'det tidlige tyske Socialdemokrati var helt på det rene med den betydelige
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ideologiskeindflydelse, som arbejdersangen kunne udstråle,og offentliggjorde et stort
'

antal arbejdersangbøger og sangark i oplag efter oplag. Dermed lagde det grundsteneñtil
en tradition, der i de følgende årtier under det tyske borgerskabs forskellige regerings- og

politiske beherskelsesformer blev videreført 'af arbejderbevægelsenfl denne tid opstod
der kontinuerligt nye sange, som arbejderne for det meste selv skabte som umiddelbart

udtryk for deres liv og kamp. At samle denne sangskat af stor politisk, historisk og kultu-
rel værdi i alle dens former og udtryk blev opgaven for det i 1954 i DDR grundlagteArbej-
dersangarkiv, som er tilknyttet Akademie der Künste der DDR som specialarkiv.

I førkrigstidens kapitalistiske Tyskland var den ingen interesse for at samle de demo-

kratiske og politiske sange blandt de arbejdende klasser på samme måde som folkesange-
ne. Tværtimod, den proletariske sang har siden sin fødsel for ca. 140 år siden altid været

forbudt og forfulgt af politiet, og de der skrev dem og udbredte dem er blevet straffet og

fængslet. Især sørgede det fascistiske retsvæsen med sit brutale undertrykkelsesapparat
for, at beviser på proletarisk kultur blev tilintetgjort og enhver aktivitet i den henseende

blev forfulgt på det voldsomste. Dette gjaldt både for arbejdersange og for den betydelige
arbejderkor- og instrumentalmusikbevægelse i Tyskland. Krigens følger bidrog også til

i

- at decimere bestanden af arbejderklassens kulturelle skat.

Da vi begyndte indsamlingen i 1954 måtte vi i første omgang aftaste og undersøge,
hvor man overhovedet endnu kunne finde noget. Det var kun sjældent, at biblioteker,
arkiver og museer havde tryksager fra proletariske forlag, eller også havde de selv frasor-

teret sådanne »belastende« materialer under den fascistiske terror.

Ikke desto mindre lykkedes det os i løbet af årene at indsamle en omfattende samling af

,ikke kun tyske men også internationale arbejdersange. Således har vi nu langt over

50.000 arbejdersange og har ialt ca. 35.000 trykte dokumenter om arbejdermusikkultur
samt rundt regnet 1000 grammofonplader herunder 250 historiske lakplader. Vi fik ved

indsamlingen værdifuld og uegennyttig hjælp af mange arbejderveteraner, gamle parti-
fæller og fagforeningsfolk, som ofte med livet som indsats hemmeligt havde opbevaret
sangbøger og arbejderkormateriale, sangark og tidsskrifter, gamle grammofonplader og

korfaner under hele det fascistiske diktaturs periode og nu har overdraget dette stort set

enestående materiale til vores arbejdersangarkiv. Desuden var de stadigvæk i stand til at

synge gamle arbejdersange for os, som ofte ikke kunne findes på tryk. På den måde bi-

drog de afgørende til at hindre, at den tyske arbejderklasses omfangsrige sangskat blev

glemt.
Ved hjælp af ti sangbøger struktureret efter emne foretog vi en første vurdering af det

samlede sangmateriale og tilstræbte således at vække de oprindelige - af nazisterne ofte

forfalskede - arbejdersange til nyt liv for vore medborgere og først og fremmest gøre dem

tilgængelige for ungdommen i vor arbejder- og bondestat.

Siden da har vi offentliggjort meget, bl.a. bibliograjier over tyske arbejdersangbøger

og over tyske arbejdersangark og en diskograji over proletariske grammofonplader, for-

skellige udgaver, afhandlinger og grammofonplader omkring arbejdersangens historie,

som jo samtidig altid har været en arbejderbevægelsens historie. Ved hjælp af udstillin-

ger, foredrag og i diskussionspaneler vil vi vække og uddybe befolkningens interesse for

det tyske folks revolutionære tradition. Besøgere og brugere af vores arkiv er i hovedsa-

gen unge mennesker, der er aktive indenfor folkekunsten, som vil udvide deres sangre-

pertoire samt studenter og forskere der har valgt et emne fra arbejdermusikkulturens ,

omfattende område for deres specialer eller dissertationer. -

Vort arbejdersangarkiv har i mange år haft erfarings- og materialeudveksling med in-

stitutioner, forskere og kunstnere fra mange europæiske lande, hvortil kommer USA,

Japan og Vietnam. Enkelte navne skal nævnes her: Pete Seeger, prof. Phil Foner (USA),

“SergioOrtega (Chile/pt Frankrig), Dieter Süverkrüp og Fasia Jansen (Vesttyskland),
prof. G.M. Schneerson, prof. M. Druskin og prof. E.W. Gippius (USSR), Alexander Ku-

lisiewicz (Polen), A.L. Lloyd (England), Internationalt Institut for Socialhistorie i Am-

sterdam og det nyoprettede institut for arbejdersange i Helsinki; 1959 blev vi bekendt

med den danske pianist Ole Willumsen, som lærte os noget om den danske arbejderbevæ-
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ge'lses sange og gav os vigtige informationer om den danske socialistmarch'sopståenog ,

historie - »Snart dages det brødre« er en af de tidligste internationalearbejdersange. På
tysk findes den allerede i 1880'erne som en af' tyske arbejdere kendt og skattet sang. Sidst
men ikke mindst har vi i nogle år haft'en omfattende materialeudveksling med Arbejder-
bevægelsens bibliotek og arkiv i København. For os er det vigtigt at få noget at vide om,
de kulturelle forbindelser mellem den danske og den tyske arbejderbevægelse,især under
det fascistiske diktatur i Tyskland, da forfulgte tyske antifascister fandt asyl i Danmark

og sammen med den danske modstandsbevægelse kæmpede mod den tyske fascisme her.
Det er sandsynligt, at der i Danmark i private samlinger eller'på anden måde befinder

sig sjældne dokumenter om eller fra den tyske arbejdersanger- og musikbevægelse, det
være sig sangbøger, nodehæfter, grammofonplader eller lignende. Det kan også være'
programmer og fotografier fra stævner osv. - alt sådant materiale er Arbeiterliedarchiv
meget interesseret i at erhverve eller låne til kopiering. Enhver aflevering eller kontakt
kan formidles gennem Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, Rejsbygade 1, 1759 Køá
benhavn V (att. Gerd Callesen) eller også kan man henvende sig direkte til Arbeiterlie-
darchiv i Berlin. Arkivet er også interesseret i at få kontakt med danske interesserede
iøvrigt. .

v

Akademie der Künste der DDR, Arbeiterliedarchiv, Dr. Inge Lammel, Hermann-Matern-
Str. 58-60, DDR - 1040 Berlin.

'

Dr. Inge Lammel

Rettelser til Ole Stender-Petersens dokumentationsartikel i nr. 17.

s. 68, 1.7: som »frø og ugræs« ...(korrekt:)... som »frø af ugræs«...
s. 68, 1.' 18: Men i forbundsdagen ...(korrekt:)...Men forbundsdagen...
s. 69, 1. 2: Ijuli 1874 ...(korrekt:) I juli 1847...
5170, l. 13: må drive jer til ind hersom der«.(korrekt:)...må drive jer til at skride ind her
som den.

5.

710,
1. 18: ....Nar tanden Potens, (.... thi stolt ...(korrekt:)...Nar i anden Potens, (...) thi

sto t...

s. 70, 1. 27: man vi ophidse mod ...(korrekt:)... man vil ophidse Eder mod...
s. 71, 1. 30: en lovprisning af af grevinden ...(korrekt:)... en lovprisning af grevinden...
s. 71, l. 34: Han døde i Berlin ...(korrekt:) Han døde 1912 i Berlin...

'
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VEDTÆGTER

Foreningens navn er: SELSKABET TIL FORSKNING l ARBEJDERBE-

VÆGELSENS HISTORIE.Selskabet har hjemsted I København.

Selskabets formål er at inspirere til og befordre studiet af arbejderbevæ-
gelsens historie. -

⁄

Selskabets virksomhed er uafhængig i politisk og -Ideoiogisk henseende.

Som medlem af Selskabet kan optages enhver, der ønsker at fremme
dets formål. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på en årlig
generalforsamling. Samtidig vælges 2 revisorer. Generalforsamlingen 'af-
holdes januar/februar. Skriftlig indkaldelse fra bestyrelses side med for-,
slag til dagsorden senest 14 dage før afholdelsen. Forslag indsendes til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand. kasserer og sekretær. og for-
deler i øvrigt opgaverne mellem sig.
Selskabets opløsning kan besluttes af en generalforsamling med 34 flertal
af de fremmødte.

'

I tilfælde af selskabets opløsning overgår dets arkiver og aktiver til Arbei-
derbevægeisens Bibliotek og Arkiv.

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen med 54 flertal af de frem-
mødte.

Vedtageth generalforsamlingen den 22. november 1974.
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ÅDRESSEFGRTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTIONS-

OG FASTE UDVALGSMEDLEMMER l SFAH, februar 1982

Bestyrelsesmedlemmer
Henning Grelle (formand), Olesvej 9, 2830 Virum . . . . . . . . . . . . . . .. 02 85 33 38

Erik Strange Petersen, Frederiksdal Allé 39, 7800 Skive . . . . . . . . .. 07 52 60 40

,

Therkel Stræde, Norgesgade 48, 3 th., 2300 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 541548

Erik Christensen, Kronosvej 59, Gug, 9210 Ålborg Øst . . . . . . . . . .. 08 1451 12

Kirsten Harrits, Korshøjen 9, 8240 Risskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 06 214637

Ulla Kleisdorff, Küchlersgade 35, 1774 Kbh. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 216681

Hannelene Toft Jensen, Dronningensvej 23, 2000 F. . . . . . . . . . . . .. 01 87 4996.

Anette Eklund Hansen, Kirkebjergalle 156, 2600 Glostrup . . . . . . .. 02 45 0416

Peter Thorning, Paltholmterr. 81 E, 3520 Farum . . . . . . . . . . . . . . . .. 02 95 5206

Forretningsudvalg
Henning Grelle (s.o.)
Erik Strange Petersen (s.o.)
Therkel Stræde (s.o.)

Årbogsredakllon
'

Svend Åge Andersen, Hørmarks Allé 24, 8240 Risskov . . . . . . . . . .. 06 1757 50

Birthe Broch, Livjægergade 40 st. tv., 2100 Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 42 32 70

Niels Senius Clausen, (formand), Livjægergade 19, 1. tv., 2100 Ø . “01 261258

Lars Torpe, Nørretrandersvej 38, 9000 Ålborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 08 139507

Arbejderhistorie
Gerd Callesen, Teglgårdsvej 341, st. tv., 3050 Humlebæk . . . . . . . .. 02 191594

Niels Ole Højstrup Jensen, Bogholderallé 7, 2720 Vanløse . . . . . .. 01 71 1891

Steen Bille Larsen. Åbenrå 33, 1.th.,,1124 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 150461

Udvalgvedr. undervisningsmateriale
_

Vagn 0qu Nielsen, (formand), Elmevænget 39, 2880 Bagsværd... 02 980804

Torben Peter Andersen, Herlufsholmvej 12, 2720 Vanløse . . . . . . .. 01 7492 72

Niels Ole Højstrup Jensen, (s.o.)
Sven Sødring Jensen, Maglehøj 60, 3520 Farum . . . . . . . . . . . . . . . .. 02 95 23 92


