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Introduktion

Forrige nummer var udvidet pga. overvældende stofmængde, dette nummer

er 'tilsvarende tyndere. Vi skal holde et årligt sidetal på 224 s., og det kan være

svært

Elisabeth Plum's artikel er udsprunget af et større projekt, på sin vis virker

det, som om l950erne 0g41960erne er en meget fjern fortid. Fagbevægelsens
kvindesekretariats skæbne er betegnende for en bestemt historisk periodes
kvindesyn. I og med at der kom mange flere kvinder på arbejdsmarkedet,
blev problemstillingerne ændret, og fagbevægelsen måtte finde nye former

for kvindearbejdet.
Vesteuropas største kommunistparti, PCI, havde ikke opnåetdenne posi-

tion uden det arbejde bl.a. Palmiro Togliatti udførte. Artiklen berører kun

en del af hans teoretiske indsats, 'men det er uden tvivl en væsentlig bestand-

del af PCI's teoretiske arv. Artiklen hører sammen med Årbog 13,5 tema.

Redaktionen har ment, at denne artikel bringer nye aspekter ind i billedet.

I forrige nummer manglede fortegnelsen på afsluttede afhandlinger. Det

var en fejl, og det forklarer længden denne gang. Oversigten over de danske

udgivelser af Det kommunistiske Manifest skal ses i forlængelse af bogen
»Marx i Danmark«. Fortegnelsen er i sig selv interessant bl.a. på grund af

oplagstallene - oplysninger om de manglende oplagstal fra tiden før 1945

modtages meget gerne
-

og dens offentliggørelse falder desuden sammen

med, at den første sikre danske udgivelse af Manifestet kom for 100 år siden i

januar 1984.

Debatartiklen »For arbejderbevægelsens politiske historie« skulle have

været bragt tidligere, men måtte skydes til dette nr. Den fortsætter på en

måde den debat, der har været ført og fører frem ad andre veje. Den er ikke

let tilgængelig, men der er tilladt at bruge tid til at læse den. Diskussionen er

stadig vigtig. Bidrag til næste nummer skal være os i hænde senest 1. dec.

1984.



Elisabeth Plum

FagbevægelsensKvindesekretariat 1949 - 1970
- en enestående kvindeorganisering, der førte en skyg-
getilværelsei LO

1. Indledning
Kun få er klar over, at der fra 1949 til 1970 fungerede et kvindesekretariat i

tilknytning til LO. Det var en tværfaglig kvindeorganisering, der hverken er

set før eller siden i den danske fagbevægelse. Kvindernes hensigt med at

danne Fagbevægelsens Kvindesekrétariat (FK) var at drive oplysningsar-
bejde blandt de fagorganiserede kvinder og at virke som talerør for arbejder-
kvinderne i offentligheden, og som sådan var FK en del af den socialdemo-

kratiske kvindebevægelse, der eksisterede i perioden. Historien om sekreta-

riatet har da også mange lighedspunkter med historien om de

socialdemokratiske kvindeudvalg, som de er beskrevet af Drude Dahlerupl
og af Randi Markussenz.

Set med nutidens kvindepolitiske øjne syner F K's aktiviteter ikke af så me-

get, og vi kan i dag undre os over, at sekretariatet f .eks. ikke blandede sig i de

store arbejdsmarkedspolitiske kvindespørgsmål, som uligeløn og deltidsar-

bejde. Men her er det vigtigt at huske på, at problemerne i 1950erne i høj grad
bestod i at få kvinderne på arbejdsmarkedet fagorganiseret og accepteret i

fagbevægelsen. Rammerne for kvindepolitisk arbejde var selvfølgeligpræget
af den tids kvindepolitiske aktivitet, og i fagbevægelsen var rammerne snæv-

re og kvinderne i mindretal.

Denne artikel er en del af resultaterne af min undersøgelse af udviklingen i

fagbevægelsenskvindepolitik siden 1950, som er finansieret af Statens Sam-

fundsvidenskabelige Forskningsråd.
Jeg har undersøgt FK ud fra arkivmateriale fra Arbejderbevægelsens Bib- '

liotek og Arkiv (ABA). Det drejer sig om FICS private arkiv, der er blevet

samlet af FK's første formand, Helyett Simonsen, og efter hendes død af

FK's anden formand, Marie Nielsen, som afleverede materialet til ABA sidst

i l970erne. Materialet består af forhandlingsprotokol, kassebog, beretnin-

ger, korrespondance, indkaldelser, referater, programmer m.v. Desuden fin-
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des der i LO-arkivet den korrespondance, der har været mellem DSF/LO og
FK.

Dette kildemateriale har ikke været udforsket før, og forelå kun delvist

sorteret.

Desuden har jeg haft samtaler med to af de kvinder, der var aktive i FK,
Lorna Jensen og Ella Jensen. Fra EJ harjeg endvidere lånt privat arkivmate-
riale.

Jeg gør opmærksom på, at De samvirkende Fagforbund skifter navn til

LO i 1958, men at jeg har valgt at bruge betegnelsen LO også for tiden før
1958.

2. Oprettelsen
Fagbevægelsens Kvindesekretariat var en udløber af det nordiske samar-

bejde mellem faglige kvinder. Siden 1935 var der hvert år blevet afholdt stu-

dieuger, hvor 20 kvinder fra hvert land mødtes til foredrag og diskussioner,
og i forlængelse heraf dannede landsorganisationerne faglige kvindesekreta-
riater i Norge i 1940 og i Sverige i 1946.

I Danmark strittede LO imod. Der kom opfordringer fra studieugerne og
fra de andre landes LO-formænd om, at der også blev nedsat et kvindesekre-

tariat i Danmark. Men LO-formand Eiler Jensen svarede, »at vi ikke i Dan-

mark har brug for et sådant udvalg, idet DsF's forretningsudvalg må træffe

de beslutninger, som skal tages også vedrørende kvindespørgsmål«.3Finsk

LO fik kvindesekretariat i 1948, så nu var det kun Danmark, der manglede.
Efter studieugen, sommeren 1948, skrev den danske delegations leder, Hely-
ett Simonsen, til Eiler Jensen og fremhævede det nordiske kvindesamarbejde
og behovet for skolingsarbejde blandt de danske arbejderkvinder:
»DSF anmodes således foranlediget om at tage problemet om oprettelse af

et kvinderåd op til behandling. Man er klar over, at oprettelsen af et sådant

kvinderåd fra forskellige sider vil støde på modstand. Meningen med opret-
telsen af et kvinderåd er imidlertid ikke en særlig fremhævelse af kvinderne,
uden at de er kvalificerede, men formålet skulle være at dygtiggøre, oplyse og
aktivisere kvinderne inden for fagbevægelsen«4.

Herefter accepterede Eiler Jensen og resten af forretningsudvalget, at der

blev dannet et kvindesekretariat. De var blevet overbevist om, at der kun var

tale om et rådgivende organ og gav efter for presset fra de aktive kvinder og

fra de andre nordiske faglige ledere. LO kunne formodentlig også se en for-

del i, at der blev startet et oplysningsarbejde blandt kvinderne, som var en

arbejdergrüppe, hvor organiseringen ikke var særlig udbredt.

LO ønskede ikke selv at oprette kvindesekretariatet, men overlod det til de

forbund, der havde over 2% kvinder blandt medlemmerne at oprette og fi-

nansiere sekretariatet. 16. april 1949 blev vedtægterne for Fagbevægelsens
Kvindesekretariat vedtaget på det sidste afen række møder blandt repræsen-
tanter fra forbund med kvindelige medlemmer. I formålsparagraffen stod, at

kvindesekretariatet foruden at virke for det nordiske samarbejde skulle ar-

bejde for at få de uorganiserede arbejderkvinder ind i organisationerne og
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for at oplyse de organiserede kvinder om den faglige virksomhed og central-

organisationen. Desuden skulle sekretariatet:

»tage alle aktuelle spørgsmål frem, der kan have særlig interesse for de fag-
lige kvinder, og i samarbejde med de faglige organisationers ledelse bringe
disse spørgsmål frem til behandling, muligvis løsning«5.

Sekretariatets udgifter skulle finansieres ved, at de tilsluttede forbund be-

talte kontingent i forhold til antallet af kvindelige medlemmer, og i løbet af

kort tid havde 23 forbund tilsluttet sig. Kvindeligt Arbejderforbund (KA)
meldte sig ind i 1952, efter at kontingenttaksten var blevet sat ned, mens 8

små forbund holdt sig udenfor. Alt i alt var over 90% af de kvindelige LO-

medlemmer tilknyttet FK via deres forbund.

Fagbevægelsens Kvindesekretariat fik aldrig de samme arbejdsbetingelser
som kvindesekretariaterne i de andre nordiske lande, hvor de var direkte un-

derlagt og finansieret af landsorganisationen. I Sverige var der tilmed ansat

en faglig sekretær til de specielle kvindeproblemer. FK fik ikke på noget tids-

punkt LO's helhjertede opbakning og eksisterede kun i kraft af enutrættelig
indsats fra en kreds af fagforeningskvinder.

3. Kvinderne bag FK

»Det danske faglige kvindesekretariat er skabt,
fordi det fremskridtsmæssigt ikke gik så særlig rapt.

Af mænd der var for mange, når det kvindesagen gjaldt,
det har ihvertfald Simon her ved stævnet os fortalt,
og som plaster Fanny Jensen Lindberg gav en fm cigar,
og også fordi Lindberg er for os en lille far.

Men nu får kære Simon altså selv det store mas,

for hun er jo den, som ved, hvordan en sag den skal ta's«6.

Denne sang blev sunget på melodien »Flickome från Småland« ved den

nordiske studieuge i 1950. Det var en stor sejr for kvinderne, at det danske

sekretariat endelig var blevet en realitet. Sangen fortæller, at kvinderne

havde haft svært ved at komme til orde i fagbevægelsen, også når det gjaldt
kvindesagen. Men den fortæller også, at de måtte sætte deres lid til de LO-

mænd, der var velvilligt indstillet overfor kvindesagen. Lille-far-Lindberg er

daværende LO-sekretær Kai Lindberg, som i perioden 1955 - 66 var minister
i flere regeringer.

Den omtalte Simon, der nu selv skal have det store mas med kvindesagen,
er Helyett Simonsen, der var formand for Fagbevægelsens Kvindesekreta-

riat, indtil hun døde i 1966. Helyett Simonsen var bestyrelsesmedlem i Soci-

aldemokratiets 10. kreds, og blev senere formand for kredsens kvindeudvalg
og sad desuden i Københavns Borgerrepræsentation. Hun var formand for

Hattesyerskernes Fagforening og levede af at sy hatte hos firmaet »Scher-

meister«.

l l950erne kunne en kvinde vanskeligt kombinere sådan et politisk liv med

at have børn, og Helyett Simonsen var da også ugift frøken. Det var der flere

af FK-kvinderne, der var, hvis de da ikke havde voksne børn. På dette punkt
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lignede de mange af l950ernes og 60ernes kvindelige LO-medlemmer, idet de

gifte kvinder med småbørn først blev en betydelig del af LO”s medlemsskare i

løbet af l970erne. Der var nok mange småbørnsmødre på arbejdsmarkedet i

50erne og 60erne, men de havde typisk sæsonarbejde eller deltidsarbejde, og

var ikke fagorganiseret. LO-kvinderne med børn var enten enlige forsørgere,
eller de var gift med lavtlønnede eller arbejdsløse mænd, og disse LO-kvinder

havde dårlig tid og overskud til at være fagligt aktive7.

Helyett Simonsen var den farverige og dynamiske hovedkraft i kvindese-

kretariatet, men hun var bestemt ikke alene om at være aktiv og vedholdende

i dette faglige kvindearbejde. Følgende kvinder havde gennem årene tillids-

poster i FK (nævnt kronologisk):
Andrea Jørgensen, (Husligt Arbejderforbund, forbundsformand indtil hun

døde i 1953).
Maria Maczulat, (Tekstilarbejderforbundet).
Alma Johansen, (De kvindelige Bryggeriarbejdere.)
Gurli Bentzen, (HK).
Ella Jensen (tidl. Olsen), (Tobaksarbejderforbundet, forbundsformand fra

1963).
Gerda Petersen, (Kvindeligt Arbejderforbund).
Gudrun Winther Jensen, (Funktionærforbundet).
Marie Nielsen, (Husligt Arbejderforbund, forbundsformand fra 1953, blev

FK-formand efter HS).
Ella Ingward, (Bogbinderforbundet).
Lorna Jensen, (HK).
Valborg Bliekfeldt, (Skrædderforbundet).
Anny Bengtson, (Beklædningsarbejderforbundet).
Kirsten Olsen, (Handskemagerforbundet).
Bodil Hansen, (Faglært Køkkenpersonale).

De kvinder, der har kvindesekretariatet, var ikke marginaliserede opposi-
tionskvinder, men tværtimod gode socialdemokratiske kvinder, hvoraf flere

var forbundsformænd, og nogle sad i LO's forretningsudvalg. Ella Jensen

var FU-medlem fra 1955 til 1976, Marie Nielsen fra 1959 til 1962 og Gerda

Petersen fra 1966 til 1970.

4. Organisationen og oplysningsarbejdet
Som organisation betragtet var Fagbevægelsens Kvindesekretariat en para-

plyorganisation for aktive kvinder fra ialt 23 forbund under LO.

Hvert år i januar mødtes 2 repræsentanter for hvert forbund til årsmøde,

hvor formanden aflagde beretning og bestyrelsen på 6 kvinder blev valgt.
Bestyrelsen mødtes ca. 5 gange hvert år, hvor de drøftede planlægningen af

arrangementer, initiativer der skulle tages, og sager der skulle følges op. FK

havde adresse på formandens privatadresse, ligesom bestyrelsesmøderne
blev holdt privat, og bortset fra en symbolsk betaling til formanden foregik
alt kvindesekretariatets arbejde som ubetalt fritidsarbejde.

To gange om året samlede kvindesekretariatet 40 - 50 kvinder fra de til-



FK's ledelse fotograferet på et weekendkursus i 1954. Det er fra venstre formand Helyett Si-

monsen, kasserer Maria Maczulat og sekretær Ella Jensen (som hed Olsen på dette tidspunkt).
(Foto fra Ella Jensens private samling.)

sluttede forbund til weekendkursus, hvor de hørte på højtstående LO-mænd

eller ministres foredrag om aktuelle faglige- og politiske spørgsmål. Em-

nerne var f.eks. »Uddannelsesproblemer og bevægeligheden på arbejdsmar-
kedet« (1953), »Skal fagbevægelsen være politisk?« (1958) og »Kvinders stil-

ling i erhvervslivet« (1964), og formålet med kurserne var, at kvinderne fik

udvidet deres horisont og blev aktive i det faglige arbejde på deres arbejds-
plads.

Hvert fjerde år var det kvindesekretariatets tur til at arrangere de faglige
kvinders nordiske studieuge. Her fandt det nordiske oplysningsarbejde sted,

og der blev udvekslet erfaringer fra kvindesekretariaternes virke. Foredrags-
holderne var fra værtsnationen, og var også her højtstående socialdemokra-

tiske mænd, der talte til kvinderne som vælgere, borgere, LO-medlemmer og

forbrugere.
Hvis man regner ud, hvor mange kvinder, der i løbet af et år deltog i kvin-

desekretariatets arrangementer, bliver det til maximalt 150 kvinder. Heraf

var flere gengangere fra år til år, og det store flertal var københavnere - for

sekretariatet fik aldrig ressourcer til at drive lokalt oplysningsarbejde.
Det danske sekretariat nåede aldrig langt ud ifagbevægelsen til forskel fra

det svenske kvindesekretariat, som var organiseret ud fra det, der svarer til

de lokale fællesorganisationer. I 1949 kunne de svenske kvinder opgøre, at

9.000 kvinder havde deltaget i de ialt 80 oplysningsarrangementer, som be-

stod af aftenmøder, weekendkurser og oplysningssøndage. I 1956 havde
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14.000 deltaget i de ialt 127 oplysningsarrangementer rundt i landets. Til

sammenligning må det nævnes, at dansk LO i 1950 havde 133.000 kvindelige
medlemmer, mens svensk LO samme år havde 240.000 kvindelige medlem-

mer.

Omend FK ikke fik virkeliggjort ønskerne om et bredt oplysningsarbejde,
så havde de årlige arrangementer stor betydning for de kvinder, der deltog.
De mødtes og diskuterede med kvinder fra andre forbund og evt. andre

lande, og de oplevede, at faglig aktivitet også kunne være noget for kvinder.
For flere af kursusdeltagerne var det første gang, de var hjemmefra til fagfo-
reningskursus, idet det var nemmere at få lov til at tage på et kursus for kvin-

der, end at få lov til at tage på et blandet kursus.

5. FK som talerør for arbejderkvinderne
Foruden oplysningsarbejdet blandt de faglige kvinder bestod kvindesekreta-
riatets arbejde i at være talerør for arbejderkvinderne. Det foregik dels ved,
at sekretariatet var repræsenteret i offentlige udvalg og kommissioner, og
dels ved, at det tog sager op til behandling og udtalte sig i forskellige spørgs-
mål på arbejderkvindernes vegne.

De fleste sager drejede sig om kvinders ret til sociale ydelser og adgang til

den sociale service. F.eks. henvendte kvindesekretariatet sig til borgmeste-
ren i Københavns Kommune i 1953 og til borgmesteren på Frederiksbergi
1954 og fik udvirket, at børnebidrag kunne udbetales ved en ugentlig aften-

ekspedition. Før var der kun mulighed for at hente den forskudsvise udbeta-

ling af børnebidrag i den almindelige ekspeditionstid, men i hhv. juni 1953 og

august 1955 blev dette ændret. »Vore kvinder på arbejdspladsen spares der-

ved for at forsømme arbejdet og lide arbejdstab«9.
Desuden gav kvindesekretariatet deres besyv med i forbindelse med mere

generelle spørgsmål.
I 1961 henvendte sekretariatet sig f .eks. til »Udvalget vedrørende forhøjel-

ser af takster for DSB og Postvæsenet« for at protestere mod planerne om en

20% stigning af togtaksterne. »Masser af arbejdspladsens kvinder bor ude i

periferien langt fra deres arbejdsplads; de skal dagligt benytte toget, og det

vil blive en stor belastning med 20% forhøjelse. Disse arbejdspladsens kvin-

der er dog DSB's faste kunder, der kan regnes med« 1°. På følgende årsmøde
konkluderede formanden: »Om vores protest har gavnet vides ikke, men

taksterne steg kun med 15%«“.

Når kvindesekretariatet forsøgte at blande sig i større fagpolitiske sager,
blev de bremset af LO. For eksempel spurgte FK i 1952 om lov til at måtte gå
aktivt ind i arbejdet for at nedsætte en komite, der skulle se påmulighederne
for fælles nordiske barselsdagpengeregler. Det måtte FK ikke, idet LO*s
næstformand Einar Nielsen bl.a. udtalte:

Det er en kendsgerning, at der er(....) brug for fælles nordisk lovgivning og
regler for en række forskellige spørgsmål, f.eks. arbejdsløshedsforsikringog
sygeforsikring (...men han) må bestemt insistere på, at dette ikke behandles
som et kvindespørgsmål, men et spørgsmål, der angår bevægelsen som hel-
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hed, og ikke kønnet, men de mest påkrævende og mest daglige sociale foran-

staltninger sættes først på dagsordenen, hvis man skal gå ind for en aktion på
dette område«'2.

Dette er et eksempel på en traditionel indvending mod kvindekamp:
Kønsforskelle er ikke et påkrævende og dagligt problem (for mænd i hvert
fald), og derfor kan kønsspørgsmålet aldrig prioriteres foran de vigtige
spørgsmål. Og kvindespørgsmålet angår ikke helheden.

Ved højtidelige lejligheder blev FK-kvinderne takket for deres store ar-

bejde af LO-formanden, men der var ikke meget opbakning og opmuntring i

det daglige arbejde. I hvert fald ikke når det gjaldt kvindernes ønske om at

effektivisere og udbrede oplysningsarbejdet, idet det for kvindesekretariatet
var en løbende sag at bede LO om at få flere ressourcer.

'

I en henvendelse til LO's forretningsudvalgi 1956 argumenterede sekreta-

riatet for, at det ikke kunne opfylde sit formål og nå ud til mange kvinder,
når al dets aktivitet hvilede på bestyrelsesmedlemmernes fritidsarbejde. Se-

kretariatet ønskede at få flere kvinder inddraget i arbejdet ved »at oprette
kontaktgrupper med repræsentanter for store arbejdspladser, både i Køben-
havn og i en række byer rundt i landet«. Derfor anmodede de om en kvinde-

lig sekretær til at udvide sekretariatets arbejde og skabe bedre kontakt mel-
lem fagbevægelsen og arbejdspladserne. »Det er ikke tilfredsstillende at ar-

bejde med en opgave, der ikke løses fuldt ud«'3. I kladden til dette brev lød
fortsættelsen: »Bestyrelsen for FK har derfor besluttet at forelæggeårsmødet
at ophæve FK, såfremt vi ikke kan opnå bedre arbejdsbetingelser«”.Men
denne trussel var ikke med i det endelige brev til LO. Kvinderne var måske

bange for, at LO skulle tage dem på ordet og lade dem nedlægge sig selv.
I første omgang svarede LO's forretningsudvalg, at sekretærer i hovedor-

ganisationen ikke blev ansat, men valgt på generalforsamlingen, »og natur-

ligvis har de faglige kvinder i de respektive forbund ligeberettigelse med
mændene til at søge valg som sekretær. Vi må derfor henvise forslaget (...) til

behandling på generalforsamlingen«15.Herefter sendte FK en ny henven-

delse, hvor de præciserede, at det 'ikke var en almindelig sekretær, men en

kvinde-saglig sekretær, de ønskede ansat. Efter svensk forbillede ønskede

kvinderne en sekretær, der kunne tage sig af de særlige kvindeproblemer og
som kunne drive oplysningsarbejde blandt de kvindelige LO-medlemmer.

Denne vedholdenhed resulterede i, at LO's FU vedtog at nedsætte et ud-

valg vedrørende aktivisering af kvinderne for at få spørgsmålet kortlagt. Ella
Jensen blev medlem af dette udvalg, men efter to år skrev hun et brev til LO”s

forretningsudvalg, (hvor hun selv var medlem på dette tidspunkt):

»Der er noget galt, når en anmodning fra sekretariatet (FK) går i udvalg,
og der efter 2 års forløb kun har været et møde, der på grund af afbud kun
blev ganske kort (...) siden har vi intet hørt fra udvalget, på trods af, at der

gentagne gange har været rykket for møder. Jeg er klar over, at der indenfor
kvinderne er forskellig indstilling til nogle ting. Måske er dette årsagen til

den manglende aktivitet indenfor udvalget. Men jeg er ikke tilfreds med at
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være medlem af et udvalg, der intet foretager sig, jeg vil hellere se det afvik-

let« '6.

Herefter fulgte endnu et udvalgsarbejde, hvor AOF blev inddraget, men

resultaterne fra dette udvalg fortaber sig i det uvisse.

Det, der skete i denne sag, var altså i korte træk, at et ønske fra kvindese-

kretariatet om ressourcer til at udbrede det faglige kvindearbejde blev afvist

af LO-ledelsen på den måde, at det blev syltet i et udvalg. Det endte med, at

LO-ledelsen henviste kvindearbejdet til et andet regi- nemlig AOF. Aktivise-

ringen af kvinderne til fagbevægelsen og oplysning/ uddannelse af de faglige
kvinder blev ikke opfattet som fagbevægelsens fælles sag, men som kvinder-

nes egen sag. Og det var ikke en opgave for fagbevægelsen,men for det soci-

aldemokratiske Oplysningsforbund.

6. Uenigheder om det tværfaglige kvindearbejde
Det fremgår, at FK-kvinderne og LO-topmændene var uenige om, hvordan

det tværfaglige kvindearbejde skulle prioriteres. Uenigheden stod om, hvor-

vidt det var nødvendigt og nyttigt med en særskilt organisering blandt kvin-

derne. FK-kvinderne argumenterede for udbredelsen af oplysningsarbejdet
blandt kvinder.

»Man må ikke slå sig til ro med, at der føres aktiviserings- og oplysningsar-

bejde fra flere sider. Der vil være masser af kvinder, der ikke bliver aktivise-

ret, hvis det ikke sker ved specielle arrangementer for faglige kvinden”.

LO-toppen var skeptisk overfor en organisering, der ikke fulgte fagbevæ-

gelsens struktur, og som fremhævede kønsforskellene i medlemsskaren. Om-

kring oprettelsen fremgik det, at LO egentlig var modstander af, at der skulle

gøres en særlig indsats for kvinder, og at kvinder kunne have brug for egne

sammenhænge. LO accepterede oprettelsen af sekretariatet, men forestillin-

gerne om arbejdet var ikke helt de samme som kvindernes. Sekretariatets

arbejde skulle rette sig mod at afbøde mangler hos kvinderne - manglende

dygtiggørelse,manglende viden og manglende aktivitet og hertil kom en for

ringe grad af faglig organisering. FK-kvindernes syn på det faglige kvinde-

problem tog ikke alene udgangspunkt i en mangel hos kvinderne, men også i

en mange] i fagbevægelsen
- på sammenhænge, der kunne tiltrække kvin-

derne - og det tog udgangspunkt i nogle muligheder hos kvinderne - skjulte

muligheder for faglig aktivitet.

Disse uenigheder foregik selvsagt indenfor l950-forståelsen, som ikke må

forveksles med den kvindepolitiske debat i 1980'erne. Nu diskuterer man

bl.a. kvinders muligheder for at præge samfundsudviklingen i kraft af de

særlige kvindelige livskvaliteter. Men dengang handlede diskussionerne sna-

rere om, at kvinderne skulle have mulighed for at udfolde sig på de samme

præmisser som mænd.

Uagtet, at man kan pege på nogle uenigheder mellem FK-kvinderne og

LO, så vedblev FK at være loyal overfor LO. Kvinderne bag FK insisterede

godt nok på at beholde og udvikle deres særskilte kvindeorganisering, men

'

på intet tidspunkt blev kønsforskellene sat over klasseforskellene. Målet var
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at aktivisere kvinderne til at deltage i det faglige arbejde i LO. Uenighederne
handlede om, hvordan det skulle gøres. Heller ikke blandt kvinderne i LO

var der enighed om det tværfaglige kvindearbejde, idet der gennem hele kvin-

desekretariatets levetid var gnidninger mellem Kvindeligt Arbejderforbund
og sekretariatet.

Kontroverserne handlede om, at KA og FK konkurrerede om at være

LO's kvindeansigt. Før kvindesekretariatet havde KA naturligt stået for de

faglige kvinders synspunkter i LO, såvel som i offentligheden og i statslige

udvalg. Men et vigtigt formål for kvinderne i FK var netop at være arbejder-
kvindernes talerør, og hermed gik de KA i bedene. Der var flere eksempler

på, at KA og FK ikke var enige om, hvem der skulle repræsentere fagbevæ-

gelsens kvinder.
'

Kontroverseme handlede også om nogle politiske uenigheder, der ikke

var partipolitiske, men kvindepolitiske uenigheder mellem socialdemokrati-

ske kvinder.

Meningsforskellene kom frem i forbindelse med opfordringen til LO om

at ansætte en kvindelig sekretær. KA mente, det var vigtigst at få ansat en

kvindelig faglig sekretær i LO på samme vilkår og med samme opgaver som

de mandlige sekretærer. FK-kvinderne mente, det var vigtigst at få ansat en

kvindelig sekretær til at tage sig af kvindespørgsmålet. De store linier bag
denne forskellige prioritering er den klassiske kvindepolitiske uenighed mel-

lem på den ene side at fremhæve, at kvinder kan det samme som mænd, og at

det skader kvindesagen at kræve en særskilt indsats overfor kvindeproble-
meme. Og på den anden side den kvindepolitiske strategi, der ser på kvinder

og mænds forskellige udgangspunkter, og som mener, det gavner kvindernes

sag med en særskilt kvindeaktivitet. KA mente ikke, der var behov for en

tværfaglig organisering som FK.

7. Svære vilkår for det tværfaglige kvindearbejde
I alle de år KA var tilsluttet FK, holdt forbundets repræsentanter sig megeti
baggrunden, og forbundet var det første, der meldte sig ud af kvindesekreta-

riatet, hvilket skete med en lakonisk meddelelse i april 1965”. Et halvt år
efter meldte Dansk Beklædningsarbejderforbund sig ud med den begrundel-
se:

»at kvindesekretariatet, i hvert fald under forholdene som de er, ikke har

mulighed for med synderlig vægt, at tjene fagbevægelsenskvinder (...) Der

ligger ikke i vor udmeldelse nogen egentlig kritik af FK eller dets virksom-

hed, men en erkendelse af at mulighederne for et positivt arbejde, efter vor

opfattelse, er større i det enkelte forbund og i selve LO«'9.

Nej, kvindesekretariatet havde ikke haft mulighed for at udvikle sig sådan,
som de aktive kvinder havde forestillet sig. FK nåede ikke så langt ud med

oplysningsarbejdet blandt de fagorganiserede kvinder, fordi der manglede
ressourcer til lokalt arbejde. LO ansatte aldrig nogen kvindelig sekretær til at

tage sig af kvindespørgsmålet, så sekretariatets arbejde var begrænset til,

hvad bestyrelsen kunne overkomme i fritiden. Og indholdsmæssigt var FICS
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aktivitet som talerør for arbejderkvinderne begrænset af de rammer, LO an-

gav.

Kvindesekretariatet tog politiske kvindespørgsmål op i sine sager og udta-

lelser, men sjældent faglige kvindespørgsmål som deltid og ligeløn.Dette var

dels bestemt af, hvilke sager LO lod FK være aktive i, og her blev det faglige
forhandlingsstof holdt udenfor. Men denne afgrænsning var også en følge af,
at FK lagde vægt på at være de faglige kvinders pendant til Dansk Kvinde-

samfund og Danske Kvinders Nationalrådm. Dette behøvede dog ikke at

forhindre, at sekretariatet også tog de faglige kvindeproblemer op og f.eks.

fungerede som kvindernes talerør overfor LO-toppen i forskelligt forhand-

lingsstof. Men det var ikke tilfældet bortset fra, at et par af FK-kvindernei

forskellige perioder var medlem af LO's FU. Lige fra diskussionerne om-

kring oprettelsen var FK bestemt til at være et rådgivende sekretariat, og be-

styrelsen sørgede for at holde sig fra forhandlingsstoffet for ikke at påkalde

sig LO-toppens vrede.

Iøvrigt ville det have været vanskeligt for FK at gå særlig langt ind i de

faglige kvindesager. For det første fordi sekretariatet med sin tværfaglighed
rummede forskellige kvindefag og interesser, og for det andet p.g.a. gnidnin-
gerne mellem FK og KA. Det viste sig f.eks., at der var uenighed om holdnin-

gen til udbredelsen af deltidsarbejdet”.Det var formodentlig disse vanske-

ligheder Beklædningsarbejderforbundet hentydede til med sin »erkendelse

af, at mulighederne for et positivt arbejde er større i det enkelte forbund ogi
selve LO«.

I midten af 1960'erne var det slut med det helt brede tværfaglige kvindear-

bejde indenfor LO. Ella Jensen tog tråden op i en tværfaglig kvindegruppe
indenfor forbundene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Den eksiste-

rede fra 1963 til 1973 og beskæftigede sig med ligelønskampen og deltidspro-
›

blemerzz. Men en tværfaglig kvindeorganisering som FK er aldrig set i Dan-

mark før eller siden.

8. Kvindesekretariatet nedlægges
I 1970 blev Fagbevægelsens Kvindesekretariat nedlagt, men nedlæggelsen
var blot afslutningen på en opløsningsproces, der havde været igang længe.

LO's behandling af sekretariatets ønske om støtte fra en kvindelig sekre-

tær antydede, at LO aldrig fuldt ud accepterede, at sekretariatet hørte

hjemme i fagbevægelsen. I 1964 besluttede de nordiske LO-formænd, at

kvindernes nordiske samarbejde skulle begrænses, hvorefter den økono-

miske støtte til afholdelse af de nordiske studieuger blev skåret ned til det

halve. Året efter var det, at Kvindeligt Arbejderforbund, Dansk Beklæd-

ningsarbejderforbund og Dansk Tekstilarbejderforbund meldte sig ud af

FK, og sekretariatet begyndte at få økonomiske problemer.
Sidste fase af opløsningsprocessen startede i Sverige. På svensk LO”s kon-

gres i 1967 enedes man om, at kvinderådet blev ophævet og erstattet af et

familieråd. Da det var Sveriges tur til at arrangere den nordiske studieuge for

fagforeningskvinder i 1968, blev der denne gang indbudt til »nordisk familie-
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politisk seminar, omfattende både kvinder og mænd«. Seminaret skulle »be-

skæftige sig med spørgsmål om ligeberettigelse set ud fra et socialt og familie-

politisk synspunkt, samt spørgsmål om familiens trivsel og sammenhold i
det hele taget«23.

I modsætning til når det gjaldt kvindernes nordiske studieuger, var det nu

LO, der udsendte indbydelserne til seminaret. Alle forbund - ikke bare de
FK-tilsluttede - blev inviteret, og Fagbevægelsens Kvindesekretariat fik til-
budt at sende to repræsentanter. Ved kvindernes nordiske studieuger blev

deltagernes rejseudgifter betalt af deres respektive forbund. Men nu, hvor
det drejede sig om nordisk familiepolitisk seminar, blev deltagernes rejsend-
gifter betalt af LO.

Det nordiske kvindesamarbejde blev fjernet fra kvindernes regi og om-

dannet til nordisk familiepolitiske diskussioner -

og disse fik LO's kontante
støtte.

LO's modvilje mod fagligt kvindearbejde og særskilt kvindeorganisering
faldt i hak med l960ernes ligestillingstanker. Der var ved at komme mange
gifte kvinder på arbejdsmarkedet, og man talte om, at mændene måtte medi
diskussionerne om familiens problemer. Kvinderne var nu nået så langt,
sagde man, at de ikke længere behøvede at isolere sig. Ligestilling var ikke
blot en kvindesag, men noget kvinder og mænd skulle drøfte og arbejde for
sammen. Ligestillingstanken gik også ud på, at særskilt kvindeorganisering
skadede kvinderne og ligestillingen, fordi kvinderne her blev fastholdt som

anderledes, og fordi det holdt kvinderne væk fra de centrale sammenhænge.
I dette lys blev Fagbevægelsens Kvindesekretariat nedlagt, og der blev ar-

bejdet med planer om at oprette et Fagbevægelsens familieråd". Blandt FK-
kvinderne var der delte meninger om nedlæggelsen, hvilket ikke kan undre,
da spørgsmålet indeholdt mange dilemmaer.
På den ene side virkede det som om, tiden var løbet fra Fagbevægelsens

Kvindesekretariat. Sekretariatets kvindepolitiske arbejde var foregået inden
for meget snævre rammer og fremstod ikke særlig succesfuldt. Det så på
dette tidspunkt ud til, at LO ville bakke op om det familiepolitiske arbejde,
så det både fik ressourcer og opmærksomhed. Hvis mændene var aktive i

ligestillingsarbejdet, ville det også gå lettere med at få ændret tingene. Når
FK var væk, kunne de aktive kvinder i stedet bruge deres energi på at komme
til orde i de blandede (mændenes) faglige sammenhænge.På den anden side
kunne omlægningenfra kvindearbejde til ligestillingsarbejde ses som virke-

liggørelsen af LO's modvilje mod kvindearbejdet. Væk var det tværfaglige
miljø for aktive fagforeningskvinder, og væk var det nordiske faglige kvinde-

miljø. Hvorvidt det familiepolitiske arbejde kunne opfylde disse funktioner,
vidste man endnu ikke.

Fagbevægelsens Familieråd blev aldrig til noget. LO's familiepolitiske ar-

bejde i l970erne indskrænkede sig til deltagelse i det familiepolitiske udvalg
under Nordens Faglige Samorganisation. Udvalget blev nedsat, da NFS blev

oprettet i 1972, og dets opgave var især at arrangere de årlige nordiske faglige
familiepolitiske konferencer. Da udvalget i 1973 skulle berette om sin virk-
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somhed, skrev det bl.a.: »LO i Danmark, Finland, Norge og Sverige har si-

den slutningen af 40erne årligt og på skift arrangeret nordiske faglige fami-

liepolitiske konferencen”.

Meningen med at omdøbe de faglige kvinders nordiske studieuge på denne

måde har uden tvivl været at give udtryk for'anerkendelse af denne aktivitet.

Men virkningen var, at denne kvindeaktivitet blev gjort usynlig for efterti-

den. Det var ikke længere til at se, at de nordiske faglige kvinder i en lang
årrække havde et kvindepolitisk samarbejde, holdt igang af deres egen utræt-

telige indsats.

9. Slutning
Da FK blev nedlagt i ligestillingens navn, følte flere af de aktive kvinder med

rette, at deres organisering blev taget ud af hænderne på dem. Men det var

lige så rigtigt, når andre af de aktive kvinder følte, at tiden var løbet fra kvin-

desekretariatet. Flere af kvinderne fra FK's inderkreds var begyndt at takke

af. Helyett Simonsen døde i 1966, og FK-kvinderne var efterhånden kommet

op i årene, uden at det var lykkedes at få nye og yngre kvinder til at gå ind i

arbejdet med samme ildhu. Den nye generation af LO-kvinder var af en an-

den slags. Der blev flere og flere gifte kvinder og småbømsmødre på det offi-

cielle arbejdsmarked. I 1970 blev det muligt for de deltidsansatte at blive ar-

bejdsløshedsforsikrede,og kvinderne strømmede ind i LO i det, der var ved

at blive de store kvindeforbund. Det var fremgangstider. Reallønnen steg og

ligelønnen og den fri abort blev indført i 1973. Mange af de kvindeproblemer
FK havde taget sig af, var ikke længere aktuelle.

Omkring 1980 begyndte der at dukke ligestillingsudvalg op rundt om i fag-

bevægelsen på forbundsplan, såvel som lokalt. LO fik ligestillingsudvalg i

1979 og på kongressen i 1983, blev udvalgets første rapport fremlagt. Det

bliver spændendeat følge disse udvalgs arbejde og resultater på baggrund af

erfaringerne fra Fagbevægelsens Kvindesekretariat, for i ligestillingsudval-

gene er samlet mange af den nye generations kvindepolitisk aktive fagfore-

ningskvinder.

Noter:

1) »Kvinders organisering i det danske socialdemokrati 1908-69. For og imod en selvstændig

socialistisk kvindebevægelse« i: Meddelelser om forskningi Arbejderbevægelsens Histo-

rie, nr.13, oktober 1979, s. 5-35.

2) »Socialdemokratiets kvindeopfattelse og -politik fra 1960-73« i: Den jyske Historiker

nr.18, 1980, 5.13-169.

3) Brev fra Eiler Jensen til Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon i Norge, 6.juni 1947.

4) Helyett Simonsens rapport til Eiler Jensen fra nordisk studieuge 1948, 22.5ept. 1948.

5) Vedtægter for Fagbevægelsens Kvindesekretariat, 1949.

6) Vers 2 af sang skrevet af Nina Nielsen til afslutningen af lQSO-studieugen.

7) Spørgsmålet om, hvormange af de kvindelige LO-medlemmer i en given periode, der er

mødre, er umuligt at undersøge v.hj.a. statistisk materiale. Oplysningerne herom er skøn

baseret på samtidig litteratur og på statistisk materiale om antal kvinder på arbejdsmarke-
det i forskellige aldersklasser.
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8) »LO's kvinnoråd - 10 år«, udateret oplæg.

9) Brev fra FK til de tilsluttede forbund, 26.maj l953.

10) Brev fra FK til Udvalget vedr. forhøjelser af takster for DSB og Postvæsenet, oktober

1961.

ll) Referat fra l962-årsmødet.

I2) Udtalelse fra næstformand Einar Nielsen, januar l953.

l3) Brev fra FK til LO, august 1956.

14) Kladde til ovennævnte brev.

l5) Brev fra LO til FK, 24.august 1956.

16) Brev fra Ella Jensen til LO lO.februar 1959.

17) Brev fra FK til LO oktober 1956.

18) Brev fra KA til FK 23.april 1965.

l9) Brev fra Dansk Beklædningsarbejderforbund til FK, 30.dec. 1965.

20) Det står direkte i brev fra FK til LO oktober l956.

21) Se brev fra FK til journalist Heidi Nielsen, Femina, 28.maj 1964, og referat fra årsmødet

1965.

22) Undersøgt ved hjælp af materiale fra Ella Jensens private arkiv.

23) Dansk LO's præsentation i indbydelsesbrev, l6.sept. 1968.

24) Brev fra FK til de tilsluttede forbund 6.jan. 1970, fra Ella Jensens private arkiv.

25) NFS-beretning 1973, 5.9.
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Tom Bøgeskov og Ole Jorn

Palmiro Togliatti: Demokrati og socialisme i den

antifascistiske revolution

Problemet om de nye veje til socialismen og udarbejdelsen af nye former for

progressiv demokratisk magt under betingelser der var andre end de russiske

i 1917, er et stadigt tilbagevendende tema iTogliattis forfatterskab. Han le-

verede et afgørende bidrag til udviklingen af en strategisk tænkning for den

socialistiske revolution under den højtudviklede kapitalismes betingelser,
hvor revolutionen ikke opfattes som et enestående brud fremkaldt ved en

væbnet opstand eller lignende, men som en social-økonomisk og politisk

proces, hvor nøglebegrebet er »udvidelsen af demokratiet« gennem arbej-
derklassens og folkenes mangeartede kampe på alle samfundets niveauer og

områder mod monopolernes magtpositioner.
Når Togliatti gjorde disse spørgsmål til centrale spørgsmål for udviklin-

gen af samfundet i socialistisk retning, så havde det sine forudsætninger i en

almen tendens - der havde gjort sig gældende i hele imperialismens epoke -

hos det herskende monopolborgerskab til at begrænse og indskrænke de de-

mokratiske rettigheder. Fascismen havde været den uhæmmede udfoldelse

af denne tendens. Selve eksistensen af demokrati og demokratiske frem-

skridt - hævder artiklen Socialisme og demokrati fra 1961 - har igennem mere

end et århundrede været knyttet til tilstedeværelsen og udviklingen af folke-

lige bevægelser og en stærk og organiseret arbejderbevægelse,der er bevidst

om sine politiske mål, og som gennem sin indsats har formået at gøre disse

mål gældende.Arbejderbevægelsen,dens mål (socialisme) og demokratiet

blir således historisk organisk samhørende faktorer; de arbejdendes demo-

kratiske rettigheder blir et afgørendekampfelt. Og er da kampen for demo-

kratiet en integreret del af kampen for socialismen, så kan Togliatti også -

som det er tilfældet i ovennævnte artikel- i afvisning af en antikommunistisk

mistænkeliggørelse af PCI's demokratiske hensigter hævde, at PCI netop

kæmper for demokratiet fordi det kæmper for socialismen.

Nu har hele denne tematik (forholdet mellem demokrati og socialisme og

dette forholds organiske samhørighed med spørgsmålet om veje til socialis-
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men, om strategiske etapemål osv.) imidlertid en meget lang tradition bådei

den kommunistiske verdensbevægelsesom sådan og i PCI, hvor den kan

spores tilbage til midten af 20'erne, hvor Gramsci-fløjen konstituerer en ny

partiledelse.
Det vil imidlertid i denne sammenhæng føre for vidt at forsøge at forfølge
problemstillingen demokrati-socialisme igennem hele Togliattis politiske
forfatterskab og virke. Vi har derfor valgt at orientere behandlingen mod

perioden omkring den antifascistiske revolution i Italien fra udviklingen af

modstandskampen i 1943, over dannelsen af den nationale enhedsregering,
frem til Togliattis og PCI's vægtige deltagelse i udarbejdelsen af den nye for-

fatning. Perioden udgør et historisk knudepunkt for partiets omgang med

demokratibegrebet i den praktiske politik. Et punkt, hvor PCl's objektivt
bestemte politiske opgaver i denne historiske overgangssituation omfat-
tende sætter demokratispørgsmålet i virkeligheden.
Med fascismens militære og politiske nederlag og borgerskabets nationale

fallit, med nazisternes fordrivelse, og med opretholdelsen af samarbejdet
mellem den anti-fascistiske fronts politiske kræfter, også på regeringsplan,
opstår der i Italien konkrete muligheder for at virkeliggøre et demokrati af en

ny type.

Fascisme og demokrati

Skal man forstå indholdet af den strategi, Togliatti gjorde gældende for den

nye situation, så er det af grundlæggende betydning, at man forstår, at en

række af dens helt centrale elementer, herunder demokratibegrebet, og ikke
mindst vurderingen af det borgerlige demokrati og dets institutioner, byg-
gede på erfaringer, der var vidt forskellige fra de russiske erfaringer, der med

oprettelsen af Komintern i 1919 kom til at udgøre væsentligedele af grundla-
get for den nye kommunistiske bevægelses politiske opfattelser.
Togliatti skrev mange år senere i et tilbageblik på disse problemer:
»Den betydeligste vanskelighed for de italienske kommunister udgjordes af
det forhold, at oprettelsen af det fascistiske diktatur krævede, at vi tog fat på
og som grundlag for vores politik satte demokratiets problem. Dette blev
den mest betydningsfulde af alle de faktorer, vi måtte tage i betragtning. Var
det muligt eller ej, i den historiske periode hvor socialismen er sat på dagsor-
denen, at kæmpe for genetableringen af de demokratiske friheder, der ud-

gjorde indholdet af de borgerlige revolutioner, og som fascismen fuldstæn-

digt havde tilintetgiort? Og hvilket politisk system, som afløser for fascis-

men, lod genetableringen af disse friheder forudse ?« (Sereni, 134).
Det blev erfaringen med den franske og

- for Togliatti i ganske særlig grad -

den spanske folkefront, der gjorde det omvurderede demokratibegreb pro-
duktivt i den strategiske tænknings sammenhæng.

Afklaringen af disse problemer blev imidlertid en lang og vanskelig pro-

ces, der også var besværliggjort af problemerne med at frembringe en kor-

rekt bestemmelse af fascismen i dens originale egenart som form for borger-
lig reaktion. En proces der både for Komintern og Togliatti først finder indi
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sit rette leje med de erkendelser, der lå til grund for kursændringen i Komin-

terns politik i 1934-35. Togliattis deltagelse fra sommeren 1934 i de kollek-

tive diskussioner i Komintern, der skulle udmønte sig i kursændringen med

7.verdenskongres et år senere, blev sammen med de erfaringer, der knyttede

sig til hans funktioner som sekretær i Komintern, afgørende faktorer for ar-

ten og kvaliteten af hans senere rolle efter tilbagekomsten til Italien.

Et af de skrifter, der mest omfattende dokumenterer en politisk fornyelse
hos Togliatti, udgøres af optegnelserne fra den forelæsningsrække, C orso su-

in avversari (Forelæsninger om modstanderne), han afholdt ved Leninsko-

len i Moskva i foråret 1935, og hvor de internationalt bedst kendte dele er de,

der i 1969 (førsteudgivelsen) blev udgivet under titlen Forelæsninger over fas-
cismen. Disse forelæsninger repræsenterer utvivlsomt samtidens mest dybt-

gående analyse af den italienske fascisme. De bekræfter Kominterns defini-

tion af fascismen som »det åbne terroristiske diktatur af finanskapitalens
mest reaktionære, chauvinistiske og imperialistiske elementer« , men interes-

serer sig i hovedsagen for en analyse af de konkrete former, hvorunder dette

diktatur udspiller sig i Italien, og herunder specielt dets forhold til masserne.

Var fascismen i første række en reaktion mod folkemassernes øgede vægt i

det politiske liv, et forhold, der var særligt accentueret med efterkrigstidens
krise og Oktoberrevolutionen, og betød det »åbne diktatur«, at finanskapi-
talen udøvede sin magt uformidlet af parlament og partisystemer, så havde

det centrale moment på fascismens vej til magten da også været tilintetgørel-

sen af det italienske folks mange egne organisationer; midlet til etablering og

opretholdelse af den fascistiske magt var forhindringen af enhver form for

selvstændig masseorganisering (fagbevægelse, folkelige organisationer, par-

tier osv.). I tilgift hertil var det så senere gennem en mere eller mindre tvangs-

mæssig indrullering af næsten hele den aktive befolkning i nye fascistiske

masseorganisationer lykkedes at skabe et differentieret net af institutioner,

organisationer og magtmekanismer, der konstituerede et nyt massebeher-

skelsessystem.
Man finder i Togliattis forelæsninger en begyndende omvurdering af de

parlamentariske institutioner:

»Først og fremmest er vi ikke altid imod parlamentarismen«,siger han,

»principielter vi for sovjetter, men der er kommunistiske partier, der stiller

krav om parlament«. Dette gælder dog navnlig der, hvor revolutionen har

borgerlig-demokratisk karakter. Men, fortsætter han:

»Parlamentet er altid i større eller mindre udstrækning et resultat, en virk-

ning, en revolutionær erobring for masserne, en erobring for den borgerlige-

demokratiske revolution. Hvad er det for masser, der gennemførerden

borgerlig-demokratiske revolution? Det er masser af proletarer, halvprole-
tarer og bønder. Det er derfor nødvendigt at opfatte parlamentet som noget,

der er forbundet med disse masser.« (Opere 111,2, 629)
Parlamentarismens periode er endnu ikke et udspillet stadium i Europas

historie. Togliatti drager imidlertid endnu ingen konklusioner med henblik

på parlamentarismen i relation til Italiens politiske fremtid.
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Drejer det sig derimod om forsvaret af de demokratiske institutioner over

for fascismens trussel, så er forelæsningernesstandpunkt krystalklart:
»Muligheden for at oprette et fascistisk diktatur er forbundet med udvik-

lingsgraden af arbejderklassens kampevne og dens evne til at forsvare de de-

mokratiske institutioner. Hvis proletariatet ikke vil, er det vanskeligt at be-

kæmpe disse institutioner. Denne kamp for forsvaret af de demokratiske in-

stitutioner udvides og bliver til kampen for magten.« (Opere 111,2, 536)
Tages der også her hul på problemstillingen om den dialektiske enhed af

det defensive og det offensive element i den antifascistiske kamp i sammen-

hæng med en rekvalificering af det offensive element i kampen for socialis-

men, så må det også påpeges, at det endnu i 1935 ikke lykkedes at frembringe
den fulde og konsekvente løsning af disse problemer.
Argumentationen for nødvendigheden af at forsvare de demokratiske frihe-

der uddybes i artiklen Problemi delfronte unico fra juli 1935:

»Der er ingen tvivl om, at terrænet for organiseringen af den antifascistiske

kamp ikke kan være andet end forsvaret af de arbejdendes daglige økono-
miske interesser og forsvaret af de borgerlige demokratiske friheden... For-

svaret for disse friheder bliver det uundgåelige historiske og politiske terræn
for omgmpperingen og organiseringen af de massekræfter, som vi må føre

frem til erobringen af magten. Kontakten og den fælles handling med sociale

lag, der ikke er klart proletariske, med arbejdende bønder, håndværkere og

byernes småborgerskab, for forsvaret af de borgerlige demokratiske friheder

er ikke blot uundgåelig, men nødvendig, hvis det skal lykkes for arbejder-
klassens fortrop at overbevise disse ikke-proletariske lag om, at den fulde

garanti for de folkelige friheder kun findes i proletariatets diktatur.« (Opere
111,2, 725)

Det er velkendt, at det på Kominterns 7.kongres blev en folkefrontsrege-
ring, - der støttede sig på alle antifascistiske kræfter, og som et af de væsent-

lige programpunkter havde bevarelsen og udvidelsen af de demokratiske ret-

tigheder -, der blev opstillet som et perspektiv for den antifascistiske kamp.
Men en sådan udvidelse af fronten, siger Togliatti videre, må også nødven-

digvis føre til »en udvidelse af kampens mål«. (id., 726)
Men revolutionsprocessen var endnu tænkt i »to tempi«, således at den de-

mokratiske kamps ubrudte integration i kampen for socialismen endnu ikke

var hævdet, endsige teoretiseret. En afgørende forudsætning for ophævelsen
af denne skandering af revolutionsprocessen måtte åbenbart være erkendel-

sen af muligheden af andre former for statslig organisering af proletariatet
som herskende klasse end den hidtil historisk kendte sovjetform.

Den spanske revolution

Det blev den spanske folkefront - der som eksponent for historiens første an-

tifascistiske revolution - som leverede et første erkendelsesmateriale, der pe-

gede i denne retning. I

Den italienske historiker Emilio Sereni gør netop på grundlag af denne
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kvalitet den spanske revolution til et revolutionshistorisk knudepunkt, idet

han skriver:

»Det er en kendsgerning, at man netop iSpanien havde den første praktiske
anvendelse af den marxistiske og leninistiske teori om »den permanente re-

volution«, af teorien om revolutionens udvikling under moderne, nutidige
betingelser, hvor det ikke, som i fortiden, drejede sig om udviklingen af

borgerlige-demokratiske revolutioner til socialistiske revolutioner, men sna-

rere om den uafbrudte udvikling af de demokratiske og socialistiske revolu-

tioner, hvor man samtidig med imødegåelsen og løsningen af de nye og pres-

serende problemer, der er sat af udviklingen og af monopolkapitalismens
overvældende magt, også kan og må imødegå og løse de problemer, som den

borgerlige revolution har ladt uløste.« (Sereni, 51)
Det var frem for noget dette historisk originale træk ved den spanske revo-

lution, der leverede erfaringsmaterialet til nye politiske begrebsdannelser i

tilknytning til spørgsmålet om nye veje til socialismen.

Stalin skriver i et brev til Caballero i 1937, at »den spanske revolution åb-

ner sig veje, der på mange måder er forskellig fra den, Rusland gennemløb«,

og anfører muligheden af, »at den parlamentariske vej vil vise sig at være en

mere effektiv fremgangsmåde for revolutionær udvikling, end den var i Rus-

land.« (Stalin, 161)
Dimitrov taler i september 1936 om muligheden af »en særlig stat med et

ægte folkedemokrati«, der »endnu ikke vil være sovjetstat, men en antifasci-

stisk, venstreorienteret stat, som den virkelig venstreorienterede del af bor-

gerskabet også vil have del i.« (Dimitrov, 459)

Togliatti analyserer i november 1936 i artiklen Den spanske revolutions sær-

træk de spanske klassekræfters gruppering og dynamik, de forskellige klas-

sers indre strukturer, gensidige interessemodsætninger og -sammenfald i for-

hold til de konkrete forudsætninger og kampobjekter, og viser - i en uddyb-

ning af Dimitrovs tese - hvordan arbejderklassen, under de spanske

betingelser, i kampen for varetagelsen af klassens egne vitale interesser ikke

blot kan alliere sig med de traditionelle alliancepartnere, men endog med de-

mokratiske og nationale dele af borgerskabet.
Den spanske revolution bestemmes som en folkelig, national og antifasci-

stisk revolution, hvor perspektivet er en demokratisk republik som et »de-

mokrati af en ny type«. I en sådan republik måtte arbejderklassen som revo-

lutionens førende kraft spille en ledende rolle, og den vil ikke levne nogen

plads for fascismen: »faScismens materielle grundlag bliver tilintetgjort i

denne republik«, som vil besidde alle betingelser for »de arbejdendes yderli-

gere økonomiske og politiske erobringer.« (Opere scelte, 266)
Det blev »omplantningen« af disse erfaringer og de tilhørende reflektioner

over en demokratisk republik som et demokrati af en ny type, der fra 1937

kom til at stå i centrum for Togliattis overvejelser med hensyn til den antifas-

cistiske kamp og perspektivet for denne kamp i Italien.

Med indholdsbestemmelsen af den demokratiske revolution var der frem-

bragt elementer, der udgjorde en begyndende konstituering af en kontinuitet
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mellem revolutionens to etaper: et »nyt demokrati« som »en særlig stat med

et ægte folkedemokrati«, måtte, selv om Togliatti endnu ikke eksplicit drager
denne konklusion, ikke blot betyde de arbejdendes tilnærmelse til magtens
positioner, men også indeholde momenter af en virkeliggørelse af en sådan

magt.

»Salemo-politikken«
Hvorfor satte PCI efter befrielsen i foråret 1945 ikke den socialistiske revolu-

tion på dagsordenen? Hvorfor førte partiet ikke partisanbevægelsen frem til

et væbnet oprør for arbejderklassens overtagelse af magten?
Socialismen på dagsordenen? Svaret er enkelt: styrkeforholdet var ikke til

det. Den massebevægelse, der i modstandskampen havde konstitueret en na-

tional og demokratisk-revolutionær avantgarde, og som socialt var sam-

mensat af arbejdere, bønder, håndværkere, intellektuelle og elementer af

borgerskabet, eksisterede faktisk kun i Norditalien og i enkelte zoner i Mel-

lemitalien. Politisk var bevægelsen meget uensartet og differentieret. Dens

enhed var af national, demokratisk og antifascistisk karakter, og intet mere.

Endvidere eksisterede der endnu stærke konservative og reaktionære kræf-

ter, som stadig havde et grundlag i storkapitalen og de store jordbrug, og
som reelt stod under beskyttelse af de allieredes administrative og militære

apparater. Og endelig indeholdt situationen tillige et væsentligt moment af

meget store uorganiserede og desorienterede masser, der efter 20 års fascis-
me var karakteriserede af en art ideologisk-kulturel ruin.

Hermed er der egentlig også svaret på spørgsmålet om mulighederne for et

væbnet oprør. Og dog mangler der endnu et helt centralt moment i dette

svar.

Togliatti vendte i beretningen til PCI's 10.kongres i 1962 tilbage til spørgs-
målet, og henviser til den udbredte opfattelse, at den afgørende faktor for

fastlæggelsen af partiets politik i 1945 havde været de allierede troppers til-

stedeværelse, hvorved en sejr for et folkeligt oprør var militært umuliggjort.
Det karakteristiske for Togliattis svar er, at han faktisk afviser hele denne

problematik: »vores politik,« siger han, »var i virkeligheden inspireret af

langt mere dybtstikkende motiver« (Opere scelte, 1074). Og disse motiver lå

ikke blot i en prakticistisk vurdering af situationens muligheder, men i en

kombination af en situationsvurdering og partiets strategiske valg.
Perspektivet for en politik, der byggede på de politisk demokratisk frem-

skredne dele af det italienske folk, og på bevarelsen af den demokratiske og
nationale enhed, var et demokrati af en ny type som et strategisk etapemål, et

»progressin demokrati«, som det nu hed i partiets terminologi.
Situationen, som den tegner sig for PCI og dets politik i 1945 og i årene efter,
var resultatet af en række irreversible politiske valg, der indlejrer sig i de

overordnede strategiske rammer.

Engelske og amerikanske tropper var efter italienernes nederlag i Tune-

sien gået i land på Sicilien i juni 1943. Strejkebølgen i de norditalienske fa-

brikker og den tiltagende differentiering i statsledelsen fører d.25.juli til
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Mussolinis afsættelse og fængsling. Kongen udnævner en ny regering under

marskal Badoglio, der havde ledet de militære operationer i Ethiopien, men

havde distanceret sig fra Mussolinis militære eventyr siden det græske felt-

togs fiasko. Den ny regering opløser det fascistiske parti, nedkæmperstrej-
kebølgen og fortsætter krigen frem til det militære sammenbrud og våben-

stilstanden d.8.september. Mussolini befries af tyske faldskærmssoldater

d.12.september og opretter den fascistiske »Salo-republik«, som administre-

rer det tyskbesatte Norditalien. Kongen og Badoglio-regeringen flygter til

Syditalien, hvor den konstituerer sig under allieret beskyttelse. Derfra erklæ-

rer den efter megen tøven Tyskland krig i oktober 1943. Italien var delt i to.

Samtidig havde samlingen af de demokratiske kræfter og deres partier, her-

under de to nye partidannelser de kristelige demokrater og det

småborgerlige-radikalistiske Partito d,Azione(Aktionspartiet), været under

udvikling siden 1942.

Disse kræfter var samlet i Den Nationale Befrielseskomite (CLN), der var

dannet i september 1943, og som på sin kongres i Bari i januar 1944 havde

krævet kongens øjeblikkelige afgang og derigennem også havde distanceret

sig fra Badoglio-regeringen, som den korrekt vurderede som værende ude af

stand til at lede den nationale befrielse. -

PCI's repræsentationi Bari havde, hvad der ud fra partiets principielle re-

publikanske standpunkt kunne synes ligetil, delt dette standpunkt, og partiet
havde da også helt tilbage på Lyon-kongressen i 1926 bestemt det italienske

monarki som en af »fascismens grundpiller«.(Gramsci,301).

Men den øjeblikkelige situation var mere kompliceret end som så.

For det første var der navnlig blandt de liberale antifascister monarkistiske

elementer i CLN, hvorfor disse standpunkter svækkede enheden i CLN selv.

For det andet var CLN på ingen måde i stand til på tværs af kongens og Ba-

doglios positioner at sætte sig igennem som en samlende kraft i befrielses-

kampen. Og for det tredje var udviklingen af de første partisanenheder alle-

rede i gang i Norditalien, hvor grupper organiseret af PCI og Aktionspartiet

kæmpede side om side med enheder fra den tidligere regulære hær under le-

delse af officerer, der efter hærens opløsning i forbindelse med våbenstilstan-

den, og efter Badoglio-regeringens krigserklæring i oktober 1943 var forble-

vet loyale overfor kongen. CLN's opposition mod regeringen betød derfor

også i denne sammenhæng en svækkelse af enheden i befrielseskampen.
Det blev Togliatti, der efter tilbagekomsten til Italien den 27.marts 1944 med

»Salerno-politikken« skulle løse op for denne fastlåste politiske situation.

Hovedopgaven i den aktuelle situation måtte være den hurtigst mulige be-

frielse af landet, og Italien måtte i samklang med den allierede krigsførelse

bidrage med egne kræfter til løsningen af denne opgave.

Den interne politiske situation var karakteriseret ved tilstedeværelsen af på
den ene side »en magt uden autoritet«(regeringen) og på den anden side »en

autoritet uden magt«(CLN). Opgaven måtte være at forene denne folkelige
autoritet med regeringens politiske magt og militære ressourcer for at skabe
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en national ledelse, der kunne forene alle nationale og antifascistiske kræfter

for landets befrielse.

Togliattis forslag var dannelsen af en national enhedsregering. Badoglio-

regeringens udvidelse med repræsentanter for alle de demokratiske partier.
Det spørgsmål, som nu delte kræfterne, institutionsspørgsmâlet,måtte afgø-

res af folket efter løsningen af befrielsesopgaven. PCI erklærede sin villighed
til at indtræde i en sådan regering under bestemte forudsætninger, bl.a., at

der blev givet garantier for dannelsen af en konstituerende forsamling efter

befrielsen, valgt ved almindelige, frie, direkte og hemmelige valg, der skal

afgøre landets fremtid og formen for dets institutioner.

Den nationale enhedsregering konstitueres d.21.april, og som et led i kom-

promisløsningen abdicerer Vittorio Emanuele 111 til fordel for sin søn Um-

berto II. CLN i Norditalien anerkendes senere som regeringens repræsenta-
tion i de tyskbesatte dele af landet.

Partiet havde med Togliattis initiativ løst op for en dramatisk blokering i

nationens historie, og havde dermed formået at placere sig helt centralt i det

nationale politiske liv. Partiet var i regering for ud fra denne position at bi-

drage til at virkeliggøre den udvikling, det selv programmatisk havde fore-

slået. Partiet havde et program for de umiddelbare opgaver i befrielseskam-

pen, herunder for samtidige foranstaltninger til forberedelse af et demokra-

tisk Italien. Og det havde et program for efterkrigstiden: udryddelse af alle

fascismens rester, gennemførelse af sociale og økonomiske foranstaltninger,
der skulle forhindre dens gentagelse, et program for økonomisk genopbyg-
ning og udvikling, navnlig af Syditalien og øerne; et program for demokra-

tisk fornyelse: for en demokratisk republik, der garanterede alle frihedsret-

tighederne og baserede det politiske liv på eksistensen af flere politiske par-

tier, som modsvarede de forskellige interesser og ideologiske strømninger i

det italienske folk. Altså et program, der byggede på de politiske realiteter og

disses udviklingsmuligheder ud fra den situation, partiet selv havde bidraget
afgørende til at skabe.

Det ny parti
Havde partiets valg af strategi og praktisk politik således placeret det cen-

tralt i en ny historisk situation, hvor PCI i forhold til tidligere indgik i en

ændret rolle og blev stillet over for nye funktioner og opgaver, samtidig med

at partiet fra 1943 til 1945 øgede medlemstilslutningen eksplosionsagtigt fra

ca. 6000 til 1,8 millioner, så var det også nødvendigt at gentænke og
-

bestemme partiets egen karakter i kohærens med disse nye opgaver, med

partiets program og strategi.
Togliatti lagde i sin tale i 1944 til partiaktivet i Firenze overordentlig vægt på
at fremhæve det nye ved situationen. De principper, der havde karakteriseret

det illegale parti, men også det unge PCI før illegaliseringen, som en propa-

gandistisk sammenslutning, der i det væsentlige havde udfoldet kritisk oppo-

sitionsvirksomhed og propaganda for marxismens og kommunismens a1-

mene ideer, var ikke længere tilstrækkelige. Der måtte skabes et »Partito
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nuovo«, et nyt parti. Det ny parti måtte for at kunne løse de nye opgaver på
vejen mod socialismen være et nationalt, demokratisk, folkeligt masseparti,
regerings- og kampparti. At partiet som arbejderklassens parti måtte antage
en national karakter, måtte være klart i en situation, hvor de gamle her-

skende klasser havde spillet fallit som førende national kraft, og hvor arbej-
derklassen gennem sin ledende rolle i modstandskampen dagligt demonstre-

rede sin funktion som ny national klasse, dvs. en klasse, der gennem vareta-

gelsen af sine egne interesser tillige varetager nationens interesser.

Nationen definerer Togliatti i 1944 som »arbejderklassen,bønderne, de in-

tellektuelle masser, ikke blot håndens men også åndens arbejdende masser.

Fra det nationale fællesskab udelukker vi kun de egoistiske grupper, de reak-

tionære besiddende klasser, der i deres politik (...) ikke er i stand til at sætte

sig ud over hensynet til deres smålige interesser, men sætter disse over folkets

og landets almene interesser«. (Opere scelte, 346)
Spørgsmålet om den nationale enhed blir således et spørgsmål om en demo-

kratisk antimonopolistisk enhed af de sande nationale kræfter, af de kræfter,
der varetager nationens interesser og som sådan, dvs. som dens sociale kom-

ponenter, konstituerer denne nation.

Partiet måtte da tillige antage folkelig karakter, da det netop for at løse den

nationale fomyelses opgaver måtte være en politisk samlende og ledende

kraft for alle nationens folkelige sociale kategorier. Partiet skulle da ikke

blot være et masseparti med hensyn til antallet af medlemmer, men også med

hensyn til dets effektive tilstedeværelse i hele det politiske og sociale liv.

Samtidig advarer Togliatti (Opere scelte, 352-53) mod at tro, at partiet
løser sine opgaver alene ved at være regeringsparti. Massernes organiserede
deltagelse og aktivitet gennem egne organisationer vil under alle omstændig-
heder være nødvendige. Partiet må derfor også være et kampparti, der bidra-

ger til at reorganisere og mobilisere masserne for deres virkelige deltagelse i

omformningen af deres egne og hele samfundets eksistensbetingelser; og for

at løse dette deltagelsens problem må partiet nødvendigvis også i sin egen

indre organisation være et demokratisk parti.

Det progressive demokrati

Det var opbygningen og udviklingen af et sådant nyt parti, der efter befriel-

sen var sat på dagsordenen som en organisatorisk kraft, der skulle bidrage til

landets demokratiske fornyelse indenfor rammerne for et »progressin de-

mokrati«.

Det progressive demokrati bestemmes af PCI's 2.nationalråd i 1945 som »en

demokratisk orden, der er baseret på arbejderklassens alliance med mellem-

lagene: bønder, håndværkere, folk i liberale erhverv, intellektuelle osv. og
med dele af det ikke-monopolistiske borgerskab; isolering af det reaktionære

monopolistiske borgerskab: de arbejdende klassers politiske ledelse.« (Ma-
nacorda, bd.2, 852)
Et progressin demokrati adskiller sig altså fra det borgerlige demokrati ved

en anden struktur i klasserelationemes system, hvor det borgerlige demo-

24



krati er baseret på borgerskabets politiske ledelse og dets alliance med mel-

lemlagene og et »arbejderaristokrati«. Det progressive demokrati er tillige
på grundlag af dette sociale systems egen indre dynamik tænkt som den poli-
tiske form for overgangen til socialismen. Dette kommer til udtryk i en

række dokumenter fra PCI lige fra foråret 1944.

Det var et sådant progressin demokrati, der var sat som et perspektiv for
den politiske kamp, og som var muliggjort af de nye internationale politiske
relationer og af det ændrede styrkeforhold i Italien, hvor fascismens neder-

lag, dvs. borgerskabets nationale fallit (endnu besad det sine økonomiske

positioner) kombineret med udviklingen af den folkelige enhed, modstands-

kampens nationale og antifascistiske indsats, netop havde skabt en tenden-
tiel udvikling hen imod en omstrukturering af klasserelationerne af den type,
der var anticiperet i nationalrådets bestemmelser af et progressivt demo-
krati.

Den ny forfatning
Det centrale kildemateriale for en forståelse af Togliattis begreb om et pro-'
gressivt demokrati i efterkrigstiden er hans bidrag til forfatningsdiskussio-
nen i den konstituerende forsamling, der blev valgt d.2.juni 1946 samtidig
med folkeafstemningen om institutionsspørgsmålet, der viste et republi-
kansk flertal. Det overordnede sigte med PCI*s og Togliattis bidrag til udar-

bejdelsen af den ny forfatning måtte da være dels med forfatningen at stad-
fæste de historiske forandringer, der var sket i Italien, og dels -

og heri ligger
i

den af de objektive forhold betingede afgjorte originalitet ved dette bidrag -

at sikre de forfatningsmæssigerammer for en yderligere udvidelse af demo-
kratiet, altså at sikre en forfatning, der legitimerede kampen for et progres-
sivt demokrati på vejen til socialismen.
De grundlæggende goder, forfatningen ifølge Togliatti måtte sikre det ita-
lienske folk, var for det første alle de klassiske frihedsrettigheder, som fascis-
men havde tilintetgjort, og den folkelige suverænitet som statens republikan-
ske princip, hvor denne suverænitet måtte manifestere sig i hele statens liv.
For det andet nationens politiske og moralske enhed, herunder sikring af
religionsfreden og organisering af den regionale selvstændighed.Og for det
tredje, det sociale fremskridt og sammenknytningen af dette spørgsmål med
opkomsten af en ny ledende klasse.

Forfatningen måtte, for at løse de opgaver, der betinget af den historiske si-
tuation var stillet nationen, være demokratisk og antifascistisk. Det politiske
liv efter befrielsen var domineret af de store massepartier, der netop som så-
danne havde deres grundlag i den folkelige antifascistiske kamp, og der
kunne derfor ikke være tvivl om, at partisystemet måtte være en grundlæg-
gende faktor for det nye demokrati. »Partierne er demokratiet, der organise-
rer sig«. (Togliatti, Discorsi..., 106)
Men havde det været den folkelige enhed, der havde ført til de seneste års

demokratiske erobringer, så var denne enhed også forudsætningen for vi-

dereudviklingen af demokratiet. Og som konsekvens heraf var netop også

25



samarbejdet mellem de store massepartier - som det politiske organisato-
riske udtryk for denne demokratiske enhed - en nødvendighed.

Den statsledelse, der måtte udspringe afet parlamentarisk flertal kunne ikke

blot, hvis det republikanske princip om den folkelige suverænitet skulle

overholdes, basere sig på et vilkårligt flertal; den måtte baseres på et »demo-

kratisk flertal«, dvs. »det flertal der modsvarer det flertal, som eksisterer i

landet, som modsvarer den blok af kræfter, som er forenede omkring fælles

forhåbninger og krav, omkring de fælles politiske og økonomiske nødven-

digheder, som findes i vort nuværende nationale liv. Kun det flertal, som

modsvarer denne blok, er et demokratisk flertal.« (id., 145-46)
Den grundlæggendeakse i den første efterkrigstids politik, samarbejdet mel-

lem PCI, PSI (socialisterne) og de kristelige demokrater, der alle havde frem-

sat overensstemmende politiske, økonomiske og sociale krav for landets for-

nyelse, blev altså ikke opfattet som en rent parlamentarisk formel, men som

en politisk nødvendighed, der udsprang af en objektiv konvergens mellem

forskellige strømninger og kræfter i det italienske folk, en konvergens, som

tenderede mod fælles og analoge mål.

Og, tilføjede Togliatti med næsten profetisk klarhed, i den udstrækning

denne konvergens ikke også fandt udtryk i landets politiske og økonomiske

ledelse, ville landet være ramt af politisk krise.

Men var nu partisystemet -og i videre forstand massernes ret til selvstæn-

digt at organisere sig - et væsensmoment ved demokratiet, så var demokrati-

begrebet for Togliatti ikke dermed udtømt:

»Et politisk og socialt system, hvor produktionsmidleme og det økonomiske

liv er genstand for de store kapitalistiske gruppers diktatur, for deres magt

og overherredømme, et sådant system er for os ikke et demokrati (...) Demo-

kratiet er«, fortsætter han, »et system hvor alle de politiske og sociale institu-

tioner må være orienteret mod at forbedre de sociale, politiske, moralske,

intellektuelle og fysiske forhold for nationens fattigste og talrigeste klasse,

for de arbejdende.«(id., 153) Og med basis i den fascistiske erfaring kunne

han endvidere tilføje, at »et system, som giver frihed for demokratiets fjen-

der, er ikke et demokrati«, tværtimod så »er demokratiet et system, hvor ve-

jen er spærret for demokratiets fjender.« (id., 154) Det nye italienske demo-

krati måtte derfor være et antifascistisk demokrati. Den ny forfatning måtte

være en antifascistisk forfatning, som gav sikre garantier mod en gentagelse

af fascismen.

Men den eneste virkelige garanti herfor er, siger han, udviklingen af en ny

ledende klasse, der ifølge sin egen natur er demokratisk og fornyende, og

tilintetgørelsenaf fascismens social-økonomiske grundlag. 1

Det drejede sig derfor ikke blot om i forfatningen at bekræfte de klassiske

demokratiske frihedsrettigheder, men også om at forstå disse rettigheders

indhold i relation til samfundets økonomiske organisation, og træffe de for-

nødne foranstaltninger i overensstemmelse med denne forståelse. Det måtte

være en opgave for den demokratiske stat at udvirke dybtgående økono-

miske og sociale forandringer, som rammer og socialt tilintetgør de reaktio-
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nære priviligerede monopolistiske grupper, som var fascismens ophav og de

ansvarlige for den nationale katastrofe.

Hele denne problemstilling er altså nøje sammenhængende med spørgsmålet
om udvidelsen af demokratiet også til det økonomiske og sociale område, hvor-

igennem det borgerlige demokratis formelle friheder også sikres et reelt ind-

hold.

»Det drejer sig«, siger Togliatti, »om et helt nyt aspekt ved det gamle pro-

blem om garantien af de rettigheder forfatningen tilstår(...) Begyndelsen til

en garanti vil man få, hvis det i forfatningen selv bliver angivet, at landets

økonomiske liv vil blive reguleret efter nye principper, som tilstræber at

sikre, at de priviligerede gruppers egoistiske og eksklusive interesser ikke

kan overskygge de kollektive interesser, og at landets samlede økonomiske

virksomhed blir ledet i samklang med virkeliggørelsen af nye principper for

social retfærdighed.« (Togliatti, Discorsi..., 34)
Togliatti foreslår derfor optagelsen af følgende punkter i forfatningen:
»a) nødvendigheden af en økonomisk plan, på grundlag af hvilken staten får

mulighed for at intervenere for at koordinere og lede den individuelle og na-

tionens samlede produktive virksomhed;
b) den forfatningsmæssige anerkendelse af andre former for ejendom af pro-

duktionsmidler, navnlig den kooperative ejendom og statsejendommen(...)
Den forfatningsmæssige anerkendelse af statsejendommen til bestemte pro-
duktionsmidler vil tjene til at give et nyt forfatningsmæssigt grundlag for na-

tionaliseringsprocessen i bestemte industrigrene;
c) nødvendigheden af nationalisering af virksomheder, der enten på grund
af deres offentlige servicekarakter eller deres monopolistiske karakter bør

være unddraget det private initiativ, netop med det formål at forhindre at

plutokratiske grupper med disse virksomheder på hånden betjener sig af

dem til at stabilisere deres hegemoni over nationens samlede liv;
d) nødvendigheden af organiseringen af bedriftsråd for alle de arbejdendes
kategorier som organer for udøvelse af kontrol over produktionen i fælles-

skabets interesse;
e) nødvendigheden af udøvelsen af ejendomsretten, som på den anden side

garanteres af lovgivningen, begrænses af den samfundsmæssige interesse; og

endelig
'

l) nødvendigheden af, at jordfordelingen i vort land ændres radikalt, således
at den store jordejendom begrænses,og den lille og mellemstore ejendom, og

ganske særlig de arbejdende selvejeres brug, beskyttes og forsvares.« (Togli-
atti, Discorsi, 34)

Hensigten med dette initiativ var at skabe et forfatningsmæssigt grundlag
for en fremtidig industrireform og en jordreform af antimonopolistisk ka-

rakter. Det var et initiativ, som i betydelig udstrækning lykkedes for at op-

fylde det behov, Togliatti på partiets 5.kongresi 1945 havde påpeget, for »en

forfatning, hvis originalitet vil ligge i, at den i en vis forstand er et program

for fremtiden.« (Opere scelte, 427)
Betinget af den historiske situations originalitet og dynamik kunne forfat-
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Palmiro Togliatti tegnet af N. Bucharin 1928.
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ningen ikke indskrænke sig til blot at registrere og stadfæste de hidtil op-
nåede erobringer, som f.eks. generobringen af de politiske friheder. Men:
»Hvad derimod angår de sociale forandringer, så må man sige, at der i vort

land er en dybtgående revolutionær proces under udvikling, en proces, der

imidlertid i kraft af en fælles orientering hos de progressive kræfter udfolder

sig uden at man forlader den demokratiske legalitets terræn.« (Togliatti, Dis-

corsi..., 36) Perspektivet for hele denne proces var en socialistisk forandring
af økonomien.

Nye veje til socialisme

Vi skulle hermed være så vidt, at vi kan konkludere, at Togliatti - med et

demokratibegreb, der ikke blot refererer til en række formelle rettigheder,
men også inkluderer de grundlæggende problemer i det økonomiske og so-

ciale livs organisation, og med et begreb om et »progressin demokrati«, som

et demokrati under udvikling, i bevægelse, altså med et begreb om et sådant

demokrati som et strategisk etapemål, som en form for overgang til socialis-

men - i sin strategiske tænkning har overvundet tidligere opfattelser af vejen
til socialismen som bestående af to adskilte faser, hvor kampen for udvidel-
sen af demokratiet indenfor den borgerlige stats rammer gøres til genstand
for brud i form af en væbnet opstand for proletariatets diktatur i sovjetform.
Der er i sidste halvdel af 40'erne hos Togliatti udviklet opfattelser, der stadig
tættere sammenknytter revolutionens demokratiske og socialistiske elemen-
ter. Der er med baggrund ide nye erfaringer og i efterkrigstidens specifikke
udvikling frembragt entydige opfattelser af revolutionen i Italien som en pro-
ces, som en enhedsproces, hvor der samtidig løses antifascistiske, demokrati-
ske og socialistiske opgaver.

I sit indslag på partiets organisationskonference i januar 1947 hævder T0-

gliatti, at arbejderklassen og de arbejdende masser under de nuværende be-

tingelser i klassekampen kan finde nye veje til socialismen, veje der er ander-
ledes end de, der blev fulgt af arbejderne i Sovjetunionen. Han lader på bag-
grund af det folkedemokratiske eksempel forstå, at sovjetformen ikke er den
eneste mulige form for organisering af folkemagten og -suveræniteten, og
fremhæver, at vejen til socialismen afhængig af de forskellige nationale for-

udsætninger antager specifikke former i de enkelte lande. Og iøvrigt identifi-
cerer han udtrykket »at nå frem til socialisme« med »at nå frem til at udvikle
demokratiet til dets yderste grænse.« (Togliatti, ll partito ..., 115)
Han benytter for første gang udtrykket: den italienske vej til socialismen.

Nu ved vi, at den italienske arbejderklasses gang ad denne vej ikke fuld-

byrdedes i efterkrigstidens Italien. Udviklingen i de internationale relatio-

ner, den kolde krig, og den internationale imperialismes held med at stabili-

sere det italienske monopolborgerskab satte en afgørende bremse for opnå-
elsen af yderligere resultater i den revolutionære kamp.
Men det lykkedes arbejderbevægelsen - ikke mindst takket være den klare

antifascistiske orientering, der havde stabiliseret sig hos det store flertal af

det italienske folk - på tværs af borgerskabets ihærdige offensiv under den
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kolde krig at forsvare alle den antifascistiske revolutions væsentlige erobrin-

ger, herunder forfatningen.
Eksisterede det »progressive demokrati« efter 1947 ikke længere som et reelt

politisk alternativ, så bevarede det imidlertid som politisk parole sin dyna-
mik, fordi det funderede sig på kravet om forfatningens virkeliggørelse, det

vil ikke mindst sige virkeliggørelsen af det social-økonomiske program, som

havde fundet optagelse på grundlag af et »demokratisk flertal« konstitueret

af PCI, PSI og de kristelige demokraters venstrefløj.
At de grundlæggende erobringer i den antifascistiske revolution også af et

senere PCI blev betragtet som væsentlige positioner for videre kamp, derom

vidner nedenstående citat fra partiets 8.kongres i 1956, der iøvrigt under nye

vilkår, men i forlængelse af efterkrigstidens erfaringer uddybede begrebet
om den italienske vej til socialismen. Det hedder i erklæringen:
»Det kommunistiske parti har fra første færd erklæret, at det ikke opfatter
den republikanske forfatning som en udvej til at benytte sig af det borgerlige
demokratis redskaber indtil den væbnede opstand for statens erobring og for

dens omdannelse til en socialistisk stat, men som en enhedspagt, der frivilligt
er indgået af det store flertal af det italienske folk, og som er sat som grund-
lag for den organiske udvikling af det nationale liv for en hel historisk pe-

riode. Det kan inden for rammerne af denne pagt i fuld forfatningsmæssig

legalitet gennemføres de strukturreformer, som er nødvendige for at under-

grave de monopolistiske gruppers magt, for at forsvare alle de arbejdendes
interesser mod finansoligarkiet, og for at udelukke dette oligarki fra magten

og overdrage den til de arbejdende klasser.« (Teoria..., 43)
Men dermed har vi taget hul på en ny historie.

Bio-bibliograñsk note:

Togliatti deltog som Antonio Gramscis nære medarbejder i fabriksrádsbevægelsen under den

første efterkrigstids revolutionære krise. Han var medstifter af Italiens kommunistiske parti

(PCd'l siden PCI) i 1921. I 1924 indvælges han i Kominterns eksekutivkomite (EKKI). Året

1926 arbejder han ved Kominterns faste stab i Moskva, og leder efter Gramscis arrestation i

1926 PCI fra eksil i Paris frem til 1934, hvor han kaldes til Moskva for at deltage i forberedel-

serne af Komintems 7.kongres. Fra og med kongressen indgår han i EKKI's sekretariat, og er

Kominterns udsending i Spanien 1937-1939, hvorefter han opholder sig i Moskva, hvorfra han

gennem sine mange radiotaler (italiensksprogede udsendelser) udøver en ideologisk ledelse af

PCI. Togliatti vender tilbage til Italien i marts 1944 og spiller her en betydelig rolle for udviklin-

gen af enheden i den antifascistiske modstandskamp og for landets antifascistiske fornyelse.

Samtidig leder han udviklingen af PCI til et masseparti. Togliatti døde i 1964.
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BERETNINGER

SFAH's generalforsamling d. 3. februar 1984.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for 1984.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Fastsættelse af kontingent for 1984.

5. Indkomne forslag.

6.a Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
b Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

7. Eventuelt.

Forsamlingen valgte Vagn Oluf Nielsen til dirigent og Dorte Ellesøe Hansen

til referent. Det blev bemærket, at indkaldelsen manglede angivelse af, hvor

generalforsamlingen skulle afholdes. Henning Grelle aflagde herefter besty-
relsens beretning. Da denne er blevet tilsendt medlemmerne senere, skal den

ikke refereres her.

Ikke mange ønskede ordet til beretningen. På det gamle spørgsmål om det

ofte svært tilgængeligesprog i selskabets publikationer svarede årbogsredak-

tionen, at man med henstillinger sendte artikler retur til forfatterne, også
uden at det hjalp. Blandt ideer til kommende arrangementer blev nævnt Al-

lan Berg Nielsens Videoprogram og en invitation af Børge Houmann. Invita-

tionen til de nordiske konferencer samt økonomien bag dem blev berørt, og

bestyrelsen forklarede, at den valgte deltagerne ud efter visse geografiske,

faglige og økonomiske hensyn.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Selskabets kasserer Erik Strange Petersen gennemgik regnskabet, og dette

blev herefter enstemmigt godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.
Et forslag fra bestyrelsen om at fastholde kontingentet ved 150 kr. blev lige-
ledes vedtaget.
Da der i år ingen forslag var indsendt, kunne generalforsamlingen gå direkte

til bestyrelsesvalget. Kirsten Harrits og Erik Christensen ønskede ikke gen-

valg og bestyrelsen fik følgende sammensætning:
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Henning Grelle, Erik Strange Petersen, Therkel Stræde, Hannelene Toft

Jensen, Anette Eklund Hansen, Peter Thorning, Keld D. Larsen. Supplean-
ter: Hanne Rasmussen, Ulla Kleisdorff.

Som revisorer genvalgtes: Karen Pedersen, Arne Larsen. Som suppleanter:
Thomas Werner Hansen, Tue Magnussen.
Mens stemmeudvalget arbejdede suspenderedes generalforsamlingen, og en

russisk film om Karl Marx lavet i anledning af 150 året for hans fødsel blev

forevist.

Efter filmen genoptog man generalforsamlingen med dagsordenens sidste

punkt. Forskellige nye og gamle forslag til næste års seminar kom frem: Bør-

nearbejde, teknologi, den tidlige socialisme, barndommens historie samt

formidling af historie.

Til sidst blev spørgsmålet om udarbejdelse af et biografisk leksikon indenfor

dansk arbejderbevægelse taget op. Bestyrelsen havde allerede et sådant for-

slag liggende, og ville arbejde på det. Også i Linz var der blevet debatteret

biografiske hjælpemidler af .denne art.

Dorte Ellesøe Hansen'
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AFHANDLINGSFORTEGNELSER

Afsluttede afhandlinger

Oversigt over utrykte afhandlinger indgået i ABA.

Andersen, Preben

Socialdemokratiets forsvarspolitiske stillingtagen forud for etableringen afforsvars-

ordningen i 1982. - [Århus],1983. - 119 s.

Speciale ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet, 1983.

Andersen, Lisbeth

En undersøgelse af den politiske justits og kommunistforfølgelse i BRD 1949-56 med

særligt henblik på forbudet mod KPD i 1956 herunder en afklaring af begrebet »den

frihedsdemokratiske grundorden«. - [Århus],1982. - 93, [5] s. 2 i".

Speciale ved Århus Universitet, Historisk Institut.

Arbejderklasse, arbejderbevægelse og arbejderkultur i det borgerlige Danmark 1870

til 1. Verdenskrig ⁄ Dorte Christensen...[et a1.]. - [ÅlborgL1983. - 246 s.

Projekt ved Aalborg Universitetscenter.

Bagge Hansen, Marianne

Demokratidebatten i den danske presse : belyst ud fra tre avisers behandling af den

spanske borgerkrig 1936-39 / Marianne Bagge Hansen, Kim Bidstrup, Ole Gleerup. -

Kbh., 1984. - 3 bd.
'

Speciale ved Danmarks Biblioteksskole sek. ll.

Barbesgaard, Bo
_

Den sygelige selvoptagethed : en diskussion af den personlige livshistories betydning

og karakter i Harald Herdals forfatterskab. - [Roskilde], 1983.- 157, IX spalter: ill.

Dansk speciale ved Roskilde Universitetscenter.

Bartroff, Allan

C.E. Jensen og Social-Demokraten 1880-1915 : den tidlige socialdemokratiske litte-

raturkritik i Danmark eksempliñceret ved en gennemgang af bladets udvikling i pe-

rioden og af C.E. Jensens produktion. - Kbh., 1983. - 81 s.

Særligt studeret område til magisterkonferens i nordisk litteratur ved Institut for

Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

Bergenser, Pia

Teknologiudviklingcn - årsager og konsekvenser: på baggrund af en gennemgang af
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forskellige teknologi-teorier belyses teknologiudviklingen konkret i den grafiske
branche og beklædningsbrancheni Danmark 1950-80 ⁄ Pia Bergenser og Jan Niel-

sen. - Kbh., 1983. - V, 268 s. : ill.

Opgave ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Betingelser for fagoppositionelt arbejde : eksemplificeret ved »Fagoppositionens

Sammenslutning« 1910-1921 ⁄ [Alan Andreassen ...et al.]. - [Roskilde], 1976.- 124 s.

Projekt ved sam.bas. Roskilde Universitetscenter.

Bjørnskov, Jette

Chr. Christensens artikler i ugebladet »Solidaritet« 1911-18 : et bidrag til en biblio-

grañ ⁄ udarbejdet af Jette Bjørnskov og Wedell Naumann. - [Kbh.], 1983. - III, 1 17, V

s.

Specialeopgave ved Danmarks Biblioteksskole.

Et brolæggert arbejdsmiljø ⁄ udført af Lotte Hansen...[et al.]. - [Roskilde], 1983. -

VIII, 339 s. : ill.

Projekt ved den teknologiske-samfundsvidenskabelige planlæggeruddannelse på
RUC.

Bundgård, Anders

Højer i l930eme : arbejdsliv på en tæppefabrik, byliv, de sociale og nationale mod-

sætninger. - [Roskilde], 1983. - 133 s. : ill.

Projekt i historie, modul 3 ved RUC.

Cornelius, Henrik

Den organiserede idræt i mellemkrigstiden med særligt henblik på forholdet mellem
Dansk Arbejder Idrætsforbund, Socialdemokratiet og Dansk Idræts Forbund. -

Kbh., 1982. - VIII, 82, [15] s.

Speciale ved Københavns Universitet.

Damsholt, Hanne

Landarbejderforbundet i Danmark 1915-1921 : en undersøgelse af organisationens
indre og ydre forhold med særligt henblik på landarbejderstrejken i 1921. - Kbh.,
1982.- 103 s.

Specialeopgave i historie Københavns Universitet.

Djønip, Susanne

Populisme - kontinuitet eller brud? : en analyse af den latinamerikanske udviklings-
proces i det 20. årh. med særligt henblik på populismen i Bolivia ⁄ [af] Susanne Djø-

rup, Rikke Preisler. - Kbh., 1983. - 2 bd. (197 s.).
Speciale ved Historisk Institut, København.

Eklund Hansen, Anette

Landarbejderfamiliens materielle vilkår ca. 1870-1900 og disses indflydelse på fami-

liens størrelse og struktur, belyst ved et lokalstudie. - [Kbh.], 1982. - 105, [26] s.

Speciale ved Historisk Institut KUA.
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Eskildsen, Arly
En analyse af SFs strategi og dennes udvikling i perioden 1959-80, set i lyset af ud-

valgte knudepunkter i den tidligere arbejderbevægelses strategidebatter⁄-
refleksioner ⁄ [af] Arly Eskildsen, Lars Erik Meyer Hansen. - Kbh., 1983.- 2 bd. (224

s.).

Speciale ved Københavns Universitet, Institut for Samfundsfag.

Flachs, Ida

Ungdomsarbejdsløshed i Danmark i 30'erne : med særligt henblik på ungdomsar-
bejdslejrene ⁄ [af] Ida Flachs og Bent Fløyel. - [Kbh.], [1983]. - 3 bd. (249 5.).

Speciale ved Københavns Universitet, Institut for Samfundsfag.

Grøn, Kristian Sølvsten

En undersøgelse af det religiøse drag i arbejderbevægelsens første år indtil ca. 1876. -

[Århus]. 1983. - 53 s.

Mindre opgave ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Gørup Laursen, Peter

Organiseringen af landarbejderklassen i Hads Herred ca. 1890-1910. -[Århus],1983.

- 103, [34] s.

Speciale ved Historisk Institut, Århus Universitet.

Harsløf, Viggo
Den nordslesvigske arbejderbevægelses radikalisering i integrationsfasen 1918-1920

⁄ Viggo Harsløf, Karen Jansson. - [Aalborg], 1984. - 2 bd.

Speciale ved Aalborg Universitetscenter, 1984.

Hastrup Jensen, Keld

Udviklingen i Polen 1956-80 med særlig vægt på en sammenlignende undersøgelse af

strejkebevægelsen 1970-71 og strejkebevægelsen 1980. - [Århus],1982. - 108 s.

Speciale ved Århus Universitet, Historisk Institut.

Hedegaard Larsen, Tove

Johan Skjoldborg - en bibliografi ⁄ Tove Hedegaard Larsen, Pia Højer Mølbæk,

Birthe Ørum Pedersen. - [Ålborg],1982. - 2 bd.

Hovedopgave ved Danmarks Biblioteksskole. Aalborgafdelingen, 1982.

Heidemann Gregersen, Ole

Den faglige organisering blandt smede og maskinarbejdcre i København 1873-1900. -

[Kbh.], 1982. - 132 s.

Speciale ved Historisk Institut, Københavns Universitet.

Højbjerg Christensen, Else

Arbejdernes levevilkår på Kalø gods i perioden 1870-1910, set på baggrund af en ge-

nerel undersøgelse af landarbejdemes leveforhold ⁄ Else Højbjerg Christensen og

Bodil Meldgárd Kjær. - [Aarhus], [1982]. - 2 bd. (150, [25] s.).

Speciale ved Historisk Institut, Aarhus Universitet.
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Jæger, Birgit
Hvor er kvinderne henne i Kvindeligt Arbejderforbund?. -[Roski1de], 1984. - 2 bd. :

Ill.

Projekt ved Roskilde Universitetscenter, TEK-SAM.

Kaastrup Frederiksen, Anne Elisabeth

Arbejdererindringer som kilde : teori og metode omkring indsamling og benyttelse af

arbejdererindringer, eksemplificeret ved en vurdering af indsamlingen i Horsens

1980-82. - [Århus],1983. - 2 bd. (94, [68] 5.).
Speciale ved Århus Universitet, Historisk Institut.

Keller, Kurt

Hvem råder over arbejdskraften?. - [Kbh.], 1983. - 2 bd.

Specialopgave i psykologi ved Københavns Universitet.

Klintø, Jeff

Arbejderklasse, arbejderbevægelse og foreningslivet/ [udført af: Jeff Klintø og Jens

Almegaard]. - Aalborg, 1983. - 284 s. : ill.

Hovedfagsprojekt ved historieoverbygningen, Aalborg Universitetscenter.

Koch, Mette

Nationalsocialistisk »tingspil« versus socialdemokratisk og kommunistisk arbejder-
teater. - [Århus],1981. - 119 s.

Speciale ved Germansk Institut, Århus Universitet.

Larsen, Pia

KAD's berettigelse i fagbevægelsen : ud fra kvinders situation på arbejdsmarkedet
diskuteres Kvindeligt Arbejderforbund i Danmarks holdning til' ligeløn og deltid
1950-80. - [Århus],1981. - 94 s.

Speciale ved Historisk Institut, Århus Universitet.

Lassen, Inger
Grenada : udviklingsmuligheder for ministater: med udgangspunkt i en analyse af
Grenadas udviklingsforløb...meget små ø-rigers selvstændige udvikling. - Kbh.,
1983.- 131 s. : ill.

Hovedopgave ved Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København.

Lund, Ole Tetens

De oppositionelle akademikeres og studenters holdning til de politiske bevægelseri
Danmark ca. 1882-1894 belyst gennem sider af Studentersamfundets virke, herunder

dets sociale og kulturelle institutioner. - [Århus],1976. - 3 bd.

Speciale ved Historisk Institut, Århus Universitet.

Lunding, Finn

Bibliografi over arbejderbeliger/ socialt boligbyggeri i Danmark, 1850-1981 ⁄ Finn
'

Lunding og Magdalene Ø. Jensen. - [Kbh.], 1983. - 105, iv 5.

Opgave fra Danmarks Biblioteksskole.

Lyngse, Peter

Lejerforeninger i Danmark 1917-1978 : bidrag til studiet af den organiserede lejerbe-
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vægelses historie og dens politiske og organisatoriske forhold i Danmark idag. - [Ro-
skilde, ]1979. - 169 s. -

Eksamen: Samfundsfag, Overbygning. 2. faglig-pædagogisk modul, RUC.

Malling Olsen, Kirsten

Alexandra Kollontaj og Clara Zetkin : socialistisk kvindefrigørelsesteori : perspekti-
veringer til den nye danske kvindebevægelse. - [Århus],1983. - 104 s. : ill.

Speciale ved Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Århus Universitet.

Markmøller, Per

Den unge arbejderklasse. - [Ålborg],[1983]. - 2 bd.

Speciale ved AUC.
›

Moderskab og lønarbejde : undertrykkelse og ressourcer i kvinders liv, belyst ved de

enlige mødres situation ⁄ Elsebeth Abrahamsen...[et al.]. - [Roskilde] : [Roskilde
Universitetscenter, ]1982. - 339 s.

Socionomi opgave ved Roskilde Universitetscenter.

Mottelson, Daniel

Massestrejkedebatten : de første forsøg i det tyske socialdemokrati på at formulere en

revolutionsteori i imperialismens epoke. - [Roskilde], 1983. - 96 spalter.

Speciale i samfundsfag og historie, Roskilde Universitetscenter.

Nielsen, Helge
Magtblokken, arbejderklassen, socialdemokratiet og staten : - et forsøg på at an-

vende Nicos Poulantzas' teori til en analyse af ændringerne i den danske samfunds-

formation i 1950'erne og starten af 60'erne. - Kbh., 1983. - 2 bd.

Speciale ved Københavns Universitet. Institut for Samfundsfag.

Nielsen, Jan

En analyse af den statslige indsats mod ungdomsarbejdsløshedenmed særlig henblik

på de institutionelle og politiske interessers betydning. - [Århus],1983. - 2 bd. (128 s.).

Speciale ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Nøddegaard, Jørgen
Kai Moltke : en bibliografi 1920-1958. › Kbh., 1983. - 2 bd. - xiii, 156 s.

Hovedopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København.

Odgaard, Irene

Familiens oprindelse : dens væsen og udviklingsformcr. - [Roskilde], 1983. - 263 s. :

ill.

Projekt ved RUC historie/samfundsfag.

Petersen, Christian

En gennemgang af en model om industriens regionale udvikling i Danmark, med sær-

lig henblik på Københavnsregionen. - Kbh., 1983, - 60 s. : ill.

Speciale i kulturgeograñ, Københavns Universitet.
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Præst, Jan

Agitatoren : en skildring af væsentligetræk i A.C. Meyers politiske virksomhed belyst
ud fra hans ungdomsudvikling. - Århus, 1983. - 99 s.

Speciale ved Historisk Institut, Århus Universitet.

Røjgaard, Ebbe

Socialdemokratiets boligreformbestræbelser 1975-1982. - [Århus],1983. - 2 bd. (200

s.).

Speciale ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Rønn Jensen, Lars

Socialdemokratiets markedspolitik 1970-l972 med særligt henblik på de indre bryde

ninger i partiet. - [Århus],1982. - 99, III s.

Speciale opgave ved Historisk Institut, Århus Universitet.

Steffen Pedersen, Minna

Det danske socialdemokratis fascismeopfattelse og holdning til den antifascistiske

kamp i 30'erne. - [Kbh.], 1983.

Speciale ved Historisk Institut, Københavns Universitet.

Svith, Morten

Rationalisering, mekanisering og effektivisering : tobaksindustri og tobaksarbejdere
i Danmark ca. 1947 til ca. 1963. - [Århus],1983. - 2 bd. (89, X s.).

Speciale ved Århus Universitet, Historisk Institut.

Øhlenschlæger, Algot
Byudvikling og lokale fællesskaber. - Ringkøbing : eget tryk, cop. 1983. - 97 s.

Magisterkonferens i kultursociologi v. Københavns Universitet.
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REGISTRANTER

F ortegnelse over udgivelser på dansk af Det Kommuni-

stiske Manifest af Karl Marx og Friedrich Engels.

Ved Tove Svendsen.

Fortegnelsen dækker perioden 1848-1983.

Den første danske oversættelse af Manifestet kom i Social-Demokraten

1884. Dog nævnes det i forordet til den tyske udgave 1872, at Manifestet kort

efter dets udgivelse blev oversat til dansk, men dette var næppe korrekt.

Indtil 2. verdenskrig udsendtes Manifestet i ca. 52.000 eksemplarer, inclu-

sive aviserne »Social-Demokraten« og »Arbejderen«. Heri er ikke medreg-
net Monde samt den illegale udgave i 1943.

Fra 1945 er Manifestet udkommet i ca. 158.542 eksemplarer, inclusive

»Land og Folk« og »Klassekampen«.
Ialt er Manifestet udsendt i over 220.000 eksemplarer.

Nr. 1 1884 13.000 ex.

»Social-Demokraten« nr. 10-13, 15-16, 18-19, den 12.-13., 15.-16., 18.-19.,22.-23.ja-
nuar. Fra den 3. autoriserede tyske udgave 1883, som udkom i Zürich/Hottingen
med forord 1872 af Marx/Engels og 1883 af Engels.
Er sandsynligvis oversat af E. Wiinblad.

Nr. 2 1885 ca. 2000 ex

I Socialistisk Bibliotek. Bind 1: Socialistiske Pjecer.
Udgivet af Det Socialdemokratiske Arbejderparti i Danmark. Samme oversættelse

som nr. 1. Med forfatternes forord efter den 3. autoriserede tyske udgave: Marx/En-

gels London 24. juni 1872. Engels, London 28. juni 1883.

Nr. 3 1891 dagligt oplag 1000

»Arbejderen« 3. årgang, nr. 124-125, 127-131, den 9. og 16. august, 30. aug. -27. sep-
tember. Oversættelse efter den tyske udgave fra 1883. Forord: Marx/ Engels 1872 og

Engels 1883.

Udsendelsen af hele Manifestet blev dog aldrig gennemført.
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Nr. 4 1898 nr. 4 og 5 i alt 5000 ex.

Socialistiske Skrifter. Bind 2.

Udgivet af Det Danske Socialdemokrati ved E. Wiinblad. Efter den 3. autoriserede

tyske udgave. Forord af udgiveme er ikke signeret, men er sandsynligvis af E. Wi-

inblad. Forord: Marx/Engels 1872 og Engels 1883.

Nr. 5 1907

Socialistiske Skrifter. Bind 2.

2. oplag. Identisk med nr. 4.

Nr. 6 1918 10.000 ex.

Fremad. 2. omarbejdede udgave af nr. 2.

Udgivet af Det Danske Socialdemokrati, tilrettelagt af Nina Bang. Oversat af OL.

Skjoldbo, af den tyske tekst fra 1890, fra en tysk udgave 1906.

Forord: udgiverne, marts 1918.

Uddrag af Kautskys forord til den tyske udgave juni 1906. Til denne udgave forelig-
ger der desuden et tillæg til Kautskys beskårne forord. Oversættelsen af tillægget er

udsendt af Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark.

Marx/Engels: London 24. juni 1872. Forord til den 2. russiske oversættelse (af Vera

Sassulitsch)
Marx/Engels: London 21. jan. 1882.

Engels: London 28. juni 1883, samt et ufuldstændigt forord af Engels:
London 1. maj 1890.

Nr. 7 1926

Fremad. 2. omarbejdede udgave. 3. oplag. Identisk med nr. 6.

Nr. 8 1932 ialt 20.000 ex.

Fremad. 2. omarbejdede udgave 4. oplag. Identisk med nr.'6.

Nr. 9 1933 2.000 ex.

Arbejderforlaget.
Samme oversættelse som Fremads udgivelse fra 1918.

Forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Engels: London 28. juni 1883.

Usigneret forord: London 21. jan. 1882, skrevet af Engels, da det tyske originalmanu-
skript til den 2. russiske oversættelse er bortkommet, og istedet oversættes direkte fra
russisk af Engels. I modsætning til nr. 6 er hele Engels forord fra 1. maj 1890 medtaget
her.

Nr. 10 1937/1938

Monde.

I »Udvalgte skrifter« bind 1-2. Oversat fra »Ausgewählte Schriften« 1-2, Zürich 1934.

Udgivet af Marx-Engels-Lenin-Instituttet, Moskva, under redaktion af V. Adorat-

skij.
Forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Engels: London 28. juni 1883.

London 21. jan. 1882: Engels oversættelse fra den 2. russiske oversættelse. (Se nr. 9).
Engels: London 1. maj 1890.
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Nr. 11 1937 5.000 ex.

Arbejderforlaget.
3. oplag. Oversættelse: S. Broghelius. (Identisk med Svend Brüel).

Samme oversættelse og forord som nr. 10.

Nr. 12 1937 Ialt 24.000 ex.

Fremad. 3. udgave.
5. oplag. Oversat af C.L. Skjoldbo.
Kautskys forord fra 1906 er erstattet af et nyt fra den tyske udgave 1928. Endvidere er

der en tilføjelse til den danske udgave 1937. Dette forord er muligvis det sidste der

blev offentliggjort, inden Kautskys død i 1938.

Forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Forord: Marx/Engels: London 21. jan. 1882.

Engels: London 28. juni 1883.

Engels: London 1. maj 1890: I modsætning til tidligere udgaver er Engels forord med-

taget i dets fulde ordlyd.

Nr. 13 1941

Arbejderforlaget.
4. oplag. Identisk med nr. 11

Nr. 14 1943 2.500 ex.

Land og Folks Forlag.

Illegal udgivelse. 5. oplag.
Note fra 8. oplag 1948: I 4. og 5. oplag er ændret i oversættelsen af Engels forord til

den tyske udgave 1890, dvs. at forordet til den 2. russiske oversættelse er oversat efter

det nu genfundne tyske originalmanuskript. 5. oplag indeholder desuden 2 forord af

Engels til en polsk udgave 1892, samt til en italiensk 1893.

Indeholder desuden de sædvanlige forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Engels: London 28. juni 1883.

Engels: London 1. maj 1890.

Nr. 15 1945 10.000 ex.

Tiden. Socialismens Klassikere ; 1. 6. oplag.
Uforandret optryk af 5. oplag.

Nr. 16 1945 10.000 ex.

Tiden. Socialismens Klassikere ; l. 7. oplag.
Uforandret optryk af 5. oplag.

Nr. 17 1946 10.000 ex.

Tiden. Socialismens Klassikere ; 1. 8. oplag.
Uforandret optryk af 5. oplag.

Nr. 18 1948 10.000 ex.

Fremad.

Udsendt i anledning af lOO-ârs jubilæet.
Med historiske oplysninger og kommentarer af Ib Kolbjørn. Oversættelse: C.L.
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Skjoldbo. Efter den 8. autoriserede tyske udgave, Berlin 1912. Illustreret. Ingen for-

ord.

Nr. 19 1948 dagligt oplag 31.192 ex.

I »Land og Folk« 7. årgang nr. 158, den 12. marts. Manifestet bringes(let forkortet)i

anledning af 100 året for den I. udgivelse.

Nr. 20 1952 2.500 ex.

Tiden. Ny udgave.
1 »Udvalgte Skrifter« bind l-2. Teksten i denne udgave er for tidligere oversatte skrif-

ters vedkommende påny genneprøvet. Hele oversættelsen er udført på grundlag af

den tyske og i visse tilfælde den engelske tobinds-udgave, Moskva 1951.

Forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Marx/Engels: London 21. jan. [882.

Engels: London 28. juni 1883.

Engels: London 1. maj 1890.

Nr. 21 1962 5000 ex.

I Karl Marx: Økonomi og filosofi. Ungdomsskrifter. Indledning og udvalg ved Villy
Sørensen. Oversættelse Ulrich Horst Petersen m.fl.

Afsnittet »Det kommunistiske partis manifest« er trykt efter »Udvalgte Skrifter« 1-2.

(Tiden 1952).

Ingen forord.

Nr. 22 1963 5000 ex.

Tiden. 9. oplag.
På grundlag af den russiske udgave 1948.

Fra »Udvalgte Skrifter« Tiden l952.

Forord: Marx/Engels: London 24. juni. 1872.

Marx/Engels: 21. jan. l882.

Engels: London 28. juni l883.

Engels: London I. maj 1890.

Nr. 23 1965 2000 ex.

Gyldendal.
2. oplag af nr. 21.

Nr. 24 1968 5000 ex.

Tiden. 10. oplag.
Identisk med nr. 22.

Nr. 25 1968 2500 ex.

Gyldendal.
3. oplag af nr. 21.

Nr. 26 1969 350 signerede ex.

Rhodos.

Oversat af kollektiv/DKF. Svend Brüel.
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Illustreret af Dea Trier Mørch. Efterskrift af Joachim Israel. Faksimile af første-

udgaven.

Nr. 27 1970 8000 ex.

Rhodos.

Ny udgave. Illustreret af Dea Trier Mørch.

Oversættelse Svend Brüel.

Forord: Marx/Engels: London 24, juni 1872.

Marx/Engels: London 21. jan. 1882.

Engels: London 28. juni 1883.

Engels: London 1. maj 1890.

Nr. 28 1970 10.000 ex.

Tiden.

ll. oplag. Identisk med nr. 22.

Nr. 29. 1970 3000 ex.

Gyldendal.
4. oplag af nr. 21.

Nr. 30 1971 2000 ex.

Tiden 2. oplag.
I »Udvalgte Skrifter« bind 1-2. Fotografisk nyoptryk af Tiden 1952-udgave af »Ud-

valgte Skrifter«.

Nr. 31 1972

1 Marxismens ABC. Grundskoling i VS* program.

Udgivet af Venstresocialisternes skolings- og oplysningsudvalg.
Afsnit 3 er ikke medtaget.
Forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Nr. 32 1972 Ialt 1000 ex.

Særnummer af Klassekampen. »Marxistisk teori - en introduktion«. Ialt 3 oplag.

Udgivet af Socialistisk Ungdomsforbund.
Ingen forord.

Afsnittet 3 og 4 er ikke medtaget.

Nr. 33 1973 3000 ex.

Gyldendal.
5. oplag af nr. 21.

Nr. 34 1973 10.000 ex.

Tiden.

12. oplag. Identisk med nr. 22.

Nr. 35. 1973 2000 ex.

Tiden.

3. oplag af nr. 30.
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Nr. 36 1975

Dietz Verlag, Berlin.

Tidens udgave fra 1973. Lille format.

Mit ll Holzschitten von Frans Masereel.

Ingen forord.

Nr. 37 1976 10.000 ex.

Tiden.

13. oplag. Identisk med nr. 22.

Nr. 38 1976 5000 ex.

Tiden.

4. oplag af nr. 30.

Nr. 39 1978 4000 ex.

Høst.

Illustreret udgave ved Torben Weinreich.
Enkelte afsnit udeladt og erstattet af referat. Ingen forord.

Nr. 40 1978

Tiderne Skifter.

»Et spøgelse går gennem Europa«: Det Kommunistiske Manifest som tegneserie. Il-
lustreret af Ro Marcenaro. Oversat af Finn Barlby. Oversat fra italiensk efter Marx”

og Engels' tyske tekst. Hele teksten er med, og derudover er der digtet tale til perso-
nerne i tegneserien. '

Ingen forord.

Nr. 41 1983 5000 ex.

Arbejderforlaget.
Oversættelsen er identisk med Tidens udgave af »Udvalgte Skrifter« i bind 1 (1952).
Illustrationer af Herluf Bidstrup.
Forord: Marx/Engels: London 24. juni 1872.

Marx/Engels: London 21. jan. 1882.

Engels: London 28. juni 1883.

Engels: London 1. maj 1890.



DEBAT

Michael Seidelin Hansen/Hans Uwe Petersen

For arbejderbevægelsenspolitiske historie

Nogle teoretiske og metodiske problemer i forskningen i arbejderbevægelsen

historie

Igennem de Senere år har der både i udlandet og herhjemme udviklet sig en

debat om forskningen i arbejderbevægelsenshistorie'. De fremkomne syns-

punkter viser, at diskussionen ikke kun vedrører historieteoretiske og meto-

diske spørgsmål, men at der strides om den konceptionelle udvikling af

forskningen i og skrivningen om arbejderbevægelsenshistorie. Denne artikel

vil bidrage til denne diskussion ved for det første at fremdrage forholdet mel-

lem marxismen, historievidenskaben og arbejderbevægelsenog for det andet

at opridse nogle almene teoretiske og metodiske problemer i forskningen i

arbejderklassens og arbejderbevægelsenshistorie samt med udgangspunkt

heri for det tredie at se på nogle specifikke problemer i forskningen i kommu-

nistiske partiers historie. Desuden vil vi i et indledende afsnit gøre rede for

vores grundlæggendeudgangspunkt for beskæftigelsen med arbejderbevæ-

gelsens historie, ligesom vi i et afsluttende afsnit vil prøve at afrunde vores

overvejelser ved at sammenkæde spørgsmåletom forskningen i arbejderbe-

vægelsens historie med spørgsmåletom forholdet mellem arbejderbevægel-

sen og de intellektuelle.

I. Politikkens primat
Enhver beskæftigelse med disse -ligesom med alle andre - spørgsmålinden-

for historien sker ikke forudsætningsløst og det er vores grundlæggendeop-

fattelse, at »ud fra mangfoldigheden af mulige spørgsmål til fortiden udvæl-

ger vi nemlig de spørgsmål,der rejses af nutiden«2. Sagt med Gramscis ord,

»historien interesserer os ikke af objektive, men af politiskegrundecå.Her-

med lægges der ingenlunde op til, at historien ud fra skift i nutidens sam-

fundsmæssige problemstillinger skal skrives om med større eller mindre mel-

lemrum. Historien må og kan analyseres ud fra sine egne objektive forudsæt-

ninger, hvilket implicerer en entydig afstandtagen fra en historieskrivning,

der ud fra nutidens viden projicerer denne tilbage i fortiden og som isin vær-

ste udgave gør en sådan fremgangsmådetil udgangspunkt for en moralise-
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rende historieskrivning. Derimod ser vi vores tilgangsvinkel i forlængelse af

en af den marxistiske teoris centrale teser om »politikkens primat«. Denne
teses indhold står hverken i modsætning til den historiske materialismes op-
fattelse af økonomiens (i den sidste ende) bestemmende rolle og politikkens
heraf afledte og dermed sekundære karakter eller åbner op for, at forholdet
mellem de materielle samfundsmæssige forhold og politikken vilkårligt kan
stilles på hovedet. Men politikken genspejler i en bevidst form de forskellige
sociale klassers objektive økonomiske behov og interesser. Med Lenins ord
er politik i den forstand »økonomiens koncentrerede udtryk«4.For ikke at

overlade politikken til voluntarismen og subjektivismen, må der stilles gan-
ske bestemte krav til politikken. Herom har Togliatti i en artikel om »Leni-

nismen i A. Gramscis tænkning« sagt: »Politikken bliver videnskab, når den
har sit grundlag i den konkrete analyse af de objektive forhold på de forskel-

lige trin af samfundets struktur samt i den konkrete analyse af sammenhæn-

gen mellem disse objektive forhold og overbygningens åndelige og institutio-
nelle former samt vekselvirkningen, der indfinder sig mellem overbygnin-
gens åndelige og institutionelle former og som udvikler sig ud fra de
historiske hændelsers forløb«. Videre -

og dette er ikke mindst af betydning
for studiet af arbejderbevægelsenshistorie - hedder det: »Disse relationers og
hele bevægelsens virkelige indhold viser sig dog kun gennem aktionen, gen-
nem modsætningerne mellem klasserne, gennem de herskende gruppers
kamp for opretholdelsen af deres eget diktatur og gennem de revolutionære
klassers kamp for at erobre magten, dvs. i kampen for at erobre magten gen-
nem et system af politiske alliancer, hvis forudsætninger ligger i ethvert
samfunds struktur og historie og i kampen for at bevare og befæste magten,
ved hjælp af opbygningen af et nyt samfund«5.

II. Marxismen, historievidenskaben og arbejderbevægelsenshistorie
»Vi kender kun en eneste videnskab, den historiske videnskab«, hedder deti

manuskriptet til »Den tyske ideologi«°.Hermed antydes den betydning, som

Marx og Engels tillagde historievidenskaben indenfor deres teori om natu-

rens, samfundets og menneskets udvikling. Et særligt kendetegn ved den
marxistiske historieopfattelse er dens materialistisk-dialektiske indhold.
Samfundet analyseres og forstås ud fra dens egne struktur- og udviklings-
sammenhæng og under hensyntagen til forholdet mellem det til enhver tid

bestående, dettes fremvækst og udvikling og samtidig dettes afløsning hhv.
overvindelse. Enhver samfundsmæssigform og struktur må derfor begribes i
sin bevægelse hhv. procesagtige karakter7.

Dette udgangspunkt må følgelig indgå i bestemmelsen af historieviden-
skabens genstandsområde. I et forsøg på at definere dette genstandsområde
har Engelberg skitseret historievidenskabens opgaver. Historievidenskaben
må ud fra dens klassemæssigeudgangspunkt og målsætning: l) udforske me-

todisk, 2) bestemme teoretisk gennem love og begreber og 3) fremstille plas-
tisk ud fra fremtrædelsesformernesrigdom, hvordan menneskene gennem-
sætter de grundlæggende bevægelseslove i samfundet, der er blevet skabt af
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menneskene gennem den materielle produktion af deres liv. Historieviden-

skaben må afdække dialektikken mellem produktivkræfterne og produk-
tionsforholdene og dette dialektiske forhold må analyseres ien strukturel og

udviklingsmæssigsammenhæng med den samfundsmæssige totalitet. Denne

totalitet konstitueres på sin side af økonomi, politik, ideologi og kultur i de-

res kompleksitets.
Væsentlig er Engelbergs påpegning af, at historievidenskabens genstands-
område i sig selv ikke er stift uforanderligt. På samme måde som samfundets

udvikling befinder sig i en fremadskridende bevægelse, må også historievi-

denskabens genstandsområde udvides og forandres. Dette er betinget af, at

de enkelte områder indenfor et samfunds basis og overbygning ikke udvikler

sig i nogen parallel rytme indenfor de forskellige samfundsformationer. Som

følge heraf må begreberne økonomi, politik, ideologi og kultur bestemmes i

deres historisk specifikke udformning9.
Forskningen i arbejderbevægelsenshistorie må tage sit udgangspunkt idet

borgerlig-kapitalistiske samfund, der - som specifik samfundsformation -

må undersøges i dens forskellige udviklingsstadier og -faser samt dettes sam-

fundsmæssige totalitet i ovenstående betydning. Ud fra Engelbergs bestem-

melse af historievidenskabens genstandsområde fremgår også, at undersø-

gelsen af samfundsmæssiggørelsens strukturer og udviklingslove under

kapitalismens betingelser, der »i den sidste ende« determinerer menneskenes

historiske livsbetingelser og muligheder for at handle samt menneskenes be-

vidsthedsformer, må forbindes med analysen af historiens subjekt”. Dette

fremgår også af Marx' definition af historien og samfundet som værende

produktet af »menneskenes indbyrdes aktion«l '. I relation hertil tildeler

Marx den materiel-samfundsmæssige praksis (arbejdet) og den politiske

praksis afgørende betydning”.Og Engels og Marx understreger i »Den hel-

lige familie«, at »historien gør ingenting...det er nemlig ikke historien der

bruger mennesket som middel, for - som om historien var en særpræget per-

son - at gennemsætte dens mål, men historien er intet andet end den aktivitet,

som mennesket udfolder for at forfølge sine målet”.

Når Marx og Engels i »Det kommunistiske manifest« skriver, at sam-

fundshistorien er klassekampens historie”, må forskningen i arbejderbevæ-

gelsens historie undersøge og forstå klassekampen som den politiske form
forholdet mellem kapital og arbejde antager. Parallelt hermed må også

spørgsmålet om historiens subjekt udledes af kapital-forholdets politiske
form og dennes bevægelse og udvikling. Ydermere må også den videnskabe-

lige socialisme udledes med udgangspunkt heri. »Kommunisternes teore-

tiske grundsætningerhviler aldeles ikke på ideer, på principper som er op-

fundet eller opdaget af en eller anden verdensreformator. De er kun almene

udtryk for de faktiske forhold, der knytter sig til en eksisterende klassekamp,
til en historisk bevægelse, der foregår for øjnene af os«'5. »Den moderne so-

cialismes opståen er ikke andet end tankerefleksen af denne faktiske kon-

flikt«1°.

Forskningen i arbejderbevægelsens historie må (derfor) udfoldes som en
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sammenhængende analyse af både det borgerlig-kapitalistiske samfund i

dets komplekse totalitet ogformationsteoretiske sammenhæng og også de

faktiske klassebevægelser og -organisationer. Samtidig må der tages højde
for, at den materialistisk-dialektiske teori og metode indebærer en koncep-
tionel opfattelse af enheden mellem »fortolkningen« og »forandringen« af

verden, dvs. en enhed mellem teori og praksis”, og hvor teorienmå udfoldes

som vejledning til handling”.
Denne tilgangsvinkel til forskningen i arbejderbevægelsenshistorie løser

dog ikke i sig selv den vanskelige opgave, som består iat forbinde den marx-

istiske teori om samfundet og historien med den konkrete historiske og poli-
tiske analyse”. Disse vanskeligheder fremgår også af et afsnit i »Kapitalen«,
hvor Marx skriver, at den specifikke økonomiske form, som udbytningen af

den umiddelbare producent antager, er hemmeligheden bag hhv. grundlaget
for samfundets struktur og de sociale relationers politiske former. »Dette

forhindrer ikke, at en og samme økonomiske basis - en og samme ifølge de

vigtigste betingelser - i kraft af utallige forskellige empiriske omstændighe-
der, naturlige betingelser, racemæssige forhold, historiske indflydelser, der

virker udefra osv. kan opvise uendelig mange variationer og afskygningeri
sin fremtræden, som kun kan forstås gennem analyse af disse empirisk givne
omstændigheder«2°. I forlængelse heraf understreger Engels i et brev til
Bloch nødvendigheden af at undersøge, hvilke konkrete former formidlin-

gen af forholdet hhv. vekselvirkningen mellem den økonomiske basis' og

overbygningens forskellige politiske, retslige og kulturelle elementer, der

også må analyseres mht. deres relative selvstændighed, antager”. I forlæn-

gelse heraf skal det dog fremhæves, at den konkrete empiriske undersøgelse
ikke må medføre en udialektisk modstilling mellem den verdenshistoriske

proces på den ene side og den konkrete historiske udvikling i f.eks. et enkelt

land på den anden side”.

På denne baggrund -

og i tilknytning til Abendroth23 - må den konkrete

forskning i arbejderbevægelsens historie undersøge: 1) det dialektiske for-
hold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene samt disses tek-
niske forudsætninger under hensyntagen til dette forholds konkrete udform-

ning på de forskellige trin i det borgerlig-kapitalistiske samfunds udvikling
samt de heraf betingede konsekvenser for undersøgelsen af arbejderbevægel-
sens historie indenfor en given historisk periode, 2) de selvstændigeaktivite-
ter (i bredeste forstand) som de forskellige grupper og lag indenfor den af-

hængigt arbejdende klasse udfolder overfor kapitalen og den politiske magt
samt dennes institutioner, 3) udviklingen og tilegnelsen af bevidsthed om

den historiske udvikling og de selvstændige aktiviteters forløb i både deres

spontane reaktioner og aktioner samt deres ideologiske former, der i disses
udviklede form antager karakter af fagforeningsmæssig og politisk klassebe-

vidsthed, 4) de teoretiske diskussioner som udfolder sig i sammenhæng her-

med, 5) de forskellige organisatoriske forsøg på at udfolde de her nævnte

forhold som en kontinuerlig proces (både fagforeningsmæssigt og politisk).
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III. Arbejderklassen og arbejderbevægelsenshistorie

Den her skitserede tilgangsvinkel betyder, at forskningen i arbejderbevægel-
sens historie må udfoldes som en enhed af samfunds- og klasseanalyse".
Sagt på en anden måde gælder det om at undersøge arbejderbevægelsenshi-

storie med udgangspunkt i arbejderklassen som »klasse overfor kapitalen og

arbejderklassen som »klasse for sig selv«25 samt forholdet mellem disse to

sider og dette forholds udvikling.
Dette forhold må dog ikke kun undersøges i sin almene form, der af Deppe

skitseres på denne måde. Arbejderklassen er karakteriseret ved »almene,

ensartede socialøkonomiske forhold: ikke-besiddelse af produktionsmidler,
arbejdskraftens varekarakter, produktion af merværdi gennem arbejds-
kraftens “valorisering“(Verwertung) i produktionsprocessen, dens egne akti-

v'iteters fremmedbestemmelse. Dertil svarer lønarbejdernes almene fælles in-

teresser, der på deres side definerer det antagonistiske forhold mellem det

kapitalistiske samfunds hovedklasser. Disse interesser bliver aktualiseret og

konkretiseret i disse to klassers kamp. Klasseorganisationerne udtrykker
disse interesser i' deres almene form. Disse organisationer bliver selv en væ-

sentlig institution, der formidler og driver disse kampe fremad. Denne bevæ-

gelses bevidsthed og viden reflekteres i den socialistiske teori, der i almen

form formulerer både arbejderbevægelsens handlingsbetingelser og også
dens mål«26.

Undersøgelsen må udover de almene samtidig fremdrage de specifikke
forhold, der kommer til udtryk gennem dels arbejderklassens indre social-

økonomiske struktur og dels de heraf betingede konkrete arbejds- og leve-

forhold på den ene side og erfaringssammenhæng for både enkelte dele hhv.

grupper indenfor arbejderklassen og også enkeltindividerne på den anden

side. Denne undersøgelse af arbejderklassen, dens struktur, bevægelse og or-

ganisation må således reflektere både de objektive drivkræfter i denne pro-

ces, der udgøres af sammenhængen hhv. vekselvirkningen mellem de tek-

niske og økonomiske processer", og de handlingsmuligheder som er betin-

get af den til enhver tid konkrete historisk-politiske situation.

De her berørte spørgsmål er bl.a., men ikke mindst blevet undersøgt in-

denfor den igennem de senere år forstærkede forskning i arbejderklassens
konstitueringsproces". Resultaterne indenfor dette problemfelt kan med

fordel inddrages i diskussionen om de teoretiske og metodiske problemer i

forskningen i arbejderbevægelsens historie. Således viser disse forskningsre-

sultater, at arbejderklassen må forstås som en »levende struktur«, hvilket

understreger, at arbejderklassens strukturelle udvikling må inddrages i en-

hver undersøgelse af arbejderbevægelsenshistorie indenfor en givenperiode.
Med udgangspunkt i proletariatets udvikling i Leipzig har Zwahr under-

søgt konstitueringsprocessen i et afgrænset område”. Denne proces omfat-

ter tre komponenter, der gennemtrænger og påvirker hinanden gensidigt.
Det er den økonomiske konstituering, dvs. udviklingen af arbejderklassens
væsentlige økonomiske forhold, den sociale konstituering, dvs. udviklingen
af klassens væsentlige sociale relationer og den politisk-ideologiske konsti-
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tuering, dvs. udviklingen af klassens bevidsthed som klassebevidsthed. Der-

til kommer desuden spørgsmålet om arbejderklassens egen kultur hhv. selv-

stændige kulturelle aktiviteter”.

Zwahr fremhæver kompleksiteten af de forhold, der konstituerer arbej-
derklassen socialøkonomisk og politisk ved at inddrage både de klassein-

terne relationer og de grundlæggende økonomiske relationer mellem arbej-
derklassen og bourgeoisiet i sin definition”. Væsentligt er i denne sammen-

hæng også påpegningen af, at undersøgelsen af arbejderklassen må

forbindes med en analyse af bourgeoisiet og dettes udvikling”. Endvidere

må man, som det også blev nævnt ovenfor, være opmærksom på, at foran-

dringer i de klasseinterne relationer fremkaldes af både de objektive
materiel-tekniske processer (så som kapitalakkumulationen og produktiv-
kraftudviklingen, og hvor ikke mindst undersøgelsen af produktivkraftud-
viklingen rejser en række spørgsmål”), kamperfaringerne samt teoretiske

lære- og organisationsprocesser, der i sig selv udgør et væsentligt aspekt ved

arbejderklassens kampe hhv. selvstændige aktiviteter. Følgelig udgør disse

forandringer en enhed med de umiddelbare erfaringer, tilegnelsen af teore-

tisk og almen viden samt konstitueringen af arbejderklassens organisatio-
ner-*4.

På denne baggrund og i forlængelse af de ovenfor skitserede opgaver for

forskningen i arbejderbevægelsens historie, stiller der sig også spørgsmålet
om, hvad arbejderklassens aktiviteter retter sig imod og hvilke faktorer der

må inddrages i undersøgelsen heraf. På det almene plan er arbejderklassens
selvstændige aktiviteter vendt mod den kapitalistiske udbytning og frem-

medgørelse. Når der her inddrages fremmedgørelses-begrebet skal det un-

derstreges, at dette begreb må anvendes i den betydning, som Marx igennem
udviklingen af sine synspunkter har lagt i det. I »Pariser manuskripter« hed-

der det: »Den genstand, som arbejdet frembringer, det produkt, kommer til

at stå overfor arbejdet som et fremmed væsen, en af producenten uafhængig
magt«”. Fremmedgørelsesbegrebets oprindeligt abstrakt-filosofiske karak-

ter blev af marxismens grundlæggere udviklet i sammenhæng med udarbej-
delsen af deres historieopfattelse, hvorved begrebets historiske og økono-

miske indhold, dets materielle kerne blev det afgørende”. Fremmedgørelsen
består (derfor) først og fremmest af arbejderens økonomiske fremmedgørelse
fra sit produkt og sin arbejdsaktivitet, der på sin side netop er betinget af den

kapitalistiske udbytning af varen arbejdskraft. Med udgangspunkt i den

økonomiske fremmedgørelse, der er et udtryk for spontaniteten i den sam-

fundsmæssige udvikling under kapitalismen og den kapitalistiske produk-
tionsmådes anarki, må de heraf afledte fremtrædelsesformer for fremmedgø-
relsen i det kapitalistiske samfund undersøges. Det drejer sig om den politi-
ske fremmedgørelse, der viser sig i modsætningen mellem arbejderklassen
(og de øvrige afhængigt arbejdende sociale grupper og lag) og det borgerlig-
kapitalistiske samfunds politiske institutioner, først og fremmest den kapita-
listiske stats praksis og om den ideologiske hhv. åndeligt-moralske fremmed-

gørelse, som forhindrer det arbejdende menneske i at udfolde sin personlig-
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hed alsidigt og som i kraft af den herskende økonomiske og politiske magt

muliggør en åndelig manipulation, umyndiggørelseog nedværdigelse af det

arbejdende menneske. At undersøge arbejderklassens selvstændige aktivite-

ter både mht. udbytningen og fremmedgørelsen i denne betydning er af be-

tydning for forskningen i arbejderbevægelsens historie, når de objektive 0g

subjektive betingelser for arbejderklassens aktiviteter skal afdækkes”. Ved

objektive betingelser forstås her udviklingen af forholdet mellem produktiv-
kræfterne og produktionsforholdene i dets sociale sammenhæng”,mens de

subjektive betingelser vedrører spørgsmålet om arbejderklassens udvikling
som »klasse for sig selv« , dvs. spørgsmålet om både den bevidsthedsmæssige
udvikling i arbejderklassen og organiseretheden”.

Idet undersøgelsen af arbejderklassen - som nævnt - må udfoldes under

hensyntagen til bourgeoisiets udvikling, må forskningen i arbejderbevægel-
sens historie i forlængelse heraf også reflektere det til enhver tid eksisterende

styrkeforhold mellem det kapitalistiske samfunds hovedklasser, hvilket på
sin side har betydning for forståelsen af spørgsmålet om arbejderklassens
selvstændige aktiviteters offensive eller defensive karakter hhv. mulighe-
derne og betingelserne for arbejderbevægelsens offensive eller defensive

kamp.
Men spørgsmålet om forholdet mellem arbejderklassen som en klasse

overfor kapitalen og en klasse »for sig selv« omfatter også spørgsmålet om

forholdet mellem arbejderklassens indre heterogenitet og almene klasseen-

hed. Dette spørgsmål har Marx og Engels vist stor opmærksomhed i bl.a.

»Den tyske ideologi«, »Louis Bonapartes 18. brumaire« og »Den arbejdende
klasses situation i England«, hvor de - som Deppe viser40 - undersøger både

de elementer der fremmer klasseenheden gennem en trinvis, ikke-linear

udviklings- og læreproces og de faktorer, der virker i modsat retning hhv.

nivellerer klasseerfaringerne. Af afgørende betydning i Marx' og Engels*
overvejelser er deres opfattelse af, at disse elementer udvikler sig gennem

klassekampen og dennes udvikling, hvorved spørgsmålet om arbejderklas-
sens selvstændige aktiviteter, den politiske kamp og arbejderklassens organi-
sationer igen rykkes i centrum for opmærksomheden. At udviklingen af

klasseenheden er en kompliceret og modsætningsfyldt proces, fremgår bl.a.

af en bemærkning i »Det kommunistiske manifest«, hvori det hedder:

»Denne organisering af proletaren som klasse og dermed som politisk parti
bliver hvert øjeblik sprængt igen af arbejdernes indbyrdes konkurrence«'“.

Endnu tydeligere fremhæves dette problem i den tyske ideologi, hvor Marx

skriver, at de enkelte individer kun for så vidt danner en klasse, idet de må

føre en fælles kamp mod en anden klasse, men at de enkelte individer i deres

indbyrdes konkurrence står fjendtlige overfor hinanden. Dette sammenkæ-

des med påpegningen af, at klassen selvstændiggøres i forhold til de enkelte

individer, at disse bliver subsumeret under klassen og dermed møder deres

livsbetingelser og personlige udviklingsmuligheder som prædistineret”.
På denne baggrund bliver det tydeligt, at spørgsmålet om forholdet mel-

lem arbejderklassens enhed og splittelse omfatter to sider: 1) forholdet mel-
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lem enhed og splittelse som resultat af samfundsmæssiggørelsesprocessen og
den heraf betingede udvikling af arbejderklassens indre struktur og 2) for-

holdet mellem enhed og splittelse som resultat af differentieringsprocessens
konsekvenser mht. bevidstheds- og praksisformer i arbejderklassen, dvs.

som et politisk problem. I relation hertil har den historiske udvikling vist, at

forholdet mellem klassens enhed og splittelse i dets komplekse helhed er for-

løbet mere kompliceret, end Engels i hans sene leveår havde forventet”.

Samtidig har Marx og Engels især lagt vægt på samfundsmæssiggørelsens
konsekvenser, mens Lenin især har fremdraget dette problemfelts politiske
side. Dette er dog ingenlunde ensbetydende med, at Lenins opfattelser har

undervurderet det materielle aspekt'”. Betragtes den historiske udvikling,
må Deppes tese om, at arbejderklassens »normaltilstand« ikke er enhed men

splittelse, anses for at være central”. For forskningen i arbejderbevægelsens
historie betyder det, at begge de to nævnte sider af forholdet mellem arbej-
derklassens enhed og splittelse må undersøges i deres sammenhæng og vek-

selvirkning. Samtidig må forholdet mellem arbejderklassen, dens bevægelse
og organisationer, teori og praksis (både i dens spontane og bevidste former)
undersøges og forstås som en enhed, der må reflektere den klasseinterne dif-

ferentieringsproces og de heraf betingede hhv. dertilsvarende bevidstheds-

og praksisformer i arbejderklassen både på det almene (klasse) og det speci-
fikke (enkeltindivid) plan”.
På denne baggrund synes det også at være evident, at forskningen i arbej-
derbevægelsens historie ikke kan være et spørgsmål om, at skrive denne hi-

storie »fra neden« eller »fra oven«. Den socialhistorisk orienterede forsk-

ning, herunder den regionalhistoriske forskning'*7 har med rette fremdraget
nogle forsømte forskningsområder, men den må sammenkædes med en

samfundsanalyse og tage højde for dialektikken mellem det almene, det spe-
cifikke og det enkelte”. '

Hos den marxistiske teoris grundlæggere implicerer udviklingen af arbej-
derklassen som »klasse for sig selv« spørgsmålet om arbejderklassens orga-
nisationer og klassens politiske konstituering ses som en proces, der - over

forskellige udviklingstrin - fører til dannelsen af et selvstændigt politisk
parti. Dettes konstituering anså Marx og Engels ligefrem som forudsætning
for, at arbejderklassen kunne handle som klasse”. På samme måde under-

streger Engels, at »proletariatet (bliver) en magt fra det tidspunkt af, hvor

der danner sig et selvstændigtarbejderparti«5°og at proletariatet derved bli-

ver »gennem kampens omskiftelser selv drevet fremad i erkendelsen af betin-

gelsen for dets emancipation«“. Den dialektiske forskel mellem parti og
klasse bliver dog - som Hahn understreger - ikke ophævet i bevidstheden,
men gennem organisationen, ved at handle organiseret”.På denne måde til-

deles det selvstændige arbejderparti en central stilling indenfor arbejderklas-
sens læreproces og bevidsthedsmæssige udvikling. Hvilket dog hverken hos

Marx, Engels eller Lenin munder ud i en opfattelse af, at partiet indtager
rollen som arbejderklassens »stedfortræder«. Dette må ses i sammenhæng
med spørgsmålet om den videnskabelige socialismes opståen og udvikling,
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som allerede kort blev berørt ovenfor. Samtidig rejser sig her også hele pro-

blemkomplekset om forholdet mellem spontanitet og bevidsthed, der ikke

kan udfoldes indenfor rammerne af denne artikel”.

Derimod vil vi se på spørgsmålet om, hvordan forskningen i et selvstæn-

digt arbejderparti må udfoldes. I denne sammenhæng kan Gramscis svar på
dette spørgsmål fremdrages. »Hvad er et partis historie? Er det blot beskri-

velsen af en politisk organisations indre liv? Af hvorledes den opstår, de før-

ste grupper, der danner den, de ideologiske fejder igennem hvilke dens pro-

gram og verdens- og livsanskuelse udformes? I så fald ville det dreje sig om

begrænsede intellektuelle gruppers historie og undertiden om en beskrivelse .

af en enkelt personligheds politiske liv og levned...et partis historie må nød-

vendigvis være en bestemt samfundsgruppes historie (vores understregning).
Men denne gruppe er ikke isoleret, den har venner, nærstående, modstan-

dere, fjender. Det er kun igennem dette sammensatte billede af hele det so-

ciale og statsmæssige kompleks (ofte også med internationale forstyrrende
vekselvirkninger, der griber ind), at man kommer frem til et bestemt partis
historie - af hvilken årsag man kan sige, at det at skrive et partis historie sim-

pelt hen er ensbetydende med at skrive et lands generelle historie ud fra et

monografisk synspunkt for herved at fremhæve et karakteristisk aspekt af

denne«54.

På denne måde må et partis historie - på samme måde som arbejderbevæ-

gelsens historie - både være samfunds- og politisk analyse, hvilket stiller krav

om en bred og sammensat tilgangsvinkel til dette spørgsmål.
Uden at der her er blevet gjort rede for samtlige aspekter ved de teoretiske

og metodiske problemer i forskningen iarbejderbevægelsens historie, skal vi

i det følgende afsnit prøve at tydeliggøre en række af vores synspunkter spe-

cielt med henblik på forskningen i kommunistiske partiers historie.

IV. Forskning i kommunistiske partiers historie

Når vi i denne artikel om studiet af arbejderbevægelsens og de kommunisti-

ske partiers historie beskæftiger os med de kommunistiske partiers historie

skal det præciseres, at der er tale om et overordnet, globalt studium af par-

tiets historie og ikke et delområde, selvom de overordnede metodiske over-

vejelser for studiet af hele partiets historie også er gældende for specifikke
sider af dets historie, hvor der yderligere må inddrages særlige problemfelter
til overvejelse.

v

Det metodiske udgangspunkt for studiet af et kommunistisk partis histo-

rie er dels de overordnede metodiske overvejelser om studiet af arbejderbe-

vægelsens historie, som er opridset i det foregående,dels erkendelsen og for-

muleringen af en række specifikke problemer, der rejser sig ved studiet af

kommunistiske partiers historie.

De foranstående overvejelser om metoder i studiet af arbejderbevægelsens
historie sætter politikken som centrum i analysen ud fra en opfattelse af poli-
tikken som »økonomiens koncentrerede udtryk«”. Når vi understreger
Gramscis tese: »et partis historie kan kun være en bestemt samfundsklasses
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historie«56,har vi også allerede givet et bud på den metodiske og videnskabe-

lige tilgang til studiet af partiet historie, der afgørende sætter politikken i

centrum, men som samtidig i sig selv afviser enhver form for tendens til at

behandle udviklingen af partiets strategi eller politiske praksis som en histo-

rie »set fra oven«. Hvilket med emnet, der her behandles, nemlig et kommu-

nistisk partis historie, ville sige en historie, hvor diskussioner i centralkomite

og endnu højere ledelser omkring formuleringen og virkeliggørelsen af en

bestemt politisk linie ville blive betragtet som rene manøvrer og intriger mel-

lem tløje og tendenser”.

Når udviklingen og virkeliggørelsen af strategien sættes i centrum for

forskningen på dette globale stade, og når den bliver udgangspunkt eller cen-

trum for forskningen i delområder, må det ske på basis af en erkendelse af

det kommunistiske partis specificitet. Der er tale om et parti af en ny type, og

som også omgående blev opfattet som sådan af kommunisternes modstan-

dere indenfor og udenfor arbejderbevægelsen”.Udgangspunktetfor disse

partiers strategiske overvejelser er det radikale revolutionære mål at over-

vinde de herskende produktionsforhold, at skabe forudsætningerne for og
stå i spidsen for overgangen fra kapitalisme til socialisme.

Alene den globale karakter af denne målsætning implicerer i sig selv ud-

viklingen af en strategi, der tager højde for situationen på alle områder af

samfundslivet set ud fra de krav, klassekampen stiller, og derfor forbereder

partiet til en indsats på disse områder. Virkeliggørelsen af strategien implice-
rer en aktiv kampindsats på alle disse områder, og dermed en permanent
konfrontation mellem partiets strategi, forsøgene på at virkeliggøre den og
det modtryk, der sættes ind fra det omgivende samfund.

Det er derfor vigtigt at understrege, at udviklingen af strategien ikke fin-

der sted i et tomrum - fysisk eller politisk - men i en konkret national, inter-

national og klassemæssig virkelighed. Den undergår i takt med kampen for

dens virkeliggørelse, i takt med fremgang, tilbageslag osv., en række justerin-
ger eller ændringer, der ikke er frugten af tilfældige overvejelser i isolerede
lederes hjerner, men selve konsekvensen af partiets rolle som den organise-
rede arbejderklasses mest aktive og bedst organiserede kraft. Det er naturlig-
vis ikke en garanti for, at strategien bliver rigtig eller operationel. Men også
fejlagtige opfattelser bliver ofte til under begivenhedernes pres, i situationer
hvor manøvremulighederne og det politiske råderum er begrænsede, hvor

partiet er mere eller mindre isoleret, f.eks. i illegale eller halvlegale perioder
osv.

Det er også vigtigt at fastslå, at partiets bidrag i klassekampen først og

fremmest er udtrykt i kampen for gennemførelsen af forandringer af revolu-

tionær karakter, altså også i høj grad af partiets strategi. Det er ikke altid

muligt at måle gennemslagskraften umiddelbart (f.eks. på det parlamentari-
ske plan, på indflydelsen i fagbevægelsen osv.) Her må man holde sig for øje,
at man arbejder med strategien som udgangspunkt for analysen”.

Vi taler med andre ord om nødvendigheden af at gribe det kommunistiske

partis historie an i dets kompleksitet, når vi tager udgangspunkt ien analyse
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af strategien. Eller, som det udtrykkes af den italienske historiker Natoli iet

citat i den nævnte artikel i Meddelelser: »Opgaven er at fremme en forskning,
hvis vedvarende bestræbelse er at forbinde studiet af ideologierne, program-

merne, ledergruppernes positioner, de politiske organisationers sociale

struktur og de sociale forandringer, arbejderklassens konkrete situation og

sammensætning, de økonomiske herskende kræfters strategi, udviklingen af

de sociale forhold mellem antagonistiske kræfter«.

I den konkrete forskningssituation må disse faktorer inddrages i en snæv-

rere forskningsmetode, der ser de kommunistiske partiers specificitet ytre sig
på tre områder. Partierne definerer sig selv som 1) arbejderklassens parti, 2)
nationale partier, dvs. partier der indgår i et nationalt politisk system og som

i sin strategi forener den nationale kamp og klassekampen, 3) internationali-

stiske partier°°.
Disse faktorers betydning skal naturligvis vægtes forskelligt for de forskel-

lige partier, ligesom der også skal tages højde for situationen på forskellige
tidspunkter. Det er også vigtigt at understrege samspillet mellem de tre fak-

torer og konflikterne mellem de tre hensyn i udarbejdelsen og virkeliggøre]-
sen af partiernes strategi. Alene disse forhold lægger også op til en advarsel

mod at betragte de kommunistiske partier som ens størrelser, der i forskel-

lige situationer handler ens eller efter samme skema og model grundet deres

fælles ideologiske grundlag og
- for visse perioders vedkommende - tilknyt-

ning til samme internationale centrum, det være sig formaliseret eller ufor-

melt.

Ser vi på partiet som arbejderklassens parti, f .eks. ved at rejse spørgsmålet
om partiets indsats og gennemslagskraft i fagbevægelsen, rejser sig en række

spørgsmål, der går videre end til blot et forsøg på at afdække styrkeforholdet
mellem de to hovedtendenser i arbejderbevægelsen, som det kommer til ud-

tryk i f.eks. faglige valg. Begrænset man sig til denne synsvinkel, som der er

utallige både danske og internationale eksempler på, kommer man til at

praktisere en historieskrivning »set fra oven«, der på alle måder er utilstræk-

kelig.
'

Dette spørgsmål kan ikke behandles på tilfredsstillende måde uden også at

vurdere det klassemæssige styrkeforhold, analysere differentieringen inden-

for arbejderklassen, studere bevægelser indenfor klassen idet givne tidsrum,
f.eks. bevægelsens faglærte arbejdere/ ufaglærte, traditionel arbejderklasse-
⁄1.generationsarbejdere osv.6'.

Går vi længere tilbage i dansk arbejderbevægelses historie og rejser

spørgsmålet om udviklingen af en revolutionær arbejderbevægelse, f.eks. i

forbindelse med DKPs dannelse og første år, vil et studium af bevægelsemei
arbejderklassen f .eks. være nødvendige for at forstå udviklingen af denne re-

volutionære fløj fra omkring 1910 og frem. Det må ses i sammenhæng med

de strukturelle ændringer i arbejderklassens sammensætning som begyndte
at gøre sig gældende fra det tidspunkt, og igen hang sammen med den over-

ordnede økonomiske bevægelse”.
Bliver vi ved dette eksempel lægger det op til en række yderligere delstu-
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dier. F .eks. må man foretage en analyse af forandringer og diversifiering af

arbejderklassens materielle forhold, af dens kulturelle udtryksformer osv.

Hermed må vi pege på nødvendigheden af at inddrage studier af arbejderkul-
turen i analysen som led i et mere eller mindre bevidst opgør med reformis-

men i dansk arbejderbevægelse.Hermed introduceres også begrebet »arbej-
deraristokrati« og den nødvendige diskussion om dette begrebs anvendelig-
hed i analysen af udviklingen i

›
arbejderklassen i den første del af

imperialismens fase”.
Et særligt problemfelt indenfor denne side af forskningen i det kommuni-

stiske partis historie i Danmark udgør forholdet til Socialdemokratiet og
DKPs stilling i fagbevægelsen alene grundet i SDs helt dominerende stilling i

dansk arbejderbevægelse. Denne forskningsopgave implicerer også en ana-

lyse af hele Socialdemokratiets stilling og rolle i dansk arbejderbevægelse og
dermed af reformismens væsen i Danmark.

Den virkelighed, DKP skulle forholde sig til, var blandt andet den mæg-
tige og massive virkelighed, der hed SD og DSF/LO, hvilket fra starten gav

partiet langt mindre politisk råderum end i lande, hvor reformismen af for-

skellige grunde spillede en mere beskeden rolle. I en meget stor del af sin hi-
storie har DKP først og fremmest måttet forholde sig til reformismen i SDs

skikkelse både i strategiske og taktiske overvejelser, i interne diskussioneri

partiet og ikke mindst ude på arbejdspladserne. Denne tvungne prioritering
af opgaverne har igen indvirket på mange danske arbejderes syn på DKP og

givet de socialdemokratiske ledere ammunition i hænde i kampagner mod
DKP som et parti, der så SD som hovedfjenden. Hvilket igen måtte virke ind

på DKPs strategiske overvejelser, først og fremmest i en alliancesammen-

hæng, f.eks. i forbindelse med forsøgene på at udvikle en folkefrontpolitik
med aktiv socialdemokratisk deltagelse.

Der kan nævnes andre eksempler, f.eks. omkring hele det problemkom-
pleks der hedder bolcheviseringen. En konstatering af, at denne linie i forsø-

get på at udvikle det leninske kampparti slog delvis fejl i Danmark i hvert
fald i den første fase er ikke i sig selv interessant. De hidtil fremførte forkla-

ringer, der bruger disse erfaringer til at underbygge en tese om kommunis-
men som en udefra kunstigt påført vækst på dansk arbejderbevægelses træ
ved at henvise til den autoritære og udemokratiske måde, denne politik ude-

fra, dvs. fra KI, blev presset ned over det danske parti på, eri bedste fald kun
en del af forklaringen.

Et af de afgørendeelementer i analysen af bolcheviseringen i DKP må tage
sit udgangspunkt i en analyse af arbejderklassens særlige struktur. F.eks.

dens koncentration i den lille og mellemstore industri, hvilket umuliggjorde
en massiv udvikling af virksomhedsafdelinger, som det til gengæld lykkedes
at udvikle - omend under store vanskeligheder og med skiftende held - i lande

som Tyskland og Frankrig. Alene industristrukturen og arbejderklassens
sammensætning var i Danmark den afgørende hindring for gennemførelsen
af dette vigtige element i bolcheviseringsprocessen. Nået så vidt rejser sig så
andre af de nævnte spørgsmål, f.eks. om karakteren af den direkte interven-
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tion (indgriben) i de nationale sektioners anliggender, som blev praktiseret
af Kl i denne periode, hvor man nok må anlægge nogle mere nuancerede

betragtninger end dem, man hidtil har været præsenteret for i Danmark af

såvel kommunistiske som ikke-kommunistiske historikere.

Dette sidste eksempel fører os direkte over i spørgsmålet om KPerne som

internationalistiske partier og viser samtidig nødvendigheden af hele tiden at

sammenholde de enkelte elementer i analysen. Men dette og de øvrige ek-

sempler viser også, at vi her kommer langt væk fra den traditionelle politiske
eller organisatoriske historie, selvom udgangspunktet forvgvoresanalyse er

rent politisk og har et rent politisk sigte. Vi er igen tilbage til Gramscis tese

om partiets historie som hele klassens historie uden at vi på noget tidspunkt
forfalder til tendenser til at forveksle parti og klasse. Men ud fra ovenstående

grundlæggende betragtninger om partiet som-en integreret del af sin klasse

og partiet som en integreret del af det samfund, det bekæmper eller prøver at

forandre, bliver Gramscis tese bestandig verificeret.

Disse bemærkninger viser også, at der ikke kan insisteres nok på de kom-

munistiske partiers nationale speciñcitet. Vi afviser totalt tesen om de kom-

munistiske partier som »podninger« udefra på den nationale arbejderbevæ-

gelse, som den franske historiker Annie Kriegel har lanceret det”. En ana-

lyse af udviklingen i dansk arbejderbevægelse ikke mindst efter 1910 viser

forudsætningerne for og udviklingen af en opposition til reformismen der

slog igennem, da samspillet mellem nationale og internationale faktorer var

til stede. At henvise til de kommunistiske partiers internationalistiske karak-

ter eller til eksistensen af en Internationale er i den sammenhæng absurd.

Den organiserede arbejderbevægelse var fra starten karakteriseret af sin in-

ternationalisme og af sine internationale strukturer, der spillede en afgø-

rende rolle i udviklingen af nationale massepartier. Ved at insistere på inter-
_

nationalismens betydning fulgte man en linie i arbejderbevægelsens kamp
snarere end skabte et brud. Men man gav den i modsætning til den II. Inter-

' nationales i hvert fald sidste år en forpligtende karakter netop med den II.

Internationales erfaringer i frisk erindring, og man forsøgte på en ny måde at

forbinde den nationale kamp og internationalismen.

Naturligvis er det nødvendigt her også at foretage en bestandig afvejning
af prioriteringen mellem internationalistiske, nationale og klassemæssige

hensyn i formuleringen og virkeliggørelsen af partiernes politik. Ser vi på

DKPs historie kan man konstatere, at de internationalistiske elementer i pe-

rioder blev prioriteret langt over de nationale. I andre partier var det knap så

udpræget, og her er det igen nødvendigt at vurdere de konkrete kampsitua-
tioner. Men det er vigtigt endnu en gang at fastslå de kommunistiske partiers
rolle som særdeles aktive deltagere i den nationale politik og at de derfor hele

tiden var tvunget til at forholde sig til den nationale realitet, det være sig de

politiske forhold, det økonomiske udviklingsniveau, klassestrukturer osv.

At denne erkendelse slog igennem på det strategiske plan med forskellig gen-

nemslagskraft og effekt i de forskellige partier og på vidt forskellige tids-

punkter er et spørgsmål, der ikke skal behandles her. Der er naturligvis en vis
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sammenhæng mellem partiernes størrelse, berøringsflader osv. og de diversi-

fierede betingelsers afspejling i partiernes strategiske opfattelser og teore-

tiske arbejde.
I det hele taget rejses i historiografien en række problemer i forbindelse

med de kommunistiske partier som internationalistiske partier, der alle tager

udgangspunkt i en opfattelse af internationalismen som total underordning i

forhold til Sovjetunionen eller Sovjetunionens kommunistiske parti. Her må

relationerne sættes i forhold til den enkle kendsgerning, at partierne ud over

at arbejde i en national sammenhæng også arbejder i en international, som

de må forholde sig til, og som igen indvirker på den nationale. Den interna-

tionale politiks konjunkturer må hele tiden inddrages i analysen af samarbej-
det mellem de kommunistiske partier. Alt andet lige måtte feks. karakteren

af denne være forskellig i koldkrigsårene 1948 til 1953 end de var i årene 1964

til 1974 og 1936 til 1939. Der må også hele tiden ske en afvejningiforhold til

den politiske udvikling. Eksempler på behandlingen af denne problemstil-
ling kan ses hos Elfriede Lewerenz i hendes arbejder om KIs fascismeana-

lyse°5 og hos Michael Seidelin omkring udviklingen af folkefrontstaktik-

ken”.

Hvad angår de kommunistiske partier som nationale partier skal her blot

nævnes betydningen af hele tiden at sammenholde den nationale analyse
med den internationale, som det fremgår af ovenstående. Det er også afgø-
rende at understrege nødvendigheden af at fremstille partiets politiske initia-

tiver og fremtræden i lyset af den politik, der blev ført af partiets modstan-

dere, og dermed behovet for en skærpet analyse af f.eks. Socialdemokratiets

eller de borgerlige partiers politik i de givne perioder. Det er et aspekt, der er

totalt forbigået i mange studier af de kommunistiske partiers historie.

Hermed antyder man igen implicit, at de kommunistiske partier arbejdede
i et tomrum eller totalt isoleret fra de andre politiske kræfter. Det var ingen-
lunde tilfældet, i hvert fald ikke efter den 2. verdenskrig hvis vi feks. ser på de

store kommunistiske partier i Vesteuropa selv i perioder, hvor man i den tra-

\\ ditionelle historieskrivning betegner dem som totalt isolerede, feks. under

den kolde krig”.

Formuleringen og kampen for virkeliggørelse af strategien overfor arbej-
derklassen og dens og de ovennævnte objektive faktorers indvirken på denne

formulering og udviklingen af kampformer, mulighederne for dens virkelig-
gørelse i et givent nationalt system, herunder muligheden for udvikling af

politiske alliancer i eller udenfor arbejderbevægelsen, internationalismens

betydning for strategiens udvikling og muligheder/ begrænsninger for den

nationale gennemslagskraft er nogle af de problemer, der er rejst her i sam-

mentrængt form. Spørgsmålet om forholdet mellem arbejderklassen og

ikke-proletariske lag udgør et særligt forskningsobjekt, som ikke er blevet

behandlet her. Vi har hermed forsøgt at forbinde studiet af elementer betin-

get af kommunistiske partiers specificitet og specifikke karakter med en al-

men metode for studiet af arbejderbevægelsens historie som ridset op i afsnit

I-III, en metode der gør arbejderklassen til subjekt i historieforskningen og
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ikke objekt og som ser arbejderbevægelsen ud fra en politisk og global syns-

vinkel.

V. Arbejderbevægelsenog de intellektuelle

Det har været et grundlæggende synspunkt i denne artikel, at teori og praksis
udgør en dialektisk enhed. På linie hermed er der blevet henvist til Engels'
understregning af, at undersøgelsen af den samfundsmæssige og historiske

udvikling må udfoldes som »aktionens levende teori«°8. I forbindelse her-

med rejser sig dog også spørgsmålet om de intellektuelles forhold til den hi-

storiske og samfundsmæssige praksis og især deres forhold til arbejderbevæ-

gelsen.
Dette spørgsmål, der på det almene plan vedrører forholdet mellem arbej-

derklassen og intelligensen har igennem hele arbejderbevægelsens historie

været genstand for diskussioner både inden- og udenfor arbejderbevægel-
sen”. Marx og Engels taleri »Det kommunistiske manifest« om, at kapitalis-
men har forvandlet »juristen, præsten, digteren og videnskabsmanden til

sine betalte lønarbejdere« og at »særlig en del af bourgeois-ideologerne« un-

der tilspidsningen af klassekampen løsriver sig fra den herskende klasse og

tilslutter sig arbejderklassen”.I relation til dette problemfelt rejste den sam-

fundsmæssige udvikling under overgangen til imperialismen en række nye

spørgsmål for arbejderbevægelsen. Især Kautsky, Lenin, Gramsci og Zetkin

bidrog til den videre udvikling af analysen af forholdet mellem arbejderklas-
sen og intelligensen og til formuleringen af disse undersøgelsers praktisk po-

litiske konsekvenser. Således blev både betydningen af arbejderklassens dif-

ferentierede forbundspolitik overfor intelligensen som socialt lag (Gramsci:
de »traditionelle intellektuelle«) og af udviklingen af en socialistisk- og

arbejder-intelligens'(Lenin) hhv. »organiske intellektuelle« (Gramsci) udar-

bejdet”. I takt hermed kunne bl.a. Lukacs' opfattelse af nødvendigheden af

de intellektuelles »individuelle klasseforræderi«72 overvindes.

Som Deppe fremhæver i teserne »marxismen og arbejderbevægelsens hi-

storie« fra Linzer-konferencen i 1983, udgør beskæftigelsen med spørgsmå-
let om forholdet mellem arbejderklassen og intelligensen ikke kun en tilgang
til et specifikt aspekt ved den nationale historie og i sammenhæng hermed

spørgsmålet om magtens formidling. Samtidig står man her også over for

spørgsmålet om forholdet mellem den videnskabelige socialisme og arbej-

derbevægelsen, et forhold der ikke har været eller er fri for modsætninger.

Erkendelsen af nye samfundsmæssige, politiske og ideologiske udviklings-
tendenser og de heraf betingede opgaver for arbejderbevægelsen kræver

både intellektuelle anstrengelser og overvindelsen af »fremherskende,histo-

risk fastlåste, bureaukratisk sanktionerede tænkemåder og strategiske fore-

stillingen”. Dette stiller dog ikke kun krav til arbejderbevægelsen, men også
til de intellektuelle selv, dvs. krav om udviklingen og praktiseringen af kritik-

kens og selvkritikkens princip. I forlængelse heraf burde de intellektuelle,
som beskæftiger sig med arbejderbevægelsens historie -ligesom andre sam-

fundsvidenskabelige spørgsmål -, stille sig selv spørgsmålet om både deres
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principielle og konkrete forhold til arbejderbevægelsen.En programmatisk
formuleret »kritisk« tilgangsvinkel til arbejderbevægelsens historie kan al-

drig betyde, at denne kritiske holdning udvikles, formuleres og praktiseres
løsrevet fra den samfundsmæssige udvikling og de intellektuelles egen rolle

og placering heri.

Derfor kan der - ikke i en polemisk, men oprigtig mening - stilles spørgs-
målet om og hvorvidt tendensen til at proklamere et »begrundet perspektiv-
skifte i forskningen i arbejderbevægelsenshistorie« ikke løber fare for at tabe

den totalsamfundsmæssige dimension på gulvet og at opgive den teoretiske

og metodiske refleksion over bestemt komplicerede spørgsmål indenfor

forskningen i arbejderbevægelsens historie. Noget sådant ville kunne frem-

stå som udtryk for en faktisk resignation overfor den komplicerede sam-

fundsmæssige udvikling og ikke så meget som et perspektivrigt Opbrud". En

perspektivrig beskæftigelse med arbejderbevægelsens historie sikres derfor

ikke gennem en udialektisk modstilling af parti og klasse eller arbejderbevæ-
gelsens og hele arbejderklassens historie, men ved at fastholde og udvikle -

både i de teoretisk-metodiske overvejelser og den konkrete og empiriske
forskning - arbejderbevægelsens historie som politisk historie.
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ANMELDELSER

ÅgeFredslund Andersen: Arbejdets mænd og kvinder. Fotogral'l- og tekstredaktion ved
Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnherg. Udgivet af AOF i Århus og AOF”s forlag,
København, 1983, 93 5., kr. 98.-

AOF i Århus har sammen med AOF's forlag udgivet en bog med ÅgeFredslund An-

dersens fotografier og med uddrag af erindringer, der er blevet indsamlet af projektet,
»Arbejdererindringer i Århus«. Bogen er et resultat af udstillingen »Arbejdets mænd
og kvinder«. Denne udstilling har været vist i en række byer.

Fredslund Andersen var i trediverne presse- og reklamefotograf. I 1940 afhændede
han knapt halvdelen af sine negativer, ca. 7000, til den lokalhistoriske samling på
hovedbiblioteket i Århus. Resten blev dels gemt af vejen i skunken i F redslunds da-

værende atelier, hvor de altså endnu i 1980 befandt sig, dels flyttet, og beroede hos
Fredslunds enke. Fotograf Poul Andersen fortæller i forordet, hvorledes negativerne
blev fundet, ved stor ihærdighed.

Blandt disse negativer var der en serie med titlen: arbejdets mænd og kvinder. Det
viste sig, at titlen refererede til en serie, der løb i Demokraten fra 25.febr.34 til

23.sept.34. Det drejer sig om 30 reportager fra forskellige århusianske arbejds-
pladser. Til. serien var der 3-400 negativer, og det er aftryk af nogle af disse negativer,
der danner baggrund for udstillingen og for bogen.

Bogen er som nævnt forsynet med et forord om maleren og fotografen ÅgeFreds-
lund Andersen, Fredslunds biografi, og med en indledning af cand.mag. Kirsten
Folke Harrits og bibliotekar Ditte Scharnberg. Bogen indeholder desuden en forteg-
nelse over serien med angivelse af datoerne for de enkelte reportager i Demokraten,
ligesom der er vist eksempel på en af reportagerne, nemlig om skråtobaks- og tobaks-

arbejderen fra den 2.9.34.

Blandt negativerne er der udvalgt 71, der tilsammen belyser kvinders og mænds,
ufaglærte og faglærtes historie inden for såvel håndværks- som industrifag. Fra foto-
serien er udtaget de fag, der indgår i erindringsindsamlingen, og hertil føjet enkelte

andre. Endvidere er fotografier fra serien suppleret med billeder, der illustrerer land-

arbejdet for på denne måde at illustrere den fælles baggrund for arbejdets mænd og
kvinder i byen. Fra landarbejdet er mange ufaglærte mænds vej gået til jord- og be-

tonarbejdet, havnearbejdet, murerarbejdet. Her møder de ufaglærte mænds de fag-
lærtes historie. Derefter følger snedker-tømrerarbejdet, arbejdet på slagteri og inden
for metalindustrien. Arbejdsløsheden var den fælles sociale situation for mange
mænd og kvinder, og afsnittet herom markerer overgangen til de fotografier, der vi-

ser arbejderkvindernes historie, dvs. arbejdet i hus, i industri og på fabrik, mens der

på f.eks. systuer og tobaksfabrikker var både faglærte' og ufaglærte kvinder (og
mænd). Bogen afsluttes med et afsnit om arbejdet inden for handels- og kontorfaget,
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der netop i'30'eme blev et fag af voksende omfang og betydning for især kvinderne.

Selv om fotografierne er fra århusianske arbejdspladser, har de langtfra kun lokal

interesse. De skildrer fælles forhold i arbejdssituationer, også pauserne som en del af

arbejdslivet er medtaget, og mange andre forhold kan aflæses, hvis man studerer bil-

lederne nøjere. Fotografierne er på den måde en vigtig kilde til belysning af både

håndværksmæssige og industrialiserede arbejdsprocesser. Hverdagen uden for ar-

bejdspladsen var ikke med i Fredslunds serie iDemokraten og altså derfor heller ikke i

bogen - desværre.

Det forekommer mig, at udbyttet af at anvende billedmateriale næsten altid bliver

større, når billederne fungerer i forhold til en tekst. Her fungerer tekst og billeder fint

sammen. Det er netop bogens styrke, at den ikke lader billederne stå alene, men at

man faktisk ved at bruge brudstykker fra erindringsprojektet sætter billederne ind i

en sammenhæng. Redaktørerne gør opmærksom på, at teksterne fungerer på tre må-

der i forhold til fotografierne, nemlig l. gennem beretning om arbejdsprocesserne at

udvide fotograñets skildring af det konkrete arbejde, 2. ved at berette om forhold, der

står i modsætning til fotografiets motiv og 3. gennem beretningen at isolere og for-

tolke detaljer i fotografiets motiv og dermed udvide dets perspektiv.
Specielt den anden type tekster er vigtige. Herom skriver Harrits og Schamberg, at.

»hermed skabes den afstand mellem fotografi og tekst, der bringer forundring over

det, der ved første øjekast ser selvfølgeligt ud«. Fredslund lægger i sit valg af motiv

hovedvægten på en optimistisk gengivelse af arbejdslivet, ikke på det hårde, fysiske
slid, på nedslidning osv. Det er stolte arbejdere, vi ser. Her kommer teksterne ind. I

første omgang er det billederne, der fanger, for Fredslund er en god fotograf, men

inde i bogen er det teksterne. Den eneste anke man har, når man er færdig med bogen,
er, at der er for få billeder og for lidt tekst, og man håber, at udgiverne følger det

påbegyndte arbejde op.

Inger Marie Kromann Hansen

Elise Andersen: Pelle Erobreren. En analyse med hovedvægtpå symbolbrug og kvinde-

billede, Arkona, Århus 1983, 174 5., kr. 130.-

Blandt Martin Andersen Nexøs værker er det stadigvæk »Pelle Erobreren« den litte-

raturvidenskabelige forskning beskæftiger sig mest med. Dette bekræftes også med

Elise Andersens nye bog. Bogen er udgivet med støtte af Statens Humanistiske

Forskningsråd. At »der trods den megen debat« om »Pelle Erobreren« endnu »består

en usikkerhed om, hvad værket rent faktisk udtrykker« skyldes efter E.Andersen »at

'Pelle Erobreren' hidtil ikke for alvor er blevet opfattet som en symbolsk roman, der

repræsenterer en symbolsk realisme« (s. 154/55). Det er hendes mål at indhente det

forsømte.

Efter en kort indledning fremlæggerhun i kapitlet »Metode« (s. 10-23) sit arbejds-
grundlag. I sin vurdering af Nexø går hun ud fra, at han i sine tidlige værker er påvir-
ket af symbolismen, og at han bibeholder dens idealistiske udtryksmådei »Pelle Ero-

breren« trods et nyt stofvalg og en ny realistisk metode, hvilket fører til »et skisma

mellem materialisme og idealisme i hele værket« (5.10). Verbalt bekender Elise An-

dersen sig til genspejlingsteorien og dermed til nødvendigheden af en historisk ana-

lyse, men faktisk indskrænker hun sig til en »nærlæsning«af værket »på dets egne

præmisser« og sigter mod »først og fremmest« at tolke »billeder og symboler i vær-
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ket« (s. 18). l-lun redegør i den forbindelse for sin opfattelse af det litterære værk som

»kunstnerisk billede« og som »kommunikativ enhed«, ligesom hun redegør for det

begrebsapparat - et hierarkisk opbygget symbolsystem - hun anvender i den »For-

Iøbsanalyse« der fylder størstedelen af bogen (5.24-155). Romanen beskrives under

tre temaer:

l. Erobrertemaet

2. Temaet omkring arbejdet og samfundet

3. Temaet omkring kvinden, kærligheden og familien

som igen deles op i generelle forløbsanalyser og analyser af nøglesymbolikken i de

fire romanbind. Ifølge E. Andersen er hovedsymbolerne stengården, skomagerværk-
stedet, arken - Nørrebro/ fabrikker 0.1., fængslet- gryet/kooperationen, mens natu-

ren/ jorden, havet, ilden og solen beskrives som nøglesymbolerne. Ved tolkningen af

de motiviske forløb - den naturlige godhed, drømmen om lykken, kraften o.s.v. - ar-

bejder hun med begreberne »hverdagskulturen« og »erobrerkulturen« som to ni-

veauer af »de arbejdendes kultur« (5.25). Elise Andersen fremhæver herunder den

indbyrdes sammenhæng mellem alle temaer, motiver og symboler.
I en kort anmeldelse er det desværre ikke muligt at komme nærmere ind på selve

symboltolkningen. Anmelderen ser værdien af bogen i Elise Andersens analyse af

Nexøs specifikke billedsprog og deri, at hun provokerer til en konstruktiv debat.

Analysen viser én gang til at en historisk retfærdig bedømmelse kun kan finde sted,
hvis man betragter værket som en kompleks enhed: forfatter - værk - læser. Uden tvivl

står solsymbolet centralt i hele Nexøs forfatterskab, men man kan stille spørgsmålet,
om det ikke i højere grad er arbejderbevægelsens traditioner (arbejdersange, faner,

o.s.v.), Nexø har fastholdt i sit forfatterskab end symbolismens. Og det er efter an-

melderens opfattelse også nødvendigt, først og fremmest at lede efter de folkelige tra-

ditioner i Nexøs symbolsprog og præcist at skelne mellem naturbillede, natursymbol
og naturmystik. På samme måde kræver tolkningen af Nexøs anvendelse af modsæt-

ningen land-by eller »natur-kultur-dialektikken« en socialhistorisk betragtnings-
måde.

I sin vurdering af den hidtidige Nexø-forskning (s. 154-164) erklærer Elise Ander-

sen sig enig med Børge Houmann i »at 'Pelle Erobreren' er et episk storværk« der

»står stærkt blandt sin tids litterære værker« på »trods af sine svagheder« (s. 161).
Hvori storheden består får man imidlertid ikke rigtig at vide. Derimod beskæftiger E.

Andersen sig meget med svaghederne, og det er jo forholdsvis let fra et »moderne«

dansk kvindesyn at få ram på Nexø. Elise Andersen har skrevet en interessant og

nyttig bog som sikkert vil indgå i diskussionen om »Pelle Erobreren«. Denne diskus-

sion er ikke afsluttet med hendes bog. Også ifremtiden vil der som hidtil stå »politi-
ske kampe« om romanen på grund af »bogens politiske indhold« og »forfatterens

politiske standpunkt« (s. 154).

Erika Kosmalla

Jane Cederqvist: Arbetare i strejk. Studier rörande arhetarnas politiska mobilisering
under industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909, Stockholmsmonografier ut-

givna av Stockholms kommun, nr. 41, Liber förlag, Stockholm 1980, 176 s., skr ca. 129.-

Ingemar Johansson: Strejken som vapen. Fackföreningar och strejker i Norrköping

1870-1910, Tidens forlag, Stockholm 1982, 451 s., skr ca. 150.-

Från forskningsprojektet vid Historiska institutionen i Stockholm om Industriarbe-

67



tarklassens uppkomst föreligger nu två avhandlingar som undersöker arbetarklas-

sens mobiliseringsprocess genom kampformen strejk i Stockholm resp. Norrköping
under perioden från omkring mitten på l800-talet till omkring storstrejken 1909.

Storstrejken ingår f.ö. i Johanssons arbete medan Cederqvist utelämnar den (likesâ

rösträttsstorstrejken 1902) »bl.a. av praktiska skäl« (s. 16). Båda avhandlingar prä-
glas av en kvantitativ karaktär och utmärks av en stark - i Johanssons fall mycket
imponerande - teoretisk medvetenhet. Åven anknytningen till internationell socialhi-

storisk forskning och teoribildning bör framhållas. De utpräglat lokala studierna får

därmed en generellt större räckvidd. Båda utgår från samma tredelad stratiñering av

arbetarkollektivet: hantverksarbetare, fabriksarbetare, oskolade arbetare eller grov-

arbetare. Dessa arbetarkategoriers skilda strejkaktivitet och strejkmönster analyse-
ras, vilket bl.a. nödvändiggör att författarna först sammanställer en egen tillförlitlig

strejkstatistik, och kopplas till de bestämmande strukturella, socio-ekonomiskt be-

tingade förhållandenax och förändringarna. I bägge avhandlingar spelar maktrela-

tionsteorin, bl.a. i anslutning till Walter Korpi (Arbetarklassen i välfárdskapitalis-

men, 1978), en roll. Hos Cederqvist egentligen bara såtillvida att hon allmänt utgår
ifrån att arbetarna med strejk som »makt- och påtryckningsmedel« (s. 16) i konfron-

tation med arbetsgivarna kämpar för »att förändra de ekonomiska och politiska för-
hållandena till sin förmån« (s. 10). De olika arbetarkategoriernas politiska mobilise-

ring har därvidlag olikartade förutsättningar och möjligheter som i sin tur är bero-

ende av arbetsgivarnas styrkeposition och motåtgärder inom givna produktionsför-
hållanden. Men detta år hos Cederqvist endast en av faktorerna som bidrar till för-

klaringen av skillnaderna i strejkbeteende och mobiliseringsgrad. De andra är tradi-

tionens betydelse, den industriella strukturen och Ställningeni produktionsprocessen
(se inlednings- och avslutningskapitlen). Johansson vill se och förklara hela mobilise-

ringsprocessen »utifrån ett maktrelationsperspektiv« där han »försöker precisera
fördelningen av maktresurser mellan arbetare och arbetsgivare« (s. 15). Maktresurs-

fördelningsteorin diskuteras utförligt i inledningskapitlet - en diskussion som sedan

föredömligt följs upp och preciseras i de övriga kapitlen - där även hans maktrela-

tionsmodell presenteras sammanfattningsvis i grafisk form (s. 17-19). Ställningen i

arbetsprocessen (arbetarnas utbytbarhet) är en viktig variabel i denna modell.

I sin presentation av strejkutvecklingen i Stockholm från 1860-talet framåt visar

Cederqvist en - med vissa ner- och uppgångar - tilltagande strejkaktivitet till strax

före sekelskiftet för att sedan falla brant neråt, en utveckling som samstämmer med

de ekonomiska och demograñska förändringarna och konjunkturförloppet. Ned-

gången efter 1900 tillskrivs arbetsgivarnas motmobilisering, men även centraliserin-

gen av förhandlingssystemet spelar en roll. Samma utveckling tycks kunna konstate-

ras från Norrköpings horisont (se t.ex. Johansson, s. 51ff.). Hos Cederqvist tycks in-

delningen i offensiva resp. defensiva strejker förmedla en motsvaranda bild: de

defensiva strejkerna ökar från 1890-talet och når högst under l900-talets första de-

cennium, även om antalet offensiva strejker fortfarande är högre. Som defensiva

strejker tolkas reaktioner på arbetsgivarnas åtgärder til försämringar eller förändrin-

gar, såsom lönesänkning, avskedanden, missnöje med förmän, ordningsregler. En

offensiv strejk syftar däremot till förbättringskrav, exempelvis löneförhöjningar,
kortare arbetstid eller vägran att arbeta tillsammans med strejkbrytare. I det sam-

manhanget testar Cederqvist även Peter N. Stearns tes om sambandet mellan arbe-

tarnas medvetenhetsgrad i mobiliseringen och strejkens offensiva resp. defensiva ka-

raktär. ökningen av de defensiva strejkerna är knappast ett uttryck för minskad

medvetenhet, det blir Cederqvists övertygande slutsats. Hela frågan: offensiv/defen-
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siv är också förknippad med den källkritiska bedömningen av ett i allmänhet magert,

sprött och tendensiöst material (huvudsakligen tidningsnotiser och protokollsnote-
ringar). Cederqvist nämner själv att »oftast framställdes flera krav i samma strejk«. I _

sådana fall har hon utgått från det »som bedömts som huvudkrav« (s. 48, även 147),
även det en vansklig sak. Såvitt jag kan se har hon annars inte gått in på det källkriti-

ska problemet. Det har däremot Johansson gjort (i avsnitten 2.1. och 2.2.). Ceder-

qvists fakultetsopponent, Klas Åmark,har också visat att en annan periodindelning
(Cederqvist utgår från sehematiska lovårsperioder) och en finare anknytning till

konjunktur- och framför allt prisutvecklingen ger andra bedömningsgrunder för be-

dömningen av offensiv resp. defensiv och förmedlar en lite annorlunda bild (se sv.

HT 1983, s. 334-343). Ett krav på löneförhöjning är inte samma sak vid sjunkande
resp. stigande reallöneläge. Användbarheten av termema defensiv och offensiv är

alltså begränsad, och därför har t.ex. också Johansson medvetet »valt att tona ned

denna aspekt« (s. 41). Johansson utgår från 3 strejktyper (avsnitten 2.3.- 2.5.). Typ 1

karakteriseras av att strejken är spontan, oplanerad och oorganiserad. Den liknar de

förindustriella protestaktionerna. Den är kort och sällan framgångsrik. Strejktyp 2

år mera avancerad. Den föregäs av förhandlingar och sätts medvetet in under gynn-

samma omständigheter för att få igenom de egna kraven. Den är välorganiserad och

fackföreningsledd, och den är ofta framgångsrik. Typ 3 kännetecknas av att »fackfö-

reningen eftersträvar kontroll över arbetsprocessen och/eller anställningsprocedu-
ren« (s. 57). Strejken sätts in utan förvarning men vid gynnsam tidpunkt, den är väl-

planerad och välorganiserad. Den är ofta framgångsrik. Johansson undersöker vilka

arbetarkategorier som använder sig av resp. strejktyp och kopplar detta till maktrela-

tionerna som en viktig förklaring'för valet av strejktyp samt övergången från den ena

till den andra formen, och det beskriver och diskuterar han utförligt. Det visar sig att

strejktyp 1 under hela undersökningsperioden var »fabriksarbetarnas mest använda

kampform, men att den var mer sällan förekommande inom hantverks- och grovar-

betarbranscherna« (s. 45). Textilarbetarnas - den i Norrköping dominerande fabriks-

arbetarkåren med huvudsakligen kvinnlig arbetskraft -

svagare organisering innebar

en svagare maktposition gentemot arbetsgivarna. Strejktyp 2 dominerade bland

hantverksarbetarna från 1890-talet efter övergången från typ 1 under föregående pe-

riod. Hantverksarbetarnas minskade strejkfrekvens och mindre framgång (ökning
av kompromisser) efter sekelskiftet kan tillskrivas arbetsgivarnas motmobilisering
(med lockouten) som vapen, vid sidan av förhandlingssystemets centralisering. Efter

1897 förekom strejktyp 2 även ifabriksindustrin men den fick »aldrig samma förank-

ring hos fabriksarbetarna« (s. 55), och utvecklingen stoppades upp av arbetsgivarnas
motåtgärder och ett centraliserat förhandlingssystem. Åven ett flertal av grovarbe-
tarstrejkerna under och efter 1890-talet följde strejktyps 2 mönster, och p.g.a. grovar-
betarnas starkare position gentemot arbetsgivarna var deras strejker mera fram-

gångsrika än fabriksarbetarnas. Strejktyp 3 förekom bland vissa grovarbetargrup-
per, framför allt bland hamnarbetarna som framgångsrikt lyckades att »skaffa sig en

unik maktställning« (s. 61) tills arbetsgivarnas motmobilisering efter 1907 förän-

drade maktrelationerna til] deras nackdel. I en omfångsrik empirisk del rekonstrue-

rar Johansson sedan med hjälp av maktrelationsmodellens variabler konkret den

fackliga mobiliseringen och organiseringen för de tre arbetarkategorierna(s. 63-302).
Det är en värdefull, faktaspäckad, systematiserad framställning om arbetarrörelsens

lokala utveckling i Norrköping. Det är dock lite svårt att avgöra om empirin tycks
»stämma« alltid gentemot de hypotetiska antagandena. Fakultetsopponenten, Per

Thullberg, hade vissa tvivel vilka jag bara vill hänvisa till (sv. HT 1983, s. 469-475).
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Hos Cederqvist saknas en sådan samlad rekonstruktion av utvecklingen i Stockholm

även om hon självfallet presenterar en hel del konkret stoff i det avseendet. En »Jo-

hanssonsk« framställning skulle nog vara befogad för Sveriges största industristad.

Trots de annorlunda angreppssätten och tolkningarna hos Cederqvist och J ohans-

son överensstämmer de vunna resultaten ganska väl vad de olika arbetarkategorier-
nas strejkbeteenden beträffar. Hantverksarbetarnas intog både i Stockholm och

Norrköping den ledande positionen i mobiliseringsprocessen och övergick tidigast
till mera avancerade strejkformer, i Stockholm redan på 1880-talet, i Norrköping på
l890-talet med en naturlig, strukturellt betingad fördröjning. Grovarbetarna över-

gick till strejktyp 2 (med Johanssons terminologi) under l890-talet både i Stockholm

och Norrköping, i Stockholm med ansatser till mera planerade former redan under

1880-talet. I bägge städer följde grovarbetama hantverksarbetamas framgångsrika

strejkmönster. En skillnad finns mellan städerna: iStockholm finns ingen motsvarig-
het till den mest avancerade strejktypen som Norrköpings hamnarbetare använde sig
av, vilket berodde på speciellt gynnsamma omständigheter ur maktrelationssyn-
punkt i Norrköpings hamn. Bland fabriksarbetama både i Stockholm och Norr-

köping dominerade strejktyp 1 (med Johanssons terminologi). I Stockholm skedde

dock under l890-talet en påtaglig mobilisering och en bestående övergång till mera

välorganiserade och välplanerade fackföreningsledda strejker efter sekelskiftet, en

utveckling som i Norrköping som tidigare nämnt avstannade, enligt Johansson pga.

den ensidiga kopplingen till den dominerande textilindustrin.

Med Cederqvists och Johanssons avhandlingar ur vilka några resultat här har pre-

senterats har de konkreta kunskapema om den tidiga arbetarrörelsens mobilisering
och organisering i Sverige och självfallet framför allt i Stockholm och Norrköping
ökat avsevärt. Man kan gott tala om grundläggandepionjärundersökningar för den

hittills knappast tillräckligt behandlade formeringsperioden i den svenska arbetarrö-

relsens historia. Genom anknytningen till och även testning av internationella forsk-

ningsresultat föreläggs också ett intressant jämförelsematerial i ett större samman-

hang. Framför allt öppnar Johanssons så konsekvent och systematiskt applicerade
maktrelationsmodell spännande perspektiv för nya forskningsinsatser. Den ingår

också som en konstituerande del i ett nytt forskningsprojekt vid Historiska institutio-

nen i Stockholm under ledning av Klas Åmark om Facklig politik och facklig makt

1910-1960 (se presentationen av projektet i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv

och bibliotek, nr. 24-25, 8. 96-99, samt uppsatserna av Åmark och Bo Persson i Arkiv

för studier i arbetarrörelsens historia, nr. 25-26, där f.ö. Ingemar Johansson presen-

terar resultaten av sin avhandling).

Martin Grass

F remdsprachige Literatur über die Dänische Arbeiterbewegung/ Foreign Language Li-

terature on the Danish Labour-Movement. Zusammengest. von/Comp. by Hans Rohr

Christoffersen, ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, København 1983, 29 s., Gratis

Danmark har befundet sig i udkanten af de store politiske begivenheder, som har

præget de sidste hundrede års historie, og følgelig har den danske arbejderbevægelse
ikke spillet den helt store rolle, ligesom den internationale opmærksomhed har været

begrænset. Dertil kommer, at sproget er en hindring for en større udbredelse udenfor

landets grænser, men trods disse begrænsninger har der på enkelte punkter været en
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del interesse for dansk arbejderbevægelse. Det gælder f.eks. den danske fagbevæ-

gelse, det arbejdsretslige system og det »velorganiserede«arbejdsmarked. Ligeledes
har enkelte emner i den nyeste historie haft udenlandske forskeres interesse. Men det

er også stort set det hele. Når det gælder de bredere fremstillinger om dansk arbejder-
bevægelse på fremmede sprog, er det danskere, som har måttet skrive dem.

Det er nogle af de oplysninger, som kan hentes ud af ABAs publikation om frem-

medsproget litteratur om dansk arbejderbevægelses historie. Bibliografien har sam-

let først og fremmest litteratur på engelsk og tysk. Den kan være en stor hjælp, hvis

man i en fart skal finde en relevant artikel på et af hovedsprogene, da den er overskue-

ligt opdelt i emner. Desuden kan bibliografien forhåbentlig styrke udlandets inter-

esse for danske forhold.

Bibliografien har to dele. Første del rummer 175 titler, omfattende bøger, pjecer
mm. samt artikler fra udvalgte tidsskrifter. Disse titler er fordelt med 61 tryk før 1968

og 114 fra tiden efter 1968. Det afspejler ganske godt den stigende interesse for arbej-
derbevægelsens historie i de seneste 10-15 år, men på den anden side viser fordelin-

gen, at der også har været produceret publikationer med udenlandsk sigte før 1968.

Bl.a. sørgede Socialdemokratiet i tiden op til 1. verdenskrig for nogle større frem-

medsprogede fremstillinger af dansk arbejderbevægelses historie. Bibliografiens an-

den del består afKarin Peitersens bibliografi over artikler i Kominterns officielle tids-

skrifter 1919-43 om dansk arbejderbevægelse. Det er et genoptryk fra »Meddelelser
om forskning i arbejderbevægelsens historie«, nr. 10. 1978.

Hvad angår selve bibliografien har jeg hæftet mig ved et par detaljer. Det virker

underligt at medtage en artikel af Drude Dahlerup (s. 12) for derefter at gøre op-

mærksom på, at forfatteren har taget afstand fra sin artikel p.gr.a. redaktionelle for-

kortelser og så anbefaler, at man i stedet læser denne artikel i protokollen fra Linzer

konferencen, Det må kunne løses på en anden måde i en udvalgt bibliografi, hvor de

to tekster står næsten lige ved siden af hinanden. Ligeledes virker det ejendommeligt
at medtage en publikation (af Iver Hornemann Møller, s. 16) fordi den har engelsk
sammendrag. Det er der så mange andre bøger, der også har. Skulle man udvælge
tekster p.gr.a. sammendragene, ville det være rimeligt at starte med de tyskeog engel-
ske sammendrag i Årbogfor arbejderbevægelsens historie.

Til sidst skal nævnes et problem, som bibliografiens forfatter tilsyneladende ikke

har været opmærksom på. Bibliografien bygger bl.a. på Dania Polyglotta, men der er

undervejs sket en ændring i Dania Polyglottas optagelseskriterier, idet beretninger og

regnskaber udgik i 1975 samtidig med at kriteriet for »mindre tryksager« blev stram-

met. Det kan bl.a. have ramt nogle af arbejderbevægelsens mindre tryksager og Da-

nia Polyglotta kan altså ikke være til megen hjælp på dette punkt efter 1975, men om

forfatteren har overvejet dette vides ikke.

Som nævnt er disse indvendinger kun småting, og man må håbe, at ABA vil fort-

sætte arbejdet, således at denne første bibliografi vil blive fulgt op af nye udgaver.

Steen Bille Larsen

Andrzej Glowacki/ Marek Baumgart/Janusz Faryé: Quellen zur Geschichte der deut-

schen Arbeiterbewegung in polnischen Staatsarchiven. Deutsche Bearbeitung und Vor-

wort von Walter Momper - Beihefte zur IWK 8 - Colloquium Verlag, Berlin 1983, XIX,
84 s., DM 34.-

Den tyske arbejderbevægelses arkiver i de vestpolske områder er stort set forsvundet
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pga. nazismens ødelæggelser og tvangsl1ytningen afden tyske befolkning efter 1945.

Men arbejderbevægelsen i nogle af disse områder var af stor betydning for den tyske
arbejderbevægelse, f.eks. i Schlesien, til en vis grad også Vestpreussen og Posen og i

byer som Stettin, Danzig og Königsberg. De arkivmaterialer, der endnu eksisterer, er

myndighedernes (f.eks. politiets) og de findes i de offentlige arkiver. Det er således

fortjenstfuldt, at denne registrant er udarbejdet og udgivet som særudgave af lWK,
der jo løbende har offentliggjort arkivregistraturer om tysk arbejderbevægelse(disse
er ved at blive udgivet hhv. bearbejdet til udgivelse).

1 to forbilledlig korte indledninger nævnes betydningen afområdet for arbejderbe-
vægelsen og henvises til den vigtigste litteratur (Walter Momper) og gøres rede for

registraturens opbygning med en introduktion til det polske arkivvæsen (Andrzej
Glowacki).

Tidsmæssigt dækker registraturen perioden fra 1860 til 1939 (registreringen er af-

sluttet i 1980) og geografisk dækkes de områder afdet nuværende Polen, som før 1918

hhv. 1945 var dele af Tyskland. Endvidere er inddraget områder, der havde betyde-
lige tyske mindretal især i arbejderbefolkningen, dvs. især Lodz. For mellemkrigsti-
den betyder det åbenbart, at samtlige akter vedr. det tyske mindretal er registreret,
idet der eksisterede et selvstændigt tysk socialdemokrati med Here aviser og ligeledes
tyske eller overvejende tyske fagorganisationcr. Det polske udenrigsministeriums ak-

ter - inklusive indberetningerne fra ambassader/konsulenter - indgår også.
Det største handicap er, at Det forenede polske arbejderpartis(PZPR) arkiver ikke

er medtaget i registraturen - det anføres, at arkivet indeholder omfangsrige samlinger
om den tyske arbejderbevægelse, b|.a. korrespondancen med det polske parti etc.

Hvert enkelt arkivs registrering indledes kort med relevante henvisninger. Det er

altsammen meget overskueligt opstillet, man kan hurtigt få et overblik over hvilke

emner, der kan findes materiale om (f.eks. om internationale eller om de tyske emi-

granter). Desværre fremgår det ikke, hvor omfangsrig den enkelte bestand er eller

hvad den egentlig indeholder. om f.eks. indberetningerne er ledsaget afdokumenter

etc. Alt i alt er det dog et udmærket hjælpemiddel.

Martin Andersen

Helga Grebing(udg): Lehrstücke in Solidarität. Briefe und Biographien deutscher So-

zialisten 1945-1949, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1983, 404 s., DM 48.-

I slutningen af 1948 skrev Gustav Roos, der for sit modstandsarbejde mod nazismen

havde siddet f1ere år i fængsel, om sin situation i efterkrigstidens Tyskland:»...jeg
overdriver ikke, når jeg siger, at fascisten af igår idag har mere magt og finder mere

ret end den forfulgte fra igår«(s. 273). Som mange medlemmer af SAP havde Roos

været aktiv i den antifascistiske modstand.

Men Roos er også en af de socialistiske antifascister, der gennem den foreliggende
bog så at sige er kommet ind i historien om Tysklands opgør med nazismen og dets liv

bagefter. Det skylder han et særligt solidaritetsarbejde, som det tyske emigrantægte-
par Lang lavede i årene 1945-1949. De sendte fra New York gavepakker til tidligere
socialister i Tyskland og bad dem til gengæld om at fortælle om deres situation - også
som socialister og antifascister - i det nye Tyskland.

Helga Grebing har i den foreliggende bog udvalgt 128 af ialt 600 breve, som 78

socialister skrev tilbage til Lang-ægteparret. De er så godt som alle boende i de vest-
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lige zoner, idet hun ikke har fået lov til at aftrykke breve fra socialister bosat i det

nuværende DDR. Med bogen har Grebing udgivet en i mange henseender ret enestå-

ende, men ogsågribende kildesamling om Tyskland efter 1945, om politik og hverdag
i det mange af socialisterne håbede skulle blive et nyt Tyskland. Men den er også
enestående derved, at der er tale om breve fra mere anonyme, men politisk bevidste

og oftest fortsat aktive socialister, der efter 1945 vendte tilbage til et alt andet lige
normalt liv efter at de var kommet frem fra lang tid i fængsler,KZ-lejre, undergrund,
tvungen krigstjeneste og eksil.

Disse breve er kilder til meget i efterkrigstidens Tyskland, de er fængslende beret-

ninger om stort og småt i dagligdagen i Tyskland. De fortæller f.eks. om de store

problemer i hverdagen med at skaffe fødevarer og andre nødvendige ting. Men de

fortæller også om, hvordan fortiden stadig satte begrænsninger for socialister: feks.

fortæller den omtalte Roos, hvorledes han ved et valg i 1947 blev nægtet valgret med

den begrundelse, at han af Volksgericht i nazitiden var blevet idømt 8 års tugthus (for
modstandsarbejde) og frakendt æren!(s. 268).

For mig at se er mange af brevene først og fremmest kilder til socialismens betingel-
ser i Tyskland efter 1945. De fortæller om, hvorfor det efter 1945 ikke kom til nogen

nyorientering i Tyskland, hvorfor socialismen måtte forblive et håb. Trods hverda-

gen og besættelsesmagternes politik havde de dog stadig troen: således skrev Stefie

Restle fra SPD 1948 trods alt om troen på »at det er muligt at ændre verden fra

grunden, ikke idag, ikke i morgen, men måske i næste århundrede...«(s. 255).
Men der skulle meget til at holde håbet om en socialistisk nyorientering oppe, først

og fremmest fordi besættelsesmagterne hindrede enhver nyorientering. Vestmag-
terne ønskede ikke nogen socialistisk udvikling, og den sovjetiske besættelsesmagts
og SED's politik i den sovjetiske zone diskrediterede socialismen så grundigt, at dens

modstandere ikke kunne have gjort det bedre. Det blev fremholdt af Berta S chöttle-

Thalheimer, søster til den tidligere KPO-leder August Thalheimer, i l948:»Vejen er

svær, især fordi Øst (dvs. den sovjetiske besættelsesmagt) diskrediterer den bedste sag

og idag ikke er forbillede, men derimod viser, hvorledes det ikke skal gøres«(s. 266).
Brevene tydeliggør også i hvilken grad udviklingen i den sovjetiske zone udgjorde

en politisk belastning og et troværdighedsmæssigtproblem for de socialister, der efter

1945 stadig troede på og arbejdede for socialisme i Tyskland. De viser, hvad der alt

for let og alt for ofte glemmes, nemlig at der i årene efter 1945 var en meget vital og
relevant socialistisk kritik af stalinismen, der ikke bare kan nedgøres som antikom-
munisme.

Det er en nyttig bog, Grebing og hendes medarbejdere har udgivet. De har forsynet
brevene med kommentarer og udfærdiget korte biografier over de oftest mindre
kendte socialister, der har været aktive i SPD, SAP, KPD og KPO. De er breve skre-
vet af socialister, de er også lærestykker i det Grebing med rette kalder solidaritet.

Også deri ligger deres politiske relevans.

Karl Christian Lammers

Adolf Hasenöhrl: Kampf, Widerstand, Verfolgung der sudetendeutschen Sozialdemo-

kraten. Dokumentation der deutschen Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei im

Kampf gegen Henlein und Hitler, Seliger-Gemeinde, Stuttgart 1983, 649 5.

Den foreliggende dokumentation er naturligvis først og fremmest et bidrag til det
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sudetertyske socialdemokratis (DSAP) historie. Men derudover også til det tyske so-

cialdemokratis kamp mod fascismen. Som bekendt var Prag det første »hovedkvar-

ter« for den tyske emigration efter 1933 -

og sidenhen for den østrigske efter 1934. Det

var forsåvidt naturligt, som DSAP kunne og ville understøtte de socialdemokratiske

emigranter.
De sudetertyske områder var i tiden før 1914 det industrielt mest udviklede område

i Østrig-Ungarn. Arbejderbevægelsen var derfor også meget stærk i området, men

svækkedes i mellemkrigstiden fordi den tjekkiske regering eksporterede den tjekkiske
arbejdsløshed til de tyske områder. Efter 1933 lykkedes det derfor nazisterne at vinde

et flertal af den tyske befolkning for sig. DSAP og de tyske kommunister ydede en

aktiv modstand mod denne udvikling, men kunne ikke ændre grundlaget, den skæve

socioøkonomiske balance, og dermed havde demokratiet i Tjekkoslovakiet tabt:

1938-39 blev områderne med vestmagternes billigelse erobret af Hitler-Tyskland.
Men indtil da havde DSAP understøttet det emigrerede SPD med indsamlede

penge, med andre hjælpemidler(f.eks. trykkerier) og det dokumenteres her. Samtidig
førte DSAP en heftig kamp mod den voksende fascisme, men slaget var næsten på
forhånd tabt, i efteråret 1938 var det endeligt forbi. Men efter at den første terrorbøl-

ge var overstået - og tusindvis af partiets tilhængere var flygtet eller endti koncentra-

tionslejre - begyndte en modstandsbevægelse at blive organiseret. For sent lærte her

tyske og tjekkiske socialdemokrater og kommunister at samarbejde, og historisk fik

det ingen betydning, uden persons anseelse blev den tyske befolkning fordrevet i

1945-46.

En af modstandsgrupperne blev forøvrigt sprængt, da Gestapo efter den 9. april tik

udleveret en tysk emigrant, Fritz Schreiter, fra det svenske politi. Schreiter var emi-

greret til Sverige, var blevet udvist og fik så opholdstilladelse i Danmark. Da han

boede i Helsingør, lykkedes det ham at komme til Sverige med en af de sidste færger.

Men da han havde været udvist, blev han udleveret igen - han blev henrettet, konen og

sønnen døde også, efter at de var blevet sendt tilbage til Tyskland. Hos Schreiter

fandt man bl.a. korrespondance med sudetertyske modstandskæmpere (s. 530).
Denne udgivelse dokumenterer i rigt mål en socialdemokratisk bevægelses aktive

legale og illegale kamp mod fascismen. Kampen havde ingen spektakulære højde›

punkter, ikke desto mindre viser den med al ønskelig tydelighed, at det var arbejder-

klassen, der var den næsten eneste bastion i kampen mod nazismen, og
- som forhol-

dene nu engang var - i kampen for bevarelsen af det parlamentariske demokrati. Par-

tiet fjernede sig derved på væsentlige punkter fra arbejderbevægelsens oprindelige

målsætning, men det er en anden historie. Bogen her er ingen analyse, men har tilveje-

bragt materiale, der er væsentlig ved vurderingen af den mellemeuropæiske arbejder-

bevægelses udvikling.

Gerd Callesen

International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933-1945, Vol. 11

The Arts, Sciences, and Literature, XCIV, 1316 s., DM 448.-

Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, Band III Ge-

samtregister, XX, 281 s., DM 198.-, K.G. Saur Verlag, München1983

Mens bind 1 i dette biografiske leksikon blev udgivet på tysk (se Arbejderhistorie 18 s.

87 f), er bind to med forandret titel udkommet på engelsk, og bind 3 er tosproget.
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Hvorfor navneskiftet er foretaget, får stå hen i det uvisse, Herbert A. Strauss, som er

den hovedansvarlige for bind 2. forklarer det i det mindste ikke. Imidlertid dækker

bindene samme område: Tyskland og Østrig-Ungarn før l9l4 men kun den tysk-
sprogede befolkning i dette område. Der lægges endda afgørende vægt på, at de bio-

graferede personer havde tysk som første sprog (s. LXXXVIl).
l bind ll findes ca. 4700 biografier, derudover nogle indledninger og introduktio-

.

ner med det formål at give nogle almene oplysninger. Der emigrerede/flygtede ca.

500.000 mennesker fra de tre stater Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet, deraf var

ca. 30.000 politiske emigranter, de sidste 470.000 var »jøder«, som defineret af nazis-

terne. Ofte var det ateister, fri-religiøse, protestanter, katolikker og andre uden

nogen tilknytning til den mosaiske tro. Andre havde måske en »jødisk bedstemor«,
eller var gift med en, der havde en »jødisk bedstemor«; i det mindste folk,der ikke på

grundlag af tro, udseende, navn, politisk adfærd, sprog osv. adskilte sig fra deres na-

boer. De tyske jøder var i meget høj grad integreret ideres samfund. Den antisemitis-

me, der fandtes i det tyske borgerskab, var ikke anderledes end i andre landes borger-
lige lag (og man må her formentlig skelne mellem protestantiske og katolske lande).
Men antisemitismen kunne bruges i bestemte situationer - især mod den politiske
venstrefløj - dog uden at det havde de implikationer, det senere skulle få; det kom

heller ikke efter 1933 til progromer, al antisemitisk hets måtte organiseres, de brede

masser var passive i den henseende (s. XV).
l mange tilfælde fører det ikke til noget at skelne mellem emigration af politiske

eller »racemæssige« grunde: mange politiske emigranter var jøder, mange jøder var

politiske modstandere af nazismen, af hvilken af de to grunde flygtede de mon?

Strauss berører problemet, når han nævner, at 800.000 tyskere var i koncentrations-

lejr (s. XI), om de 134.000 deporterede jøder var en del af dem (eller zigeunerne, de

homoseksuelle, religiøse sekterere, kriminelle som også indespærredes i koncentra-

tionslejrene) fremgår dog ikke. Afde ca. 525.000 tyskejøder blev altså l34.000 depor-
teret, dvs. myrdet, 278.500 kunne emigrere, 72.000 døde en naturlig død og ca. 20-

25.000 overlevede, de sidste 20.000 er forsvundet ud af statistikken (s. XV) - muligvis
kan de forklares med de andetsteds nævnte ca. l7.000 polske jøder, som udvistes i

1938. l Østrig var forholdet mellem myrdede, emigrerede, døde og overlevende om-

trent det samme, i l938 var der ca. 220.000 jøder i Østrig.
I forskellige tabeller forsøger Strauss at følge de ca. 428.000 tyske og østrigske jø-

ders veje i emigrationen; til Palæstina kom der (inklusive jøder fra Tjekkoslovakiet)
ialt ca. 75.500, det var 1⁄3 afindvandringen til Palæstina 1933-1941. Det betydeligste
emigrationsland var USA med ca. 132.000 tyske emigranter, også Argentina og Bra-

silien optog mange. Til England kom der især mange østrigske jøder.
Werner Röder har et bidrag om den politiskeemigration og dens betydning også i

efterkrigstiden, det viser sig bl.a. at relativt mange tik fremtrædende politiske posteri
efterkrigstidens Tysklande og Østrig, i DDR især på regerings- og parlamentsplan, i

Østrig især i parti- og fagbevægelsesbestyrelser (s. XXXIX). Horst Möller skriver om

kunstnernes og de humanistiske videnskabsfolks exil og tilbagekomst. Det er en ret

overfladisk artikel, der på enkelte steder trods alt får sagt noget relevant. Strauss be-

skriver nogle af de problemer, de akademiske emigranter stødte på efter flugten (s.
LXVII ff') og begynder at analysere de mange data, der er indsamlet idet biografiske
materiale til bind 2 (udover de ca. 8.700 biografier i de to bind er der indsamlet mate-

riale om yderligere 16.000 personer). Det er i denne bearbejdning - som kan udbygges
meget - at noget af det interessante ligger gemt. Foreløbig har Strauss udarbejdet 17

skemaer, der giver nogle fingerpeg.
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Foreløbig ligger den største begydning dog i selve biografierne, og det bliver mere

end tydeligt, at det der foregik også kan beskrives som et »brain drain« på ufrivillig
basis af gigantisk omfang. Ganske vist kom en del af emigranterne tilbage, andre fik

mulighed for at øve indflydelse via f.eks. gæsteprofessorater, oversættelser osv., men

trods alt har emigrationen betydet et umådeligt tab for tysksproget kultur og viden-

skab - alt andet ufortalt.

Hver biografi består af tre afsnit: 1) de biografiske data for personen inklusive de

pårørendes, 2) personens udvikling før og efter emigrationen -

og dette afsnits længde
varierer meget fra et par linier til f.eks. Albert Einsteins 6 spalter, og 3) en udvalgt
bibliografi og kildehenvisninger. Beklageligvis mangler en dato for de enkelte biogra-
fiers afslutning, en del emigranters karriere er endnu ikke afsluttet, f.eks. havde det

været relevant for Isi Foighels biografi - specielt da der i bind 3 bl.a. findes registre
over regerings- og parlamentsmedlemmer.

Biografierne virker tilforladelige, enkelte - som f.eks. Hermynia zur Mühlen -

kunne der have været gjort mere ud af og andre er forkerte, som f.eks. Heinz Langer-
hans, biografi før emigrationen. Opdelingen i de to bind : politik, økonomi osv. i bd.

1, kunst, videnskab og litteratur i bd. 2 virker ofte vilkårlig; maleren og grafikeren
Alfons Heising skal findes i bd. 1, fordi han var kommunist, maleren Carl Heiden-

reich findes i bind 2 - åbenbart er det ikke kendt, at han også var kommunist. Men det

er mindre væsentligt på baggrund af det, man iøvrigt får at vide.

Bd. 3 er registerbindet. Det er sjældent, at et registerbind virker spændende - det er

tilfældet her. Foruden et navne- og pseudonymregister inklusive dæknavne og navne-

skift, er vandringsbevægelser fortegnet, dvs. man kan slå op under f.eks. Danmark og

se, hvem der har været her før og efter 1945, dvs. om vedkommende har opholdt sig
her i en kortere periode eller har taget varig bopæl her. Der er endvidere erhvervsregi-

ster, et meget omfattende organisationsregister, fortegnelser over regerings- og parla-
mentsmedlemmer i de forskellige lande og Nobelpristagere (der er over 50 - apropos

brain drain). Alle er registreret i alle relevante registre, f.eks. kan Willy Brandt findes

en 10 - 15 steder i bindet.

Hele værket er et virkelig godt hjælpemiddel, det kan spare én for mange timers

forgæves søgen. Og det kan bruges i mange sammenhænge, ikke kun i forbindelse

med undersøgelser om de tysksprogede emigranter.

Martin Andersen

Keld Dalsgaard Larsen: Arbejderkooperationens historie - set fra Silkeborg. AOF's for-

lag, København 1983, 188 5., kr. 98,00

Arbejderkooperationen udgør en ret så uanselig gren i arbejderbevægelsens virke.

Det gælder ikke kun i økonomisk og politisk henseende, men i ligeså højgrad mht.

historieskrivningen. Det er derfor meget prisværdigt, at Det Kooperative Fællesråd i

Silkeborg har taget initiativ til at få klarlagt hele arbejderkooperationens udvikling i

byen. Tilmed har man fået en faghistoriker til at udføre opgaven. Egentlig havde Fæl-

lesrådet ønsket et jubilæumsskrift i anledning af 40-års dagen i 1982, men materialet

voksede, så målet i stedet skulle være en bog, der både behandlede den lokale koope-
rations udvikling og sammenholdt den med udviklingen på landsplan.

Keld Dalsgaard Larsen indleder de første 23 sider med en gennemgang af arbejder-
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kooperationens idégrundlag og udvikling på landsplan. Der kommer ikke noget nyt
frem, men vi får dog en rimelig præsentation.

Hovedafsnittet er naturligt nok skildringen af Silkeborg-kooperationen og her har

forfatteren fomuftigvis valgt et kronologisk princip med inddeling i afgrænsede pe-
rioder.

Den første periode spænder frem til 2. verdenskrig. Bortset fra den hurtigt hensyg-
nende Papirarbejdernes brugsforening fra 1868 kom der først gang i etableringen af

kooperative virksomheder efter århundredskiftet. Fællesorganisationen var da den

ledende kraft og stod bag både brugsforening (1900), fællesbageri (1908), mælkefor-

syning ( 1923) ca Fælles for disse og senere foretagender var, at det var forbrugermo-
tivet, der var det afgørende bag oprettelsen og ikke ønsket om at skabe arbejds-
pladser. Arbejderkooperationen søgte at ligge iden pæne ende mht. lønninger og vel-

færdsordninger; men leveringen af gode og billige produkter var det primære formål,

ligesom den korrektive funktion som prisregulerende faktor i byen spillede en vigtig
rolle.

Den korrektive funktion var også i højsædet under den næste periode, 1940'erne.
Der blev da oprettet et imponerende antal nye arbejderkooperativer. Igangsætter var

dannelsen af Arbejdernes Andels Boligforening (1940) og Arbejdernes Byggefore-
ning (1941), idet disse skabte '

arbejdsmuligheder for kooperativer inden for gart- ,

nerne, malerne, murerne, tømrerne, arbejdsmændene, blikkenslagerne og elektri-

kerne. Desuden dannedes eget kooperativt arkitektkontor (DAI) og som en overbyg-
ning på det hele Det Kooperative Fællesråd, der nu overtog den rolle,
Fællesorganisationen tidligere havde spillet. For de fleste af virksomhederne var de

første år præget af mange vanskeligheder. Der var mangel på kapital og bestyrelser
og ansatte ledere havde ofte ikke den fornødne ekspertise. Arbejderkooperationen
klarede sig alligevel igennem pga. et stærkt lokalt sammenhold, som mere konkret

udmøntede sig i, at især arbejdernes eget mejeri, Stassano, spyttede penge i de øvrige
kooperativer. Et lokalt oprettet kooperativt finansieringsselskab virkede i samme

retning.
1950'erne var præget af en noget mere rolig udvikling uden dannelse af nye virk-

somheder, men fra slutningen af årtiet begyndte det at gå hurtigt igen, og for Murer-
nes Andelsforretning endog meget hurtigt. Det resulterede i 1964 i dannelsen af JME

- Silkeborg, der oprettede underafdelinger i en lang række større provinsbyer. J ME -

Silkeborg blev ekspert i beton- og montagebyggeri og fik mange meget store opgaver.
Det var i den periode, Silkeborg markerede sig som arbejderkooperationens højborg
i Danmark. Men mastodonten JME var en kolos på lerfødder, og i 1972 krakkede
den med et brag, der trak andre af de lokale kooperativer med sig. Årsagernevar de

typiske for arbejderkooperationen, en alt for lille egenkapital og en for svag direktion

og en bestyrelse domineret af den gamle garde. Det var et voldsomt slag for

Silkeborg-kooperationen; men udgivelsen af denne bog er dog et tegn på, at man har

slikket sårene og er ved at genvinde troen på idéen og egne evner.

En kritik af bogen må først og fremmest gå på, at Silkeborg-kooperationen hviler

alt for meget i sig selv. Der er kun få udblik til udviklingen på landsplan, og det havde

her været en fordel at indarbejde det indledende kapitel i de enkelte tidsafsnit. Hvad

værre er, er at vi ikke fornemmer den lokale kooperation som en del af byen. Det

lykkes på 150 dobbeltspaltede sider at undgå at skrive noget som helst om Silkeborgs
økonomiske, erhvervsstrukturelle og politiske udvikling. Det kunne dog nok være, at

et og andet her havde betydning for kooperationen. Af og til brænder man også efter

at få svar på nogle oplagte hvorfor'er. En højere grad af analyse frem for beskrivelse
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kunne have bragt bogen et stykke længere over festskriftlitteraturen. Dette sagt lidt i

ærgrelse, fordi forfatteren faktisk har haft fat i et meget omfattende materiale. Man

kan også ærgre sig lidt over, at det tidspres, forfatteren har været underlagt, har givet

sig visse udslag i bogen, f .eks. i form af forskellige principper for gengivelse af citater

og nogle dumme småfejl.
Når bogen alligevel kan anbefales til kooperationsinteresserede, skyldes det, at den

med lokalt udgangspunkt giver gode eksempler på arbejderkooperationens generelle

problemer, såsom forholdet til fagforeningerne, til de ansatte, til det private erhvervs-

liv og skildrer forholdet mellem idé og økonomiske krav og mellem forbrugerhensyn

og medarbejderhensyn. Desuden er bogen letlæst, og så er den ovenikøbet billig.

Flemming Just

Henrik Liebetrau: Dansk socialpolitik 1974-1982. En analyse af den socialpolitiske ud-

vikling i relation til den nyliberale »markedsvejsstrategi«og den korporative »socialkon-

traktstrategi«, Socialistiske Økonomers forlag, skriftserien nr 8, København 1983, 240

5., kr. 125.-

Bogen indledes med en oversigt over de væsentligsteøkonomiske-politiske strategier
til overvindelse af den nuværende økonomiske krise og disse strategiers implikatio-
ner for socialpolitikken. Der er på den ene side tale om »socialkontraktstrategien«,

der er en videreudvikling af den traditionelle keynesianske teori og strategi. Strate-

gien har hovedsagelig været fremført af de vesteuropæiske fagforbund. Grundele-

menterne er for det første, at den fuldkomne konkurrence bl.a. i kraft af de multina-

tionale selskabers dominans ikke længere eksisterer. Derfor - hævdes det - har det

ingen effekt at mindske efterspørgslen i et forsøg på at bremse inflationen. For det

andet lægger strategien vægt på, at de økonomiske beslutningsprocesser må demo-

kratiseres, og at der herunder må skabes enighed i samfundet om indkomstfordelin-

gen for at skabe konsensus om den samlede økonomiske politik. Derfor lægger stra-

tegien ikke op til en dæmpning af velfærdsstatens socialpolitiske aktivitet, men tvært-

imod implicerer den en udbygning baseret på et solidarisk princip. Socialpolitikken

bliver m.a.o. et bindeled, der skal hindre konflikter, når den økonomiske politik, ind-

komstpolitikken m.v. skal fastlægges f.eks. gennem trepartsforhandlinger.
Heroverfor står markedsvejsstrategien, der lægger vægt på økonomiens selvregule-

rende mekanismer med accept af arbejdsløshed og store indkomstforskelle. Strate-

gien er bl.a. kommet stadigt mere rendyrket til udtryk i OECD's økonomiske anvis-

ninger siden 1975. Statsindgreb i økonomien og den offentlige sektors vækst og stør-

relse ses som væsentlige årsager til krisen og skal derfor nedbrydes for at kunne skabe

en tilpasning til de nye økonomiske strukturer. Skatterne skal ned og det samme skal

understøttelsen og socialpolitiske ydelser, så den enkelte får større lyst til at arbejde

(for en lavere løn l). Privatisering af velfærdsstaten er sagen. Indkomstfordelingen
skal fastsættes af markedsmekanismeme. Folk må lære at klare sig selv.

Den efterfølgende analyse af den socialpolitiske lovgivning fra 1974 til 1982 søger

at belyse, i hvilken udstrækning udviklingen har ligget i forlængelse af den ene eller

anden af de to strategier. Der ses på konsekvenserne af udviklingen for modtagerne

af sociale ydelser og begrundelserne for ændringerne analyseres i relation hertil. Der

er tale om en meget detaljeret beskrivelse og analyse af den socialpolitiske udviklingi
de otte år. Desuden analyseres det, hvilke konsekvenser reguleringen af de sociale
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ydelser har haft siden 1974. Liebetrau viser uhyggeligt klart, at realværdien af de so-

ciale ydelser for de allerflestes vedkommende er blevet reduceret kraftigt i perioden.
Bistandslovens ikrafttræden fra 1976 har ikke lappet på disse tendenser. Tværtimod

har denne lov i praksis gjort det en endnu mere utilstrækkelig, umyndiggørende og

undertrykkende affære at modtage sociale ydelser.
Konklusionen på analysen er - ikke overraskende - at den socialpolitiske udvikling

har været domineret af markedsvejsstrategien. Dog ikke 100 % og forfatteren sørger

for at få nuancerne med. Der har siden 1974 været tale om kraftige nedskæringer og
tendens til større brugerbetaling fortrinsvis rettet mod de grupper, der ikke umiddel-

bart kan forventes at komme til at tage del i produktionen. Imødekommelsen af so-

ciale behov er i stigende grad blevet nedprioriteret til fordel for en tilpasning til den

markedsmæssigt fastsatte indkomstfordeling. Børnefamilier, pensionister, handi-

cappede, arbejdsløse, m.v. må i større udstrækning klare sig selv. Dog var der i kri-

sens første år (indtil 1978) tendenser til, at de arbejdsløses reproduktion blev sikret,
fordi man i disse år gik ud fra, at der hurtigt ville blive brug for dem igen. Siden 1978

er det langsomt, men sikkert blevet betydeligt sværere at være arbejdsløs. Stadig flere
er blevet søgt marginaliseret. Kun afslutningsvis kommer Liebetrau ind på'arbejder-
klassens relationer til den dominerende strategi i den økonomiske og sociale politik -

og holder sig her på et meget generelt plan. Bogen intenderer da heller ikke at præsen-
tere en decideret politisk analyse, men søger primært at analysere den socialpolitiske
udvikling i relation til de bagvedliggende strategier.

Socialpolitikken er altid af betydning for arbejderbevægelsen og arbejderklassen.
Selv om denne dimension ikke er konkret behandlet i bogen, er den alligevel nyttig
for folk, der beskæftiger sig med den nyeste tids arbejderhistorie, idet den giver en

nyttig baggrundsviden til levevilkårenes udvikling i den behandlede periode.

Lars Stige!

Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923 - 1931, Pax, Oslo 1983, 300

s., nkr. 165.-

Lorenz' nye afhandling er en udvidelse af nogle kapitler fra hans »NorwegischeAr-

beiterbewegung und Kommunistische Internationale 1919 - l930«. Udvidelseme for-

årsagedes af nyt kildemateriale, bl.a. protokoller fra interne møderi NKP's sentral-

styre osv. Endvidere har han lavet nogle interviews og brugt partiets aviser meget
intensivere. Det har ført til nye og mere differentierede udsagn om partiets udvikling.

Lorenz skriver bevidst organisationshistorie, »fordi han mener å kunne finne hi-
storien om kampen for sosialismen hos de politisk og faglig organiserte arbeidere« (s.
11). Hans formål er politisk: »nemligå imøtegå en del av mytene om NKP« (s. 14).
Han undervurderer ikke kommunisternes indsats på forskellige områder, men hæv-

der at partiet i en lang række tilfælde ikke har magtet de opgaver, det selv havde stillet

sig, og at partiet ejheller i flere tilfælde var på højde med udviklingen.
»Det er ingen sak å få partiet lite« består af to hovedkapitler: første del er en krono-

logisk analyse af NKP's politiske udvikling fra oprettelsen i 1923 til Stortingsvalget i

1930, som tydeliggjorde partiets nedgang fra en betydningsfuld faktor til praktisk
ubetydelighed. Analysen behandler i det væsentlige diskussionerne, kampene i par-
tiet på centralt plan. Men de lokale særudviklinger bliver inddraget i fremstillingen,
hvor de er betydningsfulde for den overordnede udvikling hhv. hvor de lokale for-
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hold viser, at partiet ikke var uden indflydelse under bestemte forhold, ja faktisk

kunne slå igennem med sin politik.
I anden del undersøger Lorenz partiets organisation i teori og praksis: bedriftscel-

lepolitikken (som mislykkedes), kvindepolitikken (som i international sammenlig-

ning var fremgangsrig og kunne gennemtrumfes også mod Kominterns retningslin-

jer), partipressens udvikling, skolingsarbejde og agitation. Sidste kapitel behandler

partimedlemmernes sociologiske sammensætning. Som tillæg findes bl.a. 51 korte

biografier over ledende partimedlemmer.
DNA's splittelse blev gennemført på et ret uklart grundlag, hævder Lorenz: Også

DNA opfattede sig efter bruddet med Komintern som et revolutionært parti -til ven-

stre for NKP -

og gik først i slutningen af 1930'erne ind i Socialistisk Arbejder Inter-

nationale, længe efter at NKP kunne true det. NKP derimod fik mange medlemmer,

der kun var »kommunister« pga. deres sympati for Sovjetunionen. Begge partier
havde altså en indbygget tendens til splittelse.

DNA var ganske vist det største af de to partier, især pga. dets altovervejende

styrke i Oslo. Men NKP havde en betydelig indflydelse blandt industriarbejderne:

partiet havde formandsposten i flere vigtige fagforbund, dominerede i adskillige væ-

sentlige fællesorganisationer (feks. Bergen), havde en del lokale dagblade og også

kommunalpolitisk indflydelse. Udgangspunktet var altså ikke dårligt.

Men NKP bestod i virkeligheden af tre fraktioner, som opløstes og dannedes om-

kring forskellige spørgsmål. I denne sammenhæng spillede regionale modsætninger
en ikke ubetydelig rolle. Kominterns indblanding i de norske forhold var ikke præget

af stor indsigt, dens forslag til det norske partis politik var fuld af modsætninger -

delvis forårsaget af Kominterns egen udvikling -

og viste ringe forståelse for mulighe-
derne i Norge. NKP kunne åbenbart ikke - også pga. partiets lave teoretiske niveau -

tilpasse Kominterns almene vurderinger til den norske virkelighed. Partiet overtog

således socialfascisme-teorien og RFC-politikken uden at kunne forklare medlem-

merne på hvilket grundlag disse teser beroede. Det må også have være specielt sværti

Norge. »Bolsjeviseringen«øgede medlemmernes passivitet og isolerede partiet mere

end andre kommunistiske partier (f.eks. det danske). Selvom enhedsønsket var

stærkt i arbejderklassen, splittede partiet de hidtidige l. - maj - demonstrationer og

lignende fællesforetagender. Det forstærkede isolationen.

I løbet af få år opløstes NKP's stærke position i den norske arbejderbeVægelse.

Fraktionskampene i partiet var en vigtig årsag i denne sammenhæng;partiets politik

blev modsætningsfyldt, underkastet kursændringer - delvis efter »ordre fra Moskva«

- kort sagt partiet blev utroværdigt. Væsentligt var også fejlvurderingen af DNA; det

blev ikke forstået, at det var et socialdemokratisk parti af særlig type. DNA kunne

pga. NKP's fejlslagne politik overvinde sine interne modsætninger og få tilslutning af

efterhånden det overvejende flertal af den norske arbejderklasse.
Lorenz fremhæver, at det lykkedes for forskellige lokalorganisationer at gennem-

føre en politik, der tog hensyn til den lokale virkelighed, og lokalpartiet kunne derfor

få gennemslagskraft og betydning. Kommunismen kunne således »overvintre« for-

skellige steder i Norge. Men disse lokalsamfund er endnu ikke blevet undersøgt til-

strækkeligt - Lorenz mener, at der her er en væsentlig opgave for den videre forsk-

ning. Denne opgave kan nu løses meget lettere, fordidet efter Lorenz' afhandling er

muligt at samordne de lokale udviklinger med den nationale.

Martin Andersen
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Wolfgang Lubitz (ed.): Trotsky Bibliography. List of separately published titles, perio-
dical articles and titles in collections treating L.D. Trotsky and Trotskyism/Bibliogra-
phie selbständiger und unselbständigerSchriften über L.D. Trockij und den Trotzkis-

mus, K.G. Saur, München 1982, 4585., DM 120.-

›Leo Trotzki var en ganske produktiv forfatter med journalistisk talent, som politiker
og organisator kunne han i en kort periode - fra ca. 1918 til 1924 - spille en ikke uvæ-

sentlig rolle, men udover dette tidsrum var han uden faktisk betydning; som teoreti-

ker havde han intet nyt at sige, men formulerede almene marxistiske erkendelser så de

fremstod som originale bidrag. Til trods for dette fik han en historisk betydning og

det meget flimrende begreb »trotzkisme« har været anvendt som politisk slagord til at

karakterisere vidt forskellige organisationer og personer. Det har derfor mistet et

egentligt indhold, men bruges alligevel fortsat. Det demonstreres tydeligt idenne bi-

bliograñ på ialt 3.227 numre. Den omfatter især litteratur på russisk, engelsk, tysk og

fransk, derudover er italiensk, spansk og 10 andre europæiske sprog - deriblandt

dansk - registreret med henblik på litteratur om Trotsky. Lubitz understreger, at bi-

bliograflen ikke er fuldstændig og redegør omhyggeligt i forordet for sine udvælgel-
seskriterier. Stort set virker hans arbejde pålideligt, men han kunne have brugt yderli-
gere hjælpemidler f.eks. Kautsky-bibliografien af Werner Blumenberg: han har såle-

des overset, at dennes »Kommunisme og terrorisme« også findes på dansk. Men det

må anses for en mindre fejl, idet bogen er registreret på forskellige sprog.

Bibliograñen er alfabetisk opbygget og har derudover et emne- og personregister,
et kilderegister, der bl.a. nævner de benyttede tidsskrifter med henvisninger til biblio-

grafiens numre, et serieregister, et kronologisk register og et dissertationsregister. Re-

gistrene fungerer udmærket i »søgningssituationen« , det er således let at finde frem til

den relevante litteratur om et bestemt emne - de enkelte titler kan findes under for-

skellige indgange, og der er krydshenvisninger. Det er m.a.o et udmærket hjælpemid-
del, der foreligger med denne bibliografi.

Indledning og anmærkninger er på engelsk og tysk, forkortelseslisten er dog udar-

bejdet på tysk, det kan i enkelte tilfælde være lidt forvirrende, men som regel er den

nemt gennemskuelig. Alt i alt er det et værk, man bør bruge i forbindelse med studier

af Trotzki og »trotzkismen«. Det har dog bla. også relevans for diskussionerne i

Komintem-perioden.
I sammenhæng med Lubitz' bibliografi bør der henvises til Louis Sinclair's »Leon

Trotsky: a bibliography« fra 1972 med tillæg fra 1978 og 1980.

Gerd Callesen

Steen Lykkeberg: Nu løber vi linen ud, Husets Forlag, Århus 1983, 105 s., kr. 65.-

Den knækkede bagagebærer.

Åh, tænker man, endnu en bog om besættelsen. Er markedet ikke snart ved at være

mættet? - Ved nærmere eftertanke finder man ud af, at der egentlig ikke er særlig

mange bøger om besættelsen. Altså ordentlige bøger, der ser besættelsen fra arbejder-
klassens synsvinkel. Steen Lykkebergs gør det og føjer sig til'Martin Nielsens, Carl

Madsens, Kirks, Scherfigs og Hejgaards. Men den adskiller sig fra disse ved at be-

tragte besættelsen fra Horsens/ Århus og med meget unge øjne.

Heldigvis er der nogle få glimt fra tiden før besættelsen. Fx, hvor familien er med til
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at sende bekendte afsted til den spanske borgerkrig. Moderen spørger faderen, hvad

han ville have sagt, hvis det var hans egen søn, der skulle afsted. Faderen svarer, at

han ville have skammet sig, hvis sønnen havde haft alderen uden at have meldt sig.
Det er kommunisten Nicolai Lykkeberg der taler her. Det er ligeledes ham, der udta-

ler replikken, der har givet bogen titel. Ham må der kunne skrives en hel bog om!

Steen Lykkeberg var kurer for DKP i Århus. Han skildrer klart kampens vilkår fx at

han, der distribuerede næsten alt kommunistisk materiale iÅrhus,var så ringe afløn-
net, at han ikke havde råd til at få repareret den bagagebærer, der var forudsætningen
for massedistributionen. Det er besættelsestiden set nedefra. Og der er masser af den

slags »kuriøse« skildringer. Desuden får vi endnu engang belyst Aksel Larsens rolle

under besættelsen.

Det er godt, at Steen Lykkeberg har skrevet sin bog. Alt for længe har alt for mange

arbejdere skrevet alt for lidt om deres oplevelser under besættelsen.

Erik Voss

Jørgen Møller og Jens Chr. Tonboe: Arbejderbevægelseog lokalpolitik - opposition eller

samarbejde. - Serie om offentlig planlægning nr. 16. - Aalborg Universitetsforlag 1983,
285 5., kr. 112.-

Denne forskningsrapport er det første større publicerede resultat fra projektet »Fag-
bevægelsen og Planlægningen«, som startede på AUC i 1981.

Projektet har arbejdet med materiale om fagbevægelse, arbejderpartier, planlæg-
ning, kommunale forhold, erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold mv. i 5 nordjyske
kommuner, den nordjyske region og delvis på landsplan.

Den foreliggende rapport koncentrerer sig om en sammenlignende analyse af

Hjørring og Dronninglund kommuner. Arbejderbevægelsen ide to kommuner har

valgt hver sin kommunalpolitiske strategi i l970erne og l980erne. I Hjørring har man

valgt at samarbejde med de borgerlige. I Dronninglund har man valgt at stå i opposi-
tion.

Analysen tager sit udgangspunkt i disse konkrete forhold og lægger ud med en be-

skrivelse og analyse af valgprogrammerne fra Socialdemokratiet i de to kommuner til

kommunevalget i 1981. I overensstemmelse med partiets forskellige strategi i de to

kommuner er valgprogrammerne meget forskellige både m.h.t. de overordnede mål

og m.h.t. prioriteringen af de konkrete lokalpolitiske sager.

Fra dette overfladiske udgangspunkt graver projektet sig gradvist igennem flere og

stadig mere grundlæggende faktorer i de to kommuners virkelighed og udvikling gen-

nem de seneste 10-15 år. Det sker først gennem et bredt signalement af de to kommu-

ner på en række områder: Befolkning, erhvervsstruktur, fagbevægelse,politiske styr-

keforhold, kommunalpolitik og økonomi. Derefter følger en mere udfoldet politika-
nalyse af Socialdemokratiets og fagbevægelsens politik og struktur i de to

kommuner. Analysen viser, at en del af forklaringen på arbejderbevægelsensforskel-

lige strategier i kommunen bl.a. hænger sammen med, at partiet i Hjørring ikke er så

snævert forbundet med fagbevægelsen som i Dronninglund. Partiet stiller i Dron-

ninglund krav, der især harmonerer med kommunens eneste fagforeningsafdelings
(SiD) ønsker om f .eks. udbygning af den offentlige anlægsvirksomhed.Dette krav er

der ikke så kraftig opbakning bag i Hjørring, hvör flere fagforeningsafdelinger, hvis
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medlemmer ikke vil få glæde af dette krav - men kun vil skulle betale mere i skat-, er

repræsenteret.

H jørrings fagforeningsstruktur er langt mere forgrenet end Dronninglunds. De 23

forbundsafdelinger har for de flestes vedkommende medlemmer, der bor i andre

kommuner. Afdelingerne har svært ved at enes om en bestemt faglig linie i lokalpoli-
tikken igennem Fællesorganisationen, hvilket oftest giver sig udtryk i at den hjørrin-

genske fagbevægelses lokalpolitik bliver den mindste fællesnævner, der hedder un-

derlæggelse under den lokale partiafdelings samarbejdspolitik.
I Dronninglund, hvor såvel erhvervsstruktur som organisationsstruktur er mere

homogen end i Hjørring, har fagbevægelsen haft større muligheder for at præge lo-

kalpolitikken aktivt.

Rapportens hovedafsnit er en fyldig analyse af kommunernes erhvervsstruktur og

arbejdsmarkedsforhold. På trods af at det tilgængelige kildemateriale langt fra er ind-

rettet på at skulle kunne dokumentere sammenhænge mellem det økonomiske-

materielle og det organisatoriske og politiske niveau, er projektet nået et meget langt
stykke. Især relationerne mellem de enkelte brancher og sektorer i lokalsamfundet

lader sig vanskeligt dokumentere helt tilbundsgående, men forfatternes mere løse

overslag - ud fra både kvantitativt og kvalitativt materiale - over f.eks. landbrugets
effekt i f.t. andre erhverv i de to kommuner virker ret troværdige. Denne del afanaly-
sen kommer langt i f.t. at spore de materielle faktorer, der kan have haft betydning
for de forskellige politiske strategier fra de lokale arbejderorganisationer. Nogen en-

degyldig forklaring på, hvorfor arbejderbevægelsen i Hjørring har valgt samarbejdet,
mens den i Dronninglund er i opposition, afslår Møller og Tonboe at levere på de

foreliggende grundlag. Men de må bestemt siges at være kommet et meget langt
stykke m.h.t. en forklaring, der nok ikke kan kuldkastes af en mere dybdeborende
analyse aflokalsamfundet på andre områder (f.eks. har forfatterne bevidst undladt at

analysere borgerskabets organisatoriske, politiske og økonomiske rolle ide to lokal-

samfund).
Historikere vil nok savne en grundigere historisk tilgang til emnet og en sådan ville

ganske givet have kunnet styrke analysen. Ikke desto mindre er bogen også i kraft af

analysemetoden en givtig inspirationskilde for alle, der arbejder med lokalsamfunds-

analyser og herunder arbejderbevægelsen i lokalsamfundet. For det første er den

sammenlignende analyse af de to kommuner i sig selv givende. For det andet rummer

analysens udvikling fra det politisk-ideologiske til det materielle niveau med inddra-

gelse af stadig flere detaljer en metodisk inspiration for folk, der beskæftiger sig med

lokalsamfundsanalyser i andre sammenhænge. Endelig må analysen siges at være et

nyttigt supplement til mere overordnede analyser af arbejderbevægelsens udvikling i

de senere år.

Lars S tige]

Ralf Pittelkow: Karl Marx og ytringsfriheden. Omkring Rheinische Zeitung 1842-43,
Skriftrække fra Institut for Litteraturvidenskab (SIL), bd. 10, i kommission hos C. A.

Reitzels Forlag, København 1982, 223 5., kr. 112.50

Ralf Pittelkow har med den foreliggende afhandling sat sig for at bidrage til at be-

svare spørgsmålet, »hvordan det forholder sig med de demokratiske rettigheder hos

Marx selv«, idet han dog indskrænker sig til »en væsentlig side af dette spørgsmål,
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nemlig ytringsfriheden«. Denne problemstilling har for Pittelkow et aktuelt sigte,
idet afhandlingen er vendt mod »formidlingen af marxismen inden for den kommuni-

stiske verdensbevægelse« såvel som med de i de senere år, fra borgerligt hold frem-

førte beskyldninger mod »marxismen i sin helhed, herunder Marx selv« for at være

»antidemokratisk, totalitær« (s. 5).
Pittelkow gør altså front med den marxistisk-leninistiske teori om proletariatets

diktatur. Han vil vise, at denne teori ikke har dækning »hos Marx selv« og vil dermed

samtidig dementere, at marxismen »i sin helhed, herunder Marx selv« skulle være

»antidemokratisk, totalitær«. Logikken er, at Pittelkow opfatter proletariatets dikta-

tur som »antidemokratisk, totalitært«. Pittelkow tilhører med andre ord den skole

inden for »marxologien«, der bygger på totalitarismeteorien, og som på dette grund-
lag forsøger at anvende den unge Marx mod den ældre og mod marxismen-

leninismen.

Selv om Pittelkow med front mod marxismen-leninismen vil vise, »hvordan det

forholder sig med de demokratiske rettigheder hos Marx selv«, indskrænker han sig
imidlertid til at undersøge Marx' arbejder fra perioden 1842-43, dvs. fra en periode,
hvor Marx stod på et førproletarisk, revolutionært-demokratisk standpunkt og altså

endnu ikke var blevet kommunist. Hvor uhyre interessante Marx' skrifter fra denne

periode end er i andre sammenhænge (som vidnesbyrd om netop overgangen til det

kommunistiske standpunkt), så er det dog selvindlysende, at de ikke kan danne

grundlag for udsagn om, »hvordan det forholder sig med de demokratiske rettighe-
der hos Marx selv«. Først i efteråret 1843 tog Marx det første skridt til kommunis-

men, for så vidt som han da nåede frem til at tilslutte sig, at ophævelsen af privatejen-
dommen er afgørende nødvendig (Marx til Ruge, september 1843). Men der skulle gå
flere år, før den marxistiske statsteori var udarbejdet blot i hovedtræk. I den af Pittel-

kow undersøgte fase opfattede Marx som revolutionær demokrat staten som legem-

liggørelsen af det abstrakt-almene, »den store organisme, hvori den retlige, sædelige

og politiske frihed må finde sin virkeliggørelse« (Rheinische Zeitung, 14. juli 1842). I

overensstemmelse hermed opfattede Marx så sent som sommeren og efteråret 1843

demokratiet som »den sande stat« : »demokratiet er al statsforfatnings væsen, det so-

cialiserede menneske som en særlig statsforfatning« (Kritik af den hegelske retsfilo-

sofi, sommeren 1843). Bestemmelsen af staten (og dermed demokratiet som en særlig

statsform) som i det væsentlige et instrument for klassemæssigt herredømme måtte

afvente flere års praktisk-politiske erfaringer og videnskabelige studier - først og

fremmest udviklingen af forståelsen af samfundets økonomiske struktur som basis

for den retlige, politiske osv. overbygning. Først i Den tyske ideologi (skrevet 1845-

46) nåede Marx og Engels frem til en -skitsemæssig - bestemmelse af statens klasseka-

rakter. I Filosofiens elendighed (skrevet vinteren 1846-47) præciseredes denne statsop-

fattelse, og i Det kommunistiske partis manifest (skrevet omkring årsskiftet 1847-48)

opnåede den marxistiske bestemmelse af statens væsen så endelig sin klassiske formu-

lering: »Politisk magt i egentlig forstand er én klasses organiserede magt til at under-

trykke en anden med«. Proletariatet må erobre det »politiskeherredømme«, dvs. den

organiserede magt til undertrykkelse af borgerlige klasseinteresser, altså (med det se-

nere udtryk) proletariatets diktatur. Når proletariatet således »ved en revolution gør

sig til herskende klasse og som herskende klasse ophæver de gamle produktionsfor-
hold med magt, så ophæver det med disse produktionsforhold eksistensbetingelserne
for klassemodsætningen, for klasser overhovedet og dermed sit eget herredømme
som klasse.« »Er klasseforskellene under denne udvikling forsvundet og al produk-
tion samlet i hænderne på samfundets medlemmer selv, så mister den offentlige magt
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sin politiske karakter.« - På grundlag af dette teoretiske fundament foregår så den

videre udvikling af den marx'ske statsteori, således som den kommer til udtryk i vær-

kerne om klassekampene i Frankrig 1848-52, i kritikken af anarkismen, i de politisk-
økonomiske hovedværker, i værkerne om Pariserkommunen i 1871, i kritikken af

lassalleanismen i den tyske arbejderbevægelse, i de etnologiske excerpter fra 1880-82

osv.

Pittelkow ser ganske bort fra udviklingen af den marx'ske statsteori efter 1843 og

anvender Marx' førproletariske, revolutionær-demokratiske statsopfattelse og den

herpå baserede demokratiopfattelsc fra 1842-43 som belæg for, »hvordan det forhol-

der sig med de demokratiske rettigheder hos Marx selv«. En sådan fremfærd kan

næppe betegnes som mindre end grov og dilletantisk Marx-forfalskning.
Marx tilhørte i 1842-43 den førproletariske venstrefløj i den bevægelse, der havde

omfattet Rousseau, Robespierre, Babeuf, Buonarotti m.f1., og han delte bevægelsens

lysende og militante tro på fornuft og fremskridt. Man kommer derfor i store vanske-

ligheder, hvis man forsøger at tage dette revolutionært-demokratiske standpunkt til

indtægt for antikommunismen. Pittelkow tillægger således den unge Marx en politisk
filosofi, der mest af alt ligner udgydelserne fra »de nye filosoffer«, der rebellerer mod

»fornuftens tyranni«. F.eks. karakteriserer Pittelkow Marx' politiske standpunkt på
dette tidspunkt som »konsekvent pluralistisk« (s. 134), »radikalt-pluralistisk« (s.

168) etc., og hans »frigørelsesperspektiv«sammenfattes med udtryk som »individer-

nes autonomi« (s. 189, 199). Marx var ikke mere »pluralist« end Rousseau og Robes-

pierre eller Babeuf og Buonarotti. Hvad Marx mente om datidens »pluralistiske«

højre, kan man læse ud af hans kritik af den historiske retsskole, der - som han ud-

trykker det - »ikke længere ser nogetfornuftigt i det positive« (dvs. idet eksisterende),
»men kun for ikke længere at se noget positivt i det fornuftige« (Rheinische Zeitung, 9.

august 1842). På intet tidspunkt var Marx subjektiv idealist af nogen afskygning. Til

forskel fra unghegelianerne var hans standpunkt, forud for overgangen til materialis-

men i 1843, den objektive idealismes. At karakterisere et standpunkt, der - objektivt-
idealistisk - betragter staten som »den store organisme, hvori den retlige, sædelige og

politiske frihed må finde sin virkeliggørelse«, som »radikalt-pluralistisk« er absurd.

Det falder uden for rammerne for en anmeldelse at dokumentere omfanget og gra-

den af Marx-forfalskning i Pittelkows afhandling. En sådan dokumentation må

fremlægges i en anden sammenhæng. Lad mig her blot nøjes med nogle få henvisnin-

ger.

I sin artikel om stænderudvalgene i Preussen (Rheinische Zeitung, l 1.-31. december

1842) kritiserer Marx stænderrepræsentationen. Artiklen er et konsekvent udtryk for

den revolutionært-demokratiske opfattelse af staten som legemliggørelsen af det

abstrakt-almene, som fornuftens og frihedens sæde og for den herpå baserede opfat-
telse af folkets selvrepræsentation, den demokratiske eentralisme. ldristige formule-

ringer, kun nødtørftigt tilpasset den preussiske censur, agiterer Marx her for en revo-

lutionær forfatningsgivende forsamling. Disse formuleringer finder Pittelkow dun-

kle, men »det synes dog klart«, bemærker han, »at der er tale om en overskridelse af

det almindelige begreb om politisk repræsentation«, idet han her mener at kunne se

antydninger om »tilbageføringenaf politikken isamfundslivet« (s. 154, 168). I så fald

vil Pittelkow også hos en Robespierre kunne finde en overskridelse af det almindelige

begreb om politisk repræsentation og forestillinger om tilbageføring af politikken i

samfundslivet!

Det anførte eksempel er ikke nogen enkeltstående brøler. Konfusionen er systema-

tisk og fundamental. Side 134-135 definerer Pittelkow »demokrati« som »tilbagefø-
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ring« af »den politiske magt til folket« , hvad han sætter lig med »konsekvent pluralis-
me«, og side 153-154 og 168 udlægges folkets selvrepræsentation i »den sande stat«,

dvs. demokratiet, som anført som ophævelse af repræsentationoverhovedet, »hvor-

ved staten tilbageføres til den umiddelbare samfundsmæssige væren«. På grundlag af

en sådan konfusion skal det naturligvis gå helt galt, når han skal gengive indholdet af

de tekster fra sommeren og efteråret 1843, hvor Marx begynder at beskæftigesig kri-

tisk med det borgerlige demokrati, uden dog endnu at have løst de grundlæggende

metodologiske problemer. Marx skelner her (i Kritik af den hegelske retsfilosofi og

»Om jødespørgsmålet«) mellem den »politiske stat« og »demokratiet« (»det sande

demokrati«, »den sande stat«). Med udtrykket »politisk stat« refererer Marx til de

statsformer, der var resultatet af den borgerlige (»politiske«) revolution, det være sig
et konstitutionelt monarki eller en demokratisk republik. Når Marx skelner mellem

den »politiske stat« og »demokratiet«, er det et udtryk for at han nu har påbegyndt
kritikken af, hvad man kan kalde den borgerlige stats fetichkarakter, altså den om-

stændighed, at individernes almene anliggender fremtræder som en fremmed magt
over for individerne - som den »politiske stat«. Endnu er han dog ude af stand til at

pege på det materielle, samfundsmæssige grundlag for denne fordrejning, nemlig
samfundets spaltning i antagonistiske klasser, statsmagtens karakter af et organisa-
torisk instrument til klassemæssig undertrykkelse. På dette stade deler Marx »demo-

kratiets illusioner« om statsmagtens klassemæssige neutralitet, staten som legemlig-

gørelsen af det abstrakt-almene. Marx forestillede sig derfor på dette stade, at den

»politiske stat« »går under« i »det sande demokrati« (»den sande stat«). I konfusio-

nen hos Pittelkow bliver den »politiske stat« imidlertid identisk med »demokratiet«.

Han når således frem til den grinagtige konklusion, at Marx her - hvor han opfatter
demokratiet som »den sande stat« - skulle kritisere »selve statsbegrebet«, idet »også

demokratiet« (ifølge Pittelkow) hos Marx »udgør en begrænset form, der først kan

ophæves i den fulde virkeliggørelse af den fornuftige frihed« (s. 175). Men som for at

fuldende konfusionen lader Pittelkow det således ophævede demokrati genopstå fem

sider senere som det »sande demokrati«, hvor staten er »overflødiggjort« (s. 180).
Pittelkow standser (nådigt) sin gennemgang af udviklingen af Marx' stats- og de-

mokratiteori i efteråret 1843. Han holder sig til dens forhistorie. Udviklingen af den

marxistiske stats- og demokratiteori »hos Marx selv« omtales ikke, bortset fra nogle
få linjer om analysen af Pariserkommunen i 1871 (s. l87f., 191). Ifølge Pittelkow

skulle Kommunen for Marx repræsentere en »model« og som angiveligt belæg anfø-

rer han, at Marx »med udgangspunkt i Pariserkommunen« har »angivet«(i) »den

endelig opdagede politiske form, hvorunder arbejdets økonomiske befrielse realise-

res«. Hos »Marx selv« står der om Kommunen: »Dens sande hemmelighed var

denne: Den var i sit væsen en arbejderklassens regering, resultatet af den produce-
rende klasses kamp mod den udbyttende klasse, den endelige (at last) opdagede poli-
tiske form, hvorunder arbejdets økonomiske befrielse realiseres«. Det afgørende er

altså, at Kommunen »i sit væsen« var »en arbejderklassens regering«,dvs. proletaria-
tets diktatur. Hvorfor skriver Marx, at denne form »at last« (endelig, omsider) var

blevet opdaget? Naturligvis ikke fordi det skulle være en ny teoretisk indsigt hos ham

selv. Brodden er rettet mod de samtidige anarkister, der jo havde bekæmpet den

marxistiske tese om nødvendigheden af arbejderklassens erobring af den politiske
magt, men som under Kommunen af livet selv var blevet tvunget til at deltage aktivt i

»arbejderklassens regering«.
Det forbilledlige ved Kommunen var for Marx, at arbejderklassen havde erobret

den politiske magt og med dette organisatoriske instrument påbegyndt kampen for
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arbejdets økonomiske frigørelse. Det forbilledlige var ikke Kommunens specifikke
forfatning, snarere tværtimod. Marx og Engels kritiserede både samtidig og senere

Kommunen for manglende centralisering og autoritet. - Hvis Pittelkow imidlertid ser

en »model« i Kommunens specifikke forfatning, må han også medtage undertrykkel-
sen af kontrarevolutionens pressefrihed i modellen, idet Kommunen jo - trods alt-

beordrede en række kontrarevolutionære aviser lukket. Men hvad er der så tilbage af
formålet med Pittelkows Marx-forfalskning?

Pittelkow »slår fast«, at »Marx' frigørelsesbegreb er alt andet end individualitets-

fjendsk« (s. 189), og med denne polemik mod »den kommunistiske verdensbevæ-

gelse« fastslår han kun sin egen omhyggelige uvidenhed, hvad angår »formidlingenaf
marxismen inden for den kommunistiske verdensbevægelse«. Hvad Pittelkow ikke
kan forlige sig med i marxismen-leninismen, såvel som i »marxismen hos Marx selv«,
er fraværet af den abstrakte liberalistiske individualitetsfetichisme, dyrkelsen af »in-
dividernes autonomi« osv. For marxismen, også »hos Marx selv«, er proletariatets
diktatur den nødvendige statsform for overgangsfasen mellem det kapitalistiske og
det kommunistiske samfund. Pressefriheden må som alle andre politiske friheder an-

skues konkret-politisk, klassemæssigt.»Arbejderklassens økonomiske frigørelse« er

som bekendt ifølgeMarx »det store mål, som enhver politisk bevægelsemå underord-
nes...« Pressefriheden er et våben i kampen for arbejderklassens økonomiske frigø-
relse -

og må anskues netop på denne måde.

Pittelkow har naturligvis ret til at være uenig heri. Men så må han diskutere proble-
merne reelt (f.eks. de problemer, der rejser sig af de monstrøse kontrarevolutionære

propaganda- og terrormaskiners omfattende og målrettede brug af pressefriheden,
jvf. CIA i Chile). Det, han i stedet gør - at tillempe Marx til sit eget formål -, er viden-

skabeligt og politisk bedrageri.
Hvor meget nærværende anmelder end gerne vil støtte Marx-Engels-forskningen

herhjemme, også den ikke-marxistiske, kan den foreliggende afhandling desværre
ikke anbefales.

Kjeld Schmidt

Die Promotion von Karl Marx - Jena 1841. Eine Quellenedition, Dietz Verlag, Berlin
1983, 248 s., M 26,60
Ihre Namen leben durch die Jahrhunderte fort. Kondolenzen und Nekrologe zum Tode
von Karl Marx und Friedrich Engels, Dietz Verlag, Berlin 1983, 607 s., M 98,50

I anledning af Marx-året 1983 udkom i DDR to vægtige bøger, der ligesom markerer
ouverturen til og afslutningen på Marx' åndelige kometbane.

Marx' doktordisputats, der behandlede »Forskellen mellem Demokrits og Epikurs
naturfilosofi«, er udgivet med instruktiv indledning af 5 Marx-forskere. For første

gang foreligger her en kildekritisk gengivelse på basis af MEGA-udgaven I, 1, 1975
sammen med i alt 12 aktstykker i faksimile med transskription om promotionen af
Marx og fire stykker - her gengivet for første gang - vedrørende hans studieår i Bonn

(1835-36) og i Berlin ( 1836-41). Af alle bevarede disputatser savnes alene Marx” iJena
universitetsarkiv. Man har eftersøgt den siden 1901. Alene en afskrift ved en anden
hånd dog med Marx' tilføjelser er bevaret. Den var bestemt til trykning, og nogle
afsnit mangler. Marx fik den aldrig trykt.

Marx valgte Jena, fordi universitetet dér var præget af mildere vinde end Berlins,
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hvor der siden 1840 rådede en ekstrem reaktionær kulturpolitisk ånd med undertryk-

kelse af unghegelianere og reaktion mod Hegels filosofi, som Marx og andre unghe-

gelianere stillede sig kritisk velvilligt til. I sit forord indflettede Marx et citat fra Ais-

chylos derimod.

Selv om Marx behøvede en doktorgrad for som planlagt at blive lektor i Bonn, ville

han ikke gå på ideologisk akkord.

Marx blev i Bonn støttet af teologen Bruno Bauer, i Jena af germanisten Oskar

Wolff, borgerlig demokrat. Den i øvrigt reaktionære Hegel-modstander, filosoffen

C. F. Bachmann brugte sjældne lovord om Marx' arbejde, og uden videre tilstod den

halve snes bedømmere da 15. april 1841 den kun 22-årigeMarx titlen dr.phil. - tilmed

in absentia, vistnok endog uden grundigt at have læst dissertationen.

Marx havde i sine forstudier siden 1839 (MEGA IV, l, 1976, s. 5-288) draget paral-
leller mellem den efteraristoteliske og -hegelske filosofi. Ud af det vide mål at frem-

stille den epikuræiske, stoiske og skeptiske filosofi i sin helhed valgte Marx disputat-

sens delaspekt. Senere udmøntedes beskæftigelsen med hele komplekset i »Deutsche

Ideologie« 1845/46, skrevet med Fr. Engels.
I disputatsens forord priste Marx Aischylos' helt Prometheus, forkæmperen for

den menneskelige selvbevidstheds uafhængighed og bekæmperen af »alle himmelske

og jordiske guder«, som da også som straf lod ham lænke til en klippe. Marx bragte

ham og Epikur på én nævner, og to år senere da hans »Rheinische Zeitung« - grundet

den reaktionære kulturpolitik blev han ikke docent i Bonn - forbødes, lod Marx sig

selv allegorisk fremstille som den lænkede Prometheus.

Marx' vigtigste påvisningvar, at Epikur (o. 342-271) ikke »knyttede an« til Aristo-

teles (384-322), men til Demokrit (o. 460-370). Men selve tesen var, at der trods alt

bestod en ret stor forskel mellem den epikuræiske og demokritiske fysik særlig ato-

mistikken. Hidtil havde man nærmest opfattet Epikur som afskriver af Demokrit.

Om end Marx var klar over, at Epikur var både determinist og ateist, tog han afstand

fra hans egocentriske opfattelse af individet. Her genfindes spiren til hans - og Engels'
- senere modsætning til unghegelianere, særlig Bauer, i »Die Heilige Familie«, 1845.

Konklusionen i disputatsen var, at Epikur har ydet et selvstændigt bidrag til udvik-

lingen af den materialistisk orienterede filosofi af promethisk-ændrendekarakter.

Ud fra Hegel - men mere positivt end denne - konkluderede Marx: »selvbevidsthe-

dens frihed og suverænitet er princippet i den epikuræistiske filosofi«,

Mod senere antikke filosoffers, Ciceros, kirkefædrenes og Paulus' - Marx kunne

have tilføjet Luthers, - angreb forsvarede Marx Epikurs materialisme. Epikur gjorde

op med hele den mytologiske opfattelse af himmellegememe, gudetroens årsag fandt

han i dumhed, overtro og angst for det ukendte. Himmellegemerne er ikke evige,

langt mindre udødelige, som Aristoteles påstod, og Jorden bæres da slet ikke på At-

las' skuldre.

Lucret (0. 96-55) priste i epigram Epikur for kækt at have nedgjort »gudefablen«,

hvorved »vi af triumfen løftes op i himlen«. Og Marx konkluderede på 5. 99, disputat-

sens sidste side: »Epikur er således den største græskeoplyser«.
Det andet værk, der her recenseres, er fremgået af et samarbejde mellem de

marxistisk-leninistiske institutter i Berlin og Moskva, ja, mellem arbejderhistorikere

og arbejder-historiske institutter over hele verden. Samtidig er der udgivet en version

på russisk. Det vides ikke, om bidragene dér er trykt på originalsprogene. Det er til-

fældet i den tyske udgave, der ikke bringer oversættelser (til tysk) - bortset fra det

georgiske, armenske og jødisk-amerikanske bidrag (hebræisk), hvor oversættelser

findes i noterne.
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Allerede kort efter Marx' død foreslog »Sozialdemokrat« at udgive arbejderpres-
sens nekrologer i en mindebog. Så det er en gammel drøm, der med foreliggende værk
har nået sin virkeliggørelse. For de fleste aktstykkers vedkommende er der tale om

offentliggørelse for første gang resp. første gang efter publiceringen.
De 135 kondolencer 1883 og 81 kondolencer 1895 fra i alt 18 lande er ordnet krono-

logisk efter afsender, de hhv. 72 og 135 nekrologer, levnedsbeskrivelser, mindeartik-

ler og -digte er ordnet efter lande. Dog er Engels' gravtale for Marx l7.marts.1883 og

hans begravelsesreportager i »Der Sozialdemokrat« samt Lenins mindeord fra 1896

for Engels anbragt som indledninger til de to binddele.

Det er med særlig interesse, recensenten tager det prægtige værk i hænde, da han

har stået for det danske stof hvad presseartiklerne angår. Man noterer ikke få fejl i

nekrologerne - korrigeret i fodnoter, fra Marx' fødselsdag 2. maj 1818 i Köln, - natur-

ligvis havde Eleanor Marx i »Progress« og få andre korrekt 5. maj iTrier, - til hans

død »i Nærheden af Paris« (som fx »Social-Demokraten« efter et Ritzau-telegram
eller endog det ærværdige »Times«). Marx' liv var ikke dengang så godt belyst som i

dag. Udgiverne må også i en note, der benyttes i flere artikler, betone, at F. Lassalle

dengang »hyppigt blev overvurderet«. Både 1883 og 1895 blev han sat på linie med

Marx og Engels trods deres kritik af ham. Dog betonede fx »Socialdemokratisk Uge-
blad« i sin nekrolog 3. og 10. juli 1883 Lassalles dybe modsætning til Marx, thi »Las-

salle var speciel tysk, eller rettere prøjsisk Arbejderven«. Iøvrigt erMarx' »Kritik af

Gotha-programmet« fra 1875 intetsteds nævnt, den blev kendt 1891.

Redaktionen noterer i note, at den tilsendte kopi af nævnte ugeblads nekrolog
mangler en linie (s. 103). Den være hermed meddelt (de kursiverede ord mangler):
»Marx arbejdede videre paa sit Værk, men andet Bind udkom aldrig...«
Værket rummer mange oplysninger, også om presseforhold. En lang litteraturliste

bl.a. med citerede og nævnte medier med samt deres vigtigste historiske årstal og poli-
tiske stade er i sig selv lidt af et pressehistorisk bidrag. Engels' lange reportage om

Marx' begravelse i »Sozialdemokrat«, Zürich 22.marts 1883 bragtes en uge senere i

»Social-Demokraten«, og også »Illustreret Folkeblad« fra april bragte Engels' tale

med et Marx-portræt (samme som i »Marx i Danmark«, 5. 1 17, her fra 1871). »Social-
Demokraten«s nekrolog 2.maj 1883 (s. 96 ff.) og mindeartikel 9.aug.1895: »Engels
som Socialismens Banebryder« (s. 294 ff.) giver et godt indblik i Marx' liv og i marx-

ismen som forskellig fra den utopiske socialisme.

Marxismens videre udbredelse fra 1883 til 1895 fandt udtryk i flere mindemøder og

nekrologer (til gengæld færre kondolencer 1895).
\

Af bl.a. værkets omfattende bibliografier kan ses, at der kun er tale om et udvalg
nekrologer - naturligvis først og fremmest fra den internationale arbejderpresse,- idet

verdenspressen yderligere bragte hhv. 217 og 517 lignende artikler. Fx det borgerlige
»Times«' nekrolog 1883 er med, men hverken Berlingskes eller »Morgenbladet«s el-

lers nøgterne meddelelse. Også »Times«' tre (i) linier fra 1895 er med. Interessantere
om værket havde bragt »Politiken«s nekrolog 8.aug.1895. Den bragte et uddrag af

»Vorwärts«' med sørgerand forsynede meddelelse af 7.aug.1895 (s. 298 ff. med faksi-

mile) og fortsatte: »Man forstaar af disse Linjer, hvilken Betydning man i den socia-

listiske Lejr tillægger Engels, der i lang Tid havde levet ganske (?) tilbagetrukken og

som vel Mange(?) allerede troede død.-...«'

Bibliograñen over medier, der bragte stof om dødsfaldene, er ikke helt komplet.
Det fremgår fx ikke, at »Social-Demokraten«s fire beretninger om »Engels Ligfærd«

også bragtes i »Nordjyllands Arbejderblad«, »Demokraten« og »Horsens Arbejder-
blad«.
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Der er tale om et interessant værk, hvis dokumenter bevidner Marx' og Engels'
forbindelse med og indflydelse i den internationale arbejderbevægelse og om marx-

ismens voksende indflydelse i denne.

Ole Stender-Petersen

1) Se i øvrigt om et »plumpt Falskneri« iforb. m. Marx' død i: »Marx i Danmark«, 5. 128;
»Konstitutionelle Vorstadt-Zeitung« i Wien er ikke nævnt i det anmeldte værk. »Friedrich

Engels sidste Hilsen til Arbejderne« i »La Riscossa« blev også bragt i »Vorwäns« allerede

9.aug.1895 (værket, s. 318 f.). Det er måske snarere denne avis, der er kilde for »Social-

Demokraten«s oversættelse af hilsenen ll. august end selve det sicilianske blad (min af-

handling i »Marx i Danmark«, 5. 143).

Wolfgang Ruppert: Die Fabrik. Geschichte von Arbeit und Industrialisierung in

Deutschland, C. H. Beck, München 1983, 311 s., DM 68.-

Skønt de sidste ca. 150 års industrialisering har forandret vor livsvirkelighed fuld-.

stændig, er den industrielle arbejdsverden og dens historie hidtil kun blevet synlig-
gjort i meget ringe omfang. Nu da det danske forskningsråd har besluttet at iværk-

sætte et forskningsprojekt, som skal belyse dansk industris historie efter 1870, kunne

det måske være en god idé at skele til Wolfgang Rupperts flotte billedbog om fabrik-

ken. Med Rupperts bog har vi nemlig et fremragende eksempel på, hvordan fotogra-
fier kan benyttes som en uforlignelig kilde i belysningen af arbejdets socialhistorie.

Værket er ordnet i fire store kapitler: en tekstdel og tre omfattende billedkapitler. I

den indledende tekstdel giver Ruppert en sammenfattende fremstilling af grund-
strukturerne i den tyske industrialisering samt de industrielle arbejdsformers foran-

dring. Industrialiseringen fremstilles som en proces, der forandrede den enkeltes liv

og livet i samfundet så afgørende som ingen tidligere. Med fabrikkernes opkomst
blev hele bylandskaber forandret, og der udviklede sig fabriksbyer, som stillede sam-

fundet overfor store sociale problemer. Industriens produkter medvirkede til at æn-

dre samfundets hverdagskultur. Ruppert understreger, at fabrikkens historie er uad-

skillelig fra de arbejdendes historie. Det er derfor også logisk, at han lægger vægt på
at vise fabrikken som »prægendeorganisationsform« , som et arbejdssted, der har be-

stemt mange menneskers liv og hverdagserfaringer i en verden i hastig forandring.
Den største del af bogen udgør de tre billedkapitler, der viser tre vigtige industri-

grenes historie: maskinbygning, tekstilproduktion og elektroteknik. Gennem bille-

derne anskueliggøres det, hvordan arbejdsformerne forandrede sig i sammenhæng

med den fremadskridende maskinelle udvikling op til idag. Vi ser her, hvordan det

håndværksmæssige arbejde gradvist blev trængt tilbage til fordel for produktion som

i tiltagende grad blev automatiseret. Herved synliggør billederne også den »industri-

arbejdets strukturhistorie«, som handler om menneskenes tilsyneladende uundgåe-
lige tilpasning til den teknologiske forandring. Kendskabet til denne historie opfatter
Ruppert imidlertid som en væsentlig forudsætning for, at vi idag kan vurdere, hvilke

fremtidsmuligheder vi vil kræve. Uden kendskabet til de arbejds- og livsbetingelser,
som mennesker før os har måttet finde sig tilrette med, vil vi have betydelig sværere
ved at erkende, hvad der er behov for at forandre, og hvad der kan forbedres (s. 8).

Med sine 284 billeder er Rupperts bog om nogen en levendegørelse af samfundets

historie med menneskelige eksempler. Gennem fotografierne åbnes der for et indblik
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i den særegne verden, som arbejdsverdenen udgør, og gennem deres skildring af en

sluttet livssammenhæng sammenfatter billederne ofte, hvad der i enkeltvidenska-

berne som regel er blevet studeret adskilt og isoleret. Først og fremmest fortjener for-

fatteren dog ros for sine fortrinlige ledsagetekster, der ofte giver en verbal forklaring

på det, man nok kan iagttage i fotografiernes billedsprog, men som sjældent står klart

for den, der ikke har arbejderens praksiserfaring. Billedteksterne giver her beskrivel-

ser og forklaringer af arbejdsprocesser, tekniske indretninger osv., som læserne ellers

ikke ville have fået indsigt i. Disse oplysninger har forfatteren i mange tilfælde fra

samtaler med arbejdere, funktionærer, direktører og andre involverede, som kender

håndgreb, maskiner etc. gennem personlig erfaring. Billedteksterne er på denne måde

ikke sjældent en anskueliggørelse af de arbejdendes perspektiver, og Ruppert under-

streger, at arbejderne med deres praksisviden og arbejdserfaringer udgør en autentisk

videnskilde, der kan blive levende for os gennem deres beretninger.

Svend Aage Andersen

Waltraud Sperlich: Journalist mit Mandat. Sozialdemokratische Reichstagsabgeord-
nete und ihre Arbeit in der Parteipresse 1867 bis 1918 - Beiträge zur Geschichte des

Parlamentarismus und der politischen Parteien 72 - Droste Verlag, Düsseldorf 1983,
263 s., DM 48.-

Den foreliggende bog består af en afhandling i 3 kapitler (s.9 -149) og et tillæg (s.
150-232) med kortbiografier over alle 215 socialdemokratiske rigsdagsmænd i perio-
den 1867 til 1918 (forfatteren regner det nordtyske parlament 1867-71 med). Dertil

kommer de sædvanlige indledninger, kilde- og litteraturfortegnelser, registre osv; De

215 biografier giver nogle data om parlamentarikerne, men går især ind på deres til-

knytning til journalistisk arbejde enten som udgivere, redaktører eller journalister.
Det var mange: ca. 150 havde på et eller andet tidspunkt arbejdet på denne måde. Det

er forøvrigt en udvikling, der også gjorde sig gældende i det danske parti i perioden
før første verdenskrig; så vidt det kan skønnes, er denne erhvervsgruppes betydning
ikke så stor mere, den er vel blevet afløst af gruppen af offentligt ansatte, f.eks. udgør
lærere for tiden det overvældende flertal i det franske socialdemokratis parlaments-
gruppe.

Emnet kan altså være relevant, og det skal da også straks siges, at Sperlich har

sammenfattet materialet på en ny måde, somgiver nogle nye informationer. Hendes

udgangspunkt er at finde frem til, hvad de *journalistiske* rigsdagsmænd havde at

sige om deres arbejde på de to områder og de problemer, der opstod ved dette. Ud-

gangspunktet er altså snarere pressehistorisk, at fremdrage materialier til parti-
journalismens socialhistorie (s. 10 - Sperlich er selv journalist), og det har betydet, at

hun har negligeret de partihistoriske aspekter groft: det har igen til følge, at hun ukri-

tisk har overtaget mange journalisters påstande om meningsfrihed overfor partiop-
fattelse uden at reflektere over det politiske indhold i dette. En væsentlig del af jour-
nalisterne tenderede mod partiets højrefløj, mens parti-flertallet omkring Bebel ten-

derede mod venstre. Denne problemstilling har Sperlich enten ikke interesseret sig
for eller ikke kunnet få øje på, og hun undergraver dermed sin afhandlings værdi.

Grundlaget for undersøgelsen er hovedsageligt de efterladte erindringer (de fleste

er trykte), dagbøger og korrespondance fra journalisterne; derudover har hun benyt-
tet protokolleme fra rigsdagsgruppen og partiets kongresser og partiets presse iøv-
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rigt. Generelt godtager hun alt, hvad der ståri erindringerne, gør ikke noget forsøg på
at forholde sig kritisk til disse ofte noget tvivlsomme udsagn, som hun i enkelte til-

fælde (f.eks. 5. 77 ff) sætter sammen på en sådan måde, at de får en udsagnskraft, som

går langt ud over, hvad de kan bære - det skal hermed ikke antydes, at hun fusker med

kilderne, forfalsket dem, hun magter bare ikke at vurdere dem korrekt i sammen-

hæng.
Den egentlige afhandling indledes med et overfladisk rids af den socialdemokrati-

ske presses historie, pressekommissionernes rolle berøres tilligemed nogle oplysnin-
ger om partiredaktørerne specielt om deres sociale rekruttering (s. 44 f, 53). Andet
afsnit om det “journalistiskearbejdsområde* er det, der bringer mest nyt, f.eks. om

forskellen mellem arbejdere og akademikere som partipressens medarbejdere (s. 58,
62) - hun forklarer især arbejdernes engagement som redaktører med ønsket om so-

cial opstigende mobilitet (smlg. s. 89, 101 og 136) - de dårlige lønningsforhold, som

først bliver bedre efter århundredskiftet, overbelastningen: redaktørerne skulle del-

tage i alt forefaldende arbejde lokalt, derunder led det egentlige avisarbejde; Wilhelm

Liebknecht var her et fremtrædende eksempel på dårlig avisledelse (der er her et lig-
hedspunkt med Borgbjergs redaktionelle indsats). En undtagelse var Bruno Schoen-

lank, som fra 1894 i 'Leipziger Volkzeitung* (LVZ) skabte en ny type socialdemokra-
tisk avis (s. 64 f, 132), som blev et forbillede for en del af de større socialdemokratiske

aviser, men kun i avisteknisk henseende. De mindre aviser kunne af økonomiske

grunde ikke gennemføre disse ændringer. LVZ' senere funktion som talerør for ven-

stretløjen havde åbenbart ikke nogen sammenhæng med de avistekniske fornyelser.
Som anført er negligeringen af den politiske udvikling et forhold, der får indfly-

delse på fremstillingen; hun kan fremhæve de personlige modsætninger mellem f .eks.

Liebknecht 0g Schoenlank, men ikke analysere dem og således ikke forklare dem og
deres betydning. De personlige modsætninger er selvfølgelig ikke betydningsløse,
men de er ikke centrale, og efter at det er konstateret, at de findes, er man ikke blevet

klogere. Sperlichs manglende historisk-politiske forståelse bliver også tydelig i vur-

deringen af pressekommissionerne (s. 102 ff): hun har slet ingen forståelse for disse

lokale kommissioners demokratiske kontrolfunktioner, men ser dem gennem en ud-

præget højrefløjs-akademikers (Richard Calwer) øjne: det var uvidende arbejdere,
der ikke kendte noget til pressearbejde - iøvrigt opdager Sperlich ikke engang, at Cal-

wer stod på partiets højrefløj.
Det er således begrænset, hvad man kan få ud af denne afhandling, Sperlich magter

simpelthen ikke opgaven. Det viser sig også i, at hun flere gange bruger de samme

citater (feks. note 141 og 287, note 200 og 233 osv.). Men uden nytte er den ikke,
biografierne kan bruges og også andre ting har værdi. Som helhed er den imidlertid

forfejlet. Man kan undre sig over, at den er udgivet i en så fornem serie - måske skyl-
des det presseforskningens generelt lave stade. Også det ville så være et lighedspunkt
mellem Vesttyskland og Danmark.

Gerd Callesen

Therkel Stræde: Index til Syndikalisten 1909 - 191 1, Historisk Institut Københavns Uni-

versitet, København 1984, 65 s.

Venstreoppositionen mod Socialdemokratiet har antaget forskellige former og kriti-
seret partiet og dets faglige arbejde ud fra forskellige standpunkter. Fra 1908/09 blev
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den kraftigste opposition formuleret ud fra et syndikalistisk standpunkt -

og denne

opposition var den dominerende retning til venstre for Socialdemokratiet i det næste

årti.

Det er således relevant at beskæftige sig med denne avis, der i en 3-års periode kom

nogenlunde regelmæssigt. Det er nu blevet meget lettere med denne registrant. Ther-

kel Stræde giver indledningsvis en kort oversigt over relevante data i forbindelse med

bladet, nærmest en introduktion til dets historie (5. 5 - 20). Derefter følger den krono-

logiske registrant, der har »fortegnet alle artikler af en længde af ca. 1⁄2 spalte eller

mere samt alle digte og sange« (s. 21). Desværre er det ikke optegnet hvad der findes

af faste rubrikker i bladet, det berører især udlandsstoffet.

Derefter følger et emneregister og et forfatterregister. Da mange af indførslerne i

den kronologiske del er annoterede, får man med denne registrant et ganske udmær-
ket arbejdsredskab. Hefter afsluttes med en kort redegørelse af det internationa-

le/udenlandske stof i »Syndikalisten« på tysk, registranten kan altså bruges af ikke-

dansk kyndige på et område, hvor det må formodes at have deres største interesse.

Det er udmærket.

Gerd Callesen

Bo Stråth: Varvsarbetare i två varvsstäder. En historisk studie av verkstadsklubbama

vid varven i Göteborg och Malmö, Svensk Varvsindustri under 100 år, Svenska Varv AB,
Göteborg 1982, 372 s.

Malmö og Göteborg har i lang tid været de to byer med de betydningsfuldeste sven-

ske værfter. Værftsarbejderne har i begge byer spillet en vigtig rolle i og for arbejder-
bevægelsen. Men der er/ var som regel forskel på disse arbejderes adfærdsmønstre. I

Malmö var arbejderne under indflydelse fra København tidligt fagligt organiserede
og omkring 1890 også politisk radikale, sidenhen har Malmö næsten uafbrudt været

en socialdemokratisk højborg. I Göteborg blev arbejderne organiseret senere - værft-

og metalindustrien blev også først virkelig betydningsfulde efter 1900 - men udvik-

lede en radikalisme, der gjorde Göteborg til en af den svenske venstrefløjs højborge
(det er byen også i dag, selvom kommunisternes indflydelse i værftindustrien blev

brudt i l960erne).
Denne forskel er påfaldende og kan måske forklares ved en sammenligning; det er

også relevant at forklare denne forskel: det er to strategier i arbejderbevægelsen,som

hele tiden dukker op i forskellige former, som er bestemmende i de to byer. Stråth har

i denne velskrevne og veldokumenterede undersøgelse forsøgt sig med en sådan kom-

paration og har derved ikke begrænset sig til arbejderklassen, men også søgt at ind-

drage dens modpol - bourgeoisiet, kapitalen - i denne. Det er unægtelig en gevinst, at

han i det hele taget har gjort det. Åbenbart ligger også en del af forklaringen i borger-
skabets optræden.

Udover de to nævnte spørgsmål (Göteborgarbejdernes forsinkede faglige aktivitet

og deres større grad af radikalisme) vil Stråth også undersøge, hvor stærk radikalis-

men var, og hvad der var dens indhold, og endelig hvorfor den aftog så pludseligt i

1960erne.

I en kritik af afhandlingen (i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr. 27-28)
hævder Daniel Fleming/ Anders Kjellberg, at Strâth generelt undervurderer politi-
kens selvstændige rolle i sin undersøgelse. Han har en tendens til at reducere radikalis-
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mens indhold til et spørgsmål om, hvem der var bedst til at føre den faglige politik,
der gav mest i lønningsposen. Selvom dette til tider fremføres noget polemisk, er det

en berettiget kritik. Under alle omstændigheder er det imidlertid en vigtig afhandling,
hvis fortsættelse - som skal komme i 1985 - skal behandle krisen iværftsindustrien i

Vesteuropa og Sverige.

Gerd Callesen

Tekster om Arbejderfamilien - 1950'erne. Redaktion Eva Junge-Jensen, Peter Ludvig-
sen og Anne-Lise Walsted, Arbejdermuseet, København 1984, 96 s. 35 kr.

Denne antologi knytter sig til Arbejdermuseets udstilling »1950'erne - en udstilling
om arbejderfamilien«,der er museets første egenproduktion. Emnet er interessant,
for 1950-erne var en brydningsperiode i arbejderbevægelsenshistorie. I dette tiår fo-

regik »den anden industrielle revolution«, der ændrede Danmark fra et landbrugs-
land til et industriland og i samme tiårs slutning skete et politisk Opbrud på arbejder-
bevægelsens venstrefløj, der siden har sat sine dybe spor.

Det skal ikke nægtes, at det er med nogen spænding, at man går til udstillingen. For

hvordan har arrangørerne fremstillet emnet arbejderfamilien for et bredere pu-

blikum, og hvorledes vil denne fremlæggelse falde ind i den debat, der har løbet om

hvorvidt studiet af arbejderklassens historie skal have vægten ,påde sociale eller de

politiske sider. Ville det være et nostalgisk tilbageblik eller en løftet pegefinger om,

hvor skidt man havde det »dengang« og hvor godt vi har fået det i mellemtiden?

Lad det være sagt med det samme, at arrangørerne har undgået disse faldgruber.
Resultatet er blevet en velafbalanceret udstilling og det samme gælder denne bog med

tekster. De to ting, bog og udstilling, knytter sig så tæt til hinanden, at bogen her vil

blive omtalt i lyset af udstillingen. Teksterne er opdelt i fire afsnit: Fremskridtet, Ar-

bejdet, Familien og Fremtiden. I disse afsnit beskrives arbejderfamilien i snævrere

forstand, dvs. dens trange boligforhold, dens økonomi, kærlighed og seksualliv, bør-

nenes forhold osv. Men redaktøreme standser ikke her. De går videre og beskriver

arbejdsforholdene, arbejdsmiljø, arbejdsløshed osv., og slutter ved de faglige og poli-
tiske forhold.

Det ses f.eks. af, at der i bogen og i selve udstillingen er en sammenstilling af gamle

og nye produktionsformer. På den ene side gives et eksempel på en håndværksmæssig

virksomhed, nemlig et bogtrykkeri, og på den anden side vises et udsnit af en elektro-

nikfabrik, som dengang var det helt nye. Elektronikfabrikken er benyttet som anled-

ning til at beskæftige sig med den vigtige Philipsstrejke i 1954, vendt mod den vold-

somme automatisering af industrien, som også Socialdemokratiet gik ind for. Arran-

gørerne lægger ikke skjul på, at DKP havde sin store del af æren for modstanden mod

en hensynsløs rationalisering. Ligeledes lægges der heller ikke skjul på DKPs støtte til

de berømte l956-demonstrationer mod indgrebet i overenskomstforhandlingeme.
Udstillerne viser således den »almindelige« arbejderfamilie, men kombinerer dette

med at fremdrage de faglige og politiske begivenheder i arbejderklassen, som fik be-

tydning for arbejdsvilkårene, hvadenten det gjaldt kampen for bedre arbejdsforhold
eller kampen for nedsat arbejdstid. Forhold, som igen virkede tilbage på familielivet.

Samtidig er der ikke lagt skjul på, at der var forskellige politiske holdninger i arbej-
derklassen og at arbejderbevægelsen ikke blot var lig med Socialdemokratiet. Andre

tog sin del af kampen for fremskridtene.
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Mange forhold ændrede sig for arbejderfamilien i l950-eme. Boligforhold, kultur,

ferie, fritid osv. Det sociale liv ændrede sig i og med at der blev råd til at få del i goder,
der hidtil havde været forbeholdt den bedrestillede del af befolkningen. I bogen er

dette beskrevet ved en sammenstilling af tekster. Såsom om den faglærte arbejder, der

fik råd til et lille parcelhus og at der blev råd til udlandsrejser. Her er vi dog ved et

punkt, hvor man savner en dimension. Disse ændringer betød, at tilslutningen til ar-

bejderbevægelsens organisationer ændrede karakter, og f.eks. at Socialdemokratiet

kom ind i en medlemsmæssig krise. Noget om partimedlemskabet og fagforenings-
medlemskabet kunne have rettet op på dette.

Mere slående er det dog, at udstillingen er så københavnsk. Der er praktisk taget

intet om de 100.000 mennesker, som afvandrede fra landbruget, og som i hovedsagen
blev ufaglærte industriarbejdere. De fik de dårligste jobs og var den mest klemte

gruppe blandt de danske arbejdere. Det er synd med denne mangel, fordi denne

gruppe må have oplevet 50-erne på en helt anden, og mere negativ måde, end byarbej-
derne.

Helhedsindtrykket er dog en læseværdig og godt illustreret bog, som knytter sig til

en lige så god udstilling. Der gives et godt tværsnit, hvor læseren/den besøgende vil

kunne følge nogle traditioner og udviklingstræk tilbage til denne periode. Bogen kan

læses uafhængigt af udstillingen - og omvendt. Begge dele er lige anbefalelsesværdige.

Steen Bille Larsen

Christian Tortzen: Søfolk og skibe 1939-1945. Den danske handelsflådes historie under

anden verdenskrig. Bd. 3: De første år, Grafisk Forlag, København 1983, 628 s. hellærred

pr. bind kr. 214,-, kunstlæder kr. 288,-, sælges kun i subskription.
At skildre vilkårene for søfartens arbejdere er en helt anderledes kompliceret opgave
end at beskrive en hvilken som helst anden arbejdergruppes forhold. Faktorer som

geografiske forhold, vind og vejr, tid og afstande spiller en særlig rolle for søfolk.

Storpolitiske forhold, som for de fleste kun har politisk eller ideologisk realitet, gri-
ber ofte direkte ind i søfolkenes liv. Livsfare og død er for dem helt håndgribelige
størrelser, der virker ind på livsstil og -perspektiv. Søfolkenes verden er en særlig
kompliceret struktur. Enhver generalisation sammenfatter et stort spand af variatio-

ner. Undtagelserne fra de regler og tendenser, der kan formuleres, er mange. Chri-

stian Tortzen har påtaget sig at skrive historien om de danske søfolk og den danske

Skibsfart under 2. Verdenskrig. Det er ikke underligt, at værket bliver stort. Det fore-

liggende tredie bind behandler perioden fra midten af 1940 til 1943. »Udvælgelse vil

altid kunne kritiseres«, skriver CT på side 492. Dette problem har CT valgt at løse

med en meget lidt restriktiv udvælgelsespraksis. Heraf udspringer både fremstillin-

gens styrke og svaghed. Fremstillingen er uhyre konkret og detaljeret. Man kommer

tæt ind på livet af søfolkene. Den er en guldgrube for den, der vil studere denne arbej-
dergruppes socialhistorie. Og her indskrænker Søfolk og skibes relevans sig (som
fremhævet i anmeldelser af Bd. 1 og 2 i »Arbejderhistorie« nr. 18 og 20) ikke til perio-
den 1939-45. På den anden side begrænser værkets omfang sikkert læserkredsen. Og
den særprægede måde, tekst og noter er disponeret på, gør den ikke let at anvende til

selektiv læsning og opslag. CT har i Sømændenes Forbunds fagblad skildret sin mål-

gruppe som følger:

»[Værket] henvender sig først og fremmest til nuværende og forhenværende søfolk,
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folk, som selv var med i de lange, svære år, folk, hvis fædre eller venner og slægtninge
var med. Også folk, som synes, at det er historie ligesom 1864, men som samtidig
føler, at det er deres historie, deres erhvervs historie.« (»Ny Tid« nr. 1 1/1983 s. 12)

Man kan godt have sine tvivl, om værket når ud til denne målgruppe -en »folkeud-

gave« burde måske overvejes.
Med Søfolk ag skibe bd. 3 foreligger nu 74af værket. Der resterer dog så meget at

behandle, at det fjerde og efter planen sidste bind må blive overordentlig stort. Bd. 3

er helt helliget udeflådens forhold, der følges frem til midten af 1943. Hjemmeflåden -

de søfolk og skibe, der færdedes i Danmark og det øvrige tyskbesatte/-kontrollerede
rum - er behandlet i de tidligere bind, men kun ført frem til 1941.

Ved den tyske besættelse af Danmark strandede mange danske søfolk i England.
Mange andre søgte dertil for at gøre en indsats for de allieredes sejr i krigen. Kystsej-
Iadsen ved de britiske øer var et vigtigt led i landets interne transportsystem. CT har

beregnet, at danske søfolk og skibe tegnede sig for ca. 6% af den samlede mængde
gods, der blev fragtet i kystfarten. Ufarligt var det ikke. Ofte sejledes i farvande, som

det tyske Luftwaffe let kunne nå. Sejladsen fra de britiske øer over den nordlige At-

lant til Canada, USA og Det karibiske Havs oliefelter var Englands livslinie. l atlan-

terhavskonvojerne sejlede også et betydeligt antal danske. Beskyttelsen mod tyske
U-både og Slagskibe var længe aldeles utilstrækkelig, så tabene var store. 1 de første

måneder af 1943 lykkedes det tyskerne at gøre Englands forsyningssituation overor-

dentlig kritisk. Men det store konvojslag (»Atlanterhavets Stalingrad«) blev vundet

af de allierede. Herefter blev det mindre farligt at sejle på Atlanten.

Bd. 3 rummer fire store kapitler. 1 kapitel 8 (s. 17-154) behandles de danske søfolks

og skibes historie i neutrale havne frem til USAs inddragelse i krigen i november

1941. De fleste danske skibe blev oplagt. Søfolkene måtte gå i usikkerhed og vente og
vente. En de] fik mulighed for at rejse hjem til Danmark. En større gruppe strandede i

Shanghai, hvor de slæbte sig igennem krigen under helt umenneskelige forhold.

Kapitel 9 (s. 155-329) er historien om den engelske kystsejlads samt farten på Nord-

atlanten. Efter det tyske angreb på Sovjetunionen 22. juni 1941 kom også Murmansk-

konvojerne til. De var særlig barske, men også omgærdet af sympati blandt de mange

søfolk, som var kommunister.

Kapitel 10 (s. 331-499) behandler sejladsen i andre farvande - Afrika, Latiname-

rika, Østen, den særdeles farefulde fart på Middelhavet, hvor der længe herskede

tysk-italiensk luftherredømme. Kapitel 9 og 10 er de helt centrale for at vurdere de

danske søfolks indsats på allieret side i krigen, der var af ganske afgørende betydning
for, at Danmark i 11. time blev anerkendt som allieret. Omkostningerne ved denne

indsats har efterkrigstiden haft en tendens til at glemme. CT beskriver omhyggeligt
en stor del af de krigsforlis, hvor danske var impliceret, og dokumenterer med samti-

dige og senere beretninger de overmenneskelige strabadser, rædsler og ufattelige li-

delser, Søfolkene måtte gå igennem, når miner, torpedoer eller flyverbomber traf de-

res mål. Ved konvojsejlads var det forbudt skibene at standse op, selvom der lå skib-

brudne i vandet; redningen var overladt til enkelte redningsskibe i konvojen. Disse
afsnit af bogen har gjort et dybt indtryk på mig - det er simpelthen rystende læsning.
Angsten og rædslen havde sin plads i disse mænds liv. Mange blev mærket for livstid,
fysisk og psykisk. Men der måtte kæmpes længe for at få det såkaldte »krigssejlersyn-
drom« godkendt som invalidepensionsberettigende på linie med f.eks. KZ-

syndromet.
Hele bindet rummer - som de foregående - meget stof for den socialhistorisk inter-

esserede læser. CTs hensigt at skildre historien set fra søfolkenes synspunkt gennemsy-
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rer dette bind i endnu højere grad end de tidligere. CT har en sikker sans for socialhi-

storiens psykologiske/bevidsthedsmæssige dimension, hvor det dog er fra traditio-

nel, individorienteret psykologi, ikke fra kritisk socialpsykologi, han henter sin

inspiration. Udfra et arbejderbevægelses historisk synspunkt er det behandlingen af

de faglige organisationer, som de danske søfolk etablerede i England og USA, der

interesserer særligt.
I kapitel 8 kan man læse om de skandinaviske sømandsorganisationer i USA. Den

syndikalistisk prægede Skandinaviske Sømandsklub i New York bekæmpedes af al

kraft af det store (socialdemokratisk ledede) Norsk Sjømannsforbund, mindre fra

dansk side. SSC mente - ligesom Komintern - at krigen var en imperialistisk rivalise-

ring, og at arbejderne ikke skulle tage stilling - hovedfjenden var rederne. Med Sovjet-
unionens inddragelse i krigen veg denne neutralitetsholdning til fordel for en aktiv

stillingtagen for de allierede; SSC opløste sig selv ijuli 1941. Men CT må s. 148 er-

kende, »at den Skandinaviske Sømandsklub ikke mistede sin indflydelse så hurtigt
efter det »øredøvende fejlgreb« den 10. april 1940 [hvor SSCs leder Gustav Alexander

erklærede, at man ikke ville tage stilling til det tyske overfald på Norge og Danmark]
som antaget i 4. kapitel. Organisationen havde adskillige tusinde medlemmer ind i

1941.«

SSCs mærkesag var, at de hyrer, der var at få, skulle fordeles efter et tøm-system.
Andre forsøg, bl.a. på det norske og det svenske sømandsforbunds initiativ, på at

organisere de danske søfolkli USA om faglige spørgsmål, beskrives også kort.

Om søfolkenes organisationer i England handler hele kapitel 11 (s. 501-599). Det er

den enestående historie om opbygningen af en dansk fagforening i udlandet.* Til at

begynde med var de menige danske søfolk organiseret i en dansk sektion af den engel-
ske National Union of Seamen. Men det lykkedes at opnå sikkerhedspolitiets tilla-

delse til at danne en selvstændig organisation, De sammensluttede danske Sømands-

organisationer (DSDS), hvilket skete 1.juli 1941. Det er interessant, at det i det frem-

mede lykkedes at samle sømænd, søfyrbødere og sørestaurationspersonale i én fælles

organisation. Egentlige fagforeningsmæssige opgaver fik DSDS ikke. Arbejds- og

hyrevilkår bestemtes i krigstidens England suverænt af regeringen efter samråd med

arbejdsgiverne - de var væsentligt ringere end ifølge danske førkrigsoverenskomster.
Organisationens væsentligste funktion blev at regulere en masse småforhold på de

enkelte skibe, mægle, når der opstod uoverensstemmelser i en besætning osv. Fra en-

gelsk side var formålet, .gennem DSDS at have en snor i de danske søfolk. Faktisk var

organisationens funktion ikke meget anderledes end Deutsche Arbeitsfronts i Tysk-
land - omend ideologien naturligvis var en anden.

Før krigen var der store modsætninger mellem socialdemokrater og kommunister i

søarbejdernes fagorganisationer. CT er i sin beskrivelse af organisationernes udvik-

ling i 1930“erne (bind I) meget opmærksom herpå. Det er derfor skuffende, at dette

tema ikke behandles systematisk i kapitel 11. Det fremgår af forskellige vidnesbyrd,
at kommunisterne spillede en ganske aktiv rolle i DSDS. DSDS' forretningsfører var

igennem hele perioden Børge Møller, matros og socialdemokrat, tidl. funktionær i

den Internationale Transportarbejderføderation - hans valg til forretningsfører var

det britiske sikkerhedspolitis betingelse for at tillade organisationen. Men allerede

ved den stiftende generalforsamling valgte medlemmerne mod hans vilje kommunis-

ten Gorm Nielsen, fyrbøder og tidl. spaniensfrivillig, til andenman'd. Børge Møller

lagde det meste af sit arbejde i korridorforhandlinger i London (DSDS“ sæde var

Newcastle-on-Tyne, de danske søfolks »hjemby«, jvf. bd. 2). Gorm Nielsen havde

den centrale funktion at rejse rundt og opsøge besætningerne på de skibe, der kom i
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havn. Også redaktøren af fagbladet »Kurer« varen ivrig kommunist, D. V. Aagaard,
hvilket prægede bladet.

I det materiale, CT fremlægger, er der sådan set rigeligt med vidnesbyrd om, at

førkrigstidenspolitiske 'modsætninger levede videre i bedste velgående i DSDS. Lad

mig blot anføre ét eksempel - den næstkommanderende i officerernes tilsvarende fo-

rening, styrmand Geislers vurdering af forretningsførerens forhold til den politiske
opposition:
»Børge Møller var en fornuftig mand, han kunne udmærket se. hvad der var galt,

men han havde ikke det fornødne mod til at optræde overfor sine medlemmer og
sætte tingene på plads Børge Møller forsøgte at holde sammen på det hele, men det

lykkedes kun ved stadige indrømmelser til de inhabile.« (s. 552)
CTs fremstilling af DSDS' historie er - i modsætning til målsætningen for værket

iøvrigt - helt koncentreret om ledelsesplanet. Fremstillingen virker som værende

stærkt afhængig af Børge Møller, hvis arkiv og senere beretninger er hovedkilden.

Deraf følger en harmoniserende tendens, der bevirker, at en del spørgsmål, som man

- også i forlængelse af CTs beskrivelse af førkrigshistorien i bd. 1 - kunne forvente

besvaret, ikke stilles.

Til slut et hjertesuk: iet efterord (s. 625ff) og her og der i tekst og noter forekommer

rettelser og supplementer til de tidligere bind. Det er forvirrende. En samlet liste over

errata ville være ønskelig i det kommende bind 4.

PS: Ugeavisen »København« bragte i nr. 179 og 180 to interviews med danske sø-

folk, der sejlede i handelsflåden under krigen, Martin Thune og Hans Larsen.

Therkel Stræde

* »den eneste frie danske fagforening under besættelsen« (s. 536).
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Historiefest 1984/85

Fra d. 31 maj til d. 3. juni 1984 afholdtes iVestberlin en storstilet Geschichts-

fest med ca. 600 deltagere fra hovedsagelig Vesttyskland. Formålet var

menings- og erfaringsudveksling mellem en lang række historieværksteder

og dermed beslægtede arbejdsgrupper. Arbejderhistorie bringer i næste nr. en

mere udførlig beretning fra det store arrangement i Vestberlin, men allerede

nu kan det meddeles, at der i forsommeren 1985 vil blive afholdt endnu et

arrangement af samme karakter - denne gang sandsynligvis i Hamborg. In-

teresserede kan henvende sig til: Geschichtswerkstatt e. V., Alfred G. F ret', Am

Karlsh0f8, D-6100 Darmstadt. Tlf: 06151/ 71 I 724 el. 162044. Desuden hen-

vises til tidsskriftet Geschichtswerkstatt-Info nr. 4, som kan findes på ABA.

Redaktionen

Arbejdermuseet i Rømersgade, København

Den 1. december 1982 flyttede Arbejdermuseet ind i den nu fredede Arbej-
dernes Forsamlingsbygning i Rømersgade 22 i København.

Flere års forberedende arbejde var gået forud, men den egentlige opbyg-
ning af museet begyndte ved indflytningen.
Den formelle stiftelse af museet fandt sted den 14. april 1982 ved en stiftende

generalforsamling i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Ved den lejlighed fik

museet en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra Nationalmuseet, Kø-

benhavns Bymuseum, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Køben-

havns Universitet, LO”s landsskole, foreningen »Arbejdermuseets Venner«

og LO's forretningsudvalg.
Umiddelbart inden museets stiftelse var det gennem tilskud fra LO blevet

muligt at modtage bygningen og drive den fremover som både museum og

mødested.

Arbejdernes Forsamlingsbygning blev bygget af de københavnske arbej-
dere i 1879. Den var indrettet med en række større og mindre mødelokaler,

fagforeningskontorer, lejligheder og en restaurant - sådan som vi også ken-

der det i dag. Og i mere end 100 år har disse lokaler været brugt til de formål,

de blev indrettet til fra starten: Møder, generalforsamlinger, fagligt arbejde,

samvær, fest og teater.
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Men 100 år går ikke sporløst hen over en bygning. Forskellige tider har

tilføjet, ændret, forbedret eller det modsatte. Som den fremtræder nu, er byg-
ningen et stykke kulturhistorie. Samtidig er den den ældste af sin art her i

landet og nok et af de bedste steder, man kunne placere et arbejdermuseum.
Derfor føltes det også rigtigt, at bygningen blev fredet i 1983. Ved den lej-

lighed tog fredningsstyrelsen samtidig et skridt ind på et helt nyt felt, idet

forsamlingsbygningen er den første fredede arbejderbygning i landet - om

I

ikke i hele verden.

Museets formål
Museet skal vise, hvordan danske arbejdere har levet og virket gennem de

sidste 150 år. Samtidig skal det være plads for forskning i levevilkår og kul-

turhistorie. Begge dele skal ske på baggrund af indsamling og bevaring af

genstande og andre former for dokumentation fra arbejdernes tilværelse, si-

den industrialiseringen begyndte.
Museets hovedopgave består i at belyse boligforhold, arbejdsforhold, og

forhold omkring fritid og omkring fagbevægelsen. Det sidste vil naturligvis
især dreje sig om de faglige og politiske aktiviteter, gennem hvis opbygning
det kulturelle grundlag for arbejderklassen efterhånden er blevet skabt.

Museet skal i praksis vise, hvordan arbejdet har været, hvordan boligen
har været og samtidig fremstille de sider af tilværelsen,'der fyldte den ud:

Opbygning af fællesskab gennem politisk og faglig virksomhed, udviklingen
af faglige traditioner og dygtighed, men også i begyndelsen af industrialise-

ringen udviklingen af en evne til at overleve på nogle betingelser, som vi van-

skeligt kan forestille os i dag.
Arbejdermuseet er altså en formidlings- og forskningsinstitution - men

mere end det. Da bestyrelsen for Arbejdernes F orsamlingsbygning overdrog
denne til museet, blev det stillet som betingelse, at forsamlingsvirksomheden
skulle kunne fortsættes.

Planer

Arbejdermuseet rangerer i offentlig henseende på linie med landets øvrige
kulturhistoriske museer.

Som følge heraf var noget af det første, museet gik i gang med, at plan-
lægge, hvad der skulle de næste 12 år frem til 1995.

Til den tid er »Rømersgade« gennemrestaureret og vil rumme en fast ud-

stilling om arbejdernes kulturhistorie, lokaler til særudstillinger og mødelo-

kaler (herunder restaureret festsal), kontorer, produktionslokaler (udstil-
lingsværksteder 0.1.), restaurant, (private) lejligheder -

og et magasin i byen.
Samtidig med denne udbygning skal den nødvendige indsamling af mate-

riale til museet finde sted. Den slags var der intet af fra starten, og samlin-

gerne skal opbygges helt fra grunden.
Men det er ikke nok at udstille og indsamle. Samtidig skal der arbejdes for,

at vi kan få endnu mere at vide om arbejdernes oversete - eller undertrykte -
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kulturhistorie. Der skal altså forskes i kulturhistorien, og det er vigtigt, at

der bliver tid til det.

w.

I dag hviler øjnene på Dem!

Vi har lagt mærke til, at et eærligt vanskeligt
punkt ved Deres arbejde er:

en tlng, v1 derfor beder Dem passe særligt på.

En fejl pådette punkt er er afgørende betyd-
ning for kvaliteten. Vi føler oe forviseet om.

at De 1 fremtiden vil bestræbe Dem på at undgå.
denne fejl, og siger Den på forhånd tak.

Venlig hilsen

SV.Å. Chr.Pedereen

Fra pjecen om Philips-strejken. Her gengivet fra Arbejdermuseets samling af tekster om arbej-
derfamilien i l950-erne.

»1950'erne - en udstilling om arbejderfamilien
1. maj 1984 åbnedes »1950'erne - en udstilling om arbejderfamilien«. Det er

museets første egenprodueerede udstilling, og den vises i et år. Den handler
om arbejde og arbejderbevægelse,om hjemmeliv og fritidsliv.

I forbindelse med udstillingen er der udarbejdet en tekstsamling »Tekster
om arbejderfamilien - 1950'erne«. Det er hensigten med samlingen at skabe
en bedre sammenhæng mellem undervisningssituationen og museumsbesø-

get. Derfor er teksterne sammensat sådan, at de åbner mulighed for at gen-

nemarbejde en række af årtiets karakteristiske træk eller problemer enten før

eller efter besøget på museet.

Arbejdermuseets Venner

Foreningen Arbejdermuseets Venner blev stiftet den 12. januar 1983. Den

skal hjælpe museet bl.a. med at indsamle udstillingsgenstande og andre op-

lysninger, der kan belyse arbejderklassens liv og virke fra midten af 1800-

tallet til nutiden.

Venneforeningen skal, når dens økonomi tillader det, også hjælpe museet

økonomisk ved mindre udstillinger. Endvidere skal foreningen udvide kend-

skabet til og interessen for Arbejdermuseet.

101



Venneforeningen er repræsenteret i museets bestyrelse og kan igennem
dette arbejde bidrage til museets udstillingspolitik og dets drift.

Medlemsskab af foreningen giver gratis adgang til udstillinger og arrange-

menter, som museet laver.

ÅBNINGSTIDER: 1. maj 1984 - 30. april 1985.

Man., tirs., tors. 11-16, ons. 11-20, søn. 14-17.

Fre., lør. lukket.

Voksne 5 kr., børn 2 kr.

ARBEJDERMUSEET, Rømersgade 22, 1362 København K. Tel.

(01)]30152.

Eva Junge-Jensen
f Arbejdermuseel

Møderække i arbejdsgruppen for international arbejderhistorie
I sidste nummer af Arbejderhistorie omtaltes den nyoprettede »Arbejds-

gruppe for international arbejderhistorie«, hvis aktivitet i begyndelsen har

været koncentreret om udgivelsen af et informationsbrev.

Arbejdsgruppens medlemmer mødtes i forbindelse med SFAHs general-

forsamling i februar 1984 for at gøre en slags status over det foreløbige ar-

bejde. Her blev det aftalt, at de københavnske medlemmer ville starte en

uformel møderække, hvor der skulle være mulighed for at orientere om pro-

jekter, fremlægge foreløbige oplæg eller afsluttende arbejdsresultater. I for-

året 1984 har der været afholdt følgende møder: Ole Stander-Petersen om

Sozialistische Partei Deutschlands' (SAPDs) historie og teori-udvikling - i

enhedsfrontens tegn; Gerd Callesen om Minkoffs genudgivelse af materialer

til 2. internationales kongresser, og Uffe Jakobsen om Karl Kautskys teori-

og Strategiudvikling.
Møderne er blevet afviklet uden noget større apparat, idet emnerne er ble-

.

vet aftalt fra gang til gang og oplægsholderne selv har sørget for indkaldelser

på basis af en adresseliste. Det er planen at fortsætte møderækken i efteråret

1984. Den er åben for andre end arbejdsgruppens nuværende medlemmer.

Interesserede kan høre nærmere og blive optaget på adresselisten hos Gerd

Callesen, ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, telefon 01-241522.

Steen Bille Larsen

ABA”s 75-års jubilæum
I anledning af ABA's 75 års jubilæum d. 12 juni i år har ABA udgivet bogen
»Et arkiv bliver til«, hvor institutionens mangeårige leder, Børge Schmidt,
har fortalt om ABA's historie og udvikling.

Efter den historiske redegørelse følger en oversigt over samlingerne i bib-
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liotek og arkiv, således at jubilæumsskriftet samtidig giver et indtryk af ma-

terialemes karakter og af hvordan de er ordnede og registrerede. På denne

baggrund vil bogen forhåbentlig også kunne være til nytte for dem, der søger

oplysninger i ABA.

Interesserede kan få bogen tilsendt vederlagsfrit, når bortses fra portoud-
giften.
Send navn og adresse samt kr. 8.- i frimærker til

ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV, REJSBYGADE

l, 1759 KBH. V.
KP

Bibliographische Infomation (BI)
Fra 1968 til 1984 udkom tidsskriftet Bibliographische Information med 43

numre (deraf nogle dobbeltnumre). De gav en glimrende oversigt over især

tysksprogede bøger om Arbejderbevægelse/Marxisme-socialismc/Revolu-
tionære og befrielsesbevægelser/Tredjeverden. Denne løbende bibliografi
dækkede til en vis grad også engelske nyudgivelser og derudover udvalg af

spanske, italienske, franske og »skandinaviske« bøger.
Tidsskriftet søges videreført; for tiden arbejder en gruppe i International

Institut voor Sociale Geschiedenis i Amsterdam med de næste numre.

ABA har i sin tid som medudgiver modtaget en større mængde af enkelte

numre (nr. 17 - 29, 1974 - 1979). Disse numre kan bestilles hos: ABA, Ole

Arent, Rejsbygade 1, 1759 København V mod forudindsendelse af portoom-
kostninger i frimærker (2.- kr. pr. nummer). De kan også afhentes gratis.

Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
Udgiveme af den nye MEGA har som bekendt besluttet, at alt hvad Marx og

Engels har efterladt af skriftligt materiale skal offentliggøres. Dertil hører

også de randbemærkninger, streger, udråbstegn osv., de har anbragt i deres

bøger. Disse sidestilles med de uddrag de to -især Marx - har foretaget af

andres bøger. Der er ingen tvivl om, at disse uddrag (»Exzerpte«)har betyd-
ning ved rekonstruktionen af Marx' og Engels' arbejdsproces - det må såle-
des også gælde for randbemærkningeme osv. (»Marginalien«), stregerne er

sat i stedet for at foretage afskrifter. Men det kan også på anden måde være

relevant. Marx kommenterede f.eks. Domela Nieuwenhuis' »Kapital og ar-

bejde« fra 1881, dvs. Marx kommenterede et forsøg på popularisering af

»Kapitalen«, som fik en stor udbredelse (dansk udgave 1888). Men Marx fik

aldrig udarbejdet sin kritik, han omtalte bogen venligt overfor Nieuwenhius,
men ville altså have kritiseret den. Marginaleme er det der findes af konkret

kritik, og det kan være væsentligt.
Det er imidlertid forbundet med store vanskeligheder af forskellig art at

udgive disse marginaler, og udgiverne har derfor nu udgivet et prøvehefte til
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de bind af MEGA”s 4. afdeling, i hvilke marginalerne skal publiceres (Karl
Marx - Friedrich Engels: Marginalien - Probestücke. Text und Apparat,
Dietz, Berlin 1983, 50, 235 5.). Formålet med prøveheftet er at få diskuteret

de principper udgiverne indtil nu har udarbejdet. Det er rimeligt at lægge
principperne frem til en international diskussion i god tid inden det færdige
resultat foreligger - forøvrigt blev samme fremgangsmåde anvendt i sin tid,
da der i 1972 udsendtes et prøvebind til de øvrige bind af MEGA. Det er

egentlig også en meget demokratisk fremgangsmåde.
'

Prøveheftet foreligger altså nu og fremgangsmåden ved udgivelsen præ-
senteres bredt i flere eksempler, der skulle give et rimeligt indtryk af de pro-
blemer der er. Af de aftrykte faksimiler kan man se, at genoptryk af de eksi-

sterende bind af de over 3000 bøger i Marx” og Engels* biblioteker ikke er

løsningen: i nogle tilfælde er skriften falmet, iandre beskåret ved indbinding
osv. Det største problem er imidlertid at finde bøgerne; de er pga. tidernes

ugunst spredt for alle vinde. IML i Berlin har udarbejdet to omfangsrige for-

tegnelser af bøger, som formentlig har tilhørt Marx og Engels, men som pt.
er forsvundet (Beiträge zur Marx-Engels-Forschung nr. 8 og 12). I Berlin og

Moskva har man for tiden ca. 1230 bind, i Amsterdam er der ligeledes en

større samling; i 1985 skal der udgives et katalog over alt genfundent mate-

riale fra Marx' og Engels' biblioteker.

Udgiverne regner med, at der skal bruges ca. 30 bind af den nye MEGA til

at gengive marginalerne med deres kontekst, for tiden har man fundet 655

titler med sådanne anmærkninger, det svarer til ca. 22 bind. Det er et meget
stort og kostbart arbejde, der sættes igang for nogle stregers skyld. Men udgi-
verne - der gerne ser begrundede forslag til bl.a. en pladsbesparende publice-
ring - har givet en meget rimelig begrundelse for dette: det er ikke til at vide

hvilke spørgsmål forskningen vil stille engang
- derfor skal denne udgave i

videst mulig omfang indeholde hele teksten med alle til forståelsen nødven-

dige kommentarer, henvisninger osv. I undtagelsestilfælde foreslår udgi-
verne imidlertid, at man kan nøjes med en beskrivelse af marginalerne.

Forslagene og begrundelserne virker vel gennemtænkte, eksemplerne
overbevisende - om en to års tid vil man kunne se om den internationale dis-

kussion har givet nogle resultater.

G. C.
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