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Introduktion

I den seneste tid har redaktionen fra flere sider mødt kritik af bladets anmel-

delsespolitik. Vore kritikere mener, at anmelderne er alt for hårde og ubøn-

hørlige i deres vurdering af bøgerne, og at det fratager forfatterne lysten tilat

fortsætte med nye arbejder. En enkelt kritiker har formuleret det så hårdt

som: »Kendte man kun forskningen i arbejderbevægelsens historie fra jeres
anmeldelser, ville man tro, at alle forskere var uden forstand på de emner, de

skrev om!«

Vi har i redaktionen ikke fastlagt nogen linie for anmeldelserne. Vi stiller

de krav, at den anmeldte bog skal være af videnskabelig eller formidlings-

mæssig værdi for vort emneområde, at anmeldelsen skal fortælle, hvad

bogen handler om og at anmelderen skal argumentere for sine synspunkter.
Det skal dog ikke skjules, at vi er tilfredse med, at SFAH ikke er en forening
af rygklappere og at anmeldelserne i Arbejderhistorie kan bruges som debat-

oplæg om de problemer og emner, som rejses i forskningen. Der ligger et

stort arbejde bag anmeldelserne, netop fordi det gælder om at trække proble-
mer og uklarheder frem. Derfor vil vi opfordre forfatterne af de anmeldte

bøger til at udnytte den mulighed for debat som gives her i bladet. Vi bringer
denne gang to debatindlæg, som netop er reaktioner på anmeldelser, og hvor

principielle problemer tages op til videre udredning. Det skal indrømmes, at

der sjældent er velegnede »slaglinier« til forlagenes eventuelle annoncer for

bøgerne. Det kan naturligvis være bittert for forfatterne, som også har en

interesse i at få bøgerne solgt og dermed udbredt, men vi er så realistiske, at

vi mener, at det er anmeldelser andre steder (i aviser mm.), der sikrer bøgerne

udbredelse. Arbejderhistories funktion ligger primært iforhold til den videre

forskning og til i diskuterende form, at holde læserne løbende underrettede

om den nyeste litteratur. For at gøre denne diskussion mere frugtbar anbefa-

ler vi forfatterne at være mere offensive, aflægge den vante akademiske blu-

færdighed og gå i en dialog med deres anmeldere. Det vil alle være tjent med.

Bidrag til næste nummer skal være os i hænde senest 1. december 1985.



Ujj'e Jakobsen

Karl Kautsky: »Renegat«og »krypto-revisionist«-

eller marxist?

En oversigt samt nogle kommentarer til litteratur der behandler Kautskys
politisk-teoretiske udvikling

INDLEDNING

At Kautsky »uden tvivl er en nøgleñgur som ingen, der vil begribe det tyske
socialdemokratis og 2. Internationales væsen, kan forbigå«l er et synspunkt
der er almindelig enighed om. Til trods herfor er litteraturen om Kautsky
begrænset i forhold til dels den betydning han anerkendes at have haft, og
dels den mængde litteratur der findes om andre samtidige socialistiske teore-

tikere. Den litteratur der generelt behandler marxismens og den internatio-

nale og tyske arbejderbevægelses historie kan naturligvis ikke undgå også at

behandle Kautsky, men den litteratur der har Kautsky som eneste eller pri-
mære emne er begrænset til artikler der behandler enkeltaspekter eller af-

grænsede perioder og yderst få værker der behandler Kautskys samlede ud-

vikling.
Denne artikel har til formål at give en oversigt over litteratur der behand-

ler Kautskys udvikling. Først vil nogle »traditioner« inden for litteraturen

blive beskrevet. Derefter skal de to problemstillinger - spørgsmålet om brud

eller kontinuitet - som litteraturen fokuserer på nærmere diskuteres. Aller-

først kunne man stille spørgsmålet:

Hvad er en gængs opfattelse af Kautsky?
Et repræsentativt svar kunne fx opnås gennem et opslag i Pax Leksikon. Ud

over en del faktuelle oplysninger gives der følgende billede af Kautskys teo-

retiske og politiske udvikling: »Gennem sine bøger om SPD's program

(Erfurt-programmet), om marxistisk økonomi og om strategiske spørgsmål
udøvede han en enorm indflydelse ⁄...⁄ på den socialistiske bevægelse«; se-

nere indtog Kautsky imidlertid »en højreposition da han kritiserede bolsjevi-
kerne«; og således »endte han klart på det revisionistiske standpunkt«. Sam-

tidig gives der følgende generelle vurdering af Kautskys placering i arbejder-
bevægelsens historie: »Kautsky er kendt for sin dobbelte rolle i udviklingen
af revolutionær teori og praktisk reformisme«, og »retrospektivt (»i tilbake-

blikk«) fremstår Kautsky ⁄...⁄ som en tragikomisk skikkelse. Selv de bedste

tanker ⁄...⁄ blev i hans udformning til pedantiske og dogmatiske skolernes-
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terideer. Under begivenhedernes pres viste det sig at hans synteser og kom-

promiser var uden bærekraft.«2

Denne beskrivelse er i flere henseender signifikant for utilstrækkeligheder

og modsigelser i den aktuelle forståelse af Kautsky, og skal derfor her fun-

gere som en illustration af behovet for en nærmere diskussion af litteraturen.

For det første giver beskrivelsen en overvejende negativ vurdering, som kan

siges at stå »i omvendt forhold til Kautskys ubestridte stilling som førende

teoretiker i det internationale socialdemokrati før 1914«.3 Dette kan natur-

ligvis skyldes at kendskabet til Kautsky først og fremmest hidrører fra den

kritik, der er blevet rettet mod ham - en vurdering er således at Kautsky er

»mere bagvasket end læst«.4 Men snarere illustrerer det den funktion som

Kautsky har haft siden Internationalens splittelse i en kommunistisk og soci-

aldemokratisk: inden for størstedelen af arbejderbevægelsen, de socialistiske

partier og den akademiske historieskrivning og samfundsvidenskab funge-
rer Kautsky først og fremmest som et negativt afgrænsningskriterium i for-

hold til en »ægte« marxisme og en »korrekt« linje i klassekampen.
For det andet indeholder beskrivelsen - uden at dette gøres klart -to mod-

stridende opfattelser af karakteren af Kautskys udvikling. På den ene side

fremstilles Kautsky som en oprindeligt revolutionær marxist, der senere for-

lader denne position, og på den anden side hævdes det, at det senere viste sig,
at Kautsky altid havde været reformist. Her illustrerer beskrivelsen at to

»klassiske« vurderinger, der oprindeligt formuleredes i kølvandet på revolu-

tionerne i Rusland og Tyskland, har været »traditionsdannende« og fortsat

opretholdes i litteraturen om Kautsky.

T0 »klassiske« vurderinger af Kautsky
Den ene klassiske vurdering er Lenins kendte opfattelse af Kautsky som »re-

negat«, I en række skrifter fra 1914 og frem retter Lenin en række kritikpunk-
ter mod Kautsky. Disse sammenfattes i »Den proletariske revolution og re-

negaten Kautsky«,5som et svar på Kautskys kritik af bolsjevikernes strategi i

forbindelse med opløsningen af den konstituerende forsamling i januar 1918

og oprettelsen af rådsrepublikken.'5Den konkrete kritik der her rettes mod

Kautsky kan sammenfattes i følgende punkter: 1) manglende agitation for

udnyttelse af krigsudbruddet som anledning til revolution, 2) afstandtagen
fra nødvendigheden af voldelig revolution, 3) manglende forståelse for at

»proletariatets diktatur« indeholder nødvendigheden af »smadring« af den

borgerlige stat og etablering af en stat af en ny type, og 4) manglende forstå-

else for klasseindholdet i ethvert demokrati, dvs. en manglende skelnen mel-

lem borgerligt og proletarisk demokrati, og manglende forståelse for parla-
mentarismen som en borgerlig demokratiform og rådsdemokratiet som en

adækvat form for proletarisk demokrati.

På baggrund af denne kritik fastslår Lenin at Kautsky har brudt med den

revolutionære marxismes politiske linje, og Kautskys nuværende politiske
standpunkt betegnes som opportunistisk, borgerligt og kontra-

revolutionært. Kritikken udvides til også at omfatte Kautskys teoretiske
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, Karl Kautsky. Svensk postkort fra l920erne

grundlag, som Lenin betegner som en fuldstændig frasigelse af marxismen til
fordel for liberalismen.

Da Lenin samtidig fastholder at Kautskys position op til 1914 var revolu-
tionær og marxistisk, er der tale om et brud såvel med marxismen som med

Kautskys eget tidligere politiske og teoretiske standpunkt. Betegnelsen rene-

gat indebærer således, at Kautskys udvikling opdeles i hhv. en marxistisk og
en ikke-marxistisk periode, og overgangen fra den ene til den anden dateres
til 1914. Som forklaring på hvorledes et sådan brud er muligt, anfører Lenin

blot, at Kautsky har »erstattet dialektikken med eklekticisme og sofisteri«.
Lenins kritikform - den totale afvisning samt fraværet af en egentlig for-

klaring på bruddet - må forstås i relation til den historiske situation og poli-
tiske intention, der er baggrunden for »... renegaten Kautsky«, Lenin mente,
at fastholdelsen og fortsættelsen af revolutionen i Rusland var betinget af en

international revolution, og først og fremmest en revolution i Tyskland.
Kautskys strategiske synspunkter opfattes som en forhindring for at en så-
dan kan finde sted, og kritikken af Kautsky må derfor ses som et forsøg på at

fremskynde en revolution i Tysklandf
Den anden klassiske vurdering er opfattelsen af Kautsky som »krypto-
revisionist« som er formuleret af især Karl Korsch,8 men som også deles af
andre inden for den såkaldte ultra-venstre fløj i KomIntern i 1920'erne.
Denne opfattelse formuleres explicit i afstandtagen fra renegatopfattelsen:
§›legendenom de to historiske Kautsky“er,hvor den ene er af ældre dato og
var marxist, mens den anden tilhører den yngste historie og er renegat /...⁄
eksisterer kun i overfladiske kritikeres fantasi«.9 Der kan i følge denne opfat-
telse ikke tales om noget brud med marxismen i Kautskys udvikling, fordi

Kautsky aldrig har været istand til at anvende marxismen i praksis, og Kaut-

skys angivelige marxisme derfor altid har haft karakter af en ideologi. Kaut-
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skys egentlige inspirationskilde har derimod været darwinismen. Kautsky
må derfor karakteriseres som altid værende revisionist, men da han i en lang

periode har formået at holde denne revisionisme skjult, er den rettet beteg-
nelse krypto-revisionist.

Baggrunden for denne Kautsky-kritik er Korsch's opfattelse af den tyske
revolutions fallit som et udtryk for marxismens fallit i den udformning den

havde i 2. Internationale. Korsch mener derfor at en vigtig og aktuel revolu-

tionær opgave er en reetablering (»Wiederherstellung«) af marxismen. Pa-

rallelt med kritikken af 2. Internationales marxisme, og senere af Lenin og

sovjetmarxismen, forsøger Korsch at reetablere marxismen som en dialek-

tisk enhed af teori og praksis, hvor marxismen som teori er snævert for-

bundet med proletariatets revolutionære klassekamp, og hvor marxismen

bestemmes som det teoretiske udtryk for proletariatets revolutionære be-

vidsthed. I denne forbindelse er Korsch*s forsøg på at anvende marxismen på
studiet af marxismens egen udvikling centralt. Herudfra skelnes mellem tre

faser i marxismens udvikling: en fase frem til 1848, kendetegnet af at marx-

ismen netop udarbejdes i forbindelse med en revolutionær situation; en an-

den fase fra 1848 frem til begyndelsen af det 20. århundrede, der derimod er

kendetegnet af, at der ikke foreligger nogen revolutionær klassekampssitua-
tion, og følgelig isoleres marxismen fra praksis og degenererer til en system-
teori; den tredje periode fra begyndelsen af det 20. århundrede er kendeteg-
net af et opsving i den revolutionære klassekamp kulminerende i en virkelig
revolutionær situation i løbet af 1. verdenskrig, og dette ledsages af bestræ-

belserne på en reetablering af marxismen som en praksisorienteret revolu-

tionsteori - et forsøg der nu viser sig ikke at være lykkedes.”
Alene på dette grundlag kan Korsch generelt karakterisere Kautsky som

revisionist: Kautsky tilegner sig marxismen i en degenererende fase, og bi-

drager selv yderligere til denne degenerering i den ikke-revolutionære situa-

tion frem til begyndelsen af det 20. århundrede. I marxismens tredje periode
formår Kautsky imidlertid ikke at ændre sin oprindelige marxisme - Kautsky
bliver »dogmatisk« og »ortodoks«. Bortset fra enkelte bemærkninger om

Kautsky i »Marxismus und Philosophie« i forbindelse med kritikken af 2.

Internationale generelt, behandles Kautsky uddybende i form af en kritisk

gennemgang af Kautskys værk fra 1927 »Die materialistische Geschichtsauf-

fassung«. I denne forbindelse er det interessante ikke kritikken af selve vær-

ket, men Korsch's erklærede formål: at udvide analysen af Kautskys nuvæ-

rende opfattelse til en vurdering af »kautskyanismens« samlede historiske

fremtrædelse.ll Her nâr Korsch frem til, at der er tale om en kontinuitet i

Kautskys udvikling. Korsch skelner ganske vist mellem forskellige faser i

Kautskys udvikling, men fælles for disse faser er, at Kautsky aldrig har været

i overensstemmelse med Marx's og Engels' opfattelse. Dette gælder ikke blot

for marxismens 2. fase. Det gælder også for marxismens 3. fase, hvor Kaut-

sky, i forbindelse med revisionisme-debatten og den russiske 1905-

revolution, ganske vist er »kommet tættest på det revolutionære stand-

punkt« men samtidig har udarbejdet de »væsentligetræk i en tilsyneladende
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»ortodoks« men i virkeligheden kryptorevisionistisk Marx-interpretation«.
Og denne har dernæst fået sin »folgerichtigeWeiterentwicklung« i perioden
»før, under og efter verdenskrigen frem til »kautskyanismens nuværende
indhold«. Den eneste forstand i hvilken der kan tales om ændringer i Kaut-

skys udvikling er, at der' har været tale om en overgang fra skjult til mere og
mere åben revisionisme, en overgang der kommer synligt til udtryk i perio-
den efter 1909, som accelereredes efter den russiske og tyske revolution, og
som er en fuldbyrdet kendsgerning med fremkomsten af Kautskys »Die ma-

terialistische Geschichtsauffassung«. Det understreges hos Korsch, at der
ikke er tale om egentlige ændringer, men om tilsynekomst af en altid tilstede-
værende revisionisme.

Korsch's kritik må ses i lyset af og forstås som et element ifremstillingen af

Korseh's egen marxismeopfattelse. Gennemgangen af Kautskys opfattelse
før 1927 er således - stort set- uden referencer til Kautskys tidligere værker.

I afsnittet der mere systematisk diskuterer grundlaget for hhv. en brud- og
en kontinuitetsopfattelse skal argumentationsmåden hos Lenin og Korsch

behandles. I det følgende skal det undersøges i hvilken form og i hvilket om-

fang disse to klassiske vurderinger opretholdes i den efterfølgende litteratur.

TRADITIONER I LITTERATUREN OM KAUTSKY

I mellemkrigstiden synes Korsch's opfattelse at blive opretholdt i den ven-
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strekommunistiske tradition. Paul Mattick skriver således, at det »ikke er

muligt at betragte Kautsky som 'renegat'. Kun en total misforståelse af den

socialdemokratiske bevægelses teori og praksis og af Kautskys aktivitet kan

føre til en sådan anskuelse«.12 Ligeledes opretholdes renegatopfattelsen af

KomInterntraditionen. Kautsky svarer på Lenins kritik, 13
og dette svar imø-

degås af Trotski. '4
Kautsky fortsætter i løbet af 1920*erne sin kritik af Sovjet-

unionen, og tilbagevisningen af kritikken fra bolsjevikernes side fastholder

opfattelsen af Kautsky som oprindeligt ma'rxist.15

Den sovjetmarxistiske historieskrivning
Efter 2. verdenskrig har forskningen i den tyske arbejderbevægelses historie

især fundet sted i DDR, og har været en stats- og partiprioriteret opgave.

Dette er først og fremmest kommet til udtryk i det 8 bind store »Geschichte

der deutschen Arbeiterbewegung«, hvor de to første bind beskæftiger sig
med perioden frem til november-revolutionen,16 men også i en række tids-

skrifter og antologier samt monograñer. Traditionen formulerer selv, at det

teoretiske grundlag for historieforskningen er »marxismen-leninismen«, og

at det overordnede formål er at skrive historien om »fremkomsten og udvik-

lingen af arbejderklassens selvstændige, revolutionære og marxistiske parti«

og »udviklingen af en videnskabelig strategi og taktik svarende til de særlige
forhold i Tyskland for arbejderklassens erobring af den politiske magt og

etablering af det socialistiske samfund«. I denne sammenhæng er det ligele-
des et prioriteret formål at afsløre de »historieforfalskninger« som bedrives

af borgerlige og socialdemokratiske historikere i Vesttyskland. Traditionen

ser det nuværende SED som repræsentant for den revolutionære tradition i

den tyske arbejderbevægelse, der via mellemkrigstidens KPD og venstreflø-

jen i førkrigstidens SPD rækker helt tilbage til Eisenacher-partiet og Bund

der Kommunisten.l7 Den politiske intention er således klar nok: historie-

forskningen skal legitimere det østtyske parti og samfund som den sande

arvtager af den oprindelige tyske arbejderbevægelse. For opfattelsen af SPD

før 1. verdenskrig betyder dette: Partiet er fra starten et revolutionært parti,
og med vedtagelsen af Erfurt-programmet i 1891 er det et fuldtud marxistisk

masseparti. Efter århundredeskiftet opstår imidlertid en revisionistisk og re-

formistisk retning, og dette fører - forstærket af den senere fremkomst af en

centristisk retning - frem til partiets splittelse i forbindelse med 1. verdens-

krigs udbrud. I perioden efter århundredeskiftet repræsenteres den revolu-

tionære og marxistiske kontinuitet i den tyske arbejderbevægelse af SPD's

venstrefløj, der senere konstitueres som et selvstændigt parti iSpartakusfor-
bundet/KPD. Hovedvægten lægges derfor på en udforskning af venstreflø-

jen i SPD, og samtidig indtager også behandlingen af den russiske arbejder-
bevægelse og Lenin en stor plads i historieskrivningen -ligeledes udgør Le-

nins værker en væsentlig kilde til fremstillingen. En erkendt mangel er den

nærmere fastlæggelse af centrismens karakter og tidspunktet for dens frem-

komst, der sættes til 1906 eller 1910.18 Det er i denne forbindelse at udfor-

skningen af Kautskys udvikling er vigtig19- men stadigvæk fordi forståelsen
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af centrismen og Kautsky er af betydning for forståelsen af venstrefløjens
udvikling. Kautsky indtager derfor en beskeden og relativ plads i standard-

fremstillingen af arbejderbevægelsens historie, og Kautsky er først og frem-

mest behandlet i artikler, der beskæftiger sig med enkeltaspekter eller af-

grænsede perioder.20 Hermed er baggrunden og rammerne for traditionens

opfattelse af Kautsky skitseret.

Lenins vurdering af Kautsky i »Den proletariske revolution og renegaten

Kautsky« fastholdes af DDR-litteraturen. Et håndgribeligt udtryk herfor er

genudgivelsen af bogen i 1978 og en række artikler skrevet i denne anled-

ning.21Her fastslås at fremkomsten af Lenins bog var en »begivenhedaf stor

historisk betydning«, og at bogen fortsat har »uforandret principiel betyd-
ning« i den aktuelle ideologiske og politiske kamp, fordi Lenins opfattelse af

»proletariatets diktatur« og påpegning af den kvalitative forskel mellem bor-

gerligt og proletarisk demokrati har almen gyldighed (eller: »ville også
kunne være skrevet i l978«), og fordi Kautskys daværende opfattelse udgør
grundlaget for de nuværende socialdemokratier.22

Tilslutningen til Lenins vurdering indebærer også tilslutning til den opfat-
telse at der tale om et brud i Kautskys politiske og teoretiske udvikling. Til

forskel fra Lenin mener traditionen, at Kautskys brud med marxismen skal

tidsfastsættes til senest 1910,23 i forbindelse med diskussionerne om anven-

delse af masseaktioner i den prøjsiske valgretsbevægelse.Med hensyn til det
mere præcise tidspunkt hersker der imidlertid samme uenighed som med

hensyn til bestemmelsen af tidspunktet for centrismens fremkomst, således
at en del af litteraturen mener at Kautskys brud finder sted i 1906,24i forbin-

delse med diskussionen om en massestrejke på SPD's Mannheim-kongres.
Uenigheden søges omgået med den »forklaring« at centrismen i første om-

gang kom til udtryk »hovedsageligt i klassekampens praksis og mindre iteo-

rien«,25og at Kautsky i perioden 1906-1909 er karakteriseret af »en manglen-
de relevans for den revolutionære fløjs virksomhed« og hvad der kaldes »et

platonisk forsvar for marxistiske grundsætninger«.26Problemerne med hen-

syn til en éntydig bestemmelse af Kautskys position i denne periode fører
ikke til en anden opfattelse af selve karakteren af ændringerne hos Kautsky -

brudopfattelsen fastholdes:

»I Kautskys udvikling som teoretiker blev året 1910 forsåvidt et kvalitativt ven-

depunkt, som han fra et platonisk forsvar af marxistiske principper i teori og
taktik nu gik over til en direkte forfalskning af den marxistiske lære og blev en

renegat i forhold til marxismen«.27
›

Med hensyn til forklaringer på hvorledes et sådant brud med marxismen og
med sit eget tidligere teoretiske grundlag var muligt for Kautsky må disse

siges at være utilstrækkelige: den gennemgående argumentation består af

henvisninger til at Kautsky havde »manglende forbindelse til klassekampens
levende praksis« og at han »livet igennem var en stuelærd«.28

Vurderingen af Kautsky efter bruddet er sammenfaldende med Lenins.

Kautskys teoretiske grundlag betegnes som »pseudomarxisme« og »skinra-

dikalisme« (»Scheinradikalismus«), og sammenfaldende med »borgerlig
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ideologi«,mens Kautskys politiske position opfattes som reformistisk eller

»quietistisk«.Derimod tilføjes Kautsky før bruddet en række yderligere kri-

tikpunkter i forhold til Lenins vurdering. Kautsky vurderes imidlertid gene-
relt som marxist indtil 1905.29 Det kan således konkluderes at set med sovjet-
marxismens øjne har Kautsky efter 1910 ingen betydning for den revolutio-

nære arbejderbevægelse, og efter arbejderbevægelsens splittelse er Kautsky
»socialdemokrat« i ordets nuværende betydning.

Tl'aditionel, akademisk historieskrivning
I efterkrigstidens Vesttyskland er der ikke foregået en tilsvarende forskning i

arbejderbevægelsens historie som i DDR, idet der kun findes få partioffi-
cielle fremstillinger. Der findes derimod en del akademisk litteratur, og det

er dele af denne der skal behandles i det følgende. At litteraturen ikke er

»partiofñciel«, er imidlertid ikke ensbetydende med at synspunkterne ikke

harmonerer med det nuværende vesttyske socialdemokratis opfattelse af

dets historiske fortid og dets politiske position i det hele taget - i kritiske

fremstillinger benævnes traditionen da også »socialdemokratisk« og »bor-

gerlig«.3°Traditionen specificerer ikke sit teoretiske grundlag, men ud fra de

anvendte begreber og betragtningsmåden kan dette karakteriseres som ikke-

marxistisk: der tales fx om velfærdsstat, om integrering og ligestilling af løn-

modtagere -

og altså ikke om klassemodsætninger og klassesamfund. Den

bagvedliggende intention for beskæftigelse med arbejderbevægelsens histo-

rie formuleres dog undertiden mere tydeligt: »historievidenskaben har en

vigtig politisk funktion: den skal give det tyske socialdemokrati en god sam-

vittighed mht. dets egen fortid«,31og den skal ligeledes bryde med DDR-

forskningens »Monopolanspruch der Deutung des Geschehens« og det bil-

lede af arbejderbevægelsens udvikling, der fremholder kommunisterne som

dens sande bærere og arvtagere.32 I denne henseende opfattes studiet af ar-

bejderbevægelsen som en vigtig opgave, og siden slutningen af 1950'erne er

denne hensigtserklæring i stort omfang fulgt op i praksis.33 Den samtidige
politiske situation - KFD-forbudet og vedtagelse af SPD's ef terkrigstidspro-
gram (Godesberg-programmet) - er næppe uden betydning for denne emne-

mæssige nyorientering, men også den metodemæssige omorientering fra

person- og begivenhedshistorie til socialhistorie spiller en rolle." Det syn på
den tyske arbejderbevægelsesudvikling som traditionen på baggrund heraf

når frem til kan kort skitseres således: fra dens start var arbejderbevægelsen

kendetegnet af vilje til at deltage i »praktisk politik« i samarbejde med libe-

rale kræfter, og dens målsætning var en integrering af arbejderklassen i sam-

fund og stat. Marxismens fremvækst ses som et resultat af Bismarck-tidens

antisocialistlove (1878-1890), og medførte en radikalisering af teorien, som

dermed mistede forbindelsen til partiets politik. Modsætningen mellem teori

og praksis, der opretholdes i Erfurt-programmet, udgør sammen med de

eksisterende politiske strukturer (først og fremmest fraværet af en egentlig
parlamentarisme) en hæmmende funktion for arbejderbevægelsens integre-
ring i samfundet. Denne modsætning ses som den centrale karakteristisk af
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bevægelsen og partiet, og der anvendes to argumenter for denne modsæt-

nings eksistensmulighed: marxismen i SPD er ikke en egentlig men en »dena-

tureret« marxisme, og: marxismen er et fremmedelement i arbejderbevægel-
sen og har ingen indflydelse på den førte politik - dens praksisanvisning be-

tegnes som fatalisme, fremskridtsoptimisme eller »revolutionær

attentisme«. Revisionismens fremkomst ved århundredeskiftet vurderes po-
sitivt som et forsøg på at ophæve modsætningen mellem teori og praksis, og
som en forbedring af mulighederne for udfoldelsen af den altid tilstedevæ-

rende reformisme - denne var dog fortsat frem til november 1918 hæmmet af

de politiske strukturer.35

Traditionen formår således at etablere et billede af arbejderbevægelsens
og SPD's samlede udvikling der understreger kontinuiteten af 1) reformis-

tisk praksis, 2) ikke-marxistisk teoretisk grundlag, og 3) integration i det

eksisterende samfund som arbejderbevægelsensmål. Den traditionelle histo-

rieskrivning har således de facto også en legitimistisk funktion ligesom
DDR-litteraturen - men med det stik omvendte fortegn: det nuværende soci-

aldemokrati -

og ikke SED -

repræsenterer den tyske arbejderbevægelses
sande tradition helt tilbage til dens start; Susanne Miller formulerer dette

således:

»Endelig har det (dvs. SPD, U.J.) i sit »principprogram«, som vedtoges i 1959 i
Bad Godesberg, bekendt sig til det, som det i virkeligheden altid har været: et

demokratisk, socialt reformparti, som i konkurrence eller samarbejde med an-

dre partier vil forme stat og samfund«.36

Traditionens opfattelse af Kautskys udvikling må forstås på baggrund af

dens (im- eller explicitte) politiske intention og dens teoretiske grundlag
samt på baggrund af den her skitserede opfattelse af den tyske arbejderbevæ-
gelses samlede udvikling. Behandlingen af Kautsky findes da også først og

fremmest i de her nævnte værker, der beskæftiger sig med SPD som helhed,
hvor Kautsky dels ses som eksponent for partiets teoretiske grundlag, og dels

fungerer som forklaringsfaktor for modsætningen mellem teori og praksis
og marxismens »denaturering«. Kun få værker beskæftiger sig udelukkende

med Kautsky, og blandt disse beskæftiger de fleste sig med enkeltaspekter,37
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mens kun to er et forsøg på at behandle Kautskys samlede opfattelse og den-

nes udvikling.38
Matthias' artikel er trods dens tidlige tilblivelsestidspunkt fortsat bestem-

mende for traditionens Kautsky-opfattelse, omend den på Visse punkter - jf
nedenfor - er blevet modificeret. Matthias' formål er at foretage en bestem-

melse af Kautskys ideologi og dens funktion i SPD. Udgangspunkt herfor er

en konstatering af, at Kautsky i l870”erne og 1880'erne antog en darwinistisk

opfattelse, og en konstatering af at Kautskys 1927-værk(»Die Materialisti-

sche Geschichtsauffassung«) ligeledes er Darwin-inspireret. Matthias' på-
stand er så, at der »fører en lige vej« fra 1870'erne til 1927, og at Kautskys
marxismeforståelse »på væsentlige punkter« aldrig overskred hans før-

marxistiske opfattelse. Kautskys teoretiske position i den mellemliggende
periode bestemmes derfor som en »indsnævret evolutionistisk marxismefor-

ståelse«, en »udialektisk udviklingstro, der overlader socialismens virkelig-
gørelse til omstændighederne (»die Verhältnisse«)«. Kautskys strategiske
opfattelse er derfor en »fatalistisk« og ligefrem »quietistisk afventning« af

revolutionen - Kautsky skulle altså helt have frasagt behovet for arbejder-
klassens bevidste, aktive indgriben i den samfundsmæssige udvikling. Matt-

hias mener således, at Kautskys teori var uden forbindelse med og irrelevant

for SPD's praksis. Teoriens egentlige formål var at opretholde »fiktionen om

socialdemokratiets revolutionære karakter« gennem en »radikal fraseologi
og patos«. Matthias når således frem til en sammenfattende bestemmelse af

Kautskys tænkning, der er sammenfaldende med Korsch's: »angeblich
Marx-orthodox, in Wirklichkeit jedoch krypto-revisionistisch«.
Spørgsmålet er nu hvilken funktion Kautskys teori havde i SPD, eftersom

den ingen funktion havde for den konkrete politik. Matthias mener at SPD's

»Taktik«-debatter havde til formål at holde partiets forskellige fløje samlet,

og at Kautskys teori derfor bevidst anvendtes som en integrationsideologi.
Heroverfor har Holzheuer indvendt at Kautskys teori ikke kan reduceres til

et spørgsmål om taktik, fordi teorien for Kautsky var et hovedanliggende og

strategien ikke bekymrede ham. Holzheuer mener desuden, at Kautskys
teori ikke kan betegnes som integrationsideologi, fordi Kautsky stillede krav

om hans teoris »Alleinherrschaft«, og fordi teorien for Kautsky var et per-

sonligt »eksistensspørgsmål«. For mig at se betyder denne indvending en

yderligere understregning af modsætningen mellem teori og praksis. Stein-

berg har over for Matthias indvendt, at Kautskys teori først efter 1910 kan

betegnes som en bevidst anvendt integrationsideologi, og åbner hermed for

en vis faseinddeling af Kautskys udvikling - en faseinddeling der dog kun

angår spørgsmålet om hvorvidt »kautskyanisme«er en dækkende betegnelse
for SPD's ideologiske grundlag, idet Steinberg ikke anfægter spørgsmålet
om Kautskys darwinistisk-evolutionistiske grundopfattelse og heller ikke

spørgsmålet om Kautskys fatalistisk afventende holdning til revolutionen.

Groh39 har imidlertid kritiseret indvendingerne mod kontinuiteten i Kaut-

skys udvikling, og kommer til det resultat, at der er tale om et konstant

»Grundmuster« i Kautskys tænkning, hvorved han tilslutter sig Korsch”s⁄-
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Matthias' opfattelse. For traditionen som helhed fastholdes således opfattel-
sen af en fuldstændig kontinuitet i Kautskys tænkning. Dette gælder også for

Kautskys strategiske forestillinger. Traditionen afviser, at der .er tale om et

brud i Kautskys udvikling i 1910, idet Kautskys centrisme opfattes som væ-

rende til stede fra 1890'erne. Ligeledes er Kautskys kritik af bolsjevikerne
konsistent med Kautskys hidtidige opfattelse. Kritikken af bolsjevikerne og
af Sovjetunionen er i øvrigt det enste punkt hvor Kautskys synspunkter til-

lægges aktuel betydning.40

BIOGRAFISK LITTERATUR

Inden disse to traditioner i litteraturen om Kautsky nærmere skal diskuteres,
skal en anden type af litteratur, nemlig værker med et biografisk sigte, her

kort beskrives på grund af den funktion som disse har inden for dele af den

akademiske litteratur om Kautskys politisk-teoretiske udvikling.
I 1960 offentliggøres en selvbiografi som Kautsky påbegyndte i 1936 og

efterlod uafsluttet ved sin død (1938) - biografien omfatter således kun perio-
den frem til 188341 Den lineære og modsigelsesfrie fremstilling af sin tidlige
intellektuelle udvikling som Kautsky her konstruerer giver biografien en ka-
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rakter af efterrationalisering, som gør den af tvivlsom værdi som kilde til

Kautskys faktiske udvikling i den pågældendeperiode. I 1924 skriver Kaut-

sky på opfordring en selvbiografi, der ligeledes er efterrationaliserende og

delvist selvretfærdiggørende - den afsluttes med følgende passus:

»enhver ny indsigt tjente kun til at uddybe min overbevisning om rigtigheden af

den retning, som jeg var slået ind på, og den metode, som jeg havde anvendt. Jeg
vil således dø, som jeg har levet, som uforbederlig marxist«.42

Selvbiograñen bærer således tydeligt præg af den samtidige polemik mellem

Kautsky og KomIntern-traditionen.

Det samme gør sig gældende for en række »jubilæumsskrifter«.I anledning
af Kautskys 70-årsdag udkommer hele tre af slagsen, og alene titlerne angi-
ver deres apologetiske karakter.43 Den samme uforbeholdne tilslutning til

Kautskys synspunkter i denne periode gør sig også gældende for senere vær-

ker af denne art - således i artikler og artikelsamlinger i anledning af lOO-året

for Kautskys fødsel'14 Alt i alt er denne litteratur således af begrænset for-

skningsmæssig værdi, naturligvis bortset fra deres oplysninger om personen

Kautsky.

BRUD ELLER KONTINUITET

Som det fremgår af den foregående beskrivelse af litteraturen om Kautsky er

opfattelserne stærkt divergerende, og dette gælder først og fremmest med

hensyn til perioden op til 1906/1910. Den centrale uenighed drejer sig om

spørgsmålet, hvorvidt Kautskys udvikling er kendetegnet af kontinuitet, el-

ler hvorvidt der på et tidspunkt kan lokaliseres et brud i Kautskys udvikling.
Det fremgår ligeledes, at denne uenighed er knyttet til såvel den teoretiske

tilgang som den bagvedliggende aktuelle politiske intention, hvilket for så

vidt er en følge af at studiet af arbejderbevægelsenshistorie - givet arbejder-

bevægelsens splittelse i forskellige retninger - selv bliver en del af denne split-
telse og selv bliver »politisk«.

Denne situation samt det forhold at Kautsky trods sin betydende stillingi
2. Internationale er relativt lidet udforsket synes at have været baggrund for

to nyere omfattende værker om Kauskys samlede udvikling. Massimo Salva-

dori skriver således: »Jeg er kommet til den konklusion at hovedårsagen til

denne disproportion (mellem Kautskys betydning og udforskningen af

Kautsky, UJ) er at forskningen hidtil har begrænset sig til domme »pro« eller

»kontra« Kautsky.«“Ligeledes skriver den amerikanske historiker Gary P.

Steenson: »Desværre er Kautskys karakter og teorier misforstået og fordre-

jet lige meget af venner og fjender. Han er hverken blevet godt eller fair be-

handlet af de fleste historikere og politologer (»politicalscientists«), endsige
af doktrinære politiske forfattere.«"6 Spørgsmålet er imidlertid om en sådan

kvantitativ udvidelse af undersøgelsen - selvom den under alle omstændighe-
der er et væsentligt fremskridt - i sig selv er tilstrækkelig til at overvinde de

eksisterende uenigheder. I det følgende skal disse to undersøgelser samt an-

den litteratur om Kautskys udvikling inddrages i forbindelse med diskussio-
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nen af det analytiske og metodiske grundlag for hhv. kontinuitets- og brud-

opfattelsen.

Kontinuitetsopfattelsen
Grundlaget for Korsch's fremanalysering af en kontinuerlig udvikling hos

Kautsky er som nævnt, en analyse af Kautskys »Die materialistische Ge-

'schichtsauffassung« fra 1927. Mens selve analysen af værket og påvisnin-
gerne af dets naturvidenskabelige og evolutionære hhv. »darwinistiske« tan-

kegange i sig selv forekommer berettiget, er den fremgangsmåde der anven-

des til en bestemmelse af Kautskys samlede udvikling kritisabel. Korsch
læser så at sige Kautsky bagfra. Med kendskabet til l927-værket kan Kaut-

skys tidligere opfattelser ses som det de i virkeligheden var: kun »scheinbar«

materialistisk erkendelse som nu har fået deres »folgerichtigenAbschluss«,
som Korsch udtrykker det. I stort omfang er der for den traditionelle histo-

rieskrivnings vedkommende tale om en simpel overtagelse af Korsch's ana-

lyse og dens konklusioner - en egentlig analyse af Kautskys værker erstattes

af en henvisning til Korsch og andre venstrekommunisterä*7

Denne tilslutten sig den venstrekommunistiske opfattelse af Kautsky,
SPD og 2. Internationale er i sig selv bemærkelsesværdig, fordi de to traditio-

ner såvel mht. politisk intention og teoretisk grundlag er vidt forskellige.
Korsch's påvisning af manglerne i 2. Internationales marxisme sker på

grundlag af hans egen opfattelse af marxismen som det teoretiske udtryk for

arbejderklassens revolutionære bevidsthed, og med henblik på at gøre

marxismen anvendelig i en - efter Korsch's opfattelse - aktuel revolutionær

situation. Den traditionelle historieskrivnings marxismeopfattelse lægger
derimod hovedvægten på Marx's tidlige filosofiske synspunkter, og reduce-

rer dermed tendentielt marxismen til en filosofisk retning, med henblik på at

fraskrive sammenhængen mellem marxismen overhovedet og politisk aktivi-

tet såvel i 2. Internationales periode som aktuelt. Den traditionelle historie-

skrivning foretager en uddybning af sit argumentationsgrundlag ved at eta-

blere et skel mellem Marx og Engels, ved at hævde at Engels var grundlaget
for Kautskys marxisme-reception, og ved at hævde at dette var årsagen til at

marxismen hos Kautsky degenererede til en »systemteori«, en »verdensan-

skuelse« (»Weltanschauung«) eller ligefrem en »erstatningsreligion«.48I

modsætning hertil begrunder Korsch marxismens degenerering ud fra den

samfundsmæssige situation og klasseaktivitet. Overensstemmelsen er derfor

kun partiel, idet den kun vedrører en enighed om kritikken - den traditionelle

historieskrivning medtænker således ikke den specifikke sammenhæng som

Korsch's kritik fremsættes i. Med hensyn til det synspunkt, at Kautskys
marxismeopfattelse udelukkende skulle være overtaget fra Engels, skal det

anføres, atibelæggetfor dette først og fremmest er Kautskys selvbiografier -

en læsning'af Kautskys samtidige tekster viser derimod, at Kautsky her hen-

viser til såvel Engels' som til en række af Marx's dengang offentliggjorte og

tilgængelige værker.

Korsch's og store dele af den traditionelle historieskrivnings anvendte me-
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tode til påvisning af kontinuiteten i Kautskys udvikling består således i en

tilbageprojicering af *senere fremsatte synspunkter på tidligere perioder, først

og fremmest synspunkterne i »Die materialistische Geschichtsauffassung«.
Men betingelsen for en sådan fremgangsmåde er, at værket faktisk er repræ-

sentativt for Kautskys samlede opfattelse. Kautsky bidrager selv til en sådan

vurdering når han i forordet betegner værket som »die Quintessenz meiner

Lebensarbeit« , og skriver at værket er en systematisk fremlæggelse afgrund-
laget for og resultatet af hans samlede arbejde. Indirekte viser forordet imid-

lertid også dels, at værket er en genoptagelse af opfattelser fra Kautskys før-
marxistiske periode, og dels at værket har været under udarbejdelse siden

1919/1920 og er påvirket af SPD”s og lnternationalens spaltning i forbin-

delse med krigen og revolutionerne - værket skal således være en modvægt
mod den »Missachtung« og »Umdeutung«, som den materialistiske historie-

opfattelse har været udsat for til fordel for en proklamering af »die Allmacht

des Wollens«, som Kautsky skriver.49 Dette betyder imidlertid, at værket må

forstås på baggrund af den periode og situation, som det er skrevet i, og at

værket således ikke som helhed kan betragtes som repræsentativt for Kaut-

skys opfattelse i 2. Internationales periode.
Andre undersøgelser inden for traditionen der er funderet i en grundigere
læsning af Kautskys egne værker, og altså ikke kun bygger på Korsch's ana-

lyse, når imidlertid på baggrund heraf ikke frem til andre konklusioner:

Kautsky foretager en »Ersetzung der Dialektik durch die Evolution« og fast-

holder livet igennem en »Evolutionlehre«, en »Entwicklungsautomatik« el-

ler en »Darwinomarxismus«.50

Grundlaget herfor synes at være at der enten systematisk ses bort fra de

gentagne gange, hvor Kautsky i sidste halvdel af 1880'erne og i 1890'erne og

også senere udtrykkeligt betoner forskellen mellem udviklingslovmæssighe-
der for hhv. naturen og samfundet, eller at disse udsagn, for så vidt de regi-
streres, underbetones. Kilden hertil synes at være en uforbeholden tilslutning
til Kautskys udtalelser i sine erindringer fra 1936-1938 om sin tidlige intellek-

tuelle udvikling, og en overbetoning af betydningen heraf for Kautskys se-

nere udvikling. Holzheuer begrunder netop sin intensive beskæftigelse med

Kautskys før-marxistiske periode således
»Indenfor vor afhandlings rammer er den unge Kautskys overvejelser ikke kun

vigtige pga deres substans. De er tillige vigtige som det »grundlag«, som - nu da
det var opnået - ifølge hans egne oplysninger var den bærende kraft livet igen-
nem«.5'

Steenson, der i øvrigt falder inden for den traditionelle historieskrivning, re-

præsenterer på dette punkt en afvigelse fra den gennemgående opfattelse,
idet han i sin analyse når frem til det resultat at Kautsky i 1885 bryder med sit

darwinistisk/ naturvidenskabelige grundlag og afviser evolutionismen, og at

Kautsky senere, også i »Die materialistische Geschichtsauffassung«, genta-

ger dette synspunkt.52
Steenson selv er imidlertid ikke konsekvent på dette punkt idet han samti-

dig mener at »Kautskys brand of Marxism always bore traces of his earlier
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natural-scientific bent«,53og synspunktet er ligeledes af andre blevet kraftigt

tilbagevist.”Traditionen som helhed fastholder således henvisningen til dar-

winismen som belæg for kontinuiteten i Kautskys tænkning. Steensons bog
som helhed må betegnes som en særdeles velfunderet undersøgelse af Kaut-

skys samlede udvikling. Den får undertiden nuanceret traditionens vurder-

inger, men uden at dette betyder en egentlig ændring. Steenson fremhæver

selv, at hans arbejde adskiller sig fra andre ved en fokusering på Kautskys

personlige forhold med henblik på at nå frem til en ny opfattelse af Kautsky.
Som sagt indfris denne målsætning ikke. For mig at se fører denne fokuse-

ring på personen Kautsky snarere til en række fejlslutninger med hensyn til

karakteren af Kautskys tænkning.
Ud fra et helt andet teoretisk grundlag når dele af det »n y venstre« ligeledes

frem til en opfattelse af kontinuiteten i Kautskys politisk-teoretiske udvik-

ling. Den såkaldte »kapitallogik« tager udgangspunkt i en kritik af sovjet-
marxismen med det formål at rekonstruere en egentlig marxisme, hvis cen-

trale indhold er »kritikken af den politiske økonomi«. Alene på grundlag af

en konstatering af, at den samlede såkaldte »postmarxisme«ikke deler dette

syn påmarxismens karakter, betegnes denne som en »forfladiget« marxisme.

Og herudfra konkluderes der videre at den samlede »postmarxisme«, herun-

der også 2. Internationale som helhed, ikke har været i stand til at formulere

en korrekt revolutionsstrategi.55
Projekt Klassenanalyses undersøgelse af Kautsky anvender en sådan ar-

gumentationsfigur. Det centrale for projektgruppen er en påvisning af Kaut-

skys fejlagtige forståelse af »kritikken af den politiske økonomi«, og dette ses

som årsagen til at Kautsky heller ikke kunne nå frem til en korrekt forståelse

mht. bevidsthedsteori, samfundets klassestruktur og politiske former samt

en korrekt politisk strategi. Der opereres således med en entydig og nærmest

deduktionistisk opfattelse af relationen mellem grundlæggende teoretisk po-

sition og revolutionær strategi. Samtidiger det klart, at det er projektgrup-

pens egen marxismeopfattelse, der fimgerer som standard for vurderingen af

Kausky. Dette kommer tydeligst til udtryk i behandlingen af Kautskys
demokrati- og statsopfattelse: sat lidt på spidsen munder denne analyse ud i

en kritik af Kautsky for ikke - i lighed med projektgruppen selv - at have

foretaget en såkaldt »statsafledning«, en bestemmelse af statens politiske
form ud fra produktionsmåden.56Da Kautskys grundlæggende teoretiske

position opfattes som uforandret, af stâs der fra en periodisering i forbindelse

med behandlingen af Kautskys politiske teori og strategi.57 Projektgruppen

påpeger imidlertid et vigtigt vedvarende element i Kautskys politiske teori,

som ikke er acceptabelt for det nuværende socialdemokrati, nemligfasthol-

delsen af nødvendigheden af ophævelsen af privatejendomsretten til produk-
tionsmidlerne.

I forbindelse med kritikken af den sovjetmarxistiske opfattelse af et brud i

Kautskys udvikling foretages der en bemærkelsesværdig anknytning til den

traditionelle historieskrivning. Undertiden udtales dette åbent, som fx når

det om Matthias' artikel hedder, at selvom den er apologetisk i forhold til det
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nuværende socialdemokratis politik, »rækker dens analytiske værdi ud over

dens ideologiske anvendelsesformá'tl«.58 Konkret indebærer dette at opfattel-
sen af modsætningen mellem teori og praksis, opfattelsen af Kautsky som

altid værende reformist og opfattelsen af Kautskys teori som integrations-
ideologi også opretholdes i litteratur inden for denne del af det »ny ven-

stre«.59 Det samme kan siges at gøre sig gældende for dele af den danske ven-

strefløjs analyse af SPD og Kautsky.1 »Den jyske historiker«60 foretages dels

en analyse af SPD's teoretiske grundlag ud fra en kapitallogisk tilgang,61dels

en analyse af partiets strategi der falder tilbage til en overtagelse af den tradi-

tionelle historieskrivnings opfattelse. I behandlingen af Kautskys opfattelse
af magterobringens former er der tale om vurderinger der undertiden er 0rd-

ret sammenfaldende med Holzheuers. Det overses ganske vist ikke, at Kaut-

skys opfattelse i perioden mellem 1900 og 1910 er »radikaliseret«, men samti-

dig er den fortsat præget af evolutionisme. Der nås således frem til, at der for

hele perioden frem til 1. verdenskrig er tale om en kontinuerlig opfattelse hos

Kautsky, der betegnes som »fatalistisk attentisme«(!) - også her opfattes
»Ermattungs«-strategien som Kautsky formulerer explicit i 1910 som altid

tilstedeværende.62

Salvadoris bog om Kautsky repræsenterer også en kontinuitetsopfattelse.
Bogen er først og fremmest en gennemgang af Kautskys texter med resumeer

og lange citater, og ikke særligt analyserende. Den fokuserer på Kautskys
opfattelse af problemkomplekset demokrati og socialisme, men afstår fra en

gennemgang af Kautskys teori på mere grundlæggende niveau. Dette medfø-

rer, at Salvadori ikke får klarlagt Kautskys opfattelse af sammenhængen
mellem teori og strategi, hvilket måske tydeligst kommer til udtryk i en noget
udiffenrentieret fastlæggelse af Kautskys anvendelse af begrebet »nødven-

dighed«. Selvom Salvadori indledningsvis tager afstand fra Korsch's nega-
tive vurdering af Kautsky og Matthias” vurdering af Kautskys teori som inte-

grationsideologi, er hans bestemmelse af Kautskys grundlæggende position
ikke væsentlig forskellig fra deres - den betegnes som en »hybrid kombina-

tion af Marx, Darwin og liberalisme«, en vedvarende »pacifistisk-
humanistisk illusion«, frygt for det endelige opgør med de herskende klasser

og deres magtapparat (»a fear of the clash«) og lignende lettere psykologise-
rende forklaringer. Ligeledes bestemmes Kautsky strategiske position gen-

nemgående som en »passiv attentisme«. Dette må samtidig ses i lyset af Sal-

vadoris hovedformål med bogen: en tilbagevisning af renegatopfattelsen.
Her fokuserer Salvadori på aspektet om Kautskys kritik af bolsjevikerne, og

Kautskys position i forbindelse med krigen og revolutionerne i det hele taget,
er et brud med Kautskys tidligere opfattelse. Dette tilbageviser Salvadori:

lige fra 1890”erne har Kautsky stået på samme standpunkt, inklusive den op-

fattelse at magterobringen er identisk med erobringen af parlamentsflertal-
let. Grundlaget for denne tilbagevisning er imidlertid en overfortolkning af

Kautskys tvetydige opfattelse i 1890'erne og en seen bort fra de synspunkter
hos Kautsky i perioden mellem Bernstein-debatten og debatten med Luxem-

aurg og Pannekoek (1910-1912), der adskiller sig fra Kautskys senere opfat-
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telse. I modsætning hertil mener jeg, at det først eri 1912, at Kautsky udtaler

at magterobringen går gennem opnåelse af parlamentsflertal,63 og at magte-

robringens former og midler er et åbent spørgsmål hos Kautsky før dette

tidspunkt. Også hos Salvadori synes fremanalyseringen af en kontinuitet i

Kautskys opfattelse således at være et produkt af at Kautskys tidligere syns-

punkter læses og tolkes i lyset af hans senere synspunkter.
Bl.a. på baggrund af Salvadoris bog er spørgsmålet om overensstemmelse

mellem Kautsky og »eurokommunismen« blevet rejst. Nogle ser således en

tydelig parallel mellem Kautskys og fx Berlingueres og Carillos synspunk-
terf'4 Salvadori selv formulerer forsigtigt i sit forord, at de vesteuropæiske

kommunistpartier »can be defined, without the slighthest polemical provo-

cation, as essentially »Kautskyist««, men synspunktet uddybes ikke i selve

analysen af Kautsky. Derimod har John H. Kautsky65 foretaget en temmelig
drastisk ligestilling af Kautskys og eurokommunistiske synspunkter, hvor

grundlaget for eurokommunismens »kautskyisme« skulle bestå i, at der ap-

peleres til samme type af vælgere(!). En sådan traditionel - og dårlig - polito-
logisk fremgangsmåde gør i hvert fald vold mod Kautskys position, idet

denne bl.a. bestemmes som indebærende muligheden for en gradualistisk
overgang fra kapitalisme til socialisme. Og muligvis også mod eurokommu-

nisternes position, i hvert fald er det først og fremmest kritikere, der har på-

peget denne lighed: »Eurokommunismen er i virkeligheden en dødfødt be-

vægelse, et desperat forsøg på at flygte fra virkeligheden. Det er naturligvis
OK at vende tilbage til Kautsky og fordømme renegaten Lenin. Men hvorfor

forvirre begreberne ved at kalde sig kommunist? I følge gængs terminologi er

man højrefløjssocialdemokrat«.6°Forholdet er naturligvis mere kompliceret
end som så, men jeg mener, at det må fastholdes, at Kautskys forestillinger
om strategien for opnåelse af socialisme er et svar på en specifik situation, og

som sådant ikke uformidlet kan overføres til en anden og forskellig sam-

fundsmæssig sammenhæng.

Brudopfattelsen
Brudopfattelsen indeholder to typer af påstande: for det første at Kautsky

bryder med sin hidtidige opfattelse, og for det andet at Kautsky bryder med

marxismen. Ser vi her på det sidstnævnte aspekt, er det et karakteristisk træk

i argumentationsmåden,at strategiske forskelle prøjiceres over på forskelle
der ved vedrører det teoretiske grundlag. For Lenins vedkommende kritiseres

Kautsky konkret for sin opfattelse af strategien for den socialistiske revolu-

tion og for en række specifikke teoretiske opfattelser i forbindelse hermed

angående stat, »proletariatetsdiktatur« og demokrati. En egentlig påvisning
af at Kautskys teoretiske grundlag på baggrund heraf kan bestemmes som

liberalisme er imidlertid fraværende. I stedet udarbejder Lenin en alternativ

opfattelse på de punkter, der er til diskussion, og fremholder sin egen opfat-
telse som den eneste mulige og korrekte ud fra et marxistisk grundlag - med

henvisning til og støtte i Marx*s og Engels' teoretisering i forbindelse med

klassekamps- og revolutionserfaringeme fra 1848 og Pariserkommunen.

20



Herudfra kan der argumenteres på denne enkle måde: da Kautsky ikke deler

dette syn på stat, »proletariatets diktatur«, demokrati og revolution, og da

dette er den marxistiske opfattelse, så er Kautsky ikke marxist. Spørgsmålet
er imidlertid, om det er korrekt at operere med en så snæver opfattelse af

relationen mellem grundlæggende teoretisk opfattelse på den ene side og

mere specifikke »strategiske teorielementer« og konkret strategi på den an-

den side. Eller mao. om der ikke indenfor en marxistisk opfattelse er et vist

spillerum for udformningen af strategien afhængig af den konkrete politiske
og samfundsmæssige situation. Som tidligere nævnt må Lenins kritik- og ar-

gumentationsform naturligvis forstås på baggrund af den aktuelle politiske
intention, der ligger bag. Mere problematisk bliver det imidlertid når argu-

mentationsformen almengøres.

Sovjetmarxismen anerkender ikke blot Lenins karakteristik af Kautskyi
1918, men søger at påvise at de samme svagheder hos Kautsky gør sig gæl-
dende også tidligere. Den standard ud fra hvilken Kautsky karakteriseres

som ikke-marxist i perioden fra 1906 eller 1910 er imidlertid den af Lenin

senere udviklede position:
»For at kunne afgrænse centristernes skinradikalisme og pseudomarxisme fra

venstrefløjens og de revolutionære socialdemokraters marxistiske positioner
konkret, må man bruge leninismen som en af de vigtigste kriterier, som

målestok«.67

Dette er naturligvis et legitimt kriterium, men spørgsmålet er om ikke netop
en sådan ahistorisk fremgangsmåde medfører, at de specifikke betingelser
for marxismeudviklingen i denne periode ikke kan erkendes.

En del vesttysk, marxistisk litteratur behandler arbejderbevægelsens hi-

storie med udgangspunkt i en kritik af den traditionelle historieskrivning.68
Også her fastholdes Kautskys marxistiske karakter frem til 1906, og over-

gangen til centrismen i perioden mellem 1906 og 1910 -i lighed med og med

henvisning til DDR-litteraturen. Kautskys position i denne periode kende-

tegnes som »taktiske tilståelser under bibeholdelse af den marxistiske termi-

nologi«.°9Ligeledes anvendes Lenins senere kritik af Kautsky som målestok

for Kautskys overgang til et centristisk hhv. reformistisk standpunkt alle-

rede i denne periode.7°Heroverfor har Reinhold Hünlich71 i en grundig un-

dersøgelse af Kautsky i perioden 1899-1909 påpeget, at sammenlignet med

marxismens daværende udviklingsgrad foreligger der ingen systematisk for-

skel i forhold til andre samtidige marxister, inklusive Lenin. De mangelfuld-
heder i Kautskys grundlæggendeteoretiske position, fx mht. dialektikken og

»kritikken af den politiske økonomi«, findes også hos andre samtidige marx-

ister. På en række områder, det gælder demokrati- og revolutionsopfattelse
og imperialismeteori, er Kautsky i overensstemmelse med 2. Internationale

som helhed. Det samme gælder for statsteoriens vedkommende, hvor heller

ikke andre marxister i denne periode knytter an til og videreudvikler Marx's

Pariserkommuneanalyse. Kautsky adskiller sig imidlertid fra SPD's venstre-

fløj i spørgsmålet om massestrejken såvel i perioden 1906-1909 som i perio-
den fra 1910.
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Den gennemgående tendens til alene på dette grundlag at karakterisere

Kautsky som ikke-marxist er imidlertid tvivlsom, og er et klart udtryk for at

strategiske uenigheder projiceres over på marxismeopfattelsen som sådan.

Fravigelsen på dette punkt har givetvis andre årsager end teoretiske. I første

omgang adskiller Kautsky sig fra SPD's venstrefløj i kraft af vurderingen af

de aktuelle muligheder for anvendelse af masseaktioner, og for mig at se er

det netop på baggrund af denne situationsopfattelse, at Kautsky ændrer sin

teoretiske opfattelse på bestemte områder såsom parlamentets og masseak-

tioners rolle i overgangsstrategien.

Afslutningsvis skal det fremhæves, at svaret på spørgsmålet om Kautsky er

»renegat«, »(krypt0)revisi0nist«eller marxist afhænger af hvilken målestok

og hvilket kriterium besvarelsen foretages på grundlag af. Litteraturen har

først og fremmest vurderet Kautsky ud fra senere marxismeopfattelser og

Kautskys egen senere position. Spørgsmålet er om dette er en frugtbar til-

gang for forståelsen af Kautskys opfattelse i 2. Internationales periode. Fast-

holdelsen af det traditionelle brud og kontinuitets skema synes snarere at

være »erkendelseshæmmende« i denne henseende - ændringer i Kautskys po-

sition kan hverken forklares som tilsynekomst af opfattelser som Kautsky
altid har haft eller forklares som et en-gang-for-alle brud med marxismen

som sådan. I stedet for at stille spørgsmålet om Kautsky var marxist, må en

historisk speciñk tilgang snarere stille spørgsmålet om hvilken marxismeop-
fattelse Kautsky repræsenterede, hvilke ændringer der er tale om og hvilke

samfundsmæssige ændringer dette må forklares udfra. Som antydet under-

vejs i det foregående mener jeg, at det samtidig er nødvendigt at skelne mel-

lem forskellige elementer i Kautskys opfattelse, og undersøge relationerne i

mellem disse. Kautskys strategiske forestillinger må forklares ud fra samspil-
let mellem grundlæggende opfattelse, strategiske teorielementer og situa-

tionsopfattelse. De kan hverken forklares alene ud fra Kautskys grundlæg-

gende opfattelse (hvad enten denne ses som en fejlagtig forståelse af »kritik-

ken af den politiske økonomi«, en »verdensanskuelse« uden relation til

praksis, eller en »Scheinradikalismus«) eller reduceres til udelukkende at

være et produkt af »omstændighedeme«.
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nes, at polakken Marek Waldenberg i 1972 har skrevet en godt 1300 sider stor bog om

Kautsky. som imidlertid ikke er oversat. Bogens indhold er beskrevet af Stefan Arski i

Polish Perspectives. Warszawa 1973. Vol. XVl. No. 5,5. 74-77 og afWanda Lanzeri lWK.

l 1. Jg. (1975), s. 399-403 - Lanzer oversætter titlen til: »Aufstieg und Fall Karl Kautskys.
Studie zur Geschichte der gesellschaftlichen und politischen ldeologie«.

Se Ulla Plener: Arbeiterklasse und Demokratie. Zum 60. Jahrestag der Leninschen Schrift

« Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky«. i: 820. 20. Jg. (1978). s. 844-

858; Karl-Heinz Röder: Die bürgerliche Theorie von der »pluralistischen Demokratie«

und ihre opportunistischen Nachbeter. Zur aktuellen Bedeutung des Leninschen Werkes

»Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky«. i: Staat und Recht. 27. Jg.

(1978), s. 948-954; og Arno Winkler: Der Renegat Kautsky und seine unbelehrbaren Epi-
gonen. op.cit. s. 997-1006.

De anførte citater er fra hhv. Winkler. op.cit. s. 997, Röder. op.cit: s. 949 og Laschitza.

op.cit. s. 858.

Jl'Annelies Laschitza: Lenin kontra Kautsky während der Revolutionsjahre 1917/1918, i:

820, 25. Jg. ( 1983). Heft 3. s. 349: »Kautskys Abfall von der revolutionären Arbeiterbewe-

gung erl'olgte nicht so plötzlich und jäh. wie es 1917/1918 schien. Schon 1910 war er zum

Theoretiker des Zentrismus avanciert und von marxistischen Grundauffassungen abge-
rückt«.

Således GdA. Bd. 2. s. 109 og Annelies Laschitza & Horst Schumacher: Thesen über die

Herausbildung und Entwicklung der deutschen Linken von der Jahrhundertwende bis zur

Griindung der KPD (Spartakusbund), i: BzG, 7. Jg. ( 1965). Heft 1. s. 23-40. Hans Wohlge-
muth: Zu den Thesen über die Herausbildung und Entwicklung der deutschen Linken. i

870, 7. Jg. (1965), Heft 6, s. l9l7-1024 mener at centrismens gennemsættelse må ses som

en proces. der starter i 1906. Gerd lrrlitz: Bemerkungen über die Einheit politischer und

theoretischer Wesenszüge des Zentrismus in der deutschen Sozialdemokratie, i: BzG, 8.

Jg. (1966). Hel't 1.5. 43-59 repræsenterer en mere radikal kritik af Laschitza & Schumacher

og andre bidrag i DDR-litteraturen. idet han mener at det er forfejlet at søge at finde et

eksakt tidspunkt for centrismens opståen, og at centrismen har rødder tilbage i partiets
historic før 1905 (jf. s. 44-47).

GdA. Bd. 2, s. 109; ligeledes Laschitza: Karl Kautsky und der Zentrismus, op.cit. s. 811.

Hhv. op.cit. s. 810 og Ulla Plener: Karl Kautskys Opportunismus in Organisationsfragen
(1900- 1914). Zur Entstehung des Zentrismus in der deutschen Sozialdemokratie, i: 820, 3.

Jg. (1961), Hel't 2, s. 366.

Plener, Ioc.cit. Her udgør lrrlitz en undtagelse inden for traditionen, idet han kritiserer

brudopl'attelsen som sådan - uden af den grund at tilslutte sig en »kryptorevisionisme«-
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opfattelse: der er hos Kautsky i 1910 tale om et »Wende- und Endepunkt seiner revolutio-

nären Laufbahn«, men forklaringen herpå må søges i modsætningsfyldtheden i Kautskys
samlede tænkning, se Irrlitz, op.cit. s. 53-59. Laschitza retter imidlertid en kraftig kritik af

Irrlitz. og fastholder at der er tale om et »plötzlicher Bruch« i Kautskys udvikling, se La-

schitza, op.cit. s. 823. -

Også på dette punkt kritiserer Irrlitz den øvrige tradition, og tager afstand fra sådanne

forenklede forklaringer: Kautskys mangler har »selbstverständlich tiefere Ursachen als

nur biographische« (Irrlitz, op.cit. s. 50).

Dette kommer grundigst til udtryk i artikler der behandler enkeltaspekter i Kautskys poli-
tiske og teoretiske aktivitet frem til århundredeskiftet, se: Ingrid Donner: »Das Kapital«
von Marx in der theoretischen Arbeit Kautskys während der zweiten Hälfte der achtiger
Jahre, i: unsrer Partei einen Sieg erringen. Studien zur Entstehungs- und Wirkungsges-
chichte des »Kapitals« von Karl Marx. Ein Sammelband, Berlin: Die Wirtschaft, 1978, s.

220-229.

Brigitte Rieck: Der Beitrag der »Neuen Zeit« zur Ausarbeitung eines revolutionären Par-

teiprogramms der deutschen Sozialdemokratie (1886-1891), i: Revolutionäres Parteipro-
gramm

- Revolutionäre Arbeitereinheit. Studien zum Kampf um die Vereinigung des

Marxismus mit der Arbeiterwegung, Berlin: Dietz, 1975; og Horst Bartel: Karl Kautsky.
Sein Anteil an der Entstehung und Propagierung des Erfurter Programms, i: Gustav See-

ber (Hrsg.): Gestalten der Bismarckzeit, Berlin: Akademie-Verlag, 1978, s. 426-453; se

også Helmut Hesselbarth: Der aufkommende Revisionismus in der Bauernfrage und Karl

Kautsky, i: Marxismus und deutsche Arbeiterbewegung. Studien zur sozialistischen Bewe-

gung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, Berlin: s. 331-397.

Således Georg Fülberth og Jürgen Harrer: Zur Kritik der sozialdemokratischen Hausge-
schichtsschreibung I & 11, i: Blätter für deutsche und internationale Politik, 20. Jg. (1975),
s. 526-544 og 660-677; og Volker Ullrich: Emanzipation durch Integration? Zur Kritik der

bürgerlichen GeschichtsSchreibung über die Arbeiterbewegung bis 1914, i: Das Argu-
ment, Nr. 75, s. 104-147.

Dieter Groh: Hundert Jahre deutsche Arbeiterbewegung?, i: Der Staat. Zeitschrift für

Staatslehre, öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte, 2. Band, 1963, s. 351-366,citat
s. 351; i forordet til udgivelsen af »Papers« fremlagt på et seminar i »Sektion für Ge-

schichte der Arbeiterbewegung des deutschen Historikertags« i 1972 begrunder Hans

Mommsen valget af emne for seminaret med henvisning til den aktuelle situation, hvor
»SPD har regeringsansvaret i den socialliberale koalition«, se: Hans Mommsen (Hrsg.):
Sozialdemokratie zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, Frankfurt/Main: Athe-

näum, 1974, s. 9.

Werner Conze: Der Beginn der deutschen Arbeiterbewegung, i: Geschichte und Gegen-
wartsbewusstsein. Festschrift für Hans Rosenfeldt zum 70. Geburtstag, Göttingen: Van-

denhoeck & Ruprecht, 1963, s. 323-338, citat 5. 324.

Dette synes imidlertid at være et overset forhold blandt danske, traditionelle historikere -i

en artikel der angiveligt er en status over vesttysk historieskrivning i denne periode nævnes
arbejderbevægelsenog historieskrivningen om arbejderbevægelseend ikke, se: Inga Floto:

Fra Fischer-kontrov'ers til Wehlers kejserrige: tendenser i vesttysk historieskrivning i

60'erne og 70'erne - en status, i: Nær og Fjern. Samspillet mellem ydre og indre politik.
Studier tilegnet professor, dr. phil. Sven Henningsen, København: Politiske Studier, 1980,
5. 91-1 13.

Jf. Ullrich, op.cit. s. 109, der imidlertid mener, at den erklærede socialhistoriske tilgang
ofte er et »alibi for den sædvanlige organisations-, ånds- og personhistoriske ansatsa. Som

et exempel på en behandling der intenderer en socialhistorisk tilgang, men i realiteten skri-

ver personhistorie kan nævnes Dietrich Geyer: Kautskys russisches Dossier. Deutsche

Sozialdemokraten als Treuhänder des russischen Parteivermögens 1910-1915, Frankfurt

25
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& New York: Campus, 1981 - for en nærmere argumentation se min anmeldelse i Arbejder-
historie nr. 21 (oktober 1983), s. 58-62.

Werner Conce: Das Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft im Vormärz, i: Werner

Conze (Hrsg.): Staat und Gesellschaft im deutschen Vormärz 1815-1848, Stuttgart: Ernst

Klett, 1962 (Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte. Band 1), s.

207-269; Susanne Miller: Das Problem der Freiheit im Sozialismus. Freiheit, Staat und

Revolution in der Programmatik der Sozialdemokratie von Lassalle bis zum Revisionis-

musstreit, Berlin & Bonn-Bad Godesberg: J . H. W. Dietz Nachf., 1974 ( 1963); Hans-Josef

Steinberg: Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem

I. Weltkrieg, op.cit.; Gerhard A. Ritter: Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen

Reich. Die Sozialdemokratische Partei und die freien Gewerkschaften 1890-1900, Berlin-

Dahlem: Colloquium, 1963 (1959) (Studien zur europäischen Geschichte aus dem

Friedrich-Meineke-Institut der Freien Universität Berlin, Band 111); Gerhard A. Ritter:

Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus. Aufsätze zur deutschen Sozial- und

Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen: Vandenhoeck & Ru-

precht, 1976 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Band 23); Dieter Groh: Nega-
tive Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vo-

rabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt/Main: Propyläen, 1973. Steinberg og Groh har

resumeret deres undersøgelser i Mommsen, op.cit. hhv. s. 52-61 og s. 62-83.

Miller, op.cit. s. 298; i følge Steinberg har den af SPD udgivne litteratur i anledning af

IOO-året for ADAV's stiftelse det samme indhold, hvilket »auf Kurzformel« kan udtryk-
kes som: »von Lassalle bis Godesberg«, se Zwischen Sozialgeschichte und Legitimations-
wissenschaft. Protokoll einer Tagung über Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung
in Frankfurt/M (Nordweststadt) am 17. Februar 1974, veranstaltet von der Jahrbuchre-

daktion, i: Claudio Pozzoli (Hrsg.): Jahrbuch Arbeiterbewegung, Band 2: Marxistische

Revolutionstheorien, Frankfurt am Main: Fischer, 1974, s. 267-300, her 5. 275.

Fx Ursula Ratz: Karl Kautsky und die Abrüstungskontroverse in der deutschen Sozialde-

mokratie 1911-12, i: International Review of Social History, Vol X1 ( 1966), Part 2, s. 197-

227.

Erich Matthias: Kautsky und der Kautskyanismus. Die Funktion der [deologie in der

deutschen Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkriege, i: Iring Fetscher (Hrsg.): Marx-

ismusstudien, Zweite Folge, Tübingen: .1. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1957 (Schriften der

evangelischen Studiengemeinschaft, 5), s. 151-197; Werner Holzheuer: Karl Kautskys
Werk als Weltanschauung, Beitrag zur Ideologie der Sozialdemokratie vor dem Ersten

Weltkrieg, München: C. H. Beck, 1972.

Se Groh, op.cit. s. 220, n. 68.

Det vesttyske Dietz-forlag har således udgivet en antologi med uddrag af Kautskys kritik

af bolsjevikeme og Sovjetunionen fra perioden 1918-1937, se Peter Lübbe (Hrsg.): Kaut-

sky gegen Lenin, Berlin & Bonn: J. H. W. Dietz Nachf., 1981; i forordet angiver Lübbe at

kriteriet for udvælgelsen har været at teksterne »såvel skulle belyse Kautskys stilling som

være af betydning for den nuværende diskussion«.

Erinnerungen und Erörterungen von Karl Kautsky. Hrsg. von Benedikt Kautsky, s'-

Gravenhage: Mouton & Co., 1960 (Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der deut-

schen und österreichischen Arbeiterbewegung hrsg. vom Internationaal lnstituut voor

sociale Geschiedenis, Amsterdam, Band III).

Karl Kautsky: Das Werden eines Marxisten (1924), Leipzig: Felix Meiner, 1930 Sonder-

ausgabe aus Die Volkwirtschaftlehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen, I. Band, s.

117-153).

Der lebendige Marxismus. Festgabe zum 70. Geburtstag von Karl Kautsky. Hrsg. von O.

Jenssen, Jena: Thüringer, 1924; Karl Kautsky; Der Denker und Kämpfer. Festgabe zu

seinem siebzigsten Geburtstag, Wien: Wiener Volksbuchhandlung, 1924; Karl Kautsky.
Dem Wahrer und Mehrer der Marx'schen Lehre zum 70'ten Geburtstage, i: Rudolf Hilfer-

r
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ding (Hrsg.): Die Gesellschaft. Internationale Revue für Sozialismus und Politik. Ein Son-
'

derheft der Gesellschaft zu Karl Kautskys 70. Geburtstag (Neudruck: Frankfurt/Main:

Sauer & Auvermann, 1968). Se også artiklerne i anledning af Kautskys 65-årsdag i: Der

Sozialist (Sozialistische Auslandspolitik). Unabhängige Sozialdemokratische Wochen-

schrift, Berlin. S. Jg. Nr. 42 (18. Okt. 1919), hvor Rudolf Breitscheid bl.a. skriver: »det

fylder os med smerte og indignation, når folk, der engang med stolthed bekendte sig som

Kautskys elever, idag kalder ham en »Sozialverräter«. /...⁄ den der fremsætter sådanne

beskyldninger, vækker den største mistro til rigtigheden af sin egen sag.« (s. 649-650).

Herman Brill: Karl Kautsky. 16. Oktober 1854- 17. Oktober 1938, i: Zeitschrift für Politik,

1. Jg. (neue Folge), Heft 3, Sept. 1954, s. 211-240; Ein Leben für den Sozialismus. Erinne-

rungen an Karl Kautsky, Hannover: .1. H. W. Dietz Nachf., 1954(5. 11-35 heri eret genop-

tryk af Kautskys l924-se1vbiografi).
'

Massimo Salvadori: Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1938. op.cit. s. 9.

Gary P. Steenson: Karl Kautsky 1854-1938. Marxism in the Classical Years, Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press, 1978; citat 5. 4.

Udover Korsch henvises der gennemgående til følgende analyser af SPD: Kurt Brandis

(Karl Friedrich Brockschmidt): Die deutsche Sozialdemokratie bis zum Fall des Sozialis-

tengesetzes (1930);Kurt Mandelbaum: Die Erörterungen innerhalb der deutschen Sozial-

demokratie über das Problem des Imperialismus 1895-1914 (1930); Arthur Rosenberg:
Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre (1938); og

Arthur Rosenberg: Die Entstehung der deutschen Republik 1871-1918 (1928).

For en tidlig formulering af denne marxismeopfattelse se lring Fetscher: Von der Philoso-

phie des Proletariats zur proletarischen Weltanschauung, i: lring Fetscher (Hrsg.): Marx-

ismusstudien, op.cit. 26-60. Opfattelsen er tydeligvis grundlaget for fx Steinbergs og

Holzheuers analyser. Det samme kan siges at være tilfældet for to fremstillinger afmarxis-

mens historie, se George Lichtheim: Marxism. An Historical and Critical Study, New

York: Frederick A. Praeger, 1961 og Leszek Kolakowski: Main Currents of Marxism. Its

Rise, Growth and Dissolution, Vol. 1-111, London: Clarendon, 1978; begge forfatteres

Kautsky-opfattelse ligger ligeledes inden for den traditionelle historieskrivnings opfat-
telse, se hhv. Lichtheim, s. 259-277 og Kolakowski, Vol. 11, s. 31-60.

Karl Kautsky: Die materialistische Geschichtsauff'assung. 1. Band: Natur und Gesell-

schaft. ll. Band: Der Staat und die Entwicklung der Menschheit, Berlin: .1. H. W. Dietz

Nachf., 1927; se Vorwort i bd. 1, s. Vl-XV, citater s. X11 og XlV.

Således hhv. Ritter: Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Reich, op.cit. s. 97', Stein-

berg; Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie, op.cit., s. 53; Holzheuer, op.cit. s. 41;

og Groh, op.cit. s. 220.

Holzheuer, op.cit. s. 24; Holzheuer henviser her til Erinnerungcn und Erörtcrungcn von

Karl Kautsky, op.cit. 222.

Steenson, op.cit. s. 69-71, jf også 5. 5-6 og 237-238.

op.cit. s. 63; delle synspunkt er gennemgående i hele Steensons bog.

Se Dick Geary; Karl Kautsky and »Scientific Marxism« (en anmeldelse al'SaIvadoris og

Steensens bøger), i: Radical Science Journal, 1981, No. 11, s. l30-l35;se også Dick Geary:
Marx and the natural sciences: the case of Karl Kautsky, Internationale Tagung der Histo-

riker der Arbeiterbewegung (ITH), Sonderkonferenz »Marxismus und Geschichtswis-

senschaf «, Linz 6.-9.1.l983 (upubl., findes på ABA).

En dansk formulering af det kapitallogiske program findes i Hans-Jørgen Schanz: Til re-

konstruktionen af kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status, Århus:

Modtryk, 1977 (1974); her findes ligeledes en helt uformidlet kritik, dvs. uden nogen egent-

lig undersøgelse af 2. Internationales teoretiske grundlag og politisk-strategiske opfatth-

ser, se især s. 15f og 43-49.

27



56)

57)

58)

59)

60)

61

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

28

Projekt Klassenanalyse: Kautsky. Marxistische Vergangenheit der SPD?, Westberlin:

VSA, 1976: mht. »statailednings«-problematikken, se_isærs. 94ff og n. 28.

Det samme gør sig gældende i Sven Papcke: Karl Kautsky und der historische Fatalismus,

i: Claudio Pozzoli (Hrsg.): Jahrbuch Arbeiterbewegung, Band 3: Die Linke in der Sozial-

demokratie, Frankfurt am Main: Fischer, 1975, s. 231-246; i en analyse af Kautslzys revo-

lutionsbegreb citeres der her i flæng fra tekster fra hele perioden 1902-1922.

Antonia Grunenberg: Einleitung, i: Die Massenstreikdebatte. Beiträge von Parvus, Rosa

Luxemburg,Kar| Kautsky und Anton Pannekoek. Herausgegeben und eingeleitet von An-

tonia Grunenberg, Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt. 1970, 5. 5-44, citat s. 6.

Fx Michael Vester: Friedrich Engels' »dampmarxisme«. Om forholdet mellem marxisme

og arbejderbevægelsens læreprocesser i »Anti-Dühring«, i: Kurasje nr. 31 (november
1982), 5. 5-27; Papcke, op.cit. tilslutter sigligeledes integrationsideologiopfattelsen,og be-

stemmer Kautskys revolutionsbegreb som fatalistisk afventen uden arbejderklassens ak-

tive indgriben,

Jørn Hansen, Ole Marquardt og Peter Sørensen: Det tyske socialdemokrati. En analyse af

SPD's 0g fagforeningernes teori og praksis,Århus:Modtryk. 1975 (den jyske historiker,
nr. 2).

For en skarp kritik heraf se Curt Sørensen? Marxismen og den sociale orden, Kongerslev:
GMT, 1976, Bd. 2, s. 319-324: se også Curt Sørensen: Det kapitallogiske angreb på arbej-
derklassen, i: Oktober nr. 7 (november 1976), s. 19-37.

JfJørn Hansen og Ole Stryhn Jørgensen: Efterskrift: Karl Kautskys kamp mod revisionis-

men - en biografisk oversigt, i: Karl Kautsky: Vejen til magten, København: Rhodos, 1978,
s. 161-221; her s. 176-184 og 205.

Se Karl Kautsky: Die neue Taktik. i: Die Neue Zeit, 30. Jg., Bd. 2, s. 654-664, 688-698 og

723-733; her 5. 732.

Se fx Paul Preston: Judas Kautsky?, i: New Society, Vol. 48, No. 862 (april 1979), s. 103 og
Stuart Holland: Beyond the vicious circle, i: New Statesman, Vol. 99, No. 2550 (februar
1980), s. 176-177.

John H. Kautsky: Karl Kautsky and Eurocommunism, i: Studies in Comparative Com-

munism. An International lnterdisciplinary Journal, V01. XIV, No. 1 (forår 1981). 5. 3-44.

E. H. Carr i et interview med New Left Review's redaktion i efteråret 1978, her citeret efter

den svenske oversættelse: E. H. Carr: Ryska revolutionen och Västeuropa, i: Zenit nr. 60

(april-maj 1979), s. 43-52; her 5. 48; jf også kritikken af eurokommunismen i Fernando

Claudin: Democracy and dictatorship in Lenin and Kautsky, op.cit.
Annelies Laschitza: Karl Kautsky und der Zentrismus, op.cit. s. 804.

Det tidligste eksempel herpå er Wolfgang Abendroth: Aufstieg und Krise der deutschen

Sozialdemokratie. Das Problem der Zweckentfremdung einer politischen Partei durch die

Anpassungstendenz von Institutionen an vorgegebene Machtverhältnisse, Frankfurt am

Main: Stimme-Verlag, 1964; i forordet formuleres den nævnte intention - bogen er skrevet

»im Gegensatz zu allen Versuchen, die Geschichte der deutschen Arbeiterpartei den ge-

genwärtigen Auffassungen der Führung der SPD anzupassen« (s. 7)

Georg Fülberth: Karl Kautskys Schrift »Der Weg zur Macht«, op.cit. s. XV.

Jf Volker Ulrich: Emanzipation durch lntegration?, op.cit. og Georg F ülberth & Jürgen
Harrer: Zur Kritik der sozialdemokratischen Hausgeschichtsschreibung, op.cit. Se også
Georg Fülberth & Jürgen Harrer: Die deutsche Sozialdemokratie 1890-1933, Darmstadt

& Neuwied: Luchterhand, 1974 (Arbeiterbewegung und SPD, Band 1). Denne litteratur er

dog kritisk mht. DDR-litteraturens opfattelse af marxismens fulde gennemsættelse alle-

rede fra vedtagelsen af Erfurt-programmet. I denne forbindelse kan ligeledes nævnes Pre-

drag Vranicki: Geschichte des Marxismus, Band l-Il, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1972, kapitlet om Kautsky Bd. I, s. 305-325, som et eksempel på en afstandtagen fra



Korsch's kontinuitetsopfattelse, der ikke overtager den sovjetmarxistiske opfattelse, idet

det påpegesat Kautskys marxismeopfattelse er mangelfuld fra starten; Vranicki tilslutter

sig imidlertid Lenins kritik af Kautskys stats- og demokratiopfattelse, og er enig med vur-

deringen af Kautsky som renegat i forbindelse med b0lsievismekritikken,jf. s. 315 og 317-

319.

71) Reinhold Hünlich: Karl Kautsky und der Marxismus der II. Internationale, Marburg:
Verlag Arbeiterbewegung und Geselleschaftswissenschaft, 1981 (Schriftenreihe für So-

zialgeschichte und Arbeiterbewegung, Band 22).

Abstract. Jakobsen, Uffe. - Karl Kautsky: »Renegade« and »Crypto-
Revisionist« - or Marxist? A Survey and some Comments on the Lite-

rature Treating Kautsky's Politico-Theoretical Development. Arbej-
derhistorie, 25 (1985)

The article discusses the question of continuity or break-ups in Kaut-

sky's marxism from the point of view of the two »Classical« lines of

thought as formulated by Lenin and Karl Korsch. It tries to examine

how these two lines of thought are maintained in the subsequent - sur-

prisingly meager - literature on Kautsky. The article is based on an in-

tensive study of Kautsky*s own works, and sees Kautsky and'his brand
of marxism on the basis of the comtemporary development in marx-

ism. This implies criticism of the existing Kautsky-literature.
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BERETNING

Generalforsamling i SFAH den 1. febr. 1985

Generalforsamlingen valgte Vagn Oluf Nielsen til dirigent og Niels Ole H.

Jensen til referent. Herefter gav dirigenten ordet til selskabets formand Hen-

ning Grelle, der aflagde beretning for året 1984.

Formandens beretning: Det måtte med beklagelse konstateres, at året 1984

havde medført en mindre medlemsmæssig tilbagegang på ca. 10 pct. i for-

hold til samme tidspunkt for et år siden. Selskabet har nu et medlemstal på
ca. 700. Årsagernetil tilbagegangen er formelt set ukendte, men der tages

næppe fejl, når den generelle økonomiske situation og den vigende interesse

for arbejderbevægelsens historie indenfor de akademiske kredse lægges til

grund for tilbagegangen.
Selskabet udgav ingen monografier i 1984, men både årbogen og Arbej-

derhistorie udkom med øget sideantal i forhold til det normale. Årbogenfor

1984 udsendes den 7. feb. 1985 og omhandler temaet: Arbejderen og boligen.

Udgivelsesplanerne for 1985 omfatter de faste udgivelser af Arbejderhi-
storie og årbogen, der arbejder med temaet: Bevidsthed. Derudover er der

flere monografier på vej. 'Jens Engbergs kildesamling fra Den Internationale

Arbejderforening 1871-1872 er næsten færdig til udgivelse og skulle komme

senest i marts 1985. Desuden arbejdes der med manuskripter fra Niels Finn

Christiansen om dansk arbejderbevægelses rødder, og med Steen Bille Lar-

sens stort anlagte gennemgang af venstreoppositionen til DKP i 1920'erne og

1930'erne, der får titlen Mod Strømmen. På lidt længere sigt vil selskabet

arbejde med at udgive en samlet oversigt over arbejderbevægelsens historiei

et omfang på små 300 sider incl. ca. 40 sider bilag. Målgruppen for denne

udgivelse skulle være voksne ikke-akademiske læsere - bogen skulle typisk
kunne bruges i forbindelse med studiekredse 0.1. Der er nedsat redaktions-

udvalg, som har fremlagt en arbejdsplan til bestyrelsens, der dog ikke er ble-

vet behandlet endnu. Finansieringen af det omfattende udgivelsesprogram
skulle gerne for en dels vedkommende finde sted over tipsmidleme, hvilket

bestyrelsen arbejder med.

Selskabets seminar i 1984 blev en både social og faglig succes -

og desuden

et økonomisk set tilfredsstillende foretagende. Temaet for seminaret var

dansk arbejderbevægelses rødder.
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Derimod blev der ikke som håbet afholdt noget seminar for de nordiske

lande på Island. Det planlagte arrangement gik ivasken p.g.a. udeblivende

økonomisk støtte. Seminaret søges gennemført i juni 1986, men hænger
endnu temmelig usikkert.

SFAH deltog i den årlige [TH-konference i Linz i Østrig med hele 6 delta-

gere. Normalt kan selskabet regne med at få plads til 4 deltagere. Temaet for

konferencen i Linz i 1985 vil blive meddelt medlemmerne i forbindelse med

udsendelsen af årbogen for 1984 i begyndelsen af februar 1984.
I

Formanden beklagede, at der ikke havde været afholdt foredrag eller lig-
nende arrangementer i løbet af 1984. Der var dårlige erfaringer med fremmø-

det - og der eksisterer også, hvad man kunne kalde »københavner-

problemet«. Dvs. at kun en mindre medlemsskare kan komme til arrange-

menterne, da selskabet er en landsdækkende organisation. Der vil dog også
fremover blive forsøgt arrangeret foredrag og lignende.

Formanden sluttede sin beretning med at takke Statens Humanistiske

Forskningsråd, ABA, og LO for den støtte selskabet i det forløbne år har

modtaget herfra. En særlig tak blev udtalt til Claus Samuelsen, der gennem

en årrække har været selskabets kontormedhjælper, men som nu er blevet

engageret til anden side.

Under den efterfølgende diskussion af formandens beretning blev besty-
relsen opfordret til at tage nærmere kontakt til Foreningen af Arbejdermuse-
ets Venner med henblik på evt. fællesarrangementer og fællesudsendelser af

diverse pjecer og lignende prop. materiale. Desuden blev bestyrelsen opfor-
dret til at overveje en markering af 40-årsdagen for befrielsen med arrange-

menter og en udgivelse af en række illegale skrifter med tilknytning til arbej-
derbevægelsen.

Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt.
Selskabets regnskab for 1984: Selskabets kasserer Erik Strange-Pedersen

gennemgik selskabets økonomiske situation ud fra omdelte bilag. Regn-
skabet blev enstemmigt godkendt.
Kontingentforhøjelse: Bestyrelsen foreslog forsamlingen at godkende en

kontingentforhøjelse på kr. 25 til ialt kr. 175,- for 1985. Denne forhøjelse
blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag: Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til dagsorde-
nen udefra indenfor den i reglerne fastsatte tidsfrist.

Valg til bestyrelsen: Dirigenten gjorde rede for de regler og den procedure,
der skulle følges ved valget og udbad sigderpåforslag til kandidater til besty-
relsen. Følgende blev foreslået og accepterede at ville modtage valg'. Kandi-

daterne nævnes i den rækkefølge hvori de blev valgt og med stemmeantallet

anført i parantes. De syv førstnævnte er herefter medlemmer af bestyrelsen,
mens de to derpå følgende er suppleanter:

Keld D. Larsen (16)
Peter Thorning (14)
Steen Bille Larsen (13)

Erik Strange-Pedersen (21)
Anette B. Hansen (19)
Karen Jansson (19)
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disciplinering af arbejderne, de drastiske indgreb i underklassens livsførelse

og livsperspektiver, som bl.a. fremgår af samtidige politiberetninger. Ind-

lægget var således et godt eksempel på, hvad man kan hente ud af arkiverne

om arbejdernes »hverdagspolitik«.
I det næste indlæg fortalte Flemming Hemmersam om arbejderfolklore,

koncentreret om udforskningen af folkedigtning, folketro samt ret, sæd og

skik. Bidraget, hvori Hemmersam forholdt sig kritisk til forskellige tenden-

ser i den etnologisk-folkloristiske forskning, var først og fremmest et bidrag
til den faglige kategoridannelse. Ifølge Hemmersams definition bestemmes

arbejderfolkloren som et særligt delområde indenfor en overordnet arbej-
dervidenskab med fire hoveddiscipliner: l. arbejderbevægelsens historie, 2.

arbejderkultur, 3. arbejderetnograñ og 4. arbejderfolklore.

Et af konferencens mest spændende oplæg kom fra Gisela Lixfeld, der

fremlagde erfaringer fra bymuseet i Schramberg. Ud fra spørgeskemaer og

iagttagelser af museets gæster mente Lixfeld at kunne fastslå, at man nu også
i arbejderklassen kunne spore et stærkere behov for at omgås med den egne

historie. Hun pointerede, at ikke kun udstillingen, men også dens tilblivel-

seshistorie - og frem for alt samarbejdet med de berørte grupper
- var vigtigt.

At iværksætte processer mellem mennesker måtte opfattes som et vigtigt kul-

turpolitisk mål. Hendes undersøgelse viste imidlertid også, at gæsterne først

og fremmest interesserede sig for det, de selv kendte af egen erfaring.

I det næste indlæg på konferencen fremlagde Tübinger-professoren Gott-

fried Korjf betragtninger over arbejderbevægelsens symbolik og dens funk-

tionsændringer i overgangen fra kejserriget til Weimar-republikken. I fore-

draget gjorde Korff rede for, hvordan hele ikonografien og symbolerne

(først og fremmest den røde fane og den knyttede næve) blev fattigere i

Weimarer-tiden. Krigen havde en desillusionerende indflydelse, arbejderbe-

vægelsen spaltedes, der skete et »utopitab« (eller en »sækularisering«) og

også indflydelsen fra de nye billedmedier gjorde sig gældende. I diskussionen

var der uenighed om, hvorvidt man kunne tolke det faktum, at pilene idet

kendte tre-pile symbol vender nedad (den forkerte vej, men altså som symbol

på ødelæggelsen af hagekorset) som et udtryk for arbejderbevægelsens ne-

derlag.

Konferencens hovedarrangør professor Peter Assion, Marburg, fortalte i

sit indlæg om nogle »oral history-“undersøgelsenGross-Zimmer ved Darm-

stadt. Byen var i 1933 en af arbejderbevægelsens landlige højborge med et

meget stærkt KPD. Foredraget tog dog ikke sigte på at forklare, hvordan

den var blevet det, men var derimod et forsøg på at udforske, hvordan stedet

idag forholdt sig til sin »røde« fortid. Gennem interviews med arbejderbevæ-

gelsens veteraner samt familier, hvis medlemmer havde lidt under den nazis-

tiske terror og været udsat for nye fjendtligheder før og efter KFD-forbudet i

1956, ville Assion analysere, hvordan disse erfaringer strukturerede det hi-

storiske tilbageblik. Det ville her være af betydning, hvis denne overlevering
kunne tradere en viden i form af erfaringer, som også kunne opfattes som
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relevante for nutiden. Men det var dog ikke alle veteraner, der havde nogen
lære at formidle videre.

_

Endnu en projektgruppe fra Tübingen fremlagde med BerndJürgen Warne-

ken som ordfører et bidrag til kropssprogets traditioner i arbejderbevægel-
sen. I et lysbilledforedrag analyserede Warneken ud fra samtidige fotos, teg-

ninger og karikaturer »sproget« i de gadedemonstrationer, der i 1910 satte

ind som et nyt kulturmønster i kampen for en almen valgret: gangart, klæde-

dragt, holdning, mimik og gestik blandt demonstranterne. Folket havde,
som det i samtiden blev udtrykt, skabt sig »en ,ny måde at snakke med de

herskende«. Det var en folkelig kultur, hvis udtryksformer var delvis forskel-

lige fra den socialdemokratiske partikulturs. Fra projektgruppen redegjorde
en kvindelig deltager videre for kvindernes rolle ved valgretsdemonstratio-
nerne i 1911: hvor mange kvinder demonstrerede, hvordan demonstrerede

de (kropssprog og øvrige ekspressive demonstrationspraksis), hvilke almene

og specielle forhold stillede sig hindrende i vejen for kvindernes participation
i demonstrationerne. Der blev her peget på en række forhold i hverdagen:
belastningen fra dobbeltarbejdet, rollefordelingen i familien, patriarkalske
mænd, kvindernes »gadesocialisation« (en pige hørte ikke til på gaden, meni

hjemmet), men også på SPDs halvemancipatoriske karakter, hvor partiets
praksis rummede flere hæmmende momenter.

En engelsk deltager, Antohony McElIigott fra Manchester, talte om sam-

menhægen mellem en svindende social sammenhængskraft i arbejdermiljøer
i Altona og øgede sociale konflikter, som til sidst gav sig udtryk i spontane
fødevare-oprør (»food riots«) under 1. verdenskrig. Stærke prisstigninger på
grund af en kunstigt frembragt mangelsituation samt udviklingen af en »grå
økonomi« med smughandel førte til øget udbytning af forbrugerne og øgede
skel mellem rige og fattige. Den skæve fordeling af goderne resulterede derpå
i, at omstrejfende menneskemængder - for at fremtvinge retfærdige markeds-

forhold, og da alle andre midler havde slået fejl - ved forskellige lejligheder
plyndrede fødevarebutikkerne. I virkeligheden var plyndringerne iflg. McEl-

ligott udtryk for forsøg på at genoprette en materialistisk følelse af fælles-
skab (»community«) baseret på kollektiv og lige ret til at få del i goder og

tjenester (jfr. også begrebet »normal economy«).
Politologeme Frank Deppe og Georg FüIberth talte på konferencens tredje

dag om lokalmiljø og storpolitik i koldkrigstiden 1945-60 med udgangs-
punkt i undersøgelser af udvalgte hessiske arbejderboligmiljøer. De frem-

førte her den opfattelse, at den lokale arbejderkultur i denne periode adskilte

sig fra arbejderkulturen i Weimar-perioden, ved det at markedselementer,
forbundsstatspolitiske og kommunalpolitiske elementer kom til at erstatte

tidligere fællesskabs- og sammenslutningselementer (»genossenschaftliche
Elemente«). Ikke sådan at forstå, at arbejderkulturen opløstes. Det drejede
sig snarere om en omformning, hvor den kapitalistiske samfundsmæssiggø-
relsesproces greb ind i områder, som tidligere blev organiseret af lokale sub-

systemer (familie, foreninger, fællesskaber). Ved denne »indre landevinding«
fik socialstatslige elementer en større betydning ved organiseringen af ar-
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bejderhverdagen, ligesom der også skete en omformning af det individuelle

forbrug. Lokalt effektueredes denne omdannelse i tre kommunalpolitiske
faser: 1. en rekonstruktionsfase fra 1945 til ca. 1955, 2. en modemiserings-
fase 1955-60, og 3. en ekspansionsfase 1960-74. En fjerde fase, saneringsfa-
sen fra 1974, kom foredragsholderne kun flygtigt ind på i dette inspirerende,
men noget stikordsagtige oplæg.

Lidt stikordsagtig var også Andreas Kuntz gennemgang af Folkets Hus'

historie i Düsseldorf. Han havde ellers på grundlag af kilder af næsten en-

hver art forsøgt sig med en temmelig møjsommelig og minutiøs rekonstruk-

tion af husets »biografi«.B1.a. viste undersøgelsen, at huset i mange år havde

fungeret som et folkeligt forlystelsessted, der skulle bringe de ikke-

organiserede nærmere til arbejderbevægelsen. Dette integrationsforsøg ud-

gjorde samtidig en selvintegration, et forsøg på at forlade den »1ejr«,som den

socialistiske arbejderbevægelse selv befandt sig i.

Også professor Helmut Fielhauer, Wien, byggede på erindringsberetninger
fra gamle SPö-medlemmer. I sit foredrag om »det røde Währing« brugte
Fielhauer erindringerne til at skyde sig ind på en SPö-distriksorganisations
historie.

Litteratur-faget var i Marburg repræsenteret ved Christa Hempel-Küter,
der fortalte om de »skrivende arbejdere« i arbejderkorrespondentbevægel-
sen i Hamburg i Weimar-republikken. Videre viste Gernot Krankenhagen sin

film om »kombiarbejdere«, stálarbejdere i tre-holds-skift. Der udspandt sigi
forbindelse med hans foredrag om indvirkningerne af skifteholdsarbejdet på

bolig- og familiesituationen en livlig diskussion, der dog havde vanskeligt
ved at pege på konkrete alternativer for de berørte arbejdere.

Herefter var der et foredrag om migration blandt specielle erhvervsgrup-

per i Wuppertal. Det var Michael Km'eriem fra Wuppertal, der stod for dette

bidrag til belysningen af forholdene i Ruhrområdet. Konferencen sluttede

derpå af med en lille sektion om arbejderes boforhold. Først fortalte Eduard

Führ og Daniel Stemmrich fra Berlin med støtte i lysbilledfremvisning om

fortidens arbejderboliger, og dernæst sluttede Axel Föhl fra Düsseldorf af

med nogle overvejelser om fredning og pleje af arbejderboliger.
Skulle man have fået lyst til at læse mere om arbejderkultur, skal det til slut

nævnes, at bidragene fra kommissionens 2. konference i Hamburg nu er ud-

givet af Albrecht Lehmann i bogen »Studien zur Arbeiterkultur« (F. Coppen-
rath Verlag, Münster 1984). Prisen er DM 26,80 for 582 sider.

Svend Aage Andersen
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DEBAT

Er der brug for en Dansk arbejderbevægelseshisto-

rie?

Ovenstående spørgsmål burde egentlig være ret let at besvare bekræftende,
men en større diskussion i SFAHs bestyrelse har vist, at problemet ikke er

helt så enkelt.

Hvert år i december afholdes i SF AH et fællesmøde mellem selskabets be-

styrelse og de forskellige redaktioner og udvalg, hvor arbejdet diskuteres og

koordineres, og hvor nye ideer udveksles. På l984-mødet blev det foreslået,
at SFAH skulle forestå udgivelsen af en håndbog i dansk arbejderbevægelses
historie, beregnet på studiekredsarbejde i fagbevægelsen mm. En arbejds-
gruppe bestående af Gerd Callesen, Niels Finn Christiansen, Niels Ole Høj-
strup Jensen og undertegnede påtog sig at udarbejde et oplæg til bestyrelsen
om, hvorledes en sådan dansk arbejderbevægelses historie kunne gribes an.

For os i arbejdsgruppen var det ret indlysende, at SFAH måtte påtage sig en

sådan opgave. Da planerne blev forelagt, kunne bestyrelsen imidlertid ikke

støtte, at der udpegedes en redaktionsgruppe, idet man mente, at oplægget
var alt for løst skitseret og for traditionelt i sin form.

Hvorledes skal en dansk arbejderbevægelses historie, så skrives? Dette er

der intet klart bud på, men forslaget om en sådan bog lægges hermed ud til

diskussion, idet man så kan håbe på, at ideen senere atter kan tages op i

SFAH. For en ordens skyld skal det understreges, at de følgende sider ikke er

helt identiske med arbejdsgruppens oplæg. Oplægget er bearbejdet, bl.a. på
baggrund af diskussionerne i bestyrelsen. For oplægget hæfter jeg alene, da

arbejdsgruppen er opløst.

Målgruppe

Erfaringer fra samtaler, møder og studiekredsarbejde har vist, at der eksiste-

rer et behov for en fremstilling af dansk arbejderbevægelses historie, som

skal være kortfattet og samtidig bygge på de mange nye forskningsresultater,
som er indhøstet i det seneste ti-år. Henvendt til en bredere historisk interes-

seret læserskare findes populære, videnskabeligt funderede fremstillinger af

verdenshistorien, Danmarks historie, dansk socialhistorie, besættelsestidens
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historie osv., men en tilsvarende arbejderbevægelsens historie, skrevet af et

kollektiv af fagfolk, findes ikke.

En sådan bog skal henvende sig til almindelige mennesker, som i deres

dagligdag - gennem avislæsning, TV osv. - har fået lyst til at vide mere om

arbejderbevægelsens historie. Videre skal den kunne anvendes i studiekreds-

arbejde inden for arbejderpartierne og i fagbevægelsen i bred forstand som

grund- og opslagsbog. Den skal kunne imødekomme det behov for faktuelle

oplysninger, som læseren med rimelighed vil kunne forvente, at en sådan bog
skal kunne honorere. Ved udformningen kan der godt tages hensyn til, at

den evt. skal kunne finde anvendelse i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet
og HF, men den primære målgruppe er de historisk interesserede inden for

arbejderbevægelsen.

Bogen skal følgelig skrives på et jævnt, forståeligt dansk, hvor der ikke

anvendes alt for specielle fagudtryk, fremmedord, universitetsjargon og sæt-

ningsstrukturen skal præges af relativt korte sætninger. Desuden bør bogen

opdeles i overskuelige kapitler og må forsynes med godt og rigeligt billedma-

teriale, som understøtter og udbygger teksten.

Metode

Det traditionelle problem ved at skrive arbejderbevægelsenshistorie kendes

alt for godt fra de socialdemokratiske og kommunistiske fremstillinger. I bø-

ger som den socialdemokratiske »En bygning vi rejser« og den kommunisti-

ske »Det knager i samfundets fuger og bånd« er der sat lighedstegn mellem

partiets og klassens historie, og historien benyttes til at retfærdiggøre en be-

stemt politisk linie. Det er klart, at man må undgå at falde i denne grøft.

Problemet vil kunne løses, hvis man i stedet for primært at anlægge et parti-

synspunkt, anlægge et synspunkt, der tager udgangspunkt i arbejderklassens
klassebevidsthed.

Det skal ikke forstås som et forslag om en fremstilling, baseret på teorier

om klassebevidsthed i abstrakt forstand. Derimod kunne man forestille sig,
at som ledetråd i fremstillingen følges arbejderklassens bevidsthed, således

som den giver sig konkrete og praktiske udslag i form af fagbevægelse, parti-

dannelser, kooperative bevægelser og i udviklingen af teorier om vejen til

socialismen. Både fagbevægelseog de politiske partier skal beskrives med

denne indgangsvinkel, men det nedprioriteres i og med at fremstillingen ikke

tager sit udgangspunkt her, men i klassebevidstheden. Klassebevidstheden

er resultatet af en samfundsmæssig proces, der involverer klassekampen i

bredeste forstand - den nationale såvel som den internationale.

De enkelte afsnit må derfor tage udgangspunkt i en beskrivelse af produk-
tivkræfternes udvikling, de sociale og økonomiske forhold, arbejderklassens

forskellige lag og deres stilling over for kapitalen og regeringsmagten. På

grundlag af disse forhold og med udgangspunkt iarbejderklassens umiddel-

bare og/eller bevidste udtryk (som de giver sig udtryk i fagbevægelsen),be-

skrives arbejdernes .kamp for deres interesser, de teoretiske diskussioner

samt de organisatoriske former (i de politiske partier).
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På denne måde vil man kunne skrive arbejderbevægelsens historie med

udgangspunkt i de materielle forhold og uden at organisations- og ideologi-
historien bliver styrende. I praksis må hvert hovedafsnit indledes med en

oversigt, der samler de vigtigste udviklingstendenser og -begivenheder, for

derefter at gå over til at behandle arbejderbevægelsen i den pågældende pe-
riode.

De metodiske overvejelser er her kun fremlagt skitsemæssigt. Skulle man

ønske yderligere uddybning, kan der henvises til arbejdsgruppens inspira-
tionskilde. Det er en artikel af Wolfgang Abendroth »Zur Auseinanderset-

zung um das Verhältnis von Spontanietät und Organisationsentwicklung in

der Geschichte der Arbeiterbewegung« (i: Das Argument, nr. 108, 1978, s.

222-229). Denne artikel opstiller fem principielle metodiske etaper, som skal

iagttages, når man beskæftiger sig med arbejderhistorie -

og som ifølge
Abendroth selv ikke er andet end netop historien om arbejderklassens be-

vidsthedsudvikling og dens konkrete politiske udslag.

Kildegrundlaget
Formålet er at skrive en bog på grundlag af den nyeste forskning. Forfatte-

ren skal altså ikke selv primært bidrage med ny forskning, men kende de nye-
ste forskningsresultater så godt, at disse kan sammenfattes i fremstillingen.
Der tænkes her naturligvis først og fremmest på den omfattende forskning,
som SF AH og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har været udgangs-
punkt for. Desuden tænkes der på anden forskning, såsom støttediscipli-
nerne marxistisk økonomi, marxistisk litteraturkritik, arbejderkulturunder-
søgelser osv.

Man skal dog samtidig gøre sig klart, hvad det er muligt, og hvad det ikke
er muligt at inddrage i bogen. F.eks. er hverken marxistisk socialhistorie,
eller arbejdernes hverdagshistorie emner, som er specielt godt dækkede. Det

gælder her, at man stadig i høj grad diskuterer, hvorledes en sådan forskning
skal gribes an. Disse overvejende socialhistoriske udgangspunkter kan ikke

på nuværende tidspunkt være fundamentet i en arbejderbevægelsens histo-

rie. Der er forsket for lidt, og endnu er det ikke påvist, hvorledes det socialhi-
storiske synspunkt anvendes dialektisk på arbejderklassens historie, således
at det danner udgangspunkt for beskrivelsen af arbejderklassens kamp for
sin egen frigørelse. - Dette må eventuelt blive opgaven for en kommende ge-
neration, og ikke for den nuværende, hvor vi må skrive fremstillingen på den

forskning, der rent faktisk er foretaget.

Periodisering og disposition
Nedenstående hovedtræk i fremstillingens periodisering skal anskueliggøre
indhold og udseende. Som hovedpunkt for periodiseringen er lagt arbejder-
klassens vigtigste sociale og politiske kampkrav: kampen for arbejdstidsned-
sættelsen, som i 1920 resulterede i otte timers dagen, i årene efter 1956 førte

frem til 40 timers ugen og som i dag føres frem med fornyet kraft i kravet om

35 timers ugen. Disse hovedpunkter i periodiseringen må ligge helt fast. Der-
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imod må man regne med, at underpunkterne vil blive genstand for diskus-

sion og kan ændres og tilpasses i takt med tilblivelsesprocessen. Derfor skal

de opstillede underafsnit læses med en vis tolerance. Ligeledes må man gøre

sig klart, at det fremlægges istikordsform, og at en række emner, som ikke er

medtaget, bør behandles i fremstillingen.

1. Tiden frem til ca. 1920

Afsnittet skal omhandle arbejderklassens konstitueringsproces (det ord

kommer ikke til at stå i bogenll) og kampen for otte timers dagen, den socia-

listiske fagbevægelse og den politiske arbejderbevægelses gennembrud.

1. Fra lavs- til fagbevægelse. Frem til 1871. Arbejderklassens opståen og

lavenes svindende betydning.

2. Kampen om klassebevidsthed 1871-78. Pio og Internationale, fagfore-
ningernes opståen.

3. Kampen for organisationsretten 1878-1899. Kampen for partipolitisk
anerkendelse, kampen for fagbevægelsens organisationsret. September-
forliget.

4. Kampen for otte-timersdagen. Socialdemokratiet og regeringsspørgs-
målet. Anti-militarismen. Det arbejdsretslige system, syndikalisterne.
Bruddet med Socialdemokratiet.

2. Tiden fra 1920 til 1956

Afsnittet skal omhandle arbejderklassens økonomiske og sociale kamp un-

der krise og krig set i lyset af fagbevægelsens tætte tilknytning til Socialdemo-

kratiet og Socialdemokratiets kamp for at blive anerkendt som regeringshæ-
rende parti, - og DKPs mislykkede kamp for at udvikle sig til et revolutio-

nært alternativ.

1. Socialdemokratiet og statsmagten 1920-1929. Den første socialdemo-

kratiske regering. Indre brydninger i fagbevægelsen, DKPs dannelse.

2. Statsmagt og fagbevægelse under krisen 1929-1939. Fagbevægelsens un-

derordning under Socialdemokratiets statslige politik og kriseløsnings-

politik. Danmark for folket. DKPs modsvar: RFC-politikken og folke-

frontspolitikken.

3. Krig og besættelse 1939-1944. Arbejderbevægelsenog fascismen. Arbej-
derklassen og den tyske besættelse. Socialdemokratiet og DKP under

besættelsen.

4. Genopbygning og kold krig 1944-1956. Fagbevægelsen og efterkrigs-
tidsproblemerne. Socialdemokratiet og Fremtidens Danmark. DKP og

Folkets vilje - Landets lov. For eller imod et borgerligt demokrati. Fag-

bevægelsen og rationaliseringerne.
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3. Tiden fra 1956 til 1982

Afsnittet skal omhandle perioden fra den 2. industrielle revolution til den

socialdemokratiske regerings faldi 1982. Arbejderne i velfærdsstaten. Under

højkonjunkturen viste der sig muligheder for en levestandard for arbejder-
klassen som ingen sinde tidligere, men som blev betalt med rationaliseringer.

l. Højkonjunkturen og overenskomststrejkerne. Velfærdsstaten og den

socialdemokratiske omfordelingspolitik l956-l972. DKPs splittelse og
SFs dannelse. Socialdemokratiets programmatiske nyudvikling. Arbej-
derflertallet.

2. 1972-1982. EF-medlemskab og økonomisk krise. Arbejderbevægelsens
krisesvar: ØD - 0D. Arbejderklassens radikalisering. Oppositionel fag-
lig polit'ik. Den socialdemokratiske indkomst- og krisepolitik.

Dette er de overskrifter, som kan dække den struktur i fremstillingen, som

blev skitseret i det metodiske afsnit. Et gennemgående træk i alle afsnit bør

være, at nogle af de interessefelter, som den nyere forskning har lagt vægt på,
må træde tydeligt frem i teksten. Det gælder f.eks. internationalismen, arbej-
derkvinderne, ungdomsbevægelsen mm. Disse emner må trækkes frem i alle

tidsafsnit, også selv om det betyder, at de får større vægt ifremstillingen, end

de egentlige er historisk berettiget til

Omfang
Bogen må ikke blive så stor, at den prismæssigt er uoverkommelig for den

målgruppe, den er henvendt til. Den må derfor ikke væsentligt overstige 280

sider. Bogen skal være gennemillustreret på en sådan måde, at billedsiden

uddyber teksten.

Som noget særligt bør der til bogen udarbejdes 'en lang række tabeller og

statistikker, som sammenfatter talmateriale om arbejderbevægelsen, dens

organisationer, presse osv, samt tal om den sociale og økonomiske udvikling
i arbejderklassen. En del af dette talmateriale vil kunne bringes som grafiske
fremstillinger i selve teksten, medens resten må bringes som et særligt tabel-
afsnit bag i bogen, (se næste afsnit). En helt præcis sidefastsættelse er vanske-

lig, men nedenstående kan give et indtryk af fordelingen:

Fremstilling, uden illustrationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 s.

Illustrationer, grafiske fremstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 s.

Tabeller, statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 s.

Litteraturfortegnelser, indholdsfortegn. mm. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 s.

ca. 280 s

Tabeller

Bogens værdi som håndbog vil øges betydeligt af, at der er lagt stor vægt på
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tabelmateriale og statistisk materiale. Dette skal som nævnt bringes dels som

bilag og dels som grafiske fremstillinger i teksten.

Blandt de emner, som kunne bringes er bl.a. foreslået disse:

Stemmetal:

absolut og i procent for Socialdemokratiet, DKP, SF, VS (samt eventulet

andre mindre partier, selv om de ikke har opnået valg)

Medlemstal

for samme partier som ovenfor

De samvirkende Fagforbund/Landsorganisationen, samt udvalgte fag-
forbund

De politiske ungdomsorganisationer
Kvindeudvalg i de politiske partier, Arbejderkvindernes Oplysningsfore-
ning amm.

Oplagstal
Social-Demokraten/ Aktuelt, A-pressen ialt, Solidaritet, Arbejdet, Klas-

sekampen, Arbejderbladet/ Land og Folk, SF-Bladet/Socialistisk Dag-
blad.

Socialisten, Clarté, Monde/Plan, Kommunistisk Tidsskrift/Tiden,

Frem, Dialog, Politisk Revy, Frie Kvinder.

Fagbevægelsen
Tillidsmænd for politiske retninger
»Kommunistiske« fagforeninger/forbund i mellemkrigstiden
LOs regnskaber i udvalgte år (feks. hver 5. år)

Strejkestatistik
Urafstemninger ved overenskomster.

Oplysningsforbund og kooperationen
Arbejderhøjskoler med oprettelsesår
AOFs kurser/studiekredse

Kursusplaner for arbejderskoler
Fortegnelser over kooperative virksomheder

Socialdemokratiets agitationsdistrikter.

Årstal for partiernes og Dst/LOs kongresser.

Arbejderklassens struktur (feks. hvert 10. år)
Fabriksstørrelser

Arbejderklassens reallønsudvikling
Industriens produktivitet
Kvinders erhvervsarbejde



Kommunalpolitisk statistik

Internationalerne (årstal, hovedsæde, officielle navne, medlemstal)

Redaktionen og forfattere

Arbejdet skal komme i gang ved, at en redaktionsgruppe bemyndiges til at

arbejde videre på grundlag af et vedtaget oplæg. Redaktionsgruppens første

opgave skal være at finde forfattere til de enkelte afsnit, som foruden de fag-
lige forudsætninger skal have tid og lyst til at skrive deres bidrag til bogen
inden et halvt til trekvart år.

Redaktions- og forfattergruppens første opgave vil herefter været at ud-

bygge det foreliggende oplæg og udarbejde mere præcise fælles retningslinier
for de metodiske og formmæssige krav til teksten. Når dette mere uddybende
oplæg er blevet godkendt af bestyrelsen vil det egentlige skrivearbejde kunne

gå i gang. På dette tidspunkt skal der også inddrages en billedredaktør, som i

samarbejde med de enkelte forfattere kan skaffe illustrationer, så bogen kan

appellere til den påtænkte målgruppe. I de diskussioner, som har været førti

arbejdsgruppen, har der ikke været tvivl om, at SFAHs bestyrelse skulle ud-

pege redaktions- og forfattergruppen, men det har bestyrelsen ikke set sigi
stand til at medvirke til. Derfor fremlægges ideen hermed til diskussion, for
at den evt. kan bringes videre på denne måde.

Steen Bille Larsen

Svar på Erika Kosmallas anmeldelse af min bog
»Pelle Erobreren«. En analyse med hovedvægtpå
symbolbrug og kvindebillede

Da jeg af særlige årsager først for nylig er blevet opmærksom på denne an-

meldelse, som stod i nr. 23, kommer mit svar sent.

Indledningsvis vil jeg gerne takke Erika Kosmalla, DDRs førende Nexø-

forsker, for den interesse, hun viser min bog ved at anmelde den. Og jeg er

glad for, at Erika Kosmalla (EK) finder min bog »interessant og nyttig« og

for, at hun har bidt mærke i og anfører det som værdifuldt, at bogen provo-
kerer til åben debat. Jeg vil i det følgende knytte nogle bemærkninger til

nogle principielle spørgsmål, fortrinsvis af metodisk karakter, som EK rejser
i sin anmeldelse, ligesom jeg i forlængelse af anmeldelsen ønsker at tydelig-
gøre nogle vigtige sammenhænge i bogen.

EK antyder i sin anmeldelse en modsætning mellem min bogs »bekenden
sig til« genspejlingsteorien og det faktum, at jeg i min behandling af Pelle

Erobreren især koncentrerer mig om en analyse af værket. Nu udtrykker EK
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sig kort, og det fremgår derfor ikke, hvilke konkrete kritikpunkter EK måtte

have i den forbindelse. Jeg vil derfor også i det følgende udtrykke mig gene-

relt. Jeg vil for det første understrege, at jeg ser en fare i at indsnævre målsæt-

ningen for en materialistisk analyse til beskæftigelsen med litteraturens er-

kendelsesmæssige indhold. Jeg ser således en fare for, at det litterære værk

frakendes betydning som særligmenneskelig erkendelsesform af en konkret-

sanselig billedmæssig karakter, hvori indhold og form udgør en dialektisk

enhed. Jeg finder således også undersøgelsen af det litterære værks opbyg-
ning og dets formidlingssystem og -metode vigtig i en materialistisk funderet

litteraturanalyse. For det andet bygger min analyse af Pelle Erobreren på en

todelt analysemodel. En analyse af værket på dets egne præmisser som

grundlag for en fortolkning, derunder for en konfrontation mellem værket

og den genspejlede historiske virkelighed. Den sidste opgave lægger jeg da ud

som en kommende forskningsopgave (p. 165), da jeg, selvom jeg anser en

udtømmende analyse for ønskelig, ikke har fundet den muligi dette tilfælde.

For det tredje har jeg valgt at lade mine analyser udmunde i en fortolkning,
der grundet værkets særlige karakter former sig som en konfrontation mel-

lem værkets grundidé, dets grundlæggende samfundsopfattelse, der er en

materialistisk udviklingsopfattelse, og den anskueliggørelse, der - (i dette til-

fælde gennem billeder og symboler, hvorved Pelle Erobreren bliver en

symbolsk-realistisk roman) sker i bogen. Dette ændrer dog ikke ved nødven-

digheden af en historisk analyse. I forlængelse af disse metodiske overvejel-
ser og præciseringervil jeg gentage, at mit begrebsapparat først og fremmest

er hentet fra Stig Dalager og Anne-Marie Mai: Litteraturteori og analysestra-

regi (Århus1978), som har fungeret som en slags vejviseri mine bestræbelser

på, ud fra en materialistisk grundopfattelse at frugtbargøre resultater fra så-

vel marxistiske som strukturalistiske (derunder bl.a. en symbolhierarkisk
analyse) og nykritiske analysepraksiser, - med det mål at nå frem til en an-

vendelig metode. Og det undrer mig, at EK tror, mine begreber er hentet fra

symbolhierarkiet (jvf. dertil f.eks. min bog p. 15 ff. og Dalager/Mai p. 74).

Endelig ønsker jeg at rette en meningsforstyrrende skrivefejl i forbindelse

med EKs angivelse af kapiteloverskrifterne i min forløbsanalyse, idet tema-

forløbsanalyserne består af generelle analyser (dvs. alle fire bind i Pelle Ero-

breren) og analyser af de enkelte bøger med udgangspunkt inøglesymbolik-
ken. Gennem analyserne dokumenteres symbolstrukturens meget centrale

betydning i hele værkets univers, og symbolanalyserne viser sig at være en

indfaldsvinkel til alle værkets lag og elementer og bliver et middel til at af-

dække værkets modsætningsfyldte karakter, der viser sig som et skisma mel-

lem materialisme og idealisme i hele værket.

Derudover ærgrer jeg mig over, at også EK benytter sig af den hos anmel-

dere vidtudbredte unode: at give afkald på at behandle dele/aspekter af den

anmeldte bog (her selve analysen, skønt denne dog udgør 4/5af bogen) for

efterfølgende at foretage en kritik byggende på mere eller mindre uudtalte/

kryptisk udtrykte postulater om indholdets karakter. Jeg ærgrer mig, fordi
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jeg som forfatter og forsker føler et behov for en klar og gennemskuelig feed-
back på min bog.

EK efterlyser således indirekte en skelnen mellem »naturbillede, natur-

symbol og naturmystik«. En sådan skelnen fremstår netop som et resultat af
de fremanalyserede modsætninger. Min analyse viser således, at den ideali-
stiske natur-kulturdialektik, som Nexø anvender som billedligt udtryk for en

materialistisk dialektik og som fungerer som, et genialt middel til at få ikke

belæste lag i befolkningen i tale (således ved den deri indarbejdede brug af de

bibelske myter og folkeeventyrenes enkle og velkendte stof), et langt stykke
af vejen blot er et kunstnerisk middel. Problemet kommer ind hvor Nexøs

materialistiske forståelse af udviklingen slipper op. Jeg kan hér minde om, at

han, hvad Houmann har fremdraget, indtil 1932 af marxistiske værker kun
have læst Det kommunistiske manifest (se Børge Houmann: Undervejs med
Pelle. Notater til udgivelse af Pelle Erobrerens tilblivelseshislorie. Odense

1974). Når Nexøs materialistiske forståelse af udviklingen slipper op, kom-
mer han i vanskeligheder, når det gælder afbalanceringen mellem det
historisk-materialistiske og det mytisk religiøse. På dette punkt tager idealis-
men over, filosofien bag billedsproget løber af med Nexø, og virkeligheden
mystificeres, således som det f.eks. mest fatalt og udpræget sker i billedet af
den socialistiske utopi; og mellem dennes udformning og kvindebilledet er

der en nær sammenhæng. Problemet er således ikke, at Nexø anvender et

billedsprog med rod i en idealistisk tradition, men derimod at han i vid ud-

strækning lader denne løbe af med sig. Netop fordi natur-kulturdialektikken

(stedvis) bliver styrende, er den af så central betydning. Min analyse viser

således, at den også farver de folkelige traditioners funktion og betydningi
værket. Det er også på dette punkt, at indflydelsen fra symbolismen bliver

synlig og betydningsfuld.
Min analyse frakender ikke Pelle Erobreren dens store værdi som social-

realistisk roman. Den afdækker nogle modsætninger, der hidtil har forvirret

forskningen (og skaber dermed bl.a. afklaring omkring forståelsen af dunkle

passager i bogen). Min analyse gør imidlertid ikke krav på at være udtøm-

mende, men jeg håber og tror, at den vil indgå i grundlaget for et videre ar-

bejde med romanen.

Elise Andersen
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Arbejderlivi Silkeborg og venstrefløjens lokalhistorie

- en replik til en anmeldelse

Erik Bartram Jensen har i Arbejderhistorie nr. 24 anmeldt min bog »Arbej-
derliv og faglig organisering i Silkeborg 1840- 1940« på en sådan måde, at jeg
ikke kan dy mig for en replik.

Anmeldelsen slutter med nogle anerkendende ord, men indtil da har den

for en stor dels vedkommende bestået i en opremsning af, hvad bogen ikke

indeholder. Bartram giver derefter en række oplysninger, som efter hans me-

ning burde være medtaget i bogen.
Bartrams kritik bygger på to misforståelser: dels om bogens opbygning

dels om venstrefløjens betydning i Silkeborgs lokalhistorie i perioden frem til

1940.

Bartram bruger megen plads på at fortælle, at jeg burde have behandlet

Christian Christensen virke i Silkeborg i perioden efter 1922. Hvorfor dog
det?? Her gør man et forsøg på at neddæmpe en personñxeret historieskriv-

ning, hvorefter jeg bliver kritiseret for ikke at fremhæve een enkelt nemlig
den gamle syndikalistleder. Det er uden for al historisk proportionsans. Chr.

Christensens indflydelse på Silkeborgs lokalhistorie var begrænset, og bogen
»Christian Christensens og den danske syndikalisme« er intet sandhedsvidne

om CCs virke i Silkeborg. Helt absurd bliver det, da Bartram opdager, at

hovedafsnittet - hvor CC-afsnit burde være indføjet - slutter ved 1920. Den

slags bagateller bekymrer dog ikke Bartram, idet han henviser til, at jeg alli-

gevel inddrager andre emner i hovedafsnittet efter 1920. Det er rigtigt, og det

har jeg gjort rede for i bogens indledning. Det drejer sig om kvindernes orga-

nisering, som først bliver en realitet efter 1920, og om et kort afsnit om kam-

pen mod arbejdsløsheden. Det turde være mere nødvendige og centrale em-

ner i en lokalhistorisk bog om arbejdernes historie i Silkeborg.
Men også for perioden før 1920 mener Bartram, at jeg behandler venstre-

oppositionen for sparsomt og for mangelfuldt. Bartram nævner nogle punk-
ter: 1. medlemstal for den lokale Fagoppositions Sammenslutning (FS), 2.

FS-Silkeborgs varighed og 3. FS-Silkeborgs indflydelse på dannelsen af

DKP (Silkeborg). Er det nu også så vægtigeemner?? Bartram har selv skrevet

speciale om arbejderbevægelseniViborg i perioden 1916-1920 og her angives

FS-Viborgs medlemstal til henholdsvis 14 og ca. 15. Vi kan roligt gå ud fra,

at FSs betydning ikke lå i dens numeriske størrelse hverken i Viborg elleri

Silkeborg. Det fremgår iøvrigt, at F S-Silkeborg var aktiv fra det sene efterår

1917 og til 1920.

I min bog er FS behandlet som et udtryk for den gæring og splittelse arbej-
derbevægelsen undergik i perioden mellem en revolutionær og en moderat

tendens. Denne splittelse påpegesogså i forholdet mellem Socialdemokratiet

og SUF. Endvidere nævnes hvilke fagforeninger FS havde indflydelse på og

disses krav. Jeg har forsøgt at indplacere FS-Silkeborg meningsfyldt og i
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rette proportioner i lokalhistorien. Måske får den endda for meget plads i

bogen, mere end dens historiske betydning berettiger til.

Sluttelig om DKF-Silkeborg, som Bartram også efterlyser oplysninger
om: Det nævnes i bogen, at brydningerne resulterer i dannelsen af DKP. Og
det er også nok, da bogen i meget begrænset omfang inddrager arbejderbe-
vægelsens partier. DKF-Silkeborg overlevede næppe vinteren 1922/23 og

genopstod først i 1930'erne som et ganske lille parti lokalt.

Bartram anker også over, at jeg ikke inddrager oppositionelle folk i erind-

ringsafsnittet for perioden 1920-1940. Hvilke folk?? De findes så at sige ikke -

folk med et klart socialistisk standpunkt til venstre for Socialdemokratiet. I

mit valg af interview-personer er jeg gået efter at få dækket så mange fag-
grupper som muligt og så inddraget såvel mænd som kvinder. Og i mit ar-

bejde har jeg opdaget, at de gamle først og fremmest opfatter sig selv som

arbejdere og kun meget fjernt som socialdemokrater.

Bartram fremhæver en person, som jeg burde have gjort noget mere ud af-

Peter Hansen. Peter Hansen var ganske rigtig kommunist i en periode i

1930'erne. Jeg ville meget gerne have uddybet Peter Hansens beretning om

besættelsen af kommunekontoret, men problemet var, at jeg intet sted kunne

få beretningen bekræftiget. Og det forekommer mærkeligt.
Bartrams stædige fremhævelse af min ringe behandling af venstreopposi-

tionen beror på en illusion om selvsamme oppositions betydning i Silkeborgs
lokalhistorie. Faktisk opfordrer Bartram mig til historiefordrejning i og med
at han stiller kravet om opprioritering af venstreoppositionen ud over alle

historiske dimensioner. Jeg er både overrasket over Bartrams kritik herom

og alligevel ikke. Bartram har nemlig i sit speciale »Arbejderbevægelseni Vi-

borg 1916-1920« givet oppositionen en helt urimelig position. Således be-
handles syndikalismen, dansk syndikalisme og syndikalisterne i Viborg både
mere og før end gennemgangen af Socialdemokratiet i Viborg. Det er pro-

portionsforvrængning.Specialets konklusion var dog: »Som det er fremgået,
er arbejderbevægelsen i Viborg næsten udelukkende socialdemokratisk præ-

get og -styret,« (p. 103) og »Til slut må det ikke glemmes, at hovedparten af
den danske arbejderbevægelse trods disse revolutionære strømninger var

moderat og socialdemokratisk,« (p. 104). Det samme kan roligt siges for Sil-

keborgs vedkommende, men det forhindrer ikke Bartram i at insinuere, at

jeg udelukker en af ham formodet opposition i lokalhistorien.
Der er således to farer i lokalhistoriske behandlinger af venstrefløjens

virke: enten at den forties, eller at den uden for al berettigelse overdimensio-

neres. Men det er vigtigt at understrege, at ingen skal have illusioner om ven-

streoppositionens store indflydelse i de jyske provinsbyer i perioden frem til

1940. I tilfældet Silkeborg så var der en venstreopposition omkring FS i pe-
rioden 1917- 1920 (som dog på ingen måde antastede den socialdemokratiske

dominans), men derefter forsvandt oppositionen totalt! Groft sagt fandtes

der ingen venstreopposition i Silkeborg i perioden 1920-1940. Oppositionen
bestod af enkeltpersoner spredt i de forskellige fagforeninger. De kan være

interessante, men nogen lokalhistorisk rolle spillede de ikke.
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Jeg mener derfor, at Erik Bartram Jensen i sin anmeldelse af min bog er

ukonstruktiv i udviklingen af arbejderklassens lokalhistorie i hans fremtu-

ren i kravet om historieforvridning til fordel for en næsten ikke-eksisterende

venstreopposition.
Efter denne mere saglige kommentar til Bartrams anmeldelse bliver jeg
desværre nødt til at anholde en smagløshed i anmeldelsen. Anmeldelsens før-

ste sætning lyder: »Keld Dalsgaard Larsen er både flittig og heldig.« Hvori

det »heldige« består bliver ikke uddybet, og har ikke det ringeste med hver-

ken bogen eller anmeldelsen at skaffe.

Keld Dalsgaard Larsen

Arbejderhistorie
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Rejsbygade l

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskema søge at skabe et overblik over

den forskning i arbejderbevægelsens historie, som finder sted for øjeblikket.

Derved muliggøres en kontakt mellem folk, der arbejder med beslægtede

emner, således at erfaringer kan udveksles og dobbeltarbejde undgås.
Skemaerne bedes sendt til Arbejderhistories redaktion og skemaets oplys-

ninger vil blive bragt i næste numer.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monograli etc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEKTET

AFSLUTTET



ANMELDELSER

Mogens Agervold: Kontorarbejde - En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø,Aka-

demisk Forlag, København 1983, 126 s., 75,- kr.

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere: Psykisk Arbejdsmiljø,København 1984, 32 s.,

15,- kr.

A gervalds bog bygger på et studenter-lærerprojektog er udført i samarbejde med HK.
Denne rapport har et dobbelt sigte, dels ønskes der hermed at lægge et »diskussions-

og problempåpegende materiale« frem, og dels skal den danne grundlag for en mere

omfattende undersøgelse. Der er her i sig selv tale om at fremlægge to undersøgelser.
Efter et kort metodebeskrivende afsnit med modelskitser over elementer i arbejdsmil-
jøet og disses sammenhæng med reaktioner hos individet fremlægges først en tillids-

mandsundersøgelse og derefter 3 udvalgte interviews af »almindelige«kontorarbej-
dere. Sidstnævnte er en bearbejdning af 8 interviews, hvor man ved at fortælle deres
historie kommer hele vejen rundt om en person og derved også relationen mellem

arbejdsplads, miljø og hjemmeliv. Førstnævnte bygger på interviews med 28 tillids-

mænd, som repræsenterer 1400 ansatte i den offentlige sektor.
Den offentlige sektor er ikke én entydig størrelse, heterogeniteten springer med det

samme i øjnene, og forfatterne ser det nødvendigt at begynde beskrivelsen med at

ridse de tre områder op, hvorfra interviewene er hentet: socialforvaltningen, skatte-

forvaltningen og biblioteksvæsenet. Intentionen med tillidsmændene er at få dem til
at beskrive arbejdsmiljøet ved at besvare spørgsmål oin arbejdskvalitet, indflydelse
og sociale relationer i arbejdet. Svarene er i kap. 3 delt op i en række tematiske under-

punkter: uddannelse, arbejdsprocessen, teknologi, medbestemmelse og arbejdstil-
fredshed og i et sidste afsnit ses på de familiemæssige konsekvenser.

Den strukturelle indkredsning af det psyko-sociale arbejdsmiljø rummer således et

katalog af relevante problemfelter, men tenderer til at blive upræcise, hvilket kan

skyldes, at der her forsøges at sammenfatte forhold, der spænder fra problemer i det
konkrete arbejde til helt overordnede problemer feks. ang. informationsmængdentil

.
de ansatte. Det underspilles, at også i den offentlige sektor er der tale om et reelt an-

sat/arbejdsgiver forhold. Tendensen er at ville »objektivere« og forsøge at objekt-
gøre arbejdsmiljøet, men dette står og falder med om arbejdsgiveren vil acceptere
objektive kriterier på tværs af så forskellige former for arbejde, som der er tale om.

Spørgsmålet er om et bedre udgangspunkt for en pilotundersøgelse ikke ville have

været at tage en enkelt arbejdsplads eller arbejdsområde ud til undersøgelse, et for-
hold som forfatteren delvis selv er inde på i konklusionen.

Da mange af arbejdspladserne er udprægede kvindearbejdspladser kan det undre,
at man ikke har fundet det relevant at søge at fastholde et kønsperspektiv på analy-
sen. Opleves arbejdsmiljøet forskelligt af kvindelig og mandlig ansat? Og hvorfor evt?
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Pjecen fra Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere er et debatoplæg om pyskisk ar-

bejdsmiljø overhovedet, hvad er det for noget? Der er en kort gennemgang af forskel-

lige former for lønarbejde: hjemmehjælp,kloakarbejde, maskinarbejde, pædagogar-

bejde og kontorarbejde og hvilke psykiske belastninger, disse grupper er udsatte fori

deres erhverv. Tilsidst et perspektiverende afsnit, hvor der især fremdrages, at mod-

satrettede krav i arbejdet er belastende og giver stress, og dermed er psykisk bela-

stende, ligeledes fremdrages isolation og tempo i arbejdets udførelse. Til allersidst er

der en chekliste, hvor læseren og hans/ hendes kollegaer opfordres til at chekke deres

eget arbejdsmiljø. På denne måde lægges der direkte optil at gøre noget ved tingene

igennem fagforeningerne.
Begge udgivelser er vigtige, om end meget forskellige. Det er vigtigt at arbejde med

at fremdrage viden om det psykiske arbejdsmiljø, så arbejdere og funktionærer får

mulighed for at tolke deres egne reaktioner på arbejdsforhold ind i en bredere sam-

menhæng, hvilket er en betingelse for at skabe en grobund for kollektive handlinger,
som er nødvendige for at få forbedret forholdene.

Niels Christensen/Bmg Foged

Steen M. Andersen: Modstandsorganisationen Ringen 1941-1945. Oplysning - kamp -
.

politik. En undersøgelse af Ringens opståen,sammensætning,udbredelse, arbejde og .

formål, Odense universitetsforlag, Odense 1984, 194 s. kr. 80,- + moms

I efteråret 1941 oprettedes »Dansk Studiering«på initiativ af en række akademikere.

Organisationens opgave skulle i første række være af oplysende karakter, idet man

gennem studiekredse ville formidle oplysninger om krigens gang. En af pionererne
var Frode Jakobsen. Hans bevæggrunde til at gå ind i arbejdet var mere vidtgående

end flere af de andre initiativtageres. Han ønskede en egentlig modstandsorganisa-
tion. Han indtrådte senere som repræsentant for Ringen i Frihedsrådet og korn her-

igennem til at øve en indflydelse på hele modstandsbevægelsen.

Det er historikeren Steen M. Andersen, der for første gang har samlet trådene i en

fremstilling af Ringens udvikling og arbejde. Han gør en hel del ud af organisationens

opståen og arbejde i de første år og han konkluderer, at Ringen helt frem til foråret

1943 ikke var en illegal organisation på lige fod med f.eks. Frit Danmark, men kun en

slags halv-illegal organisation. Det er først herefter at man langsomt bevæger sig ind i

det egentligt illegale arbejde, f .eks. sabotageaktioner.
Men selv om Ringen faktisk foretog sabotageaktioner viser Steen M. Andersen, at

det var i et relativt ringe omfang. Det var især i Nord- og Sønderjylland at Ringens
folk var aktive i sabotagen. Hovedindsatsen lå på områder som illegal presse, ned-

kastningsmodtagelsc og især opstilling af ventegrupper. Først med Holger Danskes

tilslutning til Ringen i juni 1944 fik organisationen en indfaldsvinkel til industrisabo-

tage i større stil.

Når Ringen på trods af den relativt beskedne egenindsats alligevel kunne øve en

stor indflydelse gennem frihedsrådet hænger det sammen med et helt andet forhold,

nemlig organisationens forhold til Socialdemokratiet. På grund af det store arbejder-

partis totale og selvvalgte fravær på modstandsbevægelsens politiske seen' kom Rin-

gen - ikke mindst på grund af Frode Jakobsen - til at spille Socialdemokratietsfravæ-

rende rolle. Blandt medlemmerne ser det ud som om Socialdemokratiet ogDet kon-

servative parti har domineret. Men fra begyndelsen af 1944 oprettes e såkaldte

Arbejdergrupper under Ringen. Det var dels et brud med det herskende säcialemøn-
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ster i organisationen og dels var det at lukke store grupper af socialdemokrater ind i

folden. Mange af arbejdergruppernes medlemmer var venstrefløjssocialdemokrater,
som var utilfredse med partiets ledelse og dens politik. Der var også flere, der så frem

til dannelsen af et enhedsparti med DKP.

Samlet ser Steen M. Andersen imidlertid formålet ved oprettelsen af Ringens Ar-

bejdergrupper som »en mulighed for at modvirke kommunisternes eventuelle krav

efter krigen og skaffe styrke og prestige til Socialdemokratiet.« (s. 102).
Ringen skildte sig ud fra resten af modstandsbevægelsen derved at organisationen

ikke ønskede et fælles efterkrigsprogram for hele modstandsbevægelsen. Hermed

blev organisationen som sådan (inkl. Arbejdergrupperne) en faktor der arbejdede for

status quo efter en eventuel befrielse. Når vi hertil lægger den betydning Frode Ja-

kobsen fik for Frihedsrådets kontakt til de gamle politikere og den betydning Busch-
Jensen, ligeledes fra Ringen, fik for udformningen af retsopgøret, ligger den konklu-

sion snublende nær, at Ringen netop spillede Socialdemokratiets rolle i en politisk
situation, hvor Socialdemokratiet havde spillet sig alle kort af hænde.

Steen M. Andersen konkluderer på forholdet mellem Ringen og Socialdemokra-

tiet: »Den specifikke styrkelse af Socialdemokratiet synes at være sandsynlig, hvis

man ser på det politiske tilhørsforhold for de ledende personer i Ringen. Både Frode

Jakobsen, Busch-Jensen, Viggo Villadsen og Erik Husfeldt var medlemmer af partiet
eller stod det nær. Det ville derfor ikke være urimeligt at antage, at partiet kom til at

præge deres beslutninger. En mulighed for, at en sådan prægning har fundet sted di-

rekte, er et møde som Frode Jakobsen havde med Socialdemokratiets leder, Vilhelm

Buhl. Det fandt sted på et tidspunkt i 1944 lige før regeringsforhandlingerne skulle til
at begynde.« (s. 114).

Bogen trækker på et meget stort kildemateriale og når grundigt tilværks. Den udfyl-
der et hul i den hidtige forskning og det gør den på en god og afrundet måde. Den

dokumenterer med al ønskelig tydelighed, hvordan det politiske aktionsrum i Dan-

mark stort set blev bevaret uantastet på trods af de brud på historisk kontinuitet

modstandsbevægelsen var udtryk for. Ringen var et vigtigt led i denne proces.

Morten Thing

ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv: Årsskrift 1984. Redigeret af Henning Grelle,
ABA, København 1985, 40 5., kan rekvireres fra ABA, Rejsbygade l, 1759 Kbh. V mod

indsendelse af kr. 5,50 i frimærker.

Ovenpå 75 års jubilæet har Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv påbegyndt ud-

sendelsen af et årsskrift. Årsskriftet afløser tidligere års duplikerede årsberetninger.
Det udsendes i et oplag på 4500 til en bred kreds af interesserede i arbejderorganisa-
tioneme. Meningen er at skærpeinteressen i arbejderbevægelsenfor at bruge ABAs

samlinger, samt at opfordre til, at arbejderbevægelseshistoriske arkivalier afleveres

hertil, så de kan blive forsvarligt opbevarede og sikrede for eftertiden.

Det er et smukt lille skrift på 40 sider i dobbeltspalte og med mange fine illustratio-

ner. Det indeholder dels egentligt beretningsstof, naturligt koncentreret om jubilæet
den 12. juni 1984, dels en række korte artikler, der fortæller om ABAs samlinger og

viser eksempler på, hvad de kan bruges til, og endelig en noget længere, veloplagt
artikel af Erik Strange Petersen om Socialdemokratiets gennembrudsvalg, folke-

tingsvalget 1884, da P. Holm og Chr. Hørdum kunne indtage de første to socialdemo-

kratiske parlamentspladser i Danmarkshistorien. Det parlamentariske gennembrud
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lod sig ikke tilbageholde, selvom valgloven, hvis bestemmelser ESP gennemgår, i ud-

præget grad virkede til Socialdemokratiets bagdel. Valggalliancen med By-Venstre
havde sin del af æren for valgresultatet. Ikke desto mindre var der i arbejderbevægel-
sen betydelig opposition mod alliancepolitikken, således i flere fagforeninger. Et tale-

rør ñk denne netop i valgkampmånedeme 1884 i ugebladet senere dagbladet Den nye

Socialist, der startedes af Vilhelm Rasmussen og J aquette Liljencrantz på et heroldi-

stisk/socialrevolutionært grundlag, men - kom det lidt efter lidt frem - med økono-

misk støtte fra P. Holms modkandidat, Højre-manden Carl Goos. ESP benytter iø-

vrigt lejligheden til at aflive en påstand, som den anarkistiske pressemand Jean Jac-

ques Ipsen vedholdende fremførte om valget i 1884: at socialdemokraterne i

hemmelighed havde samlet oplysninger om alle, som var døde i Holms valgkreds, og

på valgdagen skulle have sendt »stand-ins« for de afdøde hen for at stemme - på
Holm förstås. Det kan ikke udelukkes, at noget sådant faktisk forekom, men det var

ikke »de dødes stemmer« alene, P. Holm kunne takke for sit valg. ESPs artikel rum-

mer mest stof, som er kendt af forskningen i forvejen, men den er en fm sammenfat-

ning og et'eksempel på den - i ordets bedste betydning - folkelige stil, der iøvrigt præ-

ger årsskriftet som helhed.

Mens Erik Strange Petersen må siges at repræsentere en af ABAs vigtigste bruger-

grupper, universitetsfolkene, er de øvrige artikler skrevet af medarbejdere ved biblio-

teket og arkivet. Gerd Callesen peger på de i Sociol-Demokraten 1875-77 optrykte
lister over abonnenter som en kilde til lokalhistoriske - og internationale - undersø-

gelser. Tove Svendsen gennemgår de danske oversættelser af Marx' og Engels' Kom-

munistiske Manifest og kan tilføje to titler til den i Arbejderhistorie 23 trykte regi-
strant. Henning Grelle beskriver Henry Bruuns arbejde med et stort manuskript om

Tobaksarbejderforbundets historie, som nylig er tilgået ABA, og konkluderer:

»Synd, at det aldrig blev udgivet!« Sammen med Hannah Lindén præsenterer han

også en række jubilæumsskrifter fra socialdemokratiske vælgerforeninger 1983-84,

som vidner om en stigende lokalhistorisk interesse, og han karakteriserer i en kort

nekrolog K. B. Andersen, der døde i 1984, med hovedvægten på dennes arbejde med

bogen »Kamp og fornyelse. Socialdemokratiets indsats i dansk politik 1955-71« - ofte

kaldet det »fjerde bind« af En bygning vi rejser. Ole Aren! peger på ABAs samling af

fagblade og vigtigheden af at få lukket de huller i rækkerne, som tidligere tiders for-

sømmelser har efterladt. Karen Jensen, der med omhu og hjælpsomhed bestyrer
ABAs billedsamling, giver bl.a. et eksempel på, hvor varsom man skal være med kas-

sation, fordi denne altid vil ske ud fra vore dages viden og prioritering. Endelig inde-

holder årsskriftet en præsentationaf ABAs nye leder Børge Pedersen. der tiltrådte 1.

juli sidste år, en omtale af Arbejdermuseet og af Arbejderbevægelsens Udstillingsud-

valg samt lister over afleveringer til arkiv og bibliotek.

Børge Pedersen udtrykker i sit forord håbet om, at dette skrift må blive læst. Og det

er der næppe tvivl om, at det nok skal blive, både dette og de, der forhåbentlig følger

de kommende år.

Therkel Stræde
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Gerhard Botz og Josef Weidenholzer (udg.): Mündliche Geschichte und Arbeiterbewe-

gung. Eine Einführung in Arbeitsweisen und Themenbereiche der Geschichte »ge-

schichtsloser« Sozialgruppen. - Ludwig-Boltzmann-Institut für historische Sozialwis-

senschaft. Materialien zur historischen Sozialwissenschaft 2 - Böhlau, Wien 1984, XII

438 s., DM 74,-

Det er ikke nogen hemmelighed, at interessen for den såkaldte mundtlige historie i

det sidste tiår er vokset med næsten eksplosionsagtig hast. Det har resulteret i flere

bøger om emnet, og de har visse grundtræk fælles: det er antalogier med bidrag fra

ikke blot historikere, men et bredt spektrum af forskere spændende fra folkeminde-

folk til forskere inden for de sociale videnskaber. Af antologier kan nævnes »Munt-

lige kilder. Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminneskap og historia« (Red. B.

Hodne, K. Kjedstadli og G. Rosander, Oslo 1981), som var det synlige resultat af et

flerårigt tværfagligt samarbejde, hvor der havde været afholdt en række konferencer.

I 1980 kom den tyske »Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der

»Oral History«. (Udgivet af Lutz Niethammer, Frankfurt am Main). med bidrag fra

mange af de samme som også har skrevet i udgivelsen fra Ludwig Boltzmann-insti-
tuttet. Desuden har man hele tiden haft det engelske tidsskrift »Oral History« at

støtte sig til.

Denne bog falder i 6 hovedafsnit. Der lægges hårdt ud med en teoretisk diskussion

om mundtlig histories berettigelse og værdi i artikler af Gerhard Botz og Helga Gre-

bing. Grebing diskuterer om arbejderbevægelsens historie kan betragtes som en selv-

stændig disciplin, og når ikke særligt overraskende frem til, at det kan den. Botz sup-

plerer Grebing i tilgangen til bogens emne og giver en meget præcis definition på be-

grebet mundtlig historie. Synspunkteme fra disse to artikler forenes af Josef E.

Weidenholzer, der når frem til, at mundtlig historie betyder en vigtig tilføjelse til ar-

bejderbevægelsens historie. Arbejderhistorikeren har hidtil i høj grad måttet støtte
sig til kilder, der udelukkende belyser f.eks. det bureaukratiske apparat inden for ar-

bejderbevægelsen. Denne mangel blev ikke afhjulpet af en yngre, nymarxistisk for-

skergeneration, der i stedet søgte tilflugt i erhvervs- og socialhistoriske forklarings-
modeller. Nu mener Weidenholzer altså muligheden er til stede for at trænge længere
ind i arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie ved hjælp af den mundtlige
historie.

Efter disse mere teoretiske overvejelser blændes der i det næste hovedafsnit op for
den mundtlige histories historie. Her kan det ikke undre at finde englænderen Paul

Thompson, der gennem årene har ydet en fantastisk stor indsats på området. Han

perspektiverer, som han tidligere har gjort det i sine bøger »The Edwardians« (1975)
og »The Voice of the Past« (1978), den mundtlige historie ved at påvise, at metoden
ikke er så ny endda, faktisk var den første historiske overlevering overhovedet den

mundtlige. Thompson. der har været i frontlinjen, siden han i 1973 var med til at

oprette Oral History Society, beretter levende om modstanden fra den gamle garde af

historikere. A. J. P. Taylor skal f.eks. have udtalt: »I denne forbindelse er jeg næsten
fuldstændig skeptiker gamle mænd, der vrøvler om deres ungdom, nejl«

Sigrid Paul ridser dernæst det vigtige og til tider omdiskuterede emne arbejdererin-
dringer op. de betragtes her som en slags forløbere for den nye mundtlige historie.

Paul gør grundigt rede for udviklingen fra de første tyske arbejdererindringer til de

seneste skandinaviske. Af noteapparatet fremgår det, at hun er gået frem med stor

grundighed på de områder, hvor jeg har haft mulighed for at kontrollere. Hermed er

den historiograñske afdeling slut.
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De følgende kapitler drejer sig om overvejelser i forbindelse med brug af mundtlig
historie i konkrete historiske undersøgelser. Det fremgår tydeligt heraf, hvorfor

mundtlig historie er blevet så flittigt benyttet i den nyere forskning. Alle eksempler
vedrører grupper i samfundet, hvor der i forvejen findes så få oplysninger. Det drejer

sig f.eks. om en hollandsk undersøgelse (ved Nelleke Bakker og Jaap Talsma), der

belyser forholdet mellem arbejdsbetingelser, arbejderbevidsthed og (ringe) organise-
ring blandt syersker i Amsterdam. Andre grupper er bagerlærlinge,tjenestepiger og

arbejdsløse. Det påpeges,at mundtlig historie desuden også er særdeles velegnet til

emner, hvor der ikke findes andre kilder. Som eksempler er nævnt modstandsbevæ-

gelsen i Tyskland og arbejderbevægelsens kampe mod fascismen i Spanien, hvor der

af gode grunde ikke eksisterer skriftlige kilder i særlig grad.
I bogens sidste kapitel diskuteres forskellige tilgangsmuligheder til mundtlig histo-

rie og den deraf følgende interviewteknik. Det er i den forbindelse tegn på en opnået

modenhed, at man ikke blot propagerer uden forbehold for den mundtlige historie.

Disciplinens udøvere er nu også selv i stand til at øve kritik mod den.

Tidligere var man så optaget af at forsvare sig mod angreb eller uforståenhed fra

etablerede, mere traditionelle historikere, at der ikke var plads til den slags luksus. I

dette sidste afsnit diskuteres både fordele og ulemper ved metoden. Alle er imidlertid

fundamentalt enige om, at mundtlig historie er uomgængelig, for ellers mistes både

dokumentation af hverdagslivet, mindre begivenheder i det daglige liv og hændelser

af mere lokal betydning.
Bogen er et vægtigt dokument over mundtlig historie-udviklingen, som den har

formet sig i den sidste halve snes år. Det er muligt at sammenstykke tendenser og

metodetilgange fra andre udgivelser end denne. Der er ikke så imponerende meget

nyt at hente, men sammen' med den tidligere nævnte »Lebenserfahrung« er det det

værk, hvor man har det mest samlede overblik over mundtlig historie.

Efter læsningenmå man dog uvilkårligt tænke, at mundtlig historie er nået langt-

og ikke kan nå ret meget længere. Man må efterhånden nå til det standpunkt, at der

inden for udforskningen af mundtlig historie er grænser for vækst. Det nye vil i de

følgende år komme fra de projekter, hvor metoden er anvendt, mens metodediskus-

sionen nok vil træde i baggrunden.
Carl Erik Andresen

Tom Bøgeskov og Bruno Svindborg (red.): Faseismen og arbejderbevægelsen.Bidrag til

fascismens og antifascismens historie, Valby 1984, 88 sider, kr. 50,-. Distribution: Hen-

ning Olsen, Bjørnsonsvej 34, Valby (giro 9 14 54 51)

Bogen er udsendt af DKF-Valby og rummer danske bidrag, hvis hovedlinier blev fo-

relagt på et weekendseminar arrangeret af Kommunistiske Historikere i april 1983i

anledning af 50-året for Hitlers magtovertagelse.
Fascismens gennembrud betød også et teoretisk dilema. Kendt er Kominterns

(KIs) »socialfascisme-teori«, som Michael Seidelin og Hans Uwe Petersen gør op

med (sidsnævnte har også en givtig artikel om nazismens gennembrud i Tyskland).
Først KIs eksekutivkomités 13. plenum nov.-dec. 1933 bragte foreløbig klarhed ved

at definere fascismen som »det åbne teorroristiske diktatur af finanskapitalens mest

reaktionære, chauvinistiske og imperialistiske elementer«. De socialistiske og kom-

munistiske »Splittergrupper« havde imidlertid allerede 1930-32 udarbejdet- af nyere

forskning som særdeles eksakte karakteriserede - fascisme-analyser, der i store træk

svarede til August Thalheimers (Kommunistiske Oppositions, KFD-Os) fra 1930,
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bygget på Marx' »18.- Brumaire« -analyse og »bonapartisme-model«: fascismen er

produktet af kapitalismens forestående, uafvendelige sammenbrud; bourgeoisiet gri-
ber af angst for proletariatet til diktatoriske forholdsregler og betroer en eventyrer

magten som diktator over det selvstændiggjorte statsapparat; fascismen som kapita-
lens åbne diktatur underkaster politisk alle masser, også bourgeoisiet selv, den fasci-

stiske statsmagt med storbourgeoisiet og storagrarerne som sociale magthavere. Pal-

miro Togliatti var i sin fascismeanalyse fra 1928 inde på noget lignende, om end han -

som også Karl Kautsky - undervurderede fascismens muligheder under

højkapitalismen (Bøgeskov i artiklen om Togliatti s. 71 f).
KIs 7. kongres 1935 foretog et endeligt opgør med »socialfascismeteorien« og un-

derstregede den positive forskel mellem borgerligt demokrati og borgerligt-fascistisk
diktatur, viser Seidelin og H. U. Petersen. Målet var et antiimperialistisk, antifasci-

stisk demokrati, og folkefrontpolitikken gjorde op med tesen om, at der ikke skulle

være etaper mellem det borgerlige og proletariske demokrati/diktatur. Målet var

ikke længer en tysk rådsrepublik, - et begreb, H. U. Petersen tilskriver vanskeliggøre]-
sen af realiseringen af en bred enhedsfront, - men demokratiets reetablering. I mod-

sætning til den stalinske »etape-teori«mente imidlertid Thalheimer, at det afhang af

det kommunistiske parti, hvis opgave var at realisere proletariatets diktatur, om det

hurtigt eller langsommere skulle lykkes at »afløse« en mulig borgerlig mellemetape
(eller »Kerenskijade«) med arbejderdemokratiet (det proletariske diktatur).

Uenighed b1.a. om dette spørgsmål splittede 1937 det tyske folkefront-udvalg
(»Lutetia«-udvalget) i Paris: var målet en socialistisk tysk revolution, som Sociali-
stisk Arbejderparti (SAPD) mente, eller en demokratisk folkerepublik, som det tyske
kommunistparti (KPD) direkte anbefalede?

Bøgeskovs og Ole Jorns »Fascismens offensiv februar 1934 i Wien og Paris« er

særdeles instruktiv. Med slet skjult utilfredshed omtales Dimitrovs analyse af Wien-

arbejdernes nederlag, som han fandt årsagen til i deres manglende direkte kamp for

proletariatets diktatur.

Men i Paris brød enheden frem. Det viste sig ved generalstrejken 12. febr. 1934 og

aktionsenhedspagten af 27. juli 1934, som iflg. forf. skulle vise, at »det var muligt at

slå fascismens angreb tilbage uden samtidig at kæmpe for proletariatets diktatur«.

Her er forf. i uoverensstemmelse med KI og i og for sig også med Paris-arbejderne,
der havde fyldt gaderne under slagordet »sovjetter overalt« (s. 28 fi). Men i Paris var

der dannet udgangspunkt for kursændringen i KI med enhed også »fra oven« (Seide-
lin i artiklen om »Den franske folkefront«). Folkefronten, det franske kommunist-

partis større forståelse for og betoning af det nationale, middelstandens rolle og det

borgerlige demokrati skete dog foreløbig nærmest på trods af Kl (5. 36 f). Alt i alt
betød L. Blums folkefrontregering med kommuniststøtte,at fascismens offensiv blev
brudt ved et storstilet socialt reformprogram 1936-38. Deri har Seidelin ret.

Minna Steffen Pedersen behandler »Socialdemokratiske fascismeopfattelser og
antifascistiske strategier i mellemkrigstiden«, Hun viser, at Socialdemokratiet (SD)
overtog Socialistisk Arbejderintemationales (SAIs) fascisme- »analyser«: Totalitaris-
medoktrinen og småborgerskabsteorien. Interessant er b1.a. Marie Nielsens kritik al-

lerede 1922/23 særlig af doktrinen og af SDs »determinisme«: at socialismen ville

sejre (automatisk) ved selve udviklingen. Forf. lader dog ikke Otto Bauer vederfares
fuld retfærdighed efter 1931. Fra 1936 udformede også han en »bonapartismemodel«
og fra 1938 en teori om sammenhæng mellem monopolkapitalisme og fascisme, som

SAI længe var blind for. Endvidere nævner hun ikke det tyske socialdemokratis

(SPDs) Prag-manifest fra 1934 med et revolutionært-socialistisk perspektiv for Tysk-
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land. Dog - ikke det, men Henrik de Mans neosocialistiske program var inspiration
for »Danmark for Folket« fra 1934. Deri har hun ret.

Men fx Alsing Andersen lå »til højre« selv for SOPADE-ledelsen, idet han 1934

vendte sig også mod revolution selv i fascistiske lande. Forf. nævner det, men des-

værre ikke »Neu Beginnen«skritik 1936 af SPDs og KPDs overoptimistiske opfattelse
af fascismen som kun en kortvarig fase. I SD dominerede fra 1933 totalitarismedok-

trinen (med begrebet »nazikommunismen«), og den blev stadig skærpet overfor Kls

folkefrontpolitik.
Michael Kjeldsens bidrag om DKP og kampen mod fascismen 1939-45 er bogens

mest selvkritiske, idet han faktisk ligger på linie med den titojugoslaviske-rumænske
Kl-kritik: som Kl overså DKP, at 2. verdenskrig også efter 9. april 1940 besad en

national befrielsestendens, det nationale spørgsmål blev i det hele undervurderet. KIs

politik var 1939-41 præget af tilbagefald til »venstresekteriske tendenser« og

»socialfascisme«-tesen. Kjeldsen tilskriver bl.a. disse fejl »personkulten om Stalin«,

Men efter 22. juni 1941 skete et afgørende brud med »alle former for sekterisme«.

Men man kan heroverfor måske hævde, at faren for udgliden »mod højre« så til gen-

gæld var til stede. Således synes DKP fx ikke særlig aktivt at have opstillet et sociali-

stisk alternativ til modstandsbevægelses-ledelsens forligspolitik 1944-45 med samar-

bejdspolitikerne og 5.-maj-kompromiset.
Den letlæste bog, der givet vækker og vil vække debat, slutter med et interview med

DKP-veteranen Gelius Lund, der opfatter fascismen som en trussel også i dag (selv
om nævnte weekend-seminar ikke ville karakterisere noget vesteuropæisk styre som

fascistisk), men tillige mener, at mulighederne for arbejderenhedsaktioner er så man-

gefold større end i 30'erne.

Ole Stender-Petersen

Jacob Christensen: 1885-1985 Textilarbejdemes Fagforening Odense. Udgivet i anled-

ning af 100-års jubilæet 1985, Herning 1985, 162 5.

Jacob Christensen er selv forhenværende textilarbejder - dog ikke fra Odense -

og han

har tidligere skrevet »Arbejdernes Textileventyr«, dvs. om arbejdernes indsats i tex-

tilindustrien i Herning i modsætning til fabrikanternes. Det er altså ikke en uøvet

forfatter, der er sat til sagen, og det mærkes.

Ved et tilfælde så jeg aftenen før jeg læste bogen filmen om »Norma Rae«, altså om

amerikanske textilarbejderes forsøg på at organisere sig i dag. Det er en dygtig lavet

film, nok noget af det bedste og mest progressive der kan laves i USA idag. Men det er

i dag, det foregår, de er 100 år bagefter i forhold til Odense - og som Jacob Christen-

sen gør det klart på den første side, var faglig organisation og socialistisk bevægelse

fra starten forbundet med hinanden her i landet. Der er de mere end 100 år bagefteri
USA (og det har igen medført underlige diskussioner om den amerikanske exceptio-
nalisme og en forbløffende holdning overfor studiet af arbejderbevægelsen blandt

amerikanske arbejderhistorikere, smlg. International Labor and Working Class Hi-

story nr. 26/1984).
Det Jacob Christensen beretter om er fagforeningens kampe for at overleve og for

at sikre arbejdernes rettigheder. Foreningen (og forbundet) stiftedes som en organi-
sation af vævere, men allerede i 1895 - samme år som Odense-afd. til trods for hård

modstand fik gennemført sin første priskurant - blev forbundet et industriforbund:

i Dansk Textilarbejderforbund. I dette har Odenseafdelingen altid været en bærende
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kraft, der flere gange har stillet forbundsformanden. I 1977 sluttedes Textil- og Be-

klædningsarbejderforbundetsammen, i Odense .opretholdtes imidlertid to fagfore-
ninger under forbundet.

Fagforeningen har ikke haft en »interessant« historie forstået på den måde, at der

har været store politisk bestemte modsætninger, eller at foreningen har været ude i

afgørende konflikter. Den har vel været som fagforeninger har været mest, og det er

lykkedes Jacob Christensen at få dette frem; heri ligger dette festskrifts betydning
udover det, det konkret fortæller om Odense-textilarbejdernes organisation.

Der har været konstante modsætninger overfor arbejdsgiverne og den ene mindre

konflikt efter den anden, nogle tabte nogle vundne. Mens det til opi 1950'erne især

var kampen om organisationsretten, der var af afgørende betydning -

og hvor fabri-

kanteme, godt bakket op af den borgerlige presse, anvendte Kristelig Dansk Fælles-

forbund som murbrækker overfor arbejdernes sammenhold - så er det i de senere år

meget mere blevet til en kamp om arbejderbeskyttelse. Enten har arbejdsmiljøet for-

ringet sig betragteligt i de senere år med nye kemiske opløsningsmidler osv. eller også
har man nu fået kraft og indsigt til også at tage dette problem op ved siden af de

andre. Under alle omstændigheder synes lovgivningen på området helt forældet og
det giver mulighed for horrible afgørelser af Sikringsstyrrelsen (smlg. s. 155-56).

Men udover disse forhold berettes om aktiv solidaritet med andre arbejdere i kamp
(f.eks. s. 75, 79-80), om kampen for det socialistiske mål, som bl.a. gav sig udtryk i

opfattelsen af, at Samarbejdsudvalgene var det første skridt »påvejen frem mod so-

cialisering af industrien« eller dog kunne »bane vejen for bedriftsråd« (s. 119, 120).
Der er også ganske betegnenede udsagn om kvindernes stilling i fagforeningen (s. 59,
67) og Venstres opfattelse af kvindernes rolle på arbejdsmarkedet (s. 85).

Der er meget at hente i denne bog. Den er velskrevet og rigt illustreret, men skæm-

mes lidt af en del trykfejl; beklageligvis mangler der en indholdsfortegnelse. Et par

bilag med fagforeningens medlemstal og bestyrelser og en side med vigtige dato'er

kunne have øget skriftets historiske betydning uden at gøre det mere besværligt at

læse. Men alt i alt er det et interessant skrift, et væsentligt udsagn om arbejdernes
kamp.

Gerd Callesen

Esben Graugaard: R. Færchs Tobaksfaka Holstebro 1869-1961. Mennesker og tobak i

et århundrede,Holstebro Museum, Holstebro 1984, 311 5., kr. 90.-

Holstebro Museum har med denne bog ønsket at give en samlet fremstilling af en af

byens store traditionelle fabrikker - R. Færchs Tobaksfabrik. Det er et bogprojekt,
som er støttet af tobaksindustrien, en række banker og lokale fagforeninger. For

selve bogens indhold står Esben Graugaard.
Bogen er kronologisk opbygget og indledes med en oversigt over »tobakkens histo-

rie« i Danmark, hvor der lægges vægt på lovgivningens holdning til dette nye rusmid-

del. Derefter behandles den tidlige industrielle udvikling i Ringkøbing amt frem til

fabrikkens grundlæggelse i Holstebro i 1869. Esben Graugaard fremhæver to fakto-

rer til forklaring af den tidlige industrielle udvikling i området: dels den folkelige pro-
duktion af tekstiler og dels en driftig købmandsstand, der satte kapital i den unge
industri bl.a. i tobaksindustrien. Der fandtes således adskillige tobaksvirksomheder i

amtet og to i selve Holstebro inden R. Færch ankom til byen for at anlægge sin fabrik.

Herefter giver bogen en omstændelig og detaljeret personal- og slægtshistorisk
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skildring af R. Færchs famileaner. Afsnittet virker i høj grad som en ekskurs og har

kun ringe værdi for bogens emne: fabrikken i Holstebro. Dog gives der her et eksem-

pel på en købmandsslægt, som gik aktivt ind i dansk industrivirksomhed.

Bogens første egentlige hovedafsnit omhandler fabrikkens frste 30 år, etable-

ringsfasen. Det er nok ikke tilfældigt, at perioden samtidig er sammenfaldende med

fabrikant R. Færchs ejerskab af fabrikken. Her gennemgåes detaljeret inventar- og

maskinindkøb, byggeri og udvidelser af fabrikken, opremsninger af produktionstal
og varesortiment, opskrifter på sourcer (saucer) til tobakken og markeder. Det lyk-
kedes fabrikken takket være en stærk økonomisk rygdækning fra familien Færch at

komme ind på det lokale marked og efterhånden at fastholde det. Derudover sam-

menholdes fabrikkens udvikling med den almindelige udvikling inden for hele to-

baksindustrien. Esben Graugaard berører kort arbejdernes forhold og faglige orga-

nisering fra 1889.

Andet hovedafsnit dækker perioden 1899-1939, hvor udviklingen i tobaksindu-

strien var karakteriseret ved koncentration og omlægning af produktionen. Fabrik-

ken R. Færch er en fin illustration af denne proces. Produktionens ydre rammer be-

skrives til mindste detalje. Herefter skildrer bogen salgsudviklingen for den oprinde-

lig lokale Holstebro-fabrik til en landsdækkende storfabrik. Esben Graugaard
relaterer fabrikkens udvikling til lovgivning og den generelt forbedrede levestandard.

Den øgede levestandard var drivkraften i produktionsomlægningen fra kardus- og

skråtobakken til shag-tobakken, cigarer, cigarillos og cerutter. Hovedafsnittet inde-

holder også en bred fremstilling af arbejdernes kamp for bedre arbejds- og livsvilkår.

Her omtales de store problemer med hjemmemlling, lærlingenes store antal og to-

baksarbejdemes sammensathed. Endvidere omtales tobaksarbejdemes virke i den

øvrige arbejderbevægelsei Holstebro. Derimod mangler totalt en beskrivelse af selve

arbejdet. Hvilket er uheldigt både i produktionsbeskrivelsen og i afsnittet om arbej-
dernes forhold.

Bogen har et selvstændigt afsnit om besættelsestiden omhandlende råvaremang-

len, dansk tobaksavl, arbejdsfordeling, sikkerhedsforhold og et morsomt afsnit om

originaler blandt arbejderne.
Sidste hovedafsnit omhandler perioden 1946-1961. Tobaksindustrien rationalise-

redes og centraliseredes yderligere, idet tre store tobaksfabrikker, 'heriblandt R.

Færchs, fusioneredes i 1961 til Skandinavisk Tobakskompagni. Hos R. Færchs bety-
' der efterkrigstiden en omlægning til cigaretproduktion. Denne omlægning sker sam-

tidig med en teknisk udvikling netop på dette område, som betyder, at der ansættes

flere ufaglærte kvinder og færre faglærte mænd i tobaksindustrien. Esben Graugaard
beskriver fagforeningens ledende mænd og fagforeningens resultater i efterkrigsti-
den. Ligeledes omtales arbejdermiljøetved fabrikken. Fabrikkens gradvise udvidelse

og endelige udflytning fra Holstebro til Århus beskrives. Esben Graugaard behand-

ler også den ændrede sammensætning i fabrikkens ledelse med inddragelse af højt

uddannede administratorer. Bogen indeholder også et afsnit om fabrikantsønners

oplæring til vordende fabrikanter.

Bogen afsluttes med et efterskrift om Skandinavisk Tobakskompagnis videre ud-

vikling og den tilbageblevne tobaksindustri i Holstebro.

Bogen er hele vejen igennem illustreret med udtryksfulde illustrationer.

»R. Færchs Tobaksfabrik Holstebro 1869-1961« er en omfangsrig bog med et væld

af detaljer og oplysninger. Detailrigdommen er dog ofte meget for meget af det gode
med det resultat, at bogen bliver uoverskuelig og til tider kedelig. Den alvorligste
anke mod bogen er dog, at den er »skæv« i forhold til dens intention om at være hele

60



fabrikkens historie. Bogen handler alt for meget om familien Færch og for lidt om

arbejderne. Hele vejen igennem bogen beskrives fabrikantfamilien nøje og med så

mange superlativer, at det virker påfaldende.
Det skal medgives Esben Graugaard, at opgaven på forhånd er meget vanskelig: at

beskrive en fabriks historie med skyldig hensyntagen til såvel arbejdere som arbejds-
givere. Men netop opgavens indlysende sværhed burde have resulteret i et mere gen-
nemtænkt forarbejde med disponeringen af bogens indhold. Esben Graugaard er

derimod blevet indfanget af fabrikkens eget store arkiv og af den righoldige litteratur

om Færch-familien. Kildematerialet om arbejdernes historie på fabrikken har ikke

været så let tilgængelig og er dermed gledet i baggrunden. Denne kildemæssigeskæv-
hed burde have bevirket en opprioritering af opsporingen af materiale herom og ved

at inddrage de gamle tobaksarbejderes egne beretninger om deres historie hos R.

Færchs. Bogen er altså ikke hele fabrikkens historie og understreger problemerne ved

at lave en sådan historie. Tilbage står en meget detailrig fremstilling om en tobaksfa-

brik, som i traditionel fabrikshistorisk sammenhæng giver et væld af oplysninger om

denne konkrete fabriks historie, og som giver et indblik i tobaksindustriens generelle
historie.

Keld Dalsgaard Larsen

Iver Bornemann Møller: Klassemes magt 1850-1970. - Socialistiske økonomers skrift-

serie 9 - Socialistiske Økonomers Forlag, København 1983, 191 5., kr. 108,-

Med denne bog, der kommer efter Hornemann Møllers tidligere udsendte bog om

»Klassekamp og sociallovgivning 1850-1970«, vil forfatteren først og fremmest be-

stemme befolkningsklassernes indbyrdes styrkeforhold på det økonomiske niveau.

Undersøgelsen indgår som en del af et større projekt om klassekamp og sociallovgiv-
ning, hvoraf den allerede nævnte bog er et element. Hele projektets antagelse er, at

det er befolkningsklassernes relative styrke, især på det økonomiske niveau, der har

afgørende indflydelse på strukturerne i de udvalgte socialpolitiske love, som det si-

ges.

Bogen er bygget op i fire dele. I første del analyseres magtbegrebet og Iver Horne-

mann Møller går ind i en omfattende diskussion om begrebet magt. Der tages ud-

gangspunkt i den græske marxist Nicos Poulantzas magdefinition, nemlig magt set

som »en klasses kapacitet til at realisere sine specifikke objektive interessen« I forbin-
delse med denne def'inition introducerer Hornemann Møller en længere diskussion
om objektive og subjektive interesser, om falsk bevidsthed i den forstand, at de domi-
nerede klasser er underkastet de herskende klassers ideologi, og at de interesser, de

udtrykker, derfor ikke kan tages som dækkende udtryk for deres reelle interesser.

I et følgendeog meget spændendekapitel behandler Hornemann Møller magtindi-
katorer, hvorledes vi konkret kan bestemme klassemes, fraktionernes og lagenes ind-

byrdes magtrelationer på det økonomiske niveau.

Holder vi os til arbejderklassen har forfatteren udvalgt flg. indikatorer, hvis ind-

byrdes prioritet diskuteres, ligesom han behandler problemer i de enkelte indikato-

rer: a) pengelønnen og reallønnen, b) antallet af strejker, c) organisationsprocenten
blandt arbejdere indenfor håndværk og industri, d) arbejdsløsheden.

Forfatteren betragter penge- og reallønnen som den vigtigste indikator for arbej-
derklassens magt, da han ser den som den væsentligste effekt af klassekampen på det

økonomiske niveau. Især pengelønnen skal analyseres, da den er det klareste og
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»ubearbejdede«udtryk i modsætning til reallønnen, der er udtryk for andre magtfor-
hold i samfundet.

'

Samtidig med analysen af pengelønnen må man se på kampen om arbejstiden og

feriernes længde, der også er et ledi kampen om reproduktionsvilkårene.Endelig gør
Hornemann Møller opmærksom på, at pengelønnenikke alene bestemmes af denne

»rene« kamp mellem arbejderklassen 0g arbejdskraftkøberne, men at også arbejds-
løshed, profittemes størrelse og salgsprisernes udvikling indgår i den endelige be-

stemmelse. ,

I et andet interessant afsnit diskuterer Hornemann Møller spørgsmålet om antallet

af strejker som en indikator. På få sider får forfatteren sagt mange problematiserende
ting om brugen af strejker som indikator og viser, at man skal fare med en vis lempe.
Der rejses en række metodiske problemer, som mange, der beskæftiger sig med arbej-
derbevægelsens historie, traditionelt overser og derved ofte bruger den indikator, der

hedder antallet af strejker til at drage konklusioner, som i bedste fald drages på et

meget tyndt og usikkert grundlag. Forfatteren understreger bl.a. - med henvisning til

en større dansk undersøgelse, nemlig Margit Groths om Strejker i Danmark 1969-72

- at man skal skelne mellem planlagte og koordinerede strejker og ukoordinerede

strejker. De første retter sig som regel mod de generelle arbejds- og levevilkår, mens

de andre i højere grad koncentreres om forholdene på de enkelte virksomheder.

Hornemann Møller gør også opmærksom på faren ved at fiksere på antallet af

strejker som udtryk for styrke eller kampbevidsthed. I perioder er enkelte fagforenin-
ger så stærke, at de ikke behøver at bruge strejkevåbnet. Her skal andre analyse-
instrumenter med andre ord ind i billedet, understreger han.

De indikatorer, der er behandlet og diskuteret i de tre første kapitler, benyttes til

sammen med en udvalgt sekundær-litteratur at bestemme ændringerne i befolknings-
klassernes indbyrdes styrke. Det sker i kapitel fire, der præsenteres som bogens ho-

vedkapitel. Det er først og fremmest her, der for f.eks. folk, der beskæftiger sig med

arbejderbevægelsens historie i den pågældende periode, er egentlige empiriske oplys-

ninger at hente.

Fra side 63 til side 118 får læserne en meget nyttig, men også meget hurtig oversigt
over forskydningerne i klassernes magt og en indenfor de enkelte perioder meget kort

- for kort - introduktion til de enkelte klassers styrke, sammensætning osv.

Værdien er, at dette materiale nu er samlet og kan tjene som oversigt. En række

oplysninger og talmateriale fra den sekundære litteratur, spændende fra Vagn Dyb-
dahls bind om perioden 1870-1913 i Politikens Danmarkshistorie til Nationalbank-

ens Dansk Pengehistorie og Svend Aage Hansens og Ingrid Henriksens to bind i

Dansk Socialhistorie, er samlet og bearbejdet på basis af den nævnte teoretiske ana-

lyse i de tre første kapitler.
Det er i sig selv nyttigt, og det lykkes Iver Hornemann Møller at give præcise ka-

rakteristikker af udviklingen i de enkelte klasser i de forskellige perioder. Men man

må alligevel stille spørgsmålstegn ved analysen af f .eks. arbejderklassen ibyeme mel-

lem 1850 og 1870, der klares på knap to sider. Her ligger nytten udelukkende ihenvis-

ningerne til det materiale, der er benyttet, og som kan tjene som udgangspunkt for

videre studier. Tilsvarende bemærkninger kan gøres for samtlige øvrige afsnit i dette

fjerde kapitel.
Undertegnede er derfor uenig med forfatteren, når han i indledningen udråber det

til det vigtigste. Det er for kortfattet, og mange steder for præget af citater og henvis-

ninger til at det kan bruges til andet end en meget hurtig introduktion til spørgsmålet
om klassernes magt i perioden. Derimod kan historikere have stor glæde af de tre
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første kapitler med præsentationen og diskussionen af de forskellige indikatorer for
klassernes magt. Med dem og især problematiseringeme af dem i baghovedet vil man

ved læsningen af den litteratur om de økonomiske og sociale forhold iperioden, som

der henvises til, undgå en masse faldgruber af metodisk karakter, og man vil i langt
højere grad end ellers kunne uddrage de oplysninger, der vil bidrage til en forståelse

af spørgsmålet om klassernes magt i perioden.
Michael Seidelin Hansen

Flemming Just: Brugsforeningsbevægelsen1866-1920 - med udgangspunkt i Ribe amt,
Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg 1984, 192 5., kr. 98,50

Forskning i de folkelige bevægelser har været i stærk stigning i de senere år. Denne

forskning har indtil videre prioriteret andre bevægelser end dem, som indgåri arbej-
derbevægelsen, men alligevel er der berøringsflader og inspiration at hente også for
folk med interesse for arbejderbevægelsens historie.

Et vægtigt indlæg i forskningen i de folkelige bevægelser er Flemming Justs bog
»Brugsforeningsbevægelsen1866-1920 - med udgangspunkt i Ribe amt.« Fl. Just har

gennemgået et imponerende materiale, hvorved det lykkes ham detaljeret at kort-

lægge hele brugsforeningsbevægelseni Ribe amt i perioden. Denne detaljerede kort-

lægning bruges frugtbart til at indplacere brugsforeningsbevægelseni Ribe amt i den

almindelige økonomiske udvikling, med den øvrige andelsbevægelseog med den ge-
nerelle udvikling i brugsforeningsbevægelseni Danmark. Et gedigent og overbevi-
sende materialistisk funderet forskningsresultat.

Bogen gennemgår brugsforeningsbevægelsens tre hovedetaper i perioden: Selv-

hjælpsforeningerne1866-1876, gennembrudstiden 1877-1895, hvor bønderne overta-

ger bevægelsen og endelig konsolideringstiden 1896-1920, hvor den forbedrede øko-
nomi betyder en opblomstring og centralisering af bevægelsen. Særlig afsnittene om

bøndernes overtagelse af brugsforeningsbevægelsentil egne formål og konsolide-
ringstiden er spændende læsning.

Fl. Just tager to »dogmer« op til grundig behandling i bogen. Først hele læbælte-

problematikken, hvor traditionen hævder, at brugsforeningsbevægelsenssucces

skyldtes dens placering i læbælterne omkring købstæderne. Fl. Just sætter ikke
spørgsmål ved dette dogmes rigtighed på Sjælland og øerne, men han påviser, at det
ikke gælder for Varde (og Ribe). 1 det hele taget betvivler Fl. Just dogmets gyldighed
for Jyllands vedkommende. Dernæst behandles finanseringen, hvor det slåes fast, at

sparekasserne ikke spillede den rolle, traditionen hævder.
Med hensyn til berøringsflader til arbejderbevægelsenshistorie omtaler Fl. Just

den første brugsforening i amtet, som var en traditionel selvhjælpsforening:oprettet
af bedrestillede borgere for arbejderklassen. Den første bestyrelse var identisk med

håndværksforeningensbestyrelse! Fl. Just gennemgår også arbejdere, husmænds og
andre småkårsfolks reelle indflydelse i brugsforeningeme -

og den var ikke overra-

skende ringe.
Endelig gennemgår Fl. Just den eneste større arbejderbrugsforening, Esbjerg og

Omegns Brugsforening (EOB) sammenholdt med Socialdemokratiets generelle poli-
tik på dette område. Selv om bogen indeholder to selvstændigeafsnit herom, så virker
de påklistrede og lidt uden for selve bogens hovedmål. Det påklistrede understreges
også af, at Fl. Just i disse afsnit helt har glemt sin interesse for at tage dogmer op til
diskussion. Tværtimod viderbringes traditionelle dogmer om arbejderbevægelsenog
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brugsforeningsbevægelsen uden videre og'bruges som skabelon. Eksempelvis at ar-

bejderbevægelsens negative holdning til forbrugerkooperationen betød, at den »helt

helligede sig produktionssiden, især fællesbagerier« (s. 72). Hertil er at bemærke, at

arbejderbevægelsen var stærk betænkelig ved kooperation generelt også produk-

tionskooperationen, hvor man havde brændt fingrene i 1870'erne. På tværs af alle

disse ideologiske og praktiske betænkelighederdukkede der alligevel en række fælles-

bagerier op, men i modsætning til det traditionelle standpunkt og til Fl. Just, så er den

nyere forskning enig om at betegne fællesbagerierne som en forbrugerkooperation.
Et andet dogme er, at modstand mod kooperation kom fra arbejderbevægelsens ven-

strefløj. Det satte allerede Jens Maigård spørgsmålstegn ved i sit speciale fra 1964.

Maigård fandt tværtimod tendenser til det modsatte. I samme forbindelse kan også
henvises til arbejdsmændenes og deres forbunds store interesse for kooperationen

(herunder brugsforeninger) før 1908.

Fl. Just henviser til Socialdemokratiets omsving i forhold til brugsforeningsbevæ-

gelsen i 1908. Men på det tidspunkt havde EOB eksisteret i 8 år! Der er således umid-

delbar grund til at stille spørgsmålstegnved dogmet og undersøge om der kunne gives
andre forklaringer. Kunne storlock-outen i 1899 eventuelt have spillet en rolle som

fødselshjælper?
Den ovennævnte ærgrelse over den skabelonagtige behandling af arbejderbrugsfo-

reningen i Esbjerg kan dog på ingen måde ændre hovedindtrykket af bogen: gedigent
materialistisk funderet forskning formidlet i et let forståeligt sprog. Afslutningsvis
har bogen et appendiks om den anvendte litteratur og kildemateriale. Det er et forbil-

ledeligt appendix, som gør det muligt for andre at arbejde videre med emnet.

Keld Dalsgaard Larsen

Kvindfolk. En Danmarkshistorie fra 1600 til 1980. Bd. I og II, Red.: Anne Margrethe

Berg, Lis Frost og Anne Olsen, Billedredaktion: Karin Lützen, Gyldendal, København

1984, 576,- kr.

Kvindfolk, en kvindernes danmarkshistorie på glittet papir, stift bind og udgivet på
et af landets største kommercielle forlag, kunne nok give anledning til skepsis fra en

og anden gammel kvindeforskers side. I hvert fald markerer udgivelsen et gennem-

brud i forhold til de mere ydmyge gevandter, der indtil nu har kendetegnet kvinde-

forskningens publikationer. Men hverken glittet papir, stift bind (eller forlag ...) har

afholdt de 25 skrivende kvinder fra at lave en kvindernes danmarkshistorie på deres

helt egen facon. En facon, der røber en tæt forbindelse til 70'ernes nye kvindebevæ-

gelse og til 70'ernes kvindeforskning: vovemod, nysgerrighed, lyst til at eksperimen-
tere og opsøge nye og uudforskede områder og socialt engagement for historiens

svage og mest udbyttede kvindegrupper. Disse ting er fastholdt i værkets emnevalggg
fremstillingsform. ›

Kvindfolk har en stor og broget forfattergruppe med tyngde i en række humanisti-

ske fag suppleret af et par psykologer, et par jurister og en socialrådgiver.Alt i alt en

usædvanlig sammensætning i forhold til hvem, der almindeligvis giver sig af med hi-

storieskrivning. Tværfagligheden har - ikke overraskende - sat sig igennem i værkets

forskellige kapitler, hvor f.eks. juridiske og psykologiske aspekter har fået en grundi-
gere behandling end det ellers har været gængs i kvindehistoriesammenhæng.

Kvindfolk handler om kvindernes historie, både om de, der holdt sig på den brede,
afstukne landevej, og om dem, der er gået deres egne veje. Forfatterens holdning er
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loyal overfor »mainstream« kvinderne og samtidig nysgerrige og opmærksomme
overfor afvigere i dette ords bedste betydning. Forfatterne har desuden øje for kon-

fliktpunkterne i kvinders liv og historie. Det gælder både på det individuelle og på det

kollektive plan. Kvindfolk fortæller om, at kvinders opbrud fra afstukne idealer om

ægteskab og familie har haft sin egen lange og træge historie. Den viser noget om

opbrud, der er stivnet og som måske længe efter afstedkommer nye opbrud. De af-

sluttende kapitler, der handler om 70'ernes »nye« kvindebevægelser viser, at opbrud,
(rødstrømpebevægelse, lesbisk bevægelse) konflikter og bevægelser endnu ikke er et

afsluttet kapitel. Dog synes jeg, at bevægelsernes yngre kvinder skulle have været

kommet til orde her. Måske kunne det have givet lidt mere perspektiv pâ 80'ernes

kvindebevægelse og det, der er på vej?
Kvindfolk er ikke bare en historie om kvindeundertrykkelse. Det er også historien

om »kampen for bedre vilkår, om festerne og fællesskaberne.«

Som læser bliver man ført vidt omkring. Ind i bondekvindernes hverdag på landet i

16-1700-tallet og ind i borgerskabets hjem i 1880'erne. Vi følger tyende og tjenestepi-
ger i sidste århundrede og deres vej til fabrikkerne. Vi er til barselsfester i Sydslesvig
og vi er til stede, da de store kvindegrupper bevæger sig ud på arbejdsmarkedet i det

20. århundrede: Telefonister, ekspeditricer og kvinder på kontor i 1920'erne og
30'erne. Vi følger husmandskonerne til fabrikkerne og mellemlagskvindernes vej ind

i pædagog og sundhedssektorer i efterkrigstiden. Vi er til stede, da kvinder organise-
rer sig i den nye og den gamle kvindebevægelse og i fagforeningerne.

Kvindfolk er et forsøg på at skrive kvindernes materialhistorie. Især i Bd. II, hvor

hovedvægten ligger i det 20. århundrede, er det lykkedes at sammenholde de enkelte

kvinders og kvindegruppers subjektive kultur med de ydre betingelser på det økono-

miske, juridiske og ideologiske plan. I Bd. 1, der hovedsageligt omhandler tiden før

1900, savner jeg undertiden en større dialektik mellem de forskellige samfundsmæs-
sige niveauer, f .eks. i kapitlet om hverdag på landet. Hverdagen hænger jo, hvor træg

og stillestående den end ser ud, sammen med det øvrige samfunds struktur, økonomi

og ideologi. Desuden må det kunne lade sig gøre at skelne skarpere mellem det førka-

pitalistiske samfunds sociale grupper på landet: bondekvinder, huskoner og tyende.
Ligeledes kan det undre, at kvinder i byerne slet ikke behandles før i slutningen af det

19. århundrede Kvindfolk er delt op i en række kapitler, der kun indirekte har

noget med hinanden at gøre. Man får hermed et kalejdoskopisk billede af mangfol-
digheden i kvinders liv og arbejde. Men den større sammenhæng overlades det stort

set til læseren selv at etablere. Det kan selvfølgelig være en fordel, at de enkelte kapit-
ler ikke forudsætter 10 andre. Men man kunne godt ønske sig bare nogle få henvisnin-

ger til beslægtede emner og uddybninger andre steder i bogen.

Kvindfolk er afvekslende læsning,fordi der ikke er tilstræbt en fælles fremstillings-
form og heller ikke et homogent indhold i de forskellige kapitler. Fremstillingsfor-
men og indholdet veksler fra det sagligt fremstillende til mere fiktive og collageagtige
dele. Det sidste gør sig f.eks. gældende i kapitlet om kvindelige dagdrømme, der er

sammenstykninger af litterære brudstykker og billedanalyser.
Ufærdigheden er her iøjnefaldende, men det er et spændende forsøg på at ind-

kredse drømmenes modsætningsfyldthed mellem harmonisering og opbrud.
De fiktive indslag bygger på det, som jeg vil kalde kreativ kildebearbejdning. Der

fabuleres historier over det kildemateriale, der kun til en vis grad dækker kvinders liv.

Via litterære kilder og fantasi, etableres der f.eks. et intimt og indelukket kvinderum i
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et københavnsk borgerhjem anno 1880. Det er en formidlingsform mellem fiktion og

dokumentarisme, som jeg tror rummer flere muligheder. Fiktionsformen giver mu-

lighed for at præsentere »hele« situationer og »hele« mennesker. Noget der ikke

mindst har appel til kvinder. Nogle af de kvaliteter, der udvikles i den kvindelige livs-

sammenhæng (her forstået i bred sociologisk forstand) er jo netop evne til indlevelse

og sansen for helhed og det nære. En receptionssammenhæng, som den traditionelle

historieskrivning sjældent medtænker og imødekommer p.g.a. dens abstraktionsni-

veau og udspaltning af helheder.

I de fleste kapitler anvendes der interview- og erindringsmateriale. Det gøres på en

måde, der stort set er blevet gængs i forhold til de sidste års indædte diskussioner om

anvendelse af subjektivt kildemateriale. Herved holdes vi hele tiden ajour med spe-
cielle kvindeerfaringer og holdninger. Samtidig sættes de subjektive udsagn som regel
ind i en større samfundsmæssig sammenhæng.

I det i øvrigt sjove og festlige afsnit om barselshusfester i Sydslesvig står erindrings-
materialet (folkemindeoptegnelser) dog alene. Efter læsningen er man ikke i tvivl om,

at kvinderne havde det »grove gemytle«. Det er man til gengæld i forhold til, hvor

udbredt denne skik var og hvorfor den holdt op?
Kvindfolk er ikke kronologisk opdelt i gængs forstand. Der er ikke lagt en liniær

snor ud, hvor omkring kvinder og begivenheder bevæger sig. Som nævnt er der dog
tale om et Bd. I, der hovedsagelig behandler perioder op til 1900 og et Bd. Il, der stort

set omhandler det 20. århundrede. Samtidig er der i de enkelte kapitler tale om spring
i tid. Som hovedregel trækkes perspektivet op til i dag. Således også i kapitlet om

hekse, kloge koner og jordemødre i Bd l. Fødslen var tidligere et anliggende, hvor

jordemoderen var den absolutte autoritet og hvor nabokvinder bistod med viden og

erfaring. I dag er kvinder marginaliserede i forhold til beslutningskompetancen i

sundhedssektoren og fødslen er gjort til et sygdomslignende anliggende, hvor sund-

hedshierakiets konger (lægerne) bestemmer. Vi præsenteres her for historien om,

hvordan fødselsforholdene var og er ud fra en kritisk synsvinkel, der tager kvindernes

parti. Men faren for historiske afkortninger og ideologiseringer, når flere 100 års fød-

selshistorie skal presses ned på under 30 sider er en nær faldgrube, som forfatteren

ikke undgår. Mange vigtige spørgsmål står således ubesvarede tilbage: Reks. disku-

teres spørgsmålet om de selvlærte kvindekvaliñkationers indhold og begrænsninger
ikke. Ej heller hvad de velfærdsstatslige foranstaltninger på fødselsområdet har bety-
det, især for kvinder fra lavere sociale lag. Og når nu perspektivet bliver trukket op til

i dag syntes jeg det ville være på sin plads at nævne foreningen »forældre og fødsel«,

der mig bekendt har gjort et stort stykke arbejde for at forbedre og oplyse om fødsels-

situationen i 70- og 80'erne.

Et af de afsnit, hvor det er lykkedes at gå frem og tilbage i kronologi uden tab af

grundighed er kapitlet om HK. Her præsenteres først et kig ind i HK kongressen i

1977, både for og bag mødekulisserne. Herefter analyseres kvindernes medlemsmæs-

sige gennembrud i 1960'erne og 70'erne. Og dets fagpolitiske konsekvenser. Endelig
analyseres HKs historie og kvindesyn i det 20. århundrede med knudepunkter om-

kring HKs faglige gennembrud omkring århundredskiftet, i mellemkrigstiden og
som nævnt i 1960'erne og 1970'erne.

For folk, der beskæftiger sig professionelt med kvinder og arbejdsmarked, er der

mest nyt at hente i kapitlerne om telefonistinder og i kapitlet om butik og kontor som

kvindearbejdspladser. Mere velkendt er historien om Kvindeligt Arbejderforbund og
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Arbejderkvindernes Oplysningsforbund og de uenigheder, der udspillede sig mellem

de to organisationer i mellemkrigstiden.
Herudover indeholder Kvindfolk nogle spændende historiseringer af den borger-

lige families og det borgerlige kvindeideals opkomst og udvikling. En historie, der

slet ikke er uinteressant, når man beskæftiger sig med arbejderkvindernes historie.

Ideologierne om moderskab, om børnepasning og husmoderlighed har som bekendt

haft stor betydning for intimssfæreidealerne og kvindebilledet i arbejderklassen i det

20. århundrede.

Kvindfolk er et pionerværk, når det gælder formidling af kvindehistorisk forskning.
Den er med sin brede tilgang vedkommende for mange kvinder og mænd i dette land.

Kvindfolk er et pionerværk i den forstand, at den ikke ryger op på boghylderne som

korrektiv til andre toneangivende værker om kvinders historie. Kvindfolk kommer

utvivlsomt til at spille en rolle i diskussionen og opfattelsen af kvinders historie nogle
år frem i tiden. Og som sådan er den et godt eksempel på, hvordan kvindehistorisk

forskning kan formidles.
Samtidig viser Kvindfolk på godt og ondt at vi har med en forskningstradition at

gøre, som endnu ikke har ret mange år på bagen. Der er lang vej igen, før kvindehisto-

rien er skrevet -

og altså ingen fare for, at kvindeforskere i dette land bliver arbejds-
løse foreløbig. Heldigvis.

Hilda Rømer

Labor Newspaper Preservation Project Universität Bremen. Essays on the
Scandinavian-North American Radical Press 1880's - 1930”s. General Editor, Dirk Ho-
erder. Bremen 1984, 161 5.

Den lille og spartansk udstyrede publikation er udsprunget fra et stort anlagt forsk-

ningsprojekt, der løber ved universitetet i Bremen under arbejdstitlen: »Bibliography
and Archival Preservation of Non-English-Language Labor and Radical Newspaper and
Periodicals in North America, 1845-1976. « De syv essays, der er medtaget i denne lille

bog er altså repræsentative for en central periode i den valgte undersøgelsesperiode.
Af de syv essays har de fem tidligere været offentliggjorte, men i så specielle tidsskrif-
ter, at de i realiteten ikke har været særlig let tilgængeligefor historisk forskning før
denne udgivelse. De syv essays rummer alle behandling og registrering af blade og
tidsskrifter med tilknytning til den skandinaviske immigration i Nordamerika.

Franklin D. Scott: Litterature and Periodicals of Protest in Swedish-America er bog-
ens første essay. Her gives en oversigt over en række tidsskrifter, der samtidig kom-
menteres med en række faktuelle forhold. Størst vægt tillæggesto tidsskrifter, »Nya

'

Sverige« og »Bakstugan«, der analyseres grundigere end de øvrige. Omtalen af de to

tidsskrifter sætter på udmærket vis to socialistiske, men alligevel meget forskellige
tidsskrifter op mod hinanden. »Nya Sverige« udkom fra 1915 og fik efterhånden en

fast læserskare blandt socialistiske skandinaver på den amerikanske østkyst med til-

knytning til Socialist Labor Party - og blandt tilhængere af IWW på den amerikanske

vestkyst. »Nya Sverige« blev gradvist engelsksproget fra omkring 1918 og mistede fra
denne tid efterhånden også en del af den skarpe radikalitet, der havde præget tids-
skriftet i de første udgivelsesår. Betydelig mindre radikalt var »Bokstugan«,der sat-

sede mere på bred kulturel orientering af sine læsere end på politik. Det var et blad,
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der trods kritiske holdninger altid var omhyggelig med ikke at vove sig for langt ud

med skarpe meninger. »Bokstugan« forblev svensksproget. Skrevet på svensk af

svenskere til svenskere i USA. Som sådant korn tidsskriftet til at fungere som et kultu-

relt bindeled mellem den nye og den gamle verden indenfor arberkulturen.

Michael Brook giver i sit essay: »Radical Litteratur in Swedish America. A Narrative

Survey« en temmelig knap og kortfattet oversigt over hovedsagelig socialistiske avi-

ser og tidsskrifter, der propaganderede for forskellige politiske organisationer med

svenske immigranter som målgruppe. I oversigten anføres bl.a. de pågældendeblades

eventuelle politiske/organisatoriske tilhørsforhold, samt det tidsrum, hvori de ud-

kom. Artiklen lægger hovedvægten på tiden fra ca. 1900 til ca. 1920 og giver et ud-

mærket indblik i den ikke uvæsentlige betydning, som de skandinaviske immigranter
havde i organisationer som Socialist Labor Party, Socialist Party og IWW omkring
starten på det 20. århundrede.

Essayet »The Early Danish Immigrant Press« af Jens Bjerre Danielsen koncentrerer

sig om tiden fra midten af 1870'erne og frem til århundredskiftet. Emnet er den socia-

listiske immigrantpresse, der i større eller mindre udstrækning stod i forbindelse med

Socialist Labor Party. Dvs. tiden frem til splittelsen i dette parti, hvoraf Socialist

Party med Eugene Debs som leder udsprang. Hoveddelen af de skandinaviske socia-

lister fulgte herefter Eugene Debs. Danielsens essay behandler indledningsvis Louis ,

Pios bladprojekter i USA og hans forhold til det nydannede Socialist Labor Party.

(1877). Størst vægt lægges der imidlertid på en analyse af den dansk-norske ugeavis
»A rbejderen«,der udkom i sidste halvdel af 1890'erne i hovedsageligt storbyerne New

York, Chicago, Boston og i staten Minnesota, der udgjorde rammen om en koncen-

tration af skandinaviske indvandrere. Jens Bjerre Danielsens analyse af »Arbejderen«

er nok kortfattet, men den er også godt og klart disponeret. Analysen omfatter bl.a.

ugeavisens ejermæssige forhold, dens oplagstal, distribution, indhold, redaktion og

læserskare. At dette essay også er et af de mest velskrevne i samlingen gør det bestemt

ikke mindre læseværdigt.
Den norske immigrantpresse behandles iessayet »Scandinavian American Socialist

Newspapers with Emphasis on the Norwegian Contribution and E. L. Menshoel's Gaa

Paa/Folkets Rest.« Det er skrevet af den norske historiker Odd-Stein Granhus, deri

den første del af sit essay behandler den skandinaviske arbejderpresse i USA i brede

træk, for derpå at koncentrere analysen omkring tidsskriftet »Gaa Paa«, der udkom

fra 1903 til 1925 - fra 1918 under navnet »Folkets Røst«, en navneændring der blev

foretaget som modtræk mod chikane fra det amerikanske postvæsen i forbindelse

med tidsskriftets distribution. »Gaa Paa« ejedes af en norsk immigrant ved navn E. L.

Menshoel, der sammen med sin kone skrev, redigerede, trykte og solgte tidsskriftet.

Essaysamlingens sidste tre bidrag omhandler alle den finske immigration og den-

nes arbejderpresse og tidsskrifter af radikal 'observans. Varpu Lindstrøm-Best skriver i

»Fist Press« om finsk-canadiske håndskrevne aviser, der omkring århundredskiftet

fungerede blandt finske skov- og minearbejdere i British Columbia i Canada. Disse

aviser modtog bidrag - hovedsageligt fra det lokale område - der siden blev læst højt

og diskuteret i såkaldte »discussion halls«. P. George Hummasti's essay »The Wor-

kingman 's Daily Bread«, Finnish American Working Class Newspapers 1900-1921« gi-
ver som titlen antyder en grundig gennemgang af de finsksprogede arbejderaviseri
den anførte tidsperiode. De forskellige aviser præsenteres og belyses både i forhold til

det område de dækkede i geografisk henseende og ikke mindst i forhold til de gæl-
dende politiske og ideologiske strømninger. Desuden påpeges det alment dannende

aspekt for den finske arbejder-immigrant, der blev opfyldt gennem aviserne, det være
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sig kulturel orientering, og almene sprogfærdigheder. - Bag den betydelige finske ar-

bejderpresse stod også en forlagsvirksomhed af en vis betydning. Denne forlagsvirk-
somhed er genstand for en nærmere analyse i et essay af Auvo Kostianinen: Features of
Finnish-American Publishing. Her placeres de finske arbejderforlag indledningsvist i

forhold til de finske forlag, der ikke var knyttet til arbejderbevægelsen,f .eks. religiøse

forlag eller forlag med tilknytning til afholdsbevægelsen. Denne sammenstilling vi-

ser, at de finske arbejderforlag publiserede over 45 procent af den samlede finske pro-

duktion af bøger. Med dette som udgangspunkt diskuterer Kostiainen en række tidli-

gere forskningsbidrag til denne problemstilling og gennemgår i forbindelse hermed

en længere række finske arbejderforlag og deres betydning for den finske arbejderbe-
vægelse i USA og Canada.

De syv essays i nærværende samling må siges at ramme et vigtigt forskningsområde
- nemlig forbindelsen mellem den europæiske og den amerikanske arbejderbevæ-

gelse. Trods en del svingning imellem de enkelte essays i læsevenlighed må samlingen
ubetinget hilses velkommen som en god og nyttig oversigtsorientering om et helt cen-

tralt kildeområde, når det gælder den amerikanske arbejderbevægelses historie.

Niels Ole H. Jensen

Inge Lammel: Arbeitermusikkultur in Deutschland 1844-1945. Bilder und Dokumente,
VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1984, 256 s., 52 Mark

I 1954 oprettedes et arbejdersangarkiv i Berlin (se iøvrigt Arbejderhistorie 18 s. 123-

25), og det har siden da intensivt samlet materiale om arbejdermusik, og hvad der

hænger sammen hermed. Arkivet- der idag hører til Akademie der Künste der DDR -

har nu en bestand på ca. 30.000 dokumenter af forskellig art. Arkivets leder, Inge
Lammel, har med dette bind fremlagt et udvalg af disse dokumenter. Det er spæn-
dende og informativt -

og på de sidste 18 sider, hvor dokumenterne er gengivet i far-

ver, får man også et godt indtryk af' den tidligere arbejderbevægelses kunstneriske

udtryksform.
Bogen består hovedsagelig af billeder og dokumenter med tilhørende tekst. Den

ledsagende tekst, der nævner de almene omstændigheder, er meget sparsom, og den

er behagelig fri for unødig polemik. Det er tydeligt, hvor Inge Lammels sympati lig-
ger, men det har ikke forhindret en saglig kommentar og et velbegrundet udvalg. Det
er virkelig hele bredden i arbejderbevægelsen, der bliver præsenteret, idet hovedvæg-
ten ligger på den politiske og kulturelle arbejderbevægelse,den faglige er kun repræ-
senteret med ganske få dokumenter.

Bogen er inddelt i 4 kapitler - fra 1844 til 1900, fra 1900 til 1917, fra 1917 til 1933 og

endeligfra 1933 til 1945. Hertil kommer en udførligregisterdel, der i sig selv er en stor

hjælp til yderligere undersøgelser. Billedteksterne er ligeledes sprængfyldte med in-

formationer, det er tydeligt, at der bag dem ligger mange års intensivt arbejde. Men

det bliver præsenteret i en letlæselig form, så man næsten ikke opdager det store ar-

bejde, der er investeret i dem.

Bogen er således på en gang en opsamling af det hidtidige arbejde i dokumentarisk

form og en inspiration til det fortsatte. Det kan også tænkes, at den kan få yderligere
dokumentarisk materiale frem, fordi den præsenterer et så righoldigt udvalg. Inge
Lammel har med dette bind endnu en gang understreget, hvor nyttigt det er at gøre

materiale tilgængeligt - det er ikke nok at indsamle og registrere, det skal også ud igen
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i form af dokumentationer, bibliografier, diskografier, udstillinger, sangbøger osv.

Det er åbenlyst, at arbejdersangarkivet har forstået denne opgave.

Gerd Callesen

Richard Larsen: Var jeg end en tåbe - erindringsroman, Kulturbøger,Ringe 1984, 128

5., kr. 97,-

Richard Larsen er fra Aalborg - født 1918. Han er arbejder, har været redaktør af

fagbladet for de kommunale arbejdere og kendt for sin deltagelse i avisernes kultu-

relle og politiske debat. Han har tidligere skrevet pjecen »Befal du dine veje« om lokal

og fagforeningspolitik i Aalborg.
»Var jeg end en tåbe« er en selvbiografisk skildring om et »uægte« barns opvækst

sammen med plejesøskende og halvsøskende. Om ungdomsår som tjenestekarl og

som bagerikarl. I 1939 arbejdede han en kort periode i Tyskland. Vendte hjem, sul-

ten, uden- penge på lommen, får arbejde i en tørvemose og siden på den tyske flyve-
base i Aalborg.

Richards mor - en køn, yngre enke, der selv er født udenfor ægteskab - har et kort-

varigt forhold til en ung daglejer, hvis interesse for enken kølnedes i forhold til, at

hendes mave blev større. Han havde forladt egnen, da Richard blev født.

Efter et kort ophold på fattigården, får moderen plads som husbestyrerinde hos en

enkemand med tre børn, som nu bliver Richards plejesøskende.
Richard begynder snart at kalde manden for far og betragter hans børn som sine

søskende; men når Richard er med plejefar i byen og besøge nogen og der bliver

spurgt: »Hvem er han«, så lød svaret: »Nåh, det er husbestyrerindens søn«, og videre i

snakken kunne det lyde: »Han er uægte«. Richard forstod ikke betydningen af dette,
fornemmede blot, at det ikke var noget rosende.

Op gennem hele barndommen fulgte dette Richard, denne uægtesnak. »Så at sige
er den aldrig kommet ud af min bevidsthed«, skriver forfatteren.

I disse år grundfæstedc der sig i drengen et mindreværdskompleks, som fremover

fulgte og prægede ham.

Plejcfaderen, der var arbejsmand, var en mand med faste principper. Hans liv var

som efter en streg. Han var socialdemokrat, cementarbejder og loyal på sin arbejds-

plads. Hans liv var alvorligt og bestemt. Afstikkere fra det lige lå ham fjernt. Han

fostrede ingen nye tanker, men holdt sig altid ved det jordnære. At arbejde var livets

mening.
En dag kommer en fremmed mand i gaden. Det er Richards far. Han snakker lidt

med drengen, stikker ham en 25 øre og forsvinder igen.
Hele barndommen igennem fantaserer Richard om sin rigtige far og hvor skønt

alting ville være, om han kunne bo hos ham og hans kone.

Drengen savner en far at være fortrolig med. Hans plejesøskende sad tit på deres

fars knæ. Ingen tog Richard på skødet. Heller ikke hans mor. Om dette forhold skri-

ver Richard Jensen: »Mor var et godt menneske, hendes kærlighedvar blot spredt til

alle. Hvor plejefar tog sig kærligt af det enkelte af hans børn, når et eller andet gik det

imod, trøstede og jævnede, der var mors kærlighed overfor mig mere flygtig. Hun

trøstede, men altfor hurtigt. Trøsten var forbi, inden jeg rigtig mærkede den. Den

manglede dybde, fordi den kunne gælde hvem som helst. Den alene mod mig rettede

kærlighed fik jeg ikke af MOR. Den fik jeg forresten ikke af nogen som helst«.

Richard træffer sin far igen og bevarer kontakten med ham. Vistnok ikke til nogen
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særlig glæde for nogen af parterne. Forfatteren indleder sin beretning med et besøg
hos sin da 86-årigefar. Det er et trist billede, han her tegner af sin far. Billedet af et

menneske i forfald, der sidder og småpimper i bajere og bruger et vulgært sprog.
Det gør forfatteren ikke selv. Han er pågående ærlig, oprigtig og realistisk, også
når han beretter om ungdomsforelskelser, men han bliver aldrig plat eller vulgær.

Han har en glimrende iagttagelsesevne og en misundelsesværdig evne til at erindre,
selv detaljer. Bogen er særdeles velformuleret og sproget er fremragende.

Richard Larsens Bog er en socialhistorisk bedrift. Det er en bog, man vil læse mere

end én gang.
Man glædes, da Richard i 1943 træffer en sød pige fra Vendsyssel. Og så lukker han

den runde ring en grå og trist vinterdag. Hans far er død. Richard, hans kone samt

endnu tre slægtninge deltog i begravelsen. Præsten vidste ikke noget personligt at sige
om den afdøde. Så han sluttede med at nævne de efterladte. Det var den afdødes sø-

ster og hendes søn.

»Jeg blev ikke nævnt. Jeg var et uægte barn uden arveberettigelse og familieforbin-
delse.

Det var en grå vinterdag. Ligeså grå og trist som min fars liv havde været«.

Jacob Christensen

Britta Lundqvist: Teatret til venstre. Politisk teater i Danmark, Fremad, København
1984, 88 5., kr. 129,-

Britta Lundquist har skrevet en lille letlæst teaterhistorie med godt greb om aktivite-
ter fjernt fra Thalias templer. Bogen beskriver det politiske teaters udviklingi DK fra
1890'erne og frem til idag, rigt dækket ind af tekst og billede. Den er tænkt som intro-
duktion til teaterhistorien og som udgangspunkt for en diskussion om teatrets op-
gave idag.

Man lærer arbejderbevægelsens første teaterskribenter og organisatorer at kende,
heriblandt Th. Stauning - ja den Stauning - A. C. Meyer, Bertel Budtz Møller, Sven
Clausen og mange, mange flere. Afsnittene er krydret med indsigtsfulde eksempler på
den skrevne dramatik.

Lundquists fremstilling af 30'ernes socialistiske teaterstrømninger, De Røde Re-
vyer, ArbejderbevægelsenTeater og Revolutionært Teater er spændende og under-
holdende læsning, og hun viser fint, hvor samstemmende dette venstreteaters aktivi-
teter var med de klassekampskrav, som kom til udtryk i arbejderbevægelsensforskel-
lige politiske fraktioner. Der knyttes tråde til internationale teaterstrømninger og
deres repræsentanter, og det fortælles, hvordan folk som f.eks. B. Brecht og Erwin
Piscator havde indflydelse på venstreintellektuelle og klassekampsdefmerede ama-

tørteaterarbejderei DK i 30'erne.

Krigen satte en definitiv stopper for socialistiske teatermanifestationer, og efter-

krigstiden bliver domineret af koldkrigsstemningen, hvor samfundskritik »let blev
tolket som kommunisme« (B.L.). Lundqvist beskriver hvorledes de kulturradikale

revyer i 60'erne, ovenpå efterkrigstidsrestaureringen, rettede deres ideologikritiske
skyts mod de forkortede materielle tankegange. Med mange eksempler får vi beskre-
vet udviklingen fra 60'ernes kritiske revyer til de små teatres opkomst over gruppe-
teatrets udvikling til dets forholdsvise konsolidering indenfor de statslige støtteram-
mer. Lundqvist diskuterer konsekvenserne af denne udvikling såvel politisk som ind-

holdsmæssigt for teatrene. I sin beskrivelse af udviklingen folder bogen sig ud som et
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kaleidoskopisk udtryk for de mange teateraktiviteter i DK. Det er en sand tour de

force gennem 3 årtier. Der redegøres for arbejdet i Debatteatret, Banden, Skiftehol-

det, Fiolteatret med deres tilknytning til fagbevægelsen og de deraf udsprungne akti-

viteter til opbygningen af et såkaldt arbejdspladsteater. Ligeledes omtaler hun teater,

som det bruges af fagligt aktive i konfliktsituationer på arbejdspladserne. Eksempler-
ne er de mediekendte strejkerevyer fra renovationsarbejdeme i Randers, Stilladsar-

bejderne i København og smedene på Sabroe ØB i Århus. Her får vi præsenteret tea-

tret, når det står frontalt fremme i aktuelle klassekampssituationer.
Solvognens teater får en velfortjent central placering. Uden statsøkonomisk støtte

var det et af 70'ernes mest dynamiske og medrivende teatermanifestationer, og samti-

dig var det via sit aktionsteater med til at skabe en række legitimationskriseudbrud i

den danske offentlighed. Med dem blev »ordet til handling« (S. Tretjakov), og med

deres store forestillinger Elverhøj, Købmandsliv og Soldaterkammerater favnede det

publikum med sansefyldte billeder med værd til eftertanke?

Langs ad fremstillingen af denne snart hundredeårige historie følger man de lov-

givningsmæssigeudviklinger på området, og hvilken betydning de har haft f.eks. for

bømeteaterudviklingen, egnsteaterudviklingen og ikke mindst for publikum. Bogen
slutter med en pejlning af, hvor dansk teater »til venstre« er på vej hen i 80'erne. Det

er spændende tanker om mulige konsekvenser af en evt. arbejdstidsnedsættelse og en

dermed forbundet udvidelse af den såkaldte »fri-tid«. Hvad skal den bruges til, og

hvilken rolle kommer »teatret til venstre« til at spille i denne sammenhæng?

Et er sikkert, og det lader bogen ingen tvivl om: aldrig har der været så mange tea-

teraktiviteter i dette land. Man behøver med Lundquist blot at tænke på f .eks. Dansk

Amatørteaters Samvirkes tusindtallige medlemsskare, teatret som det kommer til

udtryk i græsrodskulturen og mange andre steder. Det er vanskeligt at pege på noget

Lundquist ikke får med. Det er et sandt overflødighedshorn af informationer, der,

selvom de er sammenskrevet til læservenlig tekst, mere bærer præg af det demonstra-

tivt kvantitative end det selektivt kvalitative til en diskussion af mere dybtgående ka-

rakter. På den anden side giver dette opbud af informationer læseren en klar fornem-

melse af det helt utrolige grøde, der er i dansk teater for øjeblikket.

Man må håbe, at vi ikke skal passere 90'erne, før vi får en grundigere gennemgang

om dette teater til venstre for midten. Var det ikke noget for arbejderbevægelsens

organisationer at sætte et sådan projekt iværk med god og grundig støtte? Britta

Lundqvist har gjort en flot begyndelse, som man kun kan håbe må blive fulgt op af

mere omfattende værker.

Indtil da, læst Britta Lundqvists bog. Den er god at få forstand af.

Erling Weise

Lennart K. Persson: Arbete - Politik - Arbetarrörelse. En studie av stenindustrins Bohus-

län 1860-1910, Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg nr. 26, 1984, 485

5.

Den bohusländska arbetarrörelsen uppvisar efter sin organisatoriska, fackliga och

politiska formering under 1890-talet »tydligasärdrag«: »en påtagligradikalism« som

ledde till »en utbredd sympati för ungsocialismen«,oppositionen inom socialdemo-

kratin, och fackligt till »preferenser för syndikalismen«, som 1910 formerade sig
utanför LO i Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC (s. 11). Att beskriva och

förklara denna regionala arbetarrörelses radikalism utgör Perssons övergripande
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frågeställing. För att få svar på sina frågar företar han därför »en inträngande under-

sökning av de villkor och verksamhetsförutsättningarsom bestämde arbetarnas till-

varo« (s. 14). Eftersom Bohuslän är präglat av Stenindustrin blir det i första hand en

intensiv studie av denna industrigren i regionen (del 1). Därtill undersöks de politiska
förändringama och styrkerelationerna i industrialismens fotspår i Bohuslän samt ar-

betarnas inmarsch på den politiska scenen, bl.a. utifrån olika val under perioden
1896-1908 (del 11). Resultaten av dessa undersökningar ingår sedan som bakgrund
och förklaringsfaktorer i huvuddelen (del III) som behandlar den fackliga och poli-
tiska arbetarrörelsen i Bohuslän. En annan aktör som uppmärksammas i det sam-

manhanget är nykterhetsrörelsen, där stenarbetarnas andel var betydande. Den väl-

dokumenterade undersökningen är baserad på ett omfattande källmaterial, som i be-

arbetad form bl.a. har resulterat i drygt 70 tabeller, diagram och kartor.

Presentationen af syften och frågeställningar samt diskussion av käll- och forsk-

ningsläget, indledningsvis och för varje kapitel eller avsnitt, är föredömliga, likaså

de källkritiska resonemangen och sammenfattningarna.

Mycket detaljerat och faktaspäckat redovisar Persson stenindustrins utveckling.
På något sätt blir denna bokens första del den resultatmässigt tyngst vägande biten.

Jag kan bara anföra några av resultaten. Stenindustrin uppvisar i Bohuslän en stark

expansion under 1890-talet, bl.a. pga. den tilltagande exporten till Tyskland, Eng-
land och Danmark. Det medförde stabilare driftsformer och arbetsförhållanden.

Den säsongbetonade karaktären av stenhuggeriet avtog. Trots fusionering och an-

läggning av storbrott dominerade småstenbrotten. Arbetsvandringen, »ett normaltill-

stånd för arbetskraften inom Stenindustrin« (s. 204), avlöstes av en fast arbetarkår.

Stenarbetamas numerär ökade under perioden 1890 till 1910 från ca. 1500 till 6000.

Arbetets karaktär förändrades. Var stenhuggama tidigare huvudsakligen »grovarbe-
tande hantverkare« (s. 200) så blev de inte minst i storbrotten genom arbetsdelning
specialister på olika arbetsmoment. Persson konstaterar en relativt låg konfliktfre-
kvens i Bohuslän jämfört med hela stenindustrin, vilket han tillskriver de fredsplikt-
krav som ingick ide regionala avtalen och de dåliga resultat som arbetarne uppnâdde
i de förekommande konflikterna. Efter 1900 kom dock avtals- och lönerörelsema att

leda til] »en verklig kampsituation« (s. 202). Lönefrågorna - ackorden höjdes exem-

pelvis inte mellan 1899 och 1908 - stod i centrum för konflikterna.

I bokens andra del, som undersöker de politiska styrkeförhållandena, gäller det
mest intressanta resultatet den taxerade inkomsten, till vilken rösträtten var kopplad.
De jämförelser mellan stenarbetarnas taxerade inkomst och de faktiska löneuppgif-
terna som Persson har företagit visar en nedtaxering. Detta innebar att många fler
stenarbetare skulle ha varit röstberättigade. Därmed gick de frisinnade och inte
minst socialdemokratenamiste om betydelsefulla, t.o.m. utslagsgivande rösttill-

skott. Overraskande nog foreligger inga protester mot denna nedtaxering. Men den
medförde samtidigt lägre skatt, och den ekonomiska vinsten ersatte tydligen den po-
litiska förlusten.

I mycket koncentrerad om än detaljrik form beskrivs och analyseras arbetarrörel-
sens fackliga och politiska formering och historia i Bohuslän. En stor del av fram-

ställningen ägnas åt tidningen Lysekils-Kuriren som blev »de bohusländska stenar-

betarnas organ« (s. 440). Av indledningen framgår att den ursprungliga utgångs-
punkten til föreliggande arbete varit en planerad uppsats »om kraftspelet kring
arbetarnas inbördes strid« om tidningen under åren 1907-1909 (s. 11). Vi får vara

tacksamma att författaren inte stannade vid det. Organisationstillkomsten och orga-
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nisationernas kvantitativa tillväxt samt geograñska utveckling anges som viktiga un-

dersökningsobjekt (s. 305).
Den varaktiga fackliga organiseringen bland stenarbetarna i Bohuslän sätter in år

1896, ungefär samtidigt som bland stenarbetarna i Halland och Blekinge men relativt

sent jämfört med andra branscher. De bildade fackföreningarna tillhörde dels det

lösliga Skandinaviska stenhuggareförbundet, dels det norska stenhuggareförbundet
- bägga dessa förbund konstituerade sig 1896. Tyvärr får man inte reda på dessa nor-

ska resp. skandinaviska kontaktemas eventuella betydelse för organisationsbildnin-
gen och inte heller om kontaktema med norsk arbetarrörelse fortsatte eller förekom i

större utsträckning. Här finns förmodligen en möjlighet att kunna undersöka före-

komsten av regional resp. lokal arbetarskandinavism. Det Svenska Stenhuggareför-
bundet bildades 1897, med säte i Lysekil, och de bohusländska stenarbetarne - de

övergick till det nya förbundet - utgjorde mellan 40-50% af förbundets medlemskår.

Den relativt sena organiseringen sätter Persson i samband med den omnämnda sta-

biliseringen inom stenindustrin under 1890-talet. Nu fanns förutsättningar vilka inte

förelåg vid det första organiseringsförsöket i slutet på 1880-talet. Nu förefanns också

en utgångspunkt för den snabba tillväxt och den höga organiseringsgrad som går att

påvisa. Material från Sv. Stenhuggareförbundet utgör källunderlaget, men lokalt

matrikelmaterial saknas och förbundets medlemsredovisning är delvis bristfällig och

måste kompletteras, bl.a. via förbundsorganet Stenhuggaren. Medlemsrekryterin-
gens uppgång och variationer kan Persson förankra i konkreta förutsättningar, ex-

emplevis gynnsamt konjunkturläge, ökning av arbetstillfállen, framgângsrika löne-

kamper resp. stora uttaxeringar, b1.a. till den 1899 bildade LO, konjunkturnedgång,

arbetsgivarnas motmobilisering. Det som jag saknar i detta avsnitt är å cna sidan den

geograñska spridningen av fackföreningar över tiden, något som redovisas både för

den socialdemokratiska och ungsocialistiska utvecklingen. Å andra siden behandlas

den konkreta fackliga kampen inte i samme utförlighet - en del information ingåri
del I, men de hade nog försvarat sin plats här - som de politiska uppgörelserna. Dessa

dominerar, låt vara att fackföreningarna genom kollektivanslutningen tillhörde ar-

betarkommunerna och socialdemokratin.

Den politiska organiseringen följde något år efter den fackliga etableringen, jäm-
fört med andra industriregioner likaledes relativt sent. »Genombrottet för socialde-

mokratin i Bohuslän« (s. 315) infaller 1900, vilket tillskrivs stenhuggareförbundets
medlemstillväxt och förbundets agitation. Den regionale SAst »ryggrad« bestod av

stenarbetare (s. 438). Genom att studera två storstrejksomröstningar 1904 och 1907

samt omröstningen i frågan om suspensionen av ungsocialisterna Hinke Bergegren
och Carl G. Schröder från sitt SAP-medlemskap 1906 kan Persson visa att »benågen-
heten att tilgripa den utomparlamentariska, politiska storstrejken« var större bland

de bohusländska socialdemokraterna än bland SAP-medlemmarna i övrigt (s. 348)
och att man inte gav den parlamentariska taktiken »ensidigt företräde i klasskam-

pen« (s. 351). Den tidigare nämnda utestängningen från rösträtten men även en all-

mänt radikalare uppfattning i denna taktikfråga anförs som möjlige förklaringar. En

utförlig undersökning at' Lysekils-Kurirens, grundad 1901, profil ger som resultat att

den kan betecknas som ungsocialistisk, tills tidningen efter 1908 ipraktiken blev »ett

ungsocialistiskt organ och kom att förespråka syndikalismen« (s. 388). Ungsocialis-
mens utbredning i lånet - »såsom organisatorisk företeelse relativt sen« (s. 356) - och

den ungsocialistiska propagandaoffensiven efter 1907 - från november 1907 til mars

1909 besöktes Bohuslän exempelvis av ungsocialistiska agitatorer »nästan varje må-
na « (s. 360) - studeras ingående. I och med uteslutningen av Hinke Bergegren och
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Schröder ur SAP 1908 blev fronterna mellan socialdemokratin och ungsocialistema
definitivt dragna. Den ungsocialistiska, syndikalistiskt inspirerade agitationen för
särskillnad mellan fackföreningsrörelsen och SAP ledde till att ett stort antal fackför-

eningar utträdde ur SAP. Det resulterade i »mer än en halvering« av den socialdemo-

kratiska medlemskåren i Bohuslän, en »avsevärt större« minskning än för SAP i hela

Sverige (5. 402). Utträdena blev enligt de få säkra uppgiftema att döma »en segsliten
historia« och avgjordes i regel »med knappa majoriteter« (s. 406). Medlemsbortfallet

motsvarade »de fackföreningar som p.g.a. ungsocialistiska sympatier lämnade sina

arbetarkommuner« (s. 407). Kampen koncentrerades samtidigt om Lysekilsa
Kuriren. Den socialdemokratiska motoffensiven satte »en återerövring« (s. 411) av

tidningen som mål. Genom att de utträdda fackföreningarna förlorade sina andelari

tryckeriföreningen och dessa andelar övergick i socialdemokratiska händer lyckades
återerövringen, definitivt genom den från socialdemokratiskt håll 1909 iverksatta

konkursen. Ungsocialistema hade genom de fackliga utträdena visserligen tillfogat
SAP »en stor kraft- och medlemsförlust«, men samtidigt avhänt sig »möjlighetenatt

bevara L-K som ett ungsocialistiskt organ« (s. ,423).
I det avslutande kapitlet summerar Persson sina svar på den övergripande fråge-
ställningen. Han finner på centrala punkter belägg för den konstaterade radikalis-

men i ungsocialistisk och syndikalistisk form inom den bohusländska arbetarrörel-

sen och arbetsförhållandenas och andra materiella betingelsers förutsättningar. Det

gäller för den decentralistiska organisationsprincipen, den ekonomiska kampens be-

tydelse, aktionsberedskapen och den direkta aktionen, den utomparlamentariska
kampen, och det gäller inte minst för frihetsbegreppet och en frihetlig socialism.

Dessa förutsättningar utgjorde »en väsentlig grund« för socialdemokratins upp-

komst, men når denna fick konkurrens från den ungsocialistiska riktningens sida

överensstämde de »i främsta rummet med de idéer ungsocialisterna'företrädde« (s.
461).

Till sist. Boken är omfångsrik och faktaspäckad, och den är för en läsare utan det

speciella bohusländska lokala intresset ibland väldigt detaljerad. Men de spännande
detaljstudierna, komparationen med överregionala resultat, uppföljningen av cen-

trala händelsers och besluts återverkningar samt inblickarna i konkreta arbets- och

levnadsförhållanden och konflikter under arbetarrörelsens formerings- och första

stabiliseringsperiod låter en nästan »glömma« Bohuslän. Jag har inte läst många un-

dersökningar med en sådan didaktisk klarhet och systematisk uppläggning men sam-

tidigt med en sådan öppenhet och spänst.
Martin Grass

Birte Poppe: Jubilæumsskrifter udgivet af fagforbund og fagforeninger - en bibliograñ,
. Forlaget Kuturbøger,Ringe 1984, 96 s., kr. 108,-

Jubilæums- og festskrifter er en noget broget genre, hvis indhold spænder fra skrifter,
der består af festmenuen, et par sange og en liste over foreningens formænd til digre
værker med redaktør, originale forskningsartikler, billedmateriale m.m. Foreningen
kan bede en historiker eller anden fagmand udenfor foreningens egne rækker om at

redigere eller udarbejde en historisk oversigt, eller medlemmerne kan selv skrive hi-

storien og fortælle personlige erindringer om foreningens virke.

Indholdets kvalitet kan svinge fra det snævre og isolerede til at foreningen bliver

sat i en bredere historisk og samfundsmæssig sammehæng.
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Birte Poppes bibliografi dækker alle typer af jubilæumsskrifter udgivet af fagfor-
bund og -foreninger indenfor LO-området. Den medtager selvstændigejubilæums-
skrifter og festaviser, jubilæumsnumre af fagtidsskrifter »samt småtryk«. Det frem-

går ikke af forordet, hvad Birte Poppe mener med »småtryk«;festaviser, mindre ju-
bilæumsskrifter og visse fagtidsskrifter (f.eks. de lokale) betegnes jo almindeligvis
som småtryk.
Jubilæumsskrifter fra arbejdsløshedskasser, syge- og begravelseskasser, lærlinge-

foreninger o.lign. er desværre udeladt. Nogle af dem er omtalt i de større jubilæums-

skrifter, så billedet havde været mere komplet, hvis disse selvstændige skrifter havde

været med. Det er da vigtige sider af en fagforenings virke. Tidsmæssigt dækker bi-

bliograñen publikationer udgivet i perioden 1894 (hvor det første faglige jubilæums-
skrift udkom) til 1983.

Bibliografien begynder med jubilæumsskrifter fra fællesorganisationer, dernæst

følger de enkelte fagforbund og -foreninger, opstillet efter de forbund, de tilhører

idag, og tilsidst karteller og sammenslutninger, samt registre.
Indenfor hvert fag kommer først hovedforeningen, dernæst lokalafdelinger, alfa-

betisk efter lokalitet.

Ifølge forordet er fagforeninger, der har skiftet navn, anbragt under det ældste

navn med henvisning fra de nyere. Dette er ikke konsekvent gennemført, ofte skal

man springe frem og tilbage mellem nye og gamle navne, og af og til glipper henvis-

ningerne. Det virker ulogisk at bruge det ældste navn ved navneskift, når fagforbund-
ene i øvrigt er opstillet, som de er idag.

Opstillingen virker noget uoverskuelig; man må ofte benytte fagregistret for at

finde rundt indenfor de store fagforbund og for at finde frem til ophørte foreningers

placering. Det er f.eks. ikke let at gennemskue, at forgyldere hører under Træindu-

striarbejderforbundet i Danmark.

Hver publikation er opført enten under titlen eller foreningens navn på en noget

tilfældig måde. Tilsyneladende er det rækkefølgen på publikationens titelblad, der

bestemmer rækkefølgen i bibliografien.
Bibliografien indeholder flere nyttige registre. Et fagregister, hvor man kan slå op

på fagudøverne, et navneregister, som indeholder forfattemavne og foreningsnavne -

det havde nok været mere hensigtsmæssigt at dele det op i to - og et stedregister, hvor

der under hver lokalitet er en liste over de fagudøvere, der er repræsenteret i biblio-

grafien. Slår man f.eks. op på Haderslev, henvises man til arbejdsmænd, smede- og

maskinarbejdere, snedkere og typografer.
Endelig er der en oversigt over fagforbundene pr. V 1 1983, hvis formål ikke er til at

gennemskue. Under nogle af hovedforbundene er nævnt en række fagforeninger, som

bestemt ikke er pr. V! 1983, f.eks. Possementmagernes Fagforening.
Der er i oversigten ikke medtaget alle de fagforeninger, der er nævnt ibibliografien

og kun en enkelt lokal er med (udover nogle fra København), nemlig Tjenestetyende-

foreningen for Helsingør og Omegn (som til gengæld ikke kan findes hverken i fag-
eller stedregistret) - anbragt under Specialarbejderforbundet i Danmark.

Oversigten er forvirrende og temmelig overflødig, da indholdsfortegnelsen ud-

mærket fungerer som en oversigt over de nuværende fagforbund.
Birte Poppe burde i forordet have gjort rede for bibliografiens kilder. De mindre

jubilæumsskrifter er ikke med i Dansk Bogfortegnelse eller andre bibliografier og

kan derfor være svære at finde frem til. En stor del af bibliografien er jo nok registre-
ret i Det kongelige Biblioteks Småtryksafdeling og påArbejderbevægelsensBibliotek

og Arkiv, men måske også i andre samlinger?
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Birte Poppes bibliografi er et nyttigt redskab til studiet af fagbevægelsen og dermed

hele arbejderbevægelsenshistorie. Den supplerer Jens Christensen: Kommenteret bi-

bliografi til den danske arbejderklasses og bevægelses historie (i: Den jyske Histori-

ker. 1978. Nr. 13. S. 139-236), som kun medtager de væsentligste festskrifter. Jens

Christensen har imidlertid registreret flere jubilæumsskrifter, som Birte Poppe også
burde have haft med.

Det er en stor fordel, at Birte Poppe har medtaget alle jubilæumspublikationer,
som indeholder historisk stof, uanset sidetal og kvalitet. Mange gange er disse publi-
kationer det eneste trykte vidnesbyrd om en forenings historie, ja, i nogle tilfælde om

dens eksistens.

Bibliograñen er også særdeles velegnet til lokalhistoriske studier.

Stedregistret giver en udmærket oversigt over fagbevægelsen i en given lokalitet, og
under de enkelte fagforbund ser man lokaliteteten i sammenhæng med hovedforenin-

gen og de øvrige lokalafdelinger.
Therese Høeg Jacobsen

Gerhard A. Ritter: Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland

seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. über das Projekt, Verlag J. H. W. Dietz Nachf.,
Bonn 1984, 28 s.

Heinrich August Winkler: Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiter-

bewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Verlag .1. H. W. Dietz Nachf., Bonn

1984, 786 s., DM 75.

Den tyske arbejderklasses og arbejderbevægelses historie er bestemt ikke noget dår-

ligt udforsket emne. Således skulle der ifølge Gerhard A. Ritter bare inden for tids-

rummet 1945 til 1975 være udkommet mere end 14.000 titler inden for emnet. Først

og fremmest monografler og artikler, men også kildeudgivelser og erindringer. Der er

også kommet forskellige sammenhængende fremstillinger, der i oversigtsform har
skildret klassens og især bevægelsens historie i dens helhed. Blandt disse kan nævnes

så forskellige eksempler som på den ene side Helga Grebings vidt udbredte skitse
»Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Ein Uberblick« fra 1966, og på den

anden side det omfattende, næsten monumentale og officielle DDR-værk »Geschich-

te der deutschen Arbeiterbewegung«,der udkom i 8 bind i årene frem til 1969, udgivet
af et forfatterkollektiv under ledelse af den tidligere SED-leder Walther UIbricht.

Begge fremstillinger er tilmed kommet i meget store oplag.
Alligevel er det nok berettiget at hævde, at der stadig savnes en på samme tid popu-
lær og videnskabelig fremstilling af klassens og bevægelsens historie i Tyskland. Ek-

sempelvis må de to omtalte helhedsfremstillinger hver især siges ikke at kunne leve op
til de fordringer, der må stilles til en helhedsfremstilling. Grebings lille bog er et over-

blik over bevægelsens historie, der trods sine kvaliteter af indlysende grunde ikke kan

komme i dybden. Det gør det store marxistisk-leninistiske værk tilsyneladende til

gengæld. Men det gør det i virkeligheden ikke. Det er i det hele taget et ret problema-
tisk og kritisabelt værk. Det skyldes først og fremmest dets reelt uhistoriske og også
normative tilgang. Desuden er det især organisationshistorie og ideologihistorie,
hvor synet f.eks. på den dominerende socialdemokratiske strømning er partisk (nem-
lig KPD's) og politisk.

Men DDR-værket har haft en vis betydning. Og at DDR-historikeme med den

marxistisk-leninistiske fremstilling af den tyske arbejderbevægelses historie i det
'
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mindste har fremlagt et bud på et standardværk - og sådan bliver det ofte opfattet-, er

givet en del af baggrunden for, at en vesttysk historikergruppe under ledelse af Ger-

hard A. Ritter har sat sig for i 7 store bind at fremstille den tyske arbejderklasses og

den socialistiske arbejderbevægelses historie fra slutningen af det 18. årh. hvor lønar-

bejderklassen opstod, frem til 1933, da arbejderbevægelsenspolitiske og faglige orga-

nisationer blev knust og forbudt.

Det vesttyske projekts udgangspunkt, nemlig dets afvisning af den videnskabelige
lødighed i DDR-værket er ikke helt urimelig, ej heller dets påstand om at DDR-

værket er politisk-ideologisk legitimationshistorie for KPD og SED. For det er bl.a.

historievidenskabens funktion i DDR. Men må der spørges: hvor står Ritter-gruppen
- der ud over Ritter består af Jürgen Kocka, Klaus Tenfelde og Heinrich August Win-

kler - selv? Hvor ligger dens »værdiholdninger«?0g giver den svaret på den savnede

helhedsfremstilling?
Det sidste er det selvklart svært at svare på mht. værket i dets helhed, før alle 7 bind

foreligger. Mht. den bagvedliggende holdning giver projektbeskrivelsen som Ritter

har udgivet, kun indirekte et fingerpeg. Nemlig det der ligger i værkets tilgang og

metode. Ifølge projektbeskrivelsen synes værket at skulle udmærke sig ved følgende:
For det første beskrives dets tilgang som socialhistorisk, dvs. det søger at fremstille

klassens og bevægelsens historie i dens samfundsmæssige, politiske, sociale og kultu-

relle sammenhæng. Dermed overskrider det det på det organisatoriske og ideologiske
liggende tyngdepunkt, der findes i DDR-værket.

For det andet er dets metode, hvad man kunne kalde historisk sensitiv, ikke nor-

mativ som i DDR-værket. Arbejderklassen og arbejderbevægelsen bliver set historisk

refleksivt, og Ritter-gruppen søger at gøre dens historie til »historien om de sam-

fundsmæssige og politiske forhold, hvorigennem den blev præget, og som den selv

afgørende satte sit præg på« (Ritter s. 27). I det foreliggende bind 5 om Weimarrepu-
blikkens første år betyder det en fokusering omkring det politiske og staten. Men

disse kvaliteter synes ikke at være helt uden problemer. Jeg ser i alt fald to oplagte

problemer ved værket, således som det er blevet repræsenteret:

For det første synes der at være en modsætning mellem den mere rummelige social-

historiske tilgang og så en klart traditionel (og i en vis grad af den politiske historie

bestemte) kronologiske periodisering, i alt fald hvad angår projektets tre sidste bind,

hvor klassens og bevægelsens historie behandles forholdsvis indgående i kronologisk
korte tidsafsnit. Derimod synes de 4 første bind mere at kunne leve op til den socialhi-

storiske, strukturelle tilgang. I det hele taget diskuteres periodiseringen ikke. Hvor-

for er f.eks. 1918 (novemberrevolutionen og overgangen til det parlamentariske de-

mokrati) en vigtigere cæsur end 1917 (splittelsen i den tyske arbejderbevægelse og

overgangen til opposition mod krig og regime)? Hvorfor stopper værket i 1933: klas-

sens liv fortsatte efter bevægelsens undergang og bevægelsenforsøgte trods alt at eks-

istere videre illegalt og yde modstand under det nazistiske diktatur? Det gives der

ikke noget svar på.
For det andet synes der at ligge nogle problemer i, at værket behandler den klasse-

bevidste tyske arbejderklasse dvs. den socialistisk organiserede arbejderklasse. Den

katolsk og liberalt organiserede del (i Weimarrepublikken skønsmæssigt 15% af de

organiserede) behandles kun perifert. Og hvad med den ikke-organiserede del af den

tyske arbejderklasse, der i Weimarrepublikken skønsmæssigt udgjorde godt 50% af

klassen (i 1925 var f.eks. knap 33% af arbejderne organiseret i fagforeninger)?

Nogle svar på de stillede spørgsmål ligger i det første bind, der er udkommet sam-

men med beskrivelsen af projektet, nemlig Heinrich August Winklers fremstilling af
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arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie i Weimarrepublikkens første år

1918 til 1924. Det er det første af ialt 3 bind omhandlende Weimarrepublikkens 15 års
historie. At Weimarrepublikken får denne vægt inden for det samlede projekt má
forstås i sammenhæng med, at Weimartiden blev den fase, hvor arbejderbevægelsen
(SPD og fagforeningerne) fik politisk indflydelse og magt og også gennemført nogle
af dens krav. Men det var også den fase, der splittede arbejderbevægelsenog arbejder-
klassen mellem det reformistiske SPD og det i dets selvforståelse revolutionære KPD.

Winkler skildrer den i videste forstand socialistiske tyske arbejderbevægelseshisto-
rie i Weimarrepublikken. Den katolsk og liberalt organiserede del, der organisato-
risk især viste sig i fagbevægelsenssplittelse i 3 organisationer, berøres kun en pas-
sant. I fokus står først og fremmest den omfattende socialdemokratiske arbejderbe-
vægelse dvs. flertalssocialdemokratiet (M)SPD (fra 1922 SPD), de tilknyttede frie

fagforeninger ADGB og de til (M)SPD knyttede organisationer. Fokuseringen på
det tyske socialdemokrati har sin forklaring i to forhold og to vurderinger:

For det første sætter Winkler spørgsmålet om det første parlamentariske demokra-
tis succes i Tyskland i centrum i fremstillingen. Denne »væsentlighed«-læst gør
(M)SPD til naturligt omdrejningspunkt, fordi SPD på godt og ondt var knyttet til
dette. Denne læst for fremstillingen betegner også en afgrænsning til den østtyske
fremstillings marxistisk-leninistiske standpunkt, der sætter KPD i centrum.

For det andet svarer Winklers orientering omkring og fokusering på det parlamen-
tariske demokrati nøje til SPD's selvforståelse i Weimarrepublikken. Det bliver der-
for i en vis grad SPD's synsvinkel (men ikke nødvendigvis vurderinger), der præger
fremstillingen. Bindet omhandler dog også andet end SPD f.eks. USPD, KPD og an-

dre socialistiske organisationer. Men de vurderes ud fra en positiv holdning til og
akcept af det parlamentariske demokrati og dermed ud fra SPD's læst. Winkler skri-
ver: »Orienteringen omkring det parlamentariske demokrati som norm lader sig
umiddelbart begrunde dermed, at denne holdning ganske svarede til Weimartidens
SPD. Men tilstrækkelig er denne forklaring ikke. SPD er kun en af de organisationer,
der er emne for denne undersøgelse - og selv om det var den eneste, skulle historikeren
ikke gøre dets værdimålstok til sin egen. Mht. det parlamentariske demokrati kan
han kun gøre det, hvis han i denne regeringsform ser den der mere svarede til Wei-
martidens historiske behov end konkurrerende regimer - f .eks. et traditionelt autori-
tært eller et rådssystem, et fascistisk eller kommunistisk diktatur. Det er præcis denne
undersøgelses udgangspunkt: Kun det parlamentariske demokrati kunne give det ty-
ske samfund et til dets kulturelle og materielle udviklingsstadie svarende mål af poli-
tisk frihed« (s. 11-12).

Dermed har Winkler lagt sin værdimålestok for at vurdere arbejderklassens og ar-

bejderbevægelsenshistorie under Weimarrepublikken frem. Men selv med denne má-
lestok - der i meget svarer til SPD's selvforståelse - kommer SPD under kritik. Den
kunne nemlig siges at skabe store problemer for SPD. Winkler optegner klart SPD's
dilemma mellem to nødvendige hensyn: på den ene side hvad man kunne kalde dets

egen stat, hvis konkrete form var det parlamentariske demokrati, og på den anden
side dets egen basis det proletariske miljø, der ikke altid havde forståelse for SPD's

statsiiksering og især prisen derfor, ja Winkler siger ligefrem at det proletariske miljø
- i modsætning til tiden efter 1945 - hindrede SPD i at følge det parlamentariske de-
mokratis logik (s. 13). Ikke desto mindre fik det parlamentariske demokrati højeste
prioritet, hvilket efterhånden førte til at dele af de proletariske masser fjernede sig fra
det socialdemokratiske parti.
Især i Winklers fremstilling af novemberrevolutionen 191849, januaruroen 1919
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og rådsrepublikken i München i foråret 1919 kommer denne vurdering klart til ud-

tryk. Men det er ikke ensbetydende med at Winkler ukritisk følger SPD. Han er trods

principiel enighed med partiets linie alligevel - lidt i forlængelse af Arthur Rosenbergs

samtidige kritik - kritisk over for partiets konkrete politik under novemberrevolutio-

nen. Han ser novemberrevolutionen som en for SPD's vedkommende »revolution

mod egen vilje« (s. 66), monarkiet måtte falde for at det parlamentariske demokrati,
der blev opnået før revolutionen, kunne blive virkelighed. Men konsekvensen mang-

lede. Winklers vurdering af SPD*s rolle over for kejserrigets sammenbrud og novem-

berrevolutionens problemer er derfor både-og. SPD løste problemet mht. at klare

vejen dvs. overgangen fra krig til fred. Men SPD klarede ikke at sikre det parlamenta-
riske demokrati, idet partiet til varig skade for revolutionen ikke udnyttede chancen

til at reorganisere det tyske samfund. Hvorfor spørger Winkler, erkendte socialde-

mokraterne ikke, at et »parlamentariskdemokrati forudsatte samfundsmæssige be-

tingelser, der aldrig er blevet skabt alene med parlamentariske midler?« (s. 147). Der-

for bliver hans vurdering af SPD's rolle også overvejende kritisk: SPD karakteriseres

som gode forvaltere af et konkursbo, ikke som skabere af en ny demokratisk orden (s.

146). Under disse forudsætninger afhang det parlamentariske demokratis succes i

Tyskland ikke kun af SPD. Det afhang først og fremmest af om det lykkedes SPD at

få partnere dvs. af et andet, mere demokratisk borgerskab. Som vi ved var det den

forudsætning, der i sidste instans glippede, således at SPD i Weimarrepublikkens
slutfase alene forsvarede det parlamentariske demokrati.

Winkler fremholder også andre socialdemokratiske undladelser i Weimarrepu-

blikkens første tid. F.eks. partiets vage afvisning af nationalismen, der skulle vise sig
at være den ting, der mest effektivt kunne holde det borgerlige Tyskland sammen.

Det gælder i forhold til Versaillesfreden og det gælder det forhold, at SPD ikke nåede

frem til nogen selvkritik af partiets nationalisme i august 1914.

Som helhed synes jeg, at det på mange måder er et interessant og inciterende bind

Winkler har skrevet. Hans fremstilling er spændende og levende, den rummer interes-

sante detaljer og mange nye vurderinger. Det er lykkedes Winkler at tegne et godt

billede af især arbejderbevægelsenssituation og vanskeligheder i den Weimarrepu-

blik, der samfundsmæssigt og politisk bragte arbejderbevægelsenog især den social-

demokratiske i fokus og til indflydelse og magt, men som ikke betød klassesamfun-

dets ændring og som derfor heller ikke afskaffede klassekampen. Men i andre hense-

ender er bindet en skuffelse. Jeg synes ikke, at det lever op til det socialhistoriske

oplæg. Det er alligevel ikke blevet en så anderledes historie, det er blevet SPD's histo-

rie med nye nuancer og synspunkter. Men SPD's historie forekommer snarere at være

blevet meget traditionel historie fokuseret omkring politikken og staten. Ganske vist

er rammen og aktørerne lidt andre end før 1918, men så meget anderledes er det altså

heller ikke. Det er bevægelsens - eller rettere den delte bevægelses - historie, der opta-

ger pladsen. Klassen hører vi i grunden ikke så meget til. Mere skal der angiveligt

komme i næste bind, der omhandler perioden 1924-1930, fordi den første erhvervs-

statistik først kom i 1925. Men at det er bevægelsenshistorie Winkler har fremstillet i

en ny udgave, betyder at man sidder tilbage med nogle ubesvarede spørgsmål: er det

socialhistorie, er det blevet en fremstilling af arbejdernes og arbejderbevægelsenshi-

storie bestemt af socialhistoriske problemstillinger? Hvor er f.eks. det proletariske

miljø, hvor er arbejderkulturen og »subkulturen« blevet af.

Karl Christian Lammers
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Socialhistorie og samfundsforandring. Redaktion: Sidsel Eriksen, Per Ingesman, Mo-

gens Melchiorsen og John Pedersen, Forlaget Historia, Aarhus 1984, 260 5., kr. 122,-

Hensigten med bogen er at præsentere nye strømninger i dansk socialhistorie, der

efter udgiverne ikke er en »bindestregshistorie«- en specialdisciplin, der afgrænser en

del af historien som sit særlige område - men tværtimod det modsatte i et forsøg på at

anlægge en helhedssynsvinkel, et totalt perspektiv, hvortil samtlige historiske special-
discipliner må yde deres bidrag. Bogen forsøges især koncentreret om det 19. og 20.

århundredes historie. Sigtet med bogen efter udgiverne skulle være at præsentere de

pågældende forskningsretningers historiegrañ, metoder, problemstillinger, kilder og
resultater og at vise disse forskningsretningers muligheder for at beskrive og forklare

vigtige sider af den samfundsmæssige udvikling fra agrarsamfund til industrisam-
fund i Danmark.

I bogens indledning uddybes yderligere, hvad udgiverne mener om socialhistorie.
De ønsker fremmet en »socialhistorisk interesse for kulturhistorien eller dagliglivets
historie« og ikke en »socialhistorisk interesse for samfundsstrukturen med hoved-

vægt på klassers og gruppers indbyrdes forhold«. Som et eksempel på sidstnævnte
tendens nævnes syvbindsværket »Dansk socialhistorie« (1979-82).

Etnologer, der efter udgiverne er de klassiske kulturhistorikeres moderne arvta-

gere, har udviklet ikke mindre end en »egentligvidenskab med et avanceret teoretisk

begrebsapparat og forfinede arbejdsmetoder«. Da der er 3 etnologiske indlæg i

bogen, kunne man næsten tro, at etnologer er gået over til socialhistorien i stedet for
at fremme en kulturvidenskab, som ikke kun er historisk orienteret, men også kan
være nutidsorienteret og dermed ikke historisk. En kulturvidenskab opfatter menne-

sket som et kulturvæsen og det er noget helt andet end når udgiverne slår fast side 12,
at socialhistoriens udgangspunkt må være, at mennesket er et socialt væsen.

Det virker i det hele taget lidt kunstigt, at socialhistorie efter udgiverne nu skal

indtage en overordnet plads i forhold til de enkelte »historiske« specialvidenskabcr
og at socialhistorie sættes lig med samfundshistorie.

Udgiverne er heller ikke opmærksom på, at termen kulturhistorie ikke er entydig.
Ved kulturhistorie kan man forstå dagliglivets kultur, som ikke defineres af udgi-
verne, men termen kulturhistorie er nok lige så kendt for at være en skildring af »fm-
kulturens« udvikling. Dette burde have været præciseret, så historikere ikke tror, at

etnologer også forsker i »finkultur«.
De enkelte bidrag er hver for sig læseværdige og givende. For historikere må der

være noget at hente hos de tre etnologiske bidragsydere, Bjarne Kildegaard Hansen,
Gudrun Gormsen og Peter Dragsbo. De skriver om: Det civiliserede menneske, land-
bosamfundet og etnologien og menneskene i industrialismens byer.
Spændende har det været at læse Helge Paludans gennemgang af historisk familie-

forskning, hvor han bl.a. s. 70 spørger, om historikere læser i den antropologiske lit-

teratur som fanden i biblen. Han er inde på, om der kan skabes et samarbejde mellem

antropologi og historie. Selv vil han gerne, men vil kulturvidenskaben det, når det
kommer til stykket?

Endvidere har John T. Lauridsen skrevet: Fra udstødte til anbragte (marginal-
grupperne i Danmark 1536-1950), Henning R. Lauridsen om de folkelige bevægelser
og socialhistorien og Jørgen Fink om middelklassen. Svend Aage Andersen, som vii

det følgende vil opholde os lidt ved, har skrevet om arbejderklassen. I redaktørernes

indledning påpeges, at han i højere grad lægger vægt på klassens tilblivelse i kulturel

henseende, hvad man så skal forstå ved det.
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Svend Aage Andersen konstaterer indledningsvis i sit bidrag de senere års forskyd-

ning i forskningens interesse fra arbejderbevægelsens til arbejderklassens historie.

Indtil da »blev arbejderbevægelsens historie fremstillet som dens organisationers og

ledende personligheders historie, hvorimod de menige arbejdere, der var med til at

bære bevægelsen, stort set blev udelukket fra betragtningen. I en del af disse fremstil-

linger blev arbejderklassen på det nærmeste identificeret med arbejderbevægelsen,
med organisationerne. Kun sjældent blev organisationemes historie set i relation til

klassens situation og udvikling. Og alt for sjældent rettede man interessen mod sam-

spillet mellem klassen og dens organisationer« (s. 226).
De nye tendenser finder han bl.a. i en forskning om industriens historie, i levevilkår

og det industrielle miljø, selvom mennesket efter ham mangler i disse undersøgelser.
Det kommer mere frem i etnologiske og folkloristiske undersøgelser. Spec. fremhæ-

ver han arbejderkvindeforskningen som præget af tværfaglige bestræbelser.

Et andet forskningsfelt er studiet af arbejderkultur enten ud fra et snævert, elitært

og finkulturelt kulturbegreb og et mere »udvidet« bredt kulturbegreb, hvor dansk- og

litteraturfolk især beskæftiger sig med det første, medens etnologer og folklorister

står som eksponent for det brede kulturbegreb. Endvidere fremhæver han en metode,

der går ud på at indsamle erindringer, og som kaldes for mundtlig historie (»0ral

History«).
Svend Aage Andersen kommer til slut ind på formidlingsaspektet i en forskning

om arbejderhistorie og fremhæver her SID's projektet, »grav-hvor-du-står«og Ar-

bejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt.

Forskningsgennemgangen foregår herefter på et andet led, nemlig den, der fortæl-

ler noget om arbejdernes vandring fra land til by, hvor han især opholder sig ved

arbejdet, bolig og familie og fritiden set i et perspektiv »nedefraog indefra«. Jeg me-

ner det er problematisk, at han i den grad støtter sig på bogen «En selvskreven histo-

rie« (1982), når han vil belyse landarbejderklassen. Det er en bog sammensat af en

flok literater som i urimelig grad aflæser alt efter et forudbestemt økonomisk-

sociologisk allæsningsskema.
I afsnittet om byarbejderklassen er det forældet at fremhæve litteraturforskerne

Gunhild Agger og Anker Gemzøe's skelnen mellem fagarbejderkultur, som skulle

være småborgerlig, og arbejdsmandskultur, som ikke skulle være det. Ud over det

tilføjer Svend Aage Andersen en tredie kategori, arbejderkvindekultur. Det ville være

bedre at skelne mellem arbejderklassens »an sich« og »für sich« kultur, hvor under-

kategorier bl.a. kunne være den socialdemokratiske og den kommunistiske kultur,

hvorefter der så igen kunne ske opdelinger af kategorier. Til sidst stiller Svend Aage

Andersen spørgsmåletom arbejderklassen udviklede sin egen kultur? Han sætter kul-

tur i gåseøjne og mener vel så, at det kan man ikke.

Diskussionen her som 'såmange andre steder om arbejderkultur drejer sig om hvor

lidt og hvor meget arbejderne og samfundet er bondeliggjort, borgerliggjort og arbej-

derliggjort. Søren Mørch's opgør med forestillingen om arbejdernes »borgerliggø-

relse« afvises af Svend Aage Andersen. Etnologernes opfattelse af bondeliggørelsens

stærke indflydelse problematiserer han ikke, så tilbage er, at han også går ind for, at

arbejderne er borgerliggjorte. En ren og skær ideologisk konstruktion, der kun har til

formål at usynliggøre arbejdernes kultur, og det understreges bl.a. af, når han skriver

»endnu i vor tid er det dog sådan, at kulturdiffusionens hovedretning er fra toppen til

bunden af samfundets klassestruktur« (s. 251).
Søren Mørch har ret i, at der er tale om eksistensen af en arbejderkultur og en ar-

bejderliggørelse af samfundet. Spørgsmålet er bare, hvor bred og dyb den går. Ho-
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vedbetingelsen for at kunne undersøge dette må være, at der kan tales om en arbejder-
kultur. Hvis ikke, så er arbejderkulturbegrebet en fiktion. For det er vel ikke det
Svend Aage Andersen mener?

Flemming Hemmersam

Socialdemokratiet i Viborg 100 år 1885-1985. Udgivet 29. marts 1985 af Socialdemo-
kratisk Vælgerforening i Viborg, 98 s.

Socialdemokratiet i Viborg oprettedes først forholdsvis sent i 1885. Det skyldtes for-

mentlig det forhold, at borgerskabet i Viborg oprettede en Dansk Arbeiderforening,
der faktisk også havde støtte af arbejdere. Det forhindrede effektivt at Den Interna-
tionale Arbejderforening hhv. dens efterfølgere kunne få fodfæste i byen - dog grund-
lagdes Skræddemes fagforening som den første - kortvarige - fagforening i 1876. Men
i begyndelsen af 1880'erne kom der igen gang i fagforeningsdannelseme og i 1885

oprettedes så en afdeling under Socialdemokratisk Forbund. Denne forenings udvik-

ling beretter Erik Bartram Jensen om, på baggrund af at foreningens første protokol
(1885-1911) blev genfundet i 1983 (se også Erik B.J.'s artikel andetsteds i dette num-

mer).

Foreningen havde en ganske interessant formålsparagraf i sine love og den citeres.
Den afviger fra det dengang gældende partiprogram, og det bør undersøges om deri
andre byer findes tilsvarende selvstændigeprogrammatiske udtalelser. Det har tidli-
gere vist sig (jvf. Jens Engbergs artikel om Socialdemokratiet i Århus 1882-83 i Årbog
4), at de lokale udviklinger har præget programmets udformning. Viborg-
programmet bør altså inddrages i kommende undersøgelser, selvom foreningen ikke
i de første 15-20 år havde stor gennemslagskraft. Først i 1902 blev den lokale »Social-
Demokrat« oprettet, samme år som også den første socialdemokrat valgtes til byrå-
det. I 1937 fik Socialdemokratiet så det absolutte flertal i byrådet og indledte en ud-

viklingsperiode med forskellige initiativer, som fortsattes af de borgerlige partier, da
de igen fik flertallet. Det skriver Henning Ringgård Lauridsen om i et kort overblik
over de sidste 50 års udvikling.

Bogens øvrige artikler er erindringsartikler af fremtrædende lokale socialdemo-
krater, Chr. Thomsen spillede dog også landspolitisk en rolle som minister. Disse
bidrag er bestemt ikke uvæsentlige, de giver indblik i partiets udvikling fra »egentligt
arbejderparti til bredt favnende folkeparti« (s. 30). Der berettes dog også om lokale
modsætninger, f .eks. Carl Heinrich Petersens virksomhed som næstformand og dele-
geret til partikongressen i 1961 (s. 49 f.). Det gik åbenbart ikke helt stille af.

Det er ikke just visioner, hverken store eller små, der præger disse beretninger, dog
giver den nuværende formand i det afsluttende bidrag udtryk for standpunkter, der
kunne varsle om en fornyet idedebat i socialdemokratiet og om en fornyelse afden

'reformistiske socialismeforestilling. _

Erik Bartram Jensen har med sit bidrag i denne bog offentliggjort sit 3. eller 4.

bidrag om den viborgensiske arbejderbevægelsei perioden op til omtrent 1920. Så
vidt vides arbejder han med en ny delundersøgelse,dvs. han har efterhånden dækket
en meget væsentlig del af arbejderbevægelsensudvikling i Viborg især i de første 50
år. Han har med disse bidrag bekræftet, at han kan samordne den lokale udvikling
med den almene og dermed give en relevant fremstilling. Det ville være godt, hvis han
fik mulighed for at skrive en samlet fremstilling.

Martin Andersen
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Christer Strahl: Nationalism & socialism. Fosterlandet i den politiske idédehatten i Sve-

rige 1890-1914, Bibliotheca Historica Lundensis LIII, Gleerup/Liber förlag, Lund

1983, 195 s., skr ca 68,-

1 Det kommunistiska manifestet heter det att proletariatet, som inte har något foster-

land, genom erövringen av den politiska makten »upphöjer sig självt till nationell

klass och konstituerar sig självt som nation«. Denna »nation« är helt väsensskild från

bourgeoisins nationsuppfattning - internt genom inriktningen på förändrade makt-

förhållanden och samhällsförändring, externt genom föreställningen om förändrade

internationella relationer inom och gentemot den universella kapitalismen. Arbetar-

klassen arbetar och kämpar »nationellt« inom den givna nationella ramen men sam-

tidigt internationellt, och på det Senare området som bekant även organisatoriskt och

praktiskt i konkret internationellt samarbete. Arbetarrörelsens nationalism och in-

ternationalism är ett intressant och viktigt tema, ett område som för den svenska s0-

cialdemokratins del år tämligen outforskat om man bortser från Herbert Tingstens
drygt 125-sidiga kapitel i Den svenske socialdemokratiens idéutveckling, 19411 (vol.

II, s. 148-277, Nationen och försvaret).
Strahl utgår inte från en nödvändigvis allmän och vag definition av nationalism

utan betecknar nationalismen som en mycket heterogen ideologi«och talar i det sam.

manhanget hellre om »nationalismer« som får sin funktionella definition genom be-

skrivningen av »hur nationalismen används politiskt« (t.ex.s. 12,14,15,137). Denna

beskrivning görs utifrån den socialdemokratiska försvarsdebatten både före och ef.

ter 1901, majdemonstrationerna, unionskrisen, socialdemokratin och den ungsocia-
listiska och försvarsnihilistiska oppositionen, den konservativa fosterländska agita-
tionen under 1890-talet, unghögems fosterländska program i början av l900-talet,

första världskrigets utbrott. Strahl hävdar »att den svenska socialdemokratin ganska
obunden av utländska doktriner kunde utforma en nationell åskådning och ge den en

ideologisk motivering utifrån i huvudsak inhemska förutsättningar« (s. 34). För att

bli kvitt den komprometterande stämpeln som vaterlandslose Gesellen och för att

kunna hävda sig mot den dominerande konservativa »patentpatriotismen«antog so-

cialdemokratin enligt Strahl från början den nationella utmaningen. Man gjorde det

inte enbart taktiskt och defensivt, exempelvis når man vidtog åtgärder mot den anti.

nationella ungsocialistiska oppositionen (avsnitt 4.2.), utan erbjöd offensivt »ett na-

tionellt alternativ till den etablerade nationalismen« (s. 76). Nationalismen var en

»överideologi«,och den fungerade även för socialdemokratin - och det betraktar

Strahl som sitt »huvudresultat« - »som det polemiska språk med vars hjälp man legi-
timerade sina krav på ökat inflytande i samhället« (s. 155, 147). Socialdemokratins

nationella alternativ präglades enligt Strahl av det interna perspektivet: demokrati-

ska rättigheter, främst den allmänna rösträtten, och sociala reformer som stärkning

av nationalkänslan och nationen, ett »kulturförsvar« som även skulle garantera ett

oberoende utåt. Denna »nationella« premiss - »Socialdemokratins nationella och so-

ciala strävanden var identiska« (s. 43)- förblir den röda tråden i den socialdemokrati-

ska argumenteringen även om en positiv inställning till det militära försvaret kom att

spela en allt viktigare roll i det hotfulla internationella låget efter sekelskiftet.

I den faktiska beskrivningen kommer Strahl egentligen inte med mycket nytt jäm-
fört med Tingstens framställning - bortsett från en något bredare registrering av den

»nationella« fraseologin i den socialdemokratiska politiska argumenteringen, d.v.s.

när och hur nation, fosterland, fademesland etc. används politiskt och polemiskt.
Strahl syftar dock som redan antytts längre än så - han vill komma åt »en drivkraft,
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ett viktigt ideologiskt element, i partiets politiska verksamhed« (s. 68). Tingsten kriti-
seras för den ensidiga kopplingen av »nationen och försvaret«, den uteblivna diskus-
sionen av termen nationalism och den bristande analysen »av det typiska« i socialde-

mokratins nationella hållning (s. 19 f.). Kritiken är delvis orättvis eftersom Tingsten i

sina allmänna premisser och sin analyserande beskrivning, bl.a. även av olika le-

dande socialdemokraters bidrag i ämnet, anlägger, om än ibland bara antydningsvis,
ett långt bredare och riktigare perspektiv än Strahl. Exempelvis påvisar Tingsten de

impulser som formuleringen av partiprogrampunkten i militärfrågan ñck via »den

internationella socialismens inflytande«. Dette missar Strahl fullkomligt. Trots att

internationalismens betydelse framhålls som väsentlig så går han inte in på vare sig
utvecklingen inom internationalen och den svenska socialdemokratins internatio-
nella kontakter eller utvecklingen inom andra socialdemokratiska partier, Lex. det

tyska eller danska. lnte heller undersöks SAP:s ställning till nationella frågor och

nationaliteter - unionsfrågan 1905 undantagen - och till kolonialfrågan vilka alla spe-
lade en roll inom Andra internationalen. Att granska några majdemonstrationer -

missvisande betecknade som »det mest påtagliga uttrycket för arbetarrörelsens inter-

nationalism« (s. 23) - räcker knappast. Strahls grundläggande tes om den svenska

socialdemokratins självständiganationella ideologi är varken undersökt, belagd eller

korrekt. I det sammanhanget blir Strahls bristande litteraturkännedom särskilt up-

penbar. Vid sidan av Tingsten anför han egentligen bara Hermann Heidegger, 1956

(Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat 1870-1910) och Horace B.

Davis, 1967 (Nationalism & Socialism. Marxist and Labor Theories of Nationalism
to 1917). All litteratur om Andra internationalen exempelvis lyser med sin frånvaro.

Strahls andra grundläggande tes om nationalismen som »ett viktigt ideologiskt ele-
ment« i SAP:s politiska kamp är inte heller övertygande. Uppfattningen om den »na-

tionella klassen« hade kunnat vara behjälplig för att rikta blicken rätt. Det är en in-

tetsägande poäng om man urskiljningslöst registrerar den »polemiska« användnin-

gen av orden nation etc. men inte försöker greppa den ideologiska positionen. Det
blir helt missvisande om man dessutom utgår ifrán att det »polemiska språket« just
uttrycker det senare. Därför år det inte förvånande att Strahl för åren 1906-1909 talar
om en »konvergens mellan konservativ nationalism och socialdemokratins natio-
nella ideologi« (s. 62) trots att dessa representerade helt diametrala grunduppfattnin-
gar t.ex. i frága om de demokratiska och sociala rättigheterna. En liknande oklarhet

gäller det soeialdemokratiska nationella alternativet som enligt Strahl överens-

stämde resp. vidareutvecklade en liberal-demokratisk nationalism (s. 11, 33, 38, 43,
48, 76, 146). Det undersöks inte heller, och inga klara distinktioner görs. Det - överty-
gande - antagandet att nationalism motsvarar nationalismer har alltså tyvärr inte gett
resultat i undersökningen.

Strahl har tagit upp ett viktigt och givande ämne. Hans grundläggande teser och
resultat övertygar inte. P.g.v. den begreppsmässigaoklarhet och genom att han inte
tar del av den relevanta litteraturen både missar han många öppningar och springer
in öppna dörrar. Den konkreta beskrivningen ger dock en hel del material för for-

satta studier, likaså hans misstag.
Martin Grass

Henrik Søborg: Socialdemokratiet og staten. Socialdemokratiets økonomiske politik
1945-72, SFAH, skriftserie nr. 15, København 1983, 395 s., kr. 110,-

Bogen er af flere grunde vanskelig at få hold på. Selv hvis man ser bort fra dens ho-u
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vedtitel, der kun i meget ringe grad dækker bogens indhold, og i stedet bemærker

undertitlen »Socialdemokratiets økonomiske politik 1945-72«, hvad den i højere

grad handler om, giver den alligevel store problemer.
lflg. forordet har forfatteren sat sig et dobbelt mål med sin undersøgelse. For det

første vil han analysere udviklingen i Socialdemokratiets strategi og konomiske po-

litik mellem 1945 og 1972, og for det andet vil han opstille en teoretisk karakteristik af

partiet indenfor den samme periode. Så vidt, så godt: emnet er væsentligt og til dels

ubehandlet, og opgaven er betydningsfuld set ud fra snart sagt enhver synsvinkel.

Bogen er disponeret rent kronologisk. I overensstemmelse med de fremherskende

økonomiske konjunkturer er perioden opdelt i tre delperioder: fra 1945 til 1947, fra

1948 til 1958 og fra 1959 til 1972. Indenfor hvert enkelt tidsafsnit skelnes mellem den

økonomisk-sociale udvikling såvel internationalt som nationalt på den ene side og

den økonomiske politik, Socialdemokratiet førte i den pågældendedelperiode på den

anden. Denne traditionelle, men derfor ikke nødvendigvis dårlige fremgangsmåde,
skulle give gode muligheder for at betragte partiets økonomiske politik på en ganske
bred baggrund.

Imidlertid og naturligvis beskrives undersøgelsens teoretiske forudsætninger alle-

rede i indledningen. Herunder præciseres det som forfatterens »grundlæggende syns-

punkt«, at Socialdemokratiet »fører politik på borgerskabets fundamentale præmis-
ser«. Dog tages det ikke uvæsentligeforbehold, at partiet samtidig »stiller sig over for

borgerskabet med en selvstændig politik, hvis mål er via staten at regulere og plan-
lægge kapitalismen, så der både bliver plads til kapitalens behov for akkumulation af

kapital og til arbejderklassens behov for reformer« (s. 10). Eller som Socialdemokra-

tiets »fundamentale forståelseshorisont« lidt senere beskrives: »jo større kapitalak-
kumulation, jo større og dyrere salg af lønarbejde og jo højere reproduktion af lønar-

bejderklassen« (s. 18).
Dette knæfald for borgerskabet - eller »klassesamarbejde«, som det konsekvent

benævnes - opfattes ikke som et resultat af de velkendte infiltrations- eller forræderi-

theser. Det betragtes alene som udtryk for, at Socialdemokratiet »formulerer og

handler indenfor den forståelseshorisont, som de kapitalistiske eksistensformer og

dermed de kapitalistiske bevidsthedsformer udstikker« (s. 17 0. Med andre ord: de

socialdemokratiske ledere er hverken agenter eller forrædere, hvilket åbenbart impli-
cerer et bevidst forsæt; deres begrænsning er derimod, at de ikke har forstået, at de er

det. Judas, der gjorde det for pengenes skyld, er åbenbart død og begravet; men den

lille Rødhætte, der i sin naivitet kommer til at lede den store stygge ulv lige til den

gamle bedstemor, ser nu ud til at have overtaget hans plads.
Således forberedt går man igang med de empiriske afsnit. De er ofte lange og om-

stændelige, indimellem endog præget af referater af andres værker med et andet teo-

retisk udgangspunkt end forfatterens. Trods deres flimrende og uklare indhold rum-

mer de dog naturligvis mange væsentlige oplysninger og interessante iagttagelser;
men på det givne teoretiske grundlag er konklusionerne uden overraskelser af nogen

art.

Hver eneste gang stoffet er lige ved at rejse et generende spørgsmål,fejesdet skynd-
somst til side, næsten hver gang med nogle begrundelser, der enten har at gøre med de

agerende socialdemokraters menneskelige smålighed eller med en tilbagevisning til

trylleformularen »klassesamarbejde«.Hverken de jemhårde økonomiske begræns-

ninger, som den internationale og den danske kapitalisme påtvang de skiftende soci-

aldemokratiske regeringer, eller de politisk-parlamentariske betingelser, som de lige-
ledes måtte underkaste sig, anføres som del-forklarende faktorer. Ganske vist nævnes
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de ofte i de referende afsnit, men de bruges så godt som aldrig, når der skal konklu-

deres.

Et andet forhold, der yderligerebegrænser bogens værdi, er den manglende præci-
sion i brugen af de politisk-teoretiske begreber. I sammenhængen benyttes de ofte på
en enten selvmodsigende eller i bedste fald uklar måde. Kun ét eksempel af hver slags
skal nævnes.

Som man måske kan tænke sig, omtales arbejderklassen ofte i bogen. Men hvad

menes med »arbejderklassen«? Hvordan kan arbejderklassen i 1945 stille krav om

større statslig kontrol med samfundsøkonomien, samtidig med at deri »befolkningen
er en almen uvilje mod mere statslig 'regereri'«? (s. 64). Begge ting kan da ikke på en

gang være rigtige - eller kan de? Endvidere: hvilken rolle spiller arbejderklassen i for-

hold til bevægelsen?Er det den, der handler, eller er det den, der handles med? Nogle
steder opfattes den tilsyneladende på den ene måde, andre steder på den anden. Begge
opfattelser kan da ikke være rigtige - eller kan de?

Det andet eksempel er begrebet »inddæmning«. Det benyttes hver gang, socialde-

mokrater forsvarer den faglige eller politiske linje, de nu engang anser for den rigtige.
Lige så rimeligt, forståeligt og akceptabelt det er, at DKP-erne angriber den socialde-
mokratiske reformisme, lige så rimeligt, forståeligt og akceptabelt må det vel være, at

socialdemokraterne giver svar på tiltale? Kan det virkelig være rigtigt, at »overhun-

den« skal forholde sig passiv, når »underhunden« har bidt sig godt fast i dens baser?

Jeg tænker ikke alene på gennemgangen af begivenhederne i 1956, hvor den bestemt

ikke får for lidt (s. 132 ff.). men generelt på beskrivelsen af modsætningerne mellem

Socialdemokratiet og DKR'Uanset på hvilken side man har sine sympatier, må begge
vel have lige ret - eller hvad?

Et tredie og sidste forhold, der ligeledes har at gøre med den empiriske del af arbej-
det, er kildebehandlingen. Allerede i indledningen undres man over, at undersøgel-
sens metode og materiale stort set lades uomtalt. Dette virker så meget desto mere

påfaldende, som forfatteren sammesteds › polemisk overfor andre teoretiske tilgange
- stærkt understreger, at hans bog er en empirisk-historisk undersøgelse (s. 9). Bedre
bliver det absolut ikke, når man undervejs gennem bogen retter sin opmærksomhed
netop mod den kildemæssige side af sagen.

Forbavsende er det således, at han i nogle tilfælde benytter sig af kilder, der tids-

mæssigt ligger den behandlede begivenhed meget fjernt. F.eks. inddrages J. O. Krags
erindringer »Ung mand i 30'erne« fra 1969 under behandlingen af situationen i 1945

(3. 73 ff.). Ikke mindre forbavsende er ligeledes ofte selve kildelæsningen.Efter min

mening skal det være en historiker med et meget bredt bryst, der om en kilde tør sige,
at den »bevidst så bort fra« (s. 28), og om en anden tør ræsonnere, at dens tavshed

»velsagtens skyldes« (s. 251). For blot at nævne to eksempler.
Alvorligere er det dog, når man f.eks. under behandlingen af efterkrigstidspro-

grammet »Fremtidens Danmark« fra 1945 kan påstå, at programmet udtrykte tiltro

til statens muligheder for at »ophævedet kapitalistiske samfunds kriseagtige karak-

ter« (s. 77, min udhævning). I min udgave af programmet står der på side 4, at det

kapitalistiske systems tilbagevendende kriser ikke kan afskaffes, »før vi har ændret

dette system«, der »aldrig må vende tilbage«.Og lidt senere hedder det, at kapitalis-
men er blevet »en lænke for udviklingen«,der »må hugges over«, Endelig står der på
side 8 direkte om de i programmet skitserede indgreb, at de kun vil kunne afbøde
virkningerne af fremtidens kriser. Som bekendt blev der ikke så meget ud af »Fremti-

dens Danmark«, Iigesom man med god grund kan diskutere forholdet mellem dét,
man skriver, dét, man mener, og dét, man gør; men det er jo i denne sag ganske uved-
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kommende. Det afgørende er i vor forbindelse, at programmet ikke - som påstået-

giver udtryk for, at kapitalismens kriser kan ophæves indenfor det bestående system -

men lige omvendt. Også dette er kun et eksempel, men det skulle vise, at forfatteren

ikke altid respekterer den kildekritiske grundregel om aldrig at harmonisere sine kil-

der.

Trods den omfattende bearbejdelse af et stort og delvist uberørt stofområde samt

nogle væsentlige vurderinger af den socialdemokratiske reformlinje siden 1945 er

bogen derfor en skuffelse. Dette gælder også den afsluttende konklusion.

Heri forsøger forfatteren at opregne, hvad den socialdemokratiske arbejderbevæ-

gelse har opnået mellem 1945 og 1972 eller som det udtrykkes, hvad resultatet er ble-

vet af 27 års klassesamarbejde (s. 292 ff.). Noget er nået- endog »til gavn for arbejder-
klassen«; men det er en afgørende pointe i bogen, at Socialdemokratiet har affundet

sig med »det borgerlige hegemoni i det danske samfund«. Andet og mere har partiet
dog forsøgt på, men p.g.a. borgerlig modstand har man ikke kunnet få det igennem.
Efter forfatterens mening har dette andet, f.eks. en stærkere statslig kontrol med og

styring af samfundsøkonomien, imidlertid intet som helst med socialisme at gøre.

Han kalder det »kapitalismensmodernisering« eller »reformkapitalisme«; men af én

eller anden grund, som bogen ikke overbevisende forklarer, har kapitalismen åben-
bart ikke ønsket sin egen modernisering.

Denne vedvarende modstand, mener forfatteren, sætter ikke blot et spørgsmåls-

tegn ved, men et egentligt punktum for den socialdemokratiske reformpolitik siden

1945. Men selv dette »afgørende nederlag«, konkluderer forfatteren, har ikke påvir-
ket Socialdemokratiet. Det har således ikke fået den politiske konsekvens, at partiet
»har ønsket at være oppositionsparti, indtil det kunne vinde politisk flertal for dets

politiske linie«.
-

Tilsyneladende er dette altså forfatterens råd til den lille Rødhætte: bare vent, før

eller senere vil du igen få lov til at tvangsfodre den store stygge ulv -

og til den tid ikke

bare halvt som hidtil, men helt.

Claus Larsen

Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Ud-
giverselskabet for Danmarks nyeste Historie, København 1984, 828 sider, kr. 450,-. (Fo-
religger også som billigbog, kr. 198,-).

Tamms disputats er et vægtigt retshistorisk bidrag til Danmarks nyere historie. Det

ses dog straks, at han ikke skriver som faghistoriker, - fx har han ikke altid kildehen-

visninger, - men som jurist, tilmed i reglen som »forma1«-jurist,ikke som »dialek-

tisk«. Anmelderens udgangspunkt vil være mere »dialektisk-juridisk«.
Forf. viser, at besættelsens ekstraordinære lovgivning - fx mod DKP - og retshånd-

hævelse kom til at virke »retningsgivende«for befrielsens. »Nødretsprincippet«brug-
tes som argument for omgåelse af grundloven både ved »kommunistloven« af 22.

august 1941 og straffelovstillægget af 1. juni 1945 med tilbagevirkende kraft.

God er forf.s. gennemgang i kap. 2-3 af forhandlingerne foråret 1945 om den kom-

mende opgørslovgivning mellem frihedsrådets juristudvalg og embedsmandsud-

valget. I modsætning til, hvad en mere harmoniserende »historieskrivning«(s. 122 f)
senere hævdede, var uenigheden meget stor. Et udkast til en værnemagerlov fra fri-

hedsrådets konñskationsudvalg (s. 245 ff.) blev under forhandlinger efter 4. maj 1945

ligefrem »barberet« til ukendelighed, - ejendomsretten stillede sig hindrende i vejen
for et reelt opgør med krigsprofrtøreme (værnemagerloven af 28. august 1945).
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Tamm burde havde aftrykt de to udvalgs stort set ukendte udkast fra marts-april
1945 som bilag - muligvis i stedet for alle opgørslovene. Han nævner (s. 76) »mod-
stand« mod frihedsrådets udkast fra de begrænsede kredse i frihedsbevægelsen, der

fik rådets duplikerede udkast i hænde. Hvad gik den ud på?Mogens Fog fx ankede

over manglende kontakt mellem råd og juristudvalg, da dette i april faktisk droppede
modstandsbevægelsens centrale tanke om særdomstole. Fog nærede i det hele betæn-

kelighed ved udvalgsudkastet - gengældelsesmotivet fremhævet frem for specialpræ-
ventionen. Han frygtede med sin kritik at blive kaldt »blødsøden« humanist og be-

troede vistnok alene sin dagbog 5. april 1945 sine tanker'.

Nævnte juristforhandlinger var da ej heller forudset i frihedsrådets »program« fra

novbr. 1943 »Naar Danmark atter er frit«. Her tales om, at et retsopgør først skulle

ske ved love vedtaget af en ny rigsdag valgt ved frie valg senest 1/2år efter befrielsen -

forbundet med et folkeligt »Opgør« med hele samarbejdspolitkken, -idet rådet ikke

fandt, at folketingsvalget marts 1943 var frit ('/2 af Landstinget havde endog siddet

siden 1939). Den nyvalgte rigsdag skulle også nedsætte en parlamentarisk kommis-

sion m.h.p. rigsretsanklage mod »skyldige«ministre og politikere. Endnu i april 1944

opretholdt »Frit Danmark« (FD) princippet fra pjecen. Forhandlingerne mellem fri-

hedsråd og politikere 1944/45 og den senere regeringsdeltagelse harmoniserede ikke

med rådets linie 1943/44 og dets »parlamentariske« alternativ med vælgerfolkets af-

gørelse sat i centrumz. Taktisk klogt forstod politikerne at undgå den og -

»opgør«.
Tamm er (s. 730 jvf. s. 69) tilbøjelig til at tillægge frihedsrådet (ene-)ansvar for

straffelovstillæget.Men faktisk afspejlede det politikernes (s. 436, 727) og senere - da

det gjaldt forlig med dem - vægtige dele af modstandsbevægelsens kontinuitetsopfat-
telse3: samarbejdspolitikerne havde til 29. august 1943 faktisk tjent »Danmarks inter-

esser«, i al fald handlet ud fra hæderlige motiver. De var jo selv med til at formulere
loven og fik endog i § 1 den »cadeau«, at de nu strafgjorte handlinger ligefrem var

»straffri, saafremt Gerningsmanden handlede i Henhold til Lov eller Ordre eller An-

visning givet af lovlig dansk Myndighed ...« Dette var i uoverensstemmelse med

»Naar Danmark atter er frit«. Denne § og en tilsvarende bemærkning til værnema-

gerloven af 28. august 1945 forfuskede helt det »økonomiske« opgør især med de
store værnemagere (s. 471). Med henvisning til lov og bemærkning frikendtes stor.

værnemagere,
- for netop :tore firmaer var blevet beæret med speciel regeringsanvis-

ning, mens de små alene kunne henvise til en »generel«4- og blev straffet (s. 154, 156,
486).

Under overskriften »Modbevægelse og frihedsfront« (s. 244-56, jvf. 699 f.) behand-
ler forf. kritiske røster fra efteråret 1945. Men Hal Koch kan ikke helt slås sammen i

»modbevægelse« med Vilh. Krarup, K. E. Løgstrup og H. ØstergaardQNielsen. Selv
om disse særlig kritiserede modstandsbevægelsen,var de nemlig selv udgået af den,
H. Koch derimod af samarbejdspolitikken og bebrejdede blot politikerne for ikke at

»stå ved« (forklare)deres politik til 29. august 1943 (som rigtig). Derimod krævede de
første i »Opgørets Nødvendighed« (1945) et »folkeligt-politisk Opgør« med denne

politik, så Rigsdagen vedkendte sig »sin Skyld«. Men nu havde modstandsbevægel-
sen ladet sig binde af kompromiset med politikerne, så det nødvendige opgør udeblev

(T amm kalder s. 728 dette forhold »retsopgørets største problem«). »Modstandsbe-

vægelsen [blev ved forliget] solgt som folkelig bevægelse.« Det var bogens hovedtan-

kegangs.
Den af forf. påpegede skævhed i retsopgøret skyldtes udligningen af

eftergivenhcds- og modstandspolitik. Så snart det tenderede mod at blive et opgør
med hin politik, bøjede man af som i Knutzensagen (s. 553-56, 563). De anklagede
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påberåbte sig ofte med held samarbejdspolitikken (s. 504-12, 545, 550, 557), - rent

bortset fra at tiltalerejsning undlodes i mange stikkersager fra før 29. august 1943 (s.

385). Tamm finder da også (5. 471 f .), at domstolene tog vidt hensyn til samarbejdspo-
litikken, og hævder (s. 463 f.), at værnemageropgøret blev »mere nuanceret« (andre
ville sige forfuskedes) ved ikke at blive led i opgøret med hin politik. En Carl Madsen

formåede ikke at gennemføre et opgør med kollaboratør-storkapitalen, da det også
truede de samarbejdspolitikere, der havde »anvist« den at »værnemage«.

1 forb. m. værnemagersagen mod Gunnar Larsen (s. 480-83) kunne Tamm have

nævnt det af Scavenius 1941 nedsatte »Ost-Raum-Udvalg« med fremtrædende stor-

kapitalister til »kolonisering«af tysk-besatte sovjetiske områder6 -i øvrigt med udlø-

ber til »Sehestedsagen« (s. 390-93).
Forf. nævner (s. 481), at Gunnar Larsen efter 29. august 1943 skaffede modstands-

bevægelsen store beløb. Så sent som 24. februar 1945 havde frihedsrådet advaret mod

slig »Afladshandel«. Hvem i modstandsbevægelsen fik disse penge? Jvf. sag med

overraskende strenge domme i Østre Landsret august 1945 mod en »bande« på 10

jævne arbejdere i en modstandsgruppe for »konfiskationer« under krigen af penge til

fordel for modstandsarbejdet7 - i øvrigt også praktiseret i Frankrig af maquis-
grupper i f'mansiel nød, - hvor frihedsrådet - også 24. februar 1945 - havde »forbudt«

under strenge »straffe« »Røverier til Fordel for Frihedsbevægelsen«. Tamm kunne

have bragt et afsnit om nævnte retssag - i og for sig også retsopgør - med sin adgang til

aktmaterialet - i stedet for det stærkt kritiserede 1]. kapitel om stikkerlikviderin-

gerne, der indrømmet (s. 683) ikke var »retsopgør«.
'

Hele bogens 2. del omhandler retsopgørets forløb, retspraksis. Forf. er flere steder

(s. 252 ff., 716, 722) inde på, at det fik »social slagside«, og anfører Mogens Fogs
status i Folketinget 1946 (s. 300 ff.). Han kunne også have anført en af »straffelovsfæ-

drene«s, Ejvind Møllers, kritik af den »sociale slagside« (i FD allerede 2. november

1945).
Selv i dødstrafsagerne var der »skæv« doms- og benådningspraksis: nogle af de

hårdest belastede torturister, der kom sent for - 1950 - blev ligefrem benådet, mens

andre, mindre belastede torturister, der var kommet for retten før, allerede lå under

jorden og naturligvis ikke også kunne benådes (s. 349-64, 446 f., 459).
PH vendte sig mod retsopgøret, bl.a. fordi det var et opgør med »unationale« frem

for med »udemokratiske« (s. 433). Interessant at det var just politikerne, der søgte at

få det ind i »nationale« rammer (fx s. 520). For FDs Tjenestemandsgruppe med

Viggo Kampmann som aktivkraft var retsopgøret et led i indførelse af en demokra-

tisk administration - i øvrigt med større aktindsigt for meningmand (s. 516).
I sin sluttelige sammenligning med udrensningen i andre lande viser forf., at den

franske mærkelig nok var »væsentlig mindre omfattende« end den danske (til gen-

gæld betydelig mere »social« med nationalisering af vigtige kollaboratør-truster).
Forf. tilslutter sig J . Andenæs' mening, at det norske retsopgør var præget af »r0,

verdighet og respekt for retsprincipper« og derfor var »næsten som et eventyr«. Forf.

kender åbenbartsikkehverken oberst 0. H. Langelands »Dømmer ikke« (Oslo 1949)
eller Helge Krogs dom fra 1946: »Men siden embetsmannsveldet ble brutt, har det i

Norge (unntatt okkupasjonstiden) aldrig rådet større ulikhed for [oven enn etter fri-

gjøringen«,thi også her: »de små tyver ble hengt, mens de store gik fri«8. Også i Norge
forfuskedes et værnemageropgør

- 3.500 »økonomiske« domfældelser mod 22.000

domme bare over NS-medlemmer”. Det spegede spil med Administrationsråd 15.

april-25. september 1940, kongens tak 26. august 1940 til det, konge og regerings af-

skedsproklamation af 8. juni 1940, Stortingets afsættelse 18. september 1940 af kon-
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gen og den i øvrigt socialdemokratiske regering samt rigsrådsforhandlingernepåbe-
råbte mange landssvigere sig som belæg for den opfattelse, at krigen med Tyskland
måtte være slut i juni 1940'°.

Men i mange af sine konklusioner om det danske retsopgør ligger Tamm på linie

med venstreorienterede kritikere, bekræfter deres kritik, fx (s. 385 f. og 619): »Hvem
tænkte man egentlig på, da man fordrede udrensning til tops? Var det samtlige mini-

sterier i perioden 9. april 1940 til 29. august 1943? Var det de dommere og andre em-

bedsmænd i retsvæsenet, der havde været med til at håndhæve kommunistloven? Var

det lederne af de store erhvervsvirksomheder, der havde udført arbejder for tyskerne?
I intet af disse tilfælde blev der tale om at gøre ansvar gældende. Forhandlingspolitik-
ken dækkede de handlinger, der var foretaget, og den parlamentariske kommission

dækkede forhandlingspolitikken.«
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l. Mogens Fog: Efterskrift, l976, s. 284 f.

2. Hans Snitker: Det illegale Frit Danmark - bladet og organisationen, 1977, s. 114 ff.

3. Frode Jakobsen: 1 Danmarks Frihedsråd 11. 1975, s. 77. 67. Jvf. Claus Bryld: Historie og

offentlighed ..., 1984. s. 82 f.

4. H. R. Brøcker: »Statsmænd ctr. Forrædere« (Sagførerbladet 4/20. februar 1946, s. 41 f.).
5. se i øvrigt Peter W. Høymark:Modstandsbevægelse og modbevægelse (Frihedsmussets
årsskrift 1985), s. 27. 72 H., jvf. dog interview i FD 25. januar 1946 med Hal Koch: »Min

Kritik gælder Politikerne ...« Se også K. E. Løgstrup: »Retsopgøret efter besættelsen« i:

»politisk revy« 17. maj 1965.

6. se Hans Kirk/Martin Nielsen: Processen mod Scavenius. 1946, s. 88-92 og Henning Tjør-
nehøj i kronik i »Information« 31. januar 1984.

. 7. se min artikel i FD juni 1979. jvf. Frode Jakobsen. anf. st.. 8. 3] f.

8. Helge Krog: (6. kolonne -'? Pax, Oslo 1969) S. 69 f.

9. H. F. Dahl (red.): Krigen i Norge (Pax. Oslo 1974), s. 180 f.

10. Krog. anf.st., s. 53 ff., 59-65 og Dahl, anf. værk.

Ole Stender-Petersen
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Carl Heinrich Petersen fylder 70

Den 29. juni i år fylder Carl Heinrich Petersen 70 år. Nu bringer »Arbejderhi-
storie« normalt ikke fødselsdagshilsner, ligesom jeg sjældent giver mig af

med artikler i den genre. Men i betragtning af den betydning Carl Heinrich

har for netop den nyere forskning i arbejderbevægelsens historie har både

redaktionen og jeg besluttet at bryde med principperne.
Carl Heinrich er i to henseender pioner på forskning i arbejderbevægelsen.
»Danske revolutionære« dannede optakt til 70'ernes bølge af bøger og artik-

ler om dansk arbejderbevægelse i det hele taget. Og den dannede optakt til

interessen for især venstrefløjens historie.

Carl Heinrich er fra Viborg. I årbogen »Fra Viborg Amt« 1982 har han

skildret sin opvækst og den store betydning for hans politiske udvikling hans

far betød. Man kan måske udmønte det i en holdning, der sætter de menne-

skelige kvaliteter over de politiske. I en del år arbejdede han som cigarmager

og lagde sin politiske aktivitet i det socialdemokratiske ungdomsforbund.
Men han befandt sig på venstrefløjen og da han kom til København i midten

af 30°eme fik han kontakt med en af de små venstregrupper, brandleria-

nerne, der udgav bladet »Information«. Her slog også Chr. Christensen sine

folder. Samarbejdet med Chr. Christensen er vel nok den personlige påvirk-

ning som ved siden af farens har betydet mest for Carl Heinrich's politiske
udvikling. Den særligeblanding af syndikalisme og anarkisme, han siden har

bekendt sig til, trækker sine rødder tilbage til Chr. Christensen - ingen tvivl

om det.

Under krigen arbejdede Carl Heinrich i gruppen omkring bladet

»Arbejder-Oppositionen«.I 1944 blev han arresteret af tyskerne og tilbragte
resten af besættelsestiden i Frøslev. Efter krigen tog han en læreruddannelse,

det dér med håndrullede cigarer var ved at være en saga blot. Efter en del åri

Socialdemokratiet brød han for anden gang i 1962 og har siden været anar-

kist.

I 1964 udkom den første bog, »Kommunismens kættere«, som var resulta-

tet af en serie radioforedrag og i 1966 kom »Agitatorer og martyrer«. Begge

bøger demonstrerede Carl Heinrich“s utrolige detaljviden om det revolutio-

nære venstres mange retninger, ideologier og linjekampe, men også et stort

personkendskab. Mange artikler blev det til i de følgende år, hvor interessen
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drejede sig mere og mere mod danske forhold. Det passede godt sammen

med, at den nye venstrebevægelse i de samme år voksede sig stor herhjemme
og gødede jordbunden for det store værk »Danske revolutionære« fra 1970.

Det fik stor betydning politisk i den forstand, at det var med til at give bevæ-

gelsen en politisk historisk identitet med rødder bagud. I forlængelse af dette

værk ligger bogen »Revolutionære socialister i Danmark« fra 1973. Fra

samme år er bestselleren »Fra klassekampens slagmark i Norden« som inde-

holder centrale artikler om den revolutionære bevægelse, men også den vig-
tige artikel om skruebrækkerkorpset Samfundshjælpen. Allerede i 1975 kom

bogen i en udvidet udgave.
Carl Heinrich“s livslange kærlighed - den danske syndikalisme - fik sig en

værdig efterskrift med to-bindsværket »Christian Christensen og den danske

syndikalisme« som han sammen med andre udgav i 1980. Samtidig fik vi så

den første ordentlige biografi over Chr. Christensen og dertil et fyldigt tekst-

udvalg.
Allerede året efter var han der igen med nok en mursten, bogen om »Den

glemte socialisme«. På 500 sider samlede han her artikler og manifester der

belyste anarkismen, syndikalismen og anarkosyndikalismen. I dansk sam-

menhæng et enestående værk.

Som tegn på anerkendelse blev Carl Heinrich udnævnt til æresdoktor ved

universitetet i Århus - en ikke ufortjent hæder for hans indsats for forsknin-

gen i arbejderbevægelsens historie.

Ved siden af skriveriet har Carl Heinrich fundet tid til at holde mange fore-

drag - og til at være boghandler. Ikke nogen almindelig boghandler ganske
vist. Til hans forfatterskab bør faktisk regnes katalogerne fra Anarkistisk

boghandel i Gothersgade 27, Viborg. Disse lange kommenterede litteraturli-

ster er både morsom og spændende læsning. Og så var bøgerne billige!
Udover at være pioner indenfor nyere dansk arbejderhistorie har Carl

Heinrich haft den vigtige funktion, at være politisk og historisk bindeled
mellem den gamle og den nye venstrebevægelse. Med sin utrolige viden har

han været med til at give os andre et historisk perspektiv. Ved siden af alt det
andet han har skrevet er det ikke nogen uvæsentlig politisk opgave.

Morten Thing

Lokalhistorieudvalget
SFAHs fagforeningshistorieudvalg har taget navneændring til Lokalhisto-

rieudvalget i erkendelse af, at udvalgets arbejde dækker meget mere og andet

end blot fagforeningshistorie. Navneændringen betyder blot en mere korrekt

benævnelse, idet udvalgets arbejde fortsætter efter de hidtidige retningsli-
mer.

Lokalhistorieudvalgets første produkt skulle snart foreligge (og gør det
4

forhåbentlig, når læseren læser dette nr. af Arbejderhistorie) nemlig pjecen
»Udforsk din historie - råd og vink i studiet af lokal arbejderhistorie«. Ud-

valgets videre arbejde vil i høj grad blive bestemt af reaktioneme på denne

pjece.
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Lokalhistorieudvalgets arbejdsområder vil består i:

- være en serviceinstans i forhold til enkelte personer, fagforeninger, ar-

bejdergrupper ol.lign., der måtte ønske hjælp eller vejledning i lokal ar-

bejderhistorie.

- at indsamle løbende oplysninger om lokalt arbejde med lokalhistorie in-

den for arbejderbevægelsen.

- at fremme diskussionen af arbejdet med at udforske og skrive lokal ar-

bejderhistorie. Blandt andet håber udvalget på at kunne indkalde til mi-

niseminar for folk, som arbejder med disse emner.

Lokalhistorieudvalget er skabt for at give Selskabet en ny facet og et »tilbud«

til den ikke-akademiske del af SFAHs medlemmer specielt fagforeningerne.
Men afgørende for udvalgets arbejde bliver, at nogen vil gøre brug af det.

For udvalget Keld Dalsgaard Larsen

Socialdemokratisk Samfund/Forbund i Viborg ca. 1885-1935 - lidt om bag-
grund, medlemssammensætningog interne klassemodsætninger
Den 29. marts 1985 fejrede Socialdemokratiet i Viborg sit 100 års jubilæum. I

den anledning blev der udgivet et festskrift bestående af en række artikler.

Jeg bidrog med en artikel om de første 50 år af vælgerforeningenshistorie, og

det er en bearbejdning af denne, der danner baggrund for det følgende.
De første fagforeninger i Viborg er skræddernes, typografernes, hvidgar-

vernes og snedkernes i henholdsvis 1876, -81 , -83 og -85. Det er disse organi-
seringer og faglærte arbejdere, der danner basis for stiftelsen af Socialdemo-

kratisk Samfund for Viborg og Omegn, den 7. april 1885, efter et forudgå-
ende offentligt møde, den 27. marts samme år, hvor agitatorerne journalist
A. C. Meyer, København og redaktør E. Marott, Århus havde talt for ca. 400

mennesker, og bl.a. opfordret dem til at danne en afdeling af Socialdemokra-

tisk Forbund i byen.
Ifølge Viborg Stifts-Tidende bliver ca. 100 mødedeltagere tilbage ved mø-

dets afslutning og tegner sig som medlemmer. (Byens befolkningstal er på

dette tidspunkt ca. 8000). Et medlemstal på ca. 100 her i starten er formentlig
stærkt overdrevet. I 1887 er medlemstallet kun 27, og først omkring århund-

redskiftet passerer medlemstallet de 100.

Arbejderforening til værn imod »Internationale« i 1872

Så vidt vides blev der aldrig i Viborg dannet en afdeling af Den Intematio-

nale Arbejderforening for Danmark, selv om borgerskabet slemt frygtede
det i byen, og derfor allerede i 1872 forsøgte at omklamre arbejderne og

komme »Internationale« i forkøbet: Den 4. februar afholdes et offentligt
møde, for at danne en »almindeligArbejderforening«til formålet, og dagen
efter i Viborg Stifts-Tidende kan man læse et referat af mødet, hvor man får

en prisværdigåbenhjertlig beskrivelse af hensigten: »Forsamlingen dirigere-
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des af Byfoged Faber han gav ordet til Pastor Schousboe. Denne kastede

et historisk Tilbageblik på Røret i Arbeidersagen og mindede om Commu-

nismens og Socialismens samfundsopløselige Tendentser. Socialismen og
Communismen vilde afskaffe Religion, Ægteskab og Eiendom, og Forhol-
dene i Paris 1871 havde vist, hvorledes dens Herredømme var beskaffen.
Denne Retning var ogsaa bleven udbredt til Danmark, og Indbyderne havde
derfor anseet det for rigtigt i Tide at optræde imod den. Om der end ikke heri

Byen havde viist sig Tendentser, som gik i Retning af Socialismen og Interna-

tionale, kunde man dog ikke vide, hvad Fremtiden vilde bringe Navnet
»Dansk Arbeiderforening« kunde muligvis forekomme overflødigt, men

Meningen hermed var at betone Modsætningen til den internationale Arbei-

derforening, som havde skrevet Socialismen paa sit Banner Foreningens
Bestræbelser ville gaae ud paa at fremkalde Samvirken mellem de forskjel-
lige Samfundsklasser Bevarelsen af det gode Forhold mellem Arbeidere

og Arbeidsgivere, maatte nævnes som Formaal ...«

Når man ser på foreningerne bag det dette møde, så fremgår det, at borger-
skabet ikke stod alene i kampen mod den gryende socialisme - faglærte arbej-
dere har også været med. De pågældende foreninger var: Borger- og Haand-

værkerforeningen, Velgjørenhedsforeningen,Haandværkersvendenes Syge-
kasse, Murer- og Tømmersvendenes Sygekasse, Arbejderforeningen,
Vaabenbrødrenes afdeling og Dansk Samfund.

Der er ingen tvivl om, at denne socialisme-forebyggende bevægelse har
forsinket oprettelsen af en socialdemokratisk forening i byen, især fordi den
havde arbejdervenlige forslag på programmet - f.eks. oprettelse af forbrugs-
forening, almindelig sygekasse og fremskaffelse af billige arbejderboliger.

Interne klassemodsætningerog gennembrud
l Socialdemokratisk Samfunds vedtægterfra 1885 appelleres der til småbor-

gere, smågårdmænd og husmænd, som arbejdernes allierede i en »energisk
og organiseret Modstand mod det herskende System«, og det hedder b1.a. at

et af kravene for at blive medlem er, at man »helt eller delvis tiltræder Fore-

ningens Program ...«

Dermed havde man åbnet op for en broget medlemsskare af arbejdere og

arbejdsgivere, der enten helt eller delvis gik ind for partiets politik. Disse

modsætninger, der således er indbygget fra starten, synes imidlertid først at

skulle blive alvorlige omkring århundredskiftet.
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Indtil da er medlemsskaren sammensat næsten udelukkende af mandlige
faglærte arbejdere - af disse udgjorde Skræddere og cigarmagere de største

faggrupper, og det er især skrædderne, der fik de ledende poster. Men fra ca.

1902 - hvor det egentlige lokale gennembrud finder sted, med en 3-4 dobling
af medlemstallet inden for få år - begynder klassemodsætningerne at skabe

interne konflikter af en sådan karakter, at de bliver beskrevet i forhandlings-
protokollerne.
På generalforsamlingen i januar 1904 må man f .eks. tage det skridt, at eks-

kludere en murermester, fordi han har udvist dårlig opførsel overfor arbejds-
mændene. På dette tidspunkt er der sket en stor stigning i antallet af selv-

stændige erhvervsdrivende blandt foreningens medlemmer, og ufaglærte
mænd begynder nu at blive medlemmer i større omfang.

Det lokale socialdemokratiske gennembrud kan ikke forklares med en

stigning i befolkningstallet, da dette i perioden 1890-1901 kun stiger fra 8352

til 8623.

Med til at understrege gennembrudet er også starten af avisen Viborg
Amts Social-Demokrat ligeledes i 1902, samt indvælgelsen af det første soci-

aldemokratiske byrådsmedlem, ved suppleringsvalget samme år. Det egent-

lige kommunalpolitiske gennembrud sker først i 1909, hvor der indvælges 5

socialdemokratiske byrådsmedlemmer (ud af 15 mulige). Antallet 5-6 skulle

vise sig at være en næsten magisk grænse i de næste 28 år. Først i 1937 erobres

flertallet.
'

At den småborgelige indflydelse i foreningen var betydelig og stigende
fremgår b1.a. af kandidatlisten til byrådsvalget i 1917, hvor 4 ud af de 10 på
listen er håndværksmestre og småhandlende. Endvidere er formanden for

foreningen i masser af år skræddermester,

Klassemodsætningen internt bliver også et problem i forbindelse med re-

præsentationen i Arbejdernes Fællesorganisation.
Foreningen, som omsider er kommet til at hedde Socialdemokratisk For-

bunds Viborg Afdeling, har i 1922 valgt en eller flere småborgere som repræ-

sentanter, og denne/ disse er endog medlem(mer) af arbejdsgiverforeningen,
og her sætter fællesorganisationen grænsen. På et repræsentantskabsmødei
marts vedtager man, at medlemmer af arbejdsgiverforeningen ikke kan del-

tage i repræsentantskabsmøderne.Dette bliver bestyrelsen i Socialdemokra-

tisk Forbund meget fortørnet over. Problemet synes at finde sin løsning ved,

at forbundet ikke fremover vælger småborgere til fællesorganisationens re-

præsentantskab.

Kvinderne

I 1908 - samme år som kvinder og tyende ifølge den nye kommunallov får

valgret til de kommunale valg - får kvinder lov til at blive medlemmer lokalt i

forbundet. Det vedtages på en generalforsamling den 20. februar, og allerede

i marts måned harman også brug for kvindestemmerne, idet der er valg til

Hjælpekassebestyrelsen.

96



Den første kvindelige socialdemokratiske kommunalpolitiker bliver valgt
ved hjælpekassevalgeti 1913, men til byrådet sker det først i 1937.

I forbundets bestyrelse optræder den første kvinde i 1919. Kvindernes pro-
centvise andel af medlemmerne er stort set jævnt stigende i perioden 1910-36
- startende med 10% og sluttende med 26%. I 1921 er kvindernes antal på 102

ud af 550 medlemmer, og antallet topper i 1936 med 180 ud af 692.

Karakteristisk for tiden havde kvinderne ingen selvstændig identitet i for-

bundets regnskabsprotokoller og medlemsfortegnelser, hvis de var gifte. Da

stod de blot opført eksempelvis således: Slagteriarbejder P. Jensen og Hus-

tru.

De mandlige medlemmers erhvervsmæssige/klassemæssige sammensætning i

procenter 1890-1932

Kvindernes erhverv er uoplyst i medlemsfortegnelserne, hvorfor de ikke har

kunnet indgå i følgende opgørelse af erhvervs- og klassesammensætning i

Socialdemokratisk Forbunds Viborg Afdeling.

faglærte ufaglærte funkt.⁄tj.mænd selvstændige uoplyst
1890 89% 7% 2% 2% 0%
1910 59% 25% 3% 10% 3%
1932 38% 12% 30% 11% 9%

De faglærte er den største gruppe hele perioden igennem, men med en stadig
dalende andel. Tilsammen udgør arbejderne kun 50% af de mandlige med-

lemmer i 1932 imod 84% i 1910. Det er gruppen funktionærer og tjenste-
mænd, som i 20'erne er vundet voldsomt frem, og nu udgør ca. l⁄3af de mand-

lige medlemmer. Det er tankevækkende for et arbejderparti allerede på det

tidspunkt.
Sammenlignet med befolkningen som helhed passer arbejdernes andel no-

genlunde, hvorimod de såkaldte flipproletarer er overrepræsenteret og små-

borgerne underrepræsenteret.
Udviklingen af medlemmernes sammensætning går således fra, at tegne et

udpræget arbejderklasseparti, til et mere vidtfavnende folkeparti, hvilket jo
svarer meget godt til den generelle politiske ændring i Socialdemokratiet i

perioden.

Medlemstallet i udvalgte år
1887 27 1921 550

1897 30 1930 392

1907 95 1936 692

1917 299

På ca. 50 år er medlemstallet blevet ca. 25 gange større, mens befolkningstal-
let »kun« er fordoblet i samme periode. Medlemstallet i procent af befolk-

ningstallet i Viborg er i perioden 1890-1935 steget fra 0,7 til 3,6.
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Desværre har der ikke været tid til at foretage sammenligninger med udvik-

lingen af Socialdemokratiet i andre købstæder, hvilket ville have givet disse

ovenstående delundersøgelses-resultater et bredere og mere spændende per-

spektiv.
'

På den anden side, er der med denne fremlæggelse givet mulighed for, at an-

dre kan taget fat og foretage sammenlignende analyser. Måtte det snart ske!

Kildematerialet har hovedsageligt været Socialdemokratiets forhandlings-
og regnskabsprotokoller, der er opbevaret på Lokalhistorisk arkiv for Vi-

borg kommune.

Erik Bartram Jensen

Aviser som kilde ,til lokal arbejderhistorie
Ved det i 1958 opløste Institut for Historie og Samfundsøkonomi ved Kø-

benhavns Universitet blev deri 1930'erne udarbejdet en omfattende seddel-

registratur over det socialhistoriske stof i »Socialisten« og »Social-

Demokraten« i tiden fra 1871 til 1929'. På instituttet blev der endvidere fore-

taget en registrering af »Fædrelandet« 1871-1882 med henblik på

arbejdersagen, af »Hejmdal« med henblik på sønderjyske spørgsmål, samt af

»Politiken« 1884-1924 og »Berlingske Tidende« 1864-1918 med henblik på
lands- og udenrigspolitiske emner. Seddelkartotekerne blev opstillet flere

steder rundt omkring i landet: Det kongelige Bibliotek, Universitetsbibliote-

ket i København, Landsarkivet i Odense og Statsbiblioteket i Århus. For in-

teresserede i arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie er specielt
førstnævnte registratur et nyttigt hjælpemiddelz.

Det er en kendt sag - også for mange af dem, der til daglig beskæftiger sig
med arbejderhistorie -, at der i aviserne gemmer sig et væld af oplysninger,
som kan belyse forskellige historiske emner. Problemet er blot, at det er nær-

mest uoverkommeligt at udnytte dette righoldige materiale. At finde frem til

netop de oplysninger, man skal bruge, er normalt et uhyre tidskrævende ar-

bejde. For at tilgængeliggøre det lokalhistoriske kildemateriale, der findes i

Århusaviserne,har Erhvervsarkivet nu startet en registrering, hvis sigte er et

indeks over alle artikler, reportager og selv små notitser af lokalhistorisk in-

teresse. I »Erhvervshistorisk Årbog«1983 giver Søren Balle og Flemming
Nielsen en redegørelse for projektet, dets formål og baggrund, registrerings-
systemet og registreringens anvendelse?

På Erhvervsarkivet er arbejdet grebet sådan an, at man har startet med at

registrere »Demokraten«. Det er så meningen, at de øvrige Århusaviser skal

registreres senere. Bl.a. ud fra den opfattelse, at »Demokraten« i 1930'erne

formentlig har haft en bredere dækning af lokalstoffet end byens andre avi-

ser, har man startet projektet med registreringen af denne periode. Når
30'erne om et par år er færdigregistreret som periode, tænkes avisregistratu-
ren opstillet til brug på Lokalhistorisk Samling og på Erhvervsarkivet.
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Der kan næppe være tvivl om, at indekset til sin tid vil blive et vigtigt hjæl-
pemiddel - også for folk, der interesserer sig for den lokale arbejderhistorie.

For hver artikel, der registreres, er der et kort på ca. 10,5 X 15,5 cm, i hvis

øverste højre hjørne der anføres dato og side i avisen, og i hvis øverste venstre

hjørne der angives hvilken emnegruppe, stoffet henregnes til. Længere nede

på kortet anføres så artiklens overskrift, og, såfremt overskriften ikke er

dækkende for artiklens indhold, en nærmere indholdsforklaring i parentes. I

enkelte tilfælde, når en artikel berører 'flere emner, er der placeret et kort i

hvert af disse emnegrupper.
I inddelingen af stoffet i grupper efter emner har man valgt at følge det

decimalklassesystem, der anvendes af folkebibliotekerne. Dette system be-

står som bekendt af 100 hovedgrupper, der igen er opdelt i undergrupper ved

tilføjelse af en eller flere decimaler (som f.eks. 32.26 Danmarks politiske sy-

stem). Når man har placeret kortene efter emne (decimalklasse), opstilles de

indenfor hver emnegruppe i simpel kronologisk rækkefølge. Ved så at slå op
i kartoteket under det emne, man ønsker at vide noget om, kan man finde

kort over alle de artikler mv., som »Demokraten« idet pågældende tidsrum

har bragt om emnet. Herefter vil man let i avisen kunne finde frem til de ar-

tikler, som det antagelig ellers ville have kostet megen tid med gennemsøg-

ning af aviser eller frem- og tilbagespoling af mikrofilm at nå frem til.

Da decimalklassesystemet er kendt fra ethvert folkebibliotek, skal jeg ikke

gå nærmere ind herpå. Derimod vil jeg kort give nogle eksempler på, hvad

det er for oplysninger, man som arbejderhistoriker kan finde frem ved hjælp
af registraturen. Da det som nævnt drejer sig om lokalhistorisk stof, skal

man ikke lede efter landspolitiske emner eller stof fra andre dele af landet
end Århus kommune. Artikler herom er ikke medtaget. Hvad man derimod
kan finde gode oplysninger om, er først og fremmest den lokale fagbevæ-
gelse, Socialdemokratiet og andre arbejderorganisationer. Registraturen sy-
nes bl.a. at kunne blive en oplagt indgang til det Stig Günther Rasmussen

engang har kaldt »arbejderbevægelsensunderskov«, dvs. hele det organisa-
toriske net, der fandtes i alle større byer. Netop 30'erne var jo i høj grad en

blomstringstid for arbejderforeningerne og hele den lange række af organi-
sationer, der knyttede sig til arbejderbevægelsenog Socialdemokratiet. »De-

mokraten« formelig vrimler med små notitser om møder, arrangementer,
stiftelsesfester osv.

Hvis vi starter gennemgangen forfra i decimalklassesystemet, er afholds-

sagen (15.8) en af de første grupper af særlig interesse for en arbejderhistori-
ker. Man finder her en række kort med oplysninger om alle de forskellige
afholdsfgreninger,herunder også »Socialdemokratisk Afholdsforbund«.

Vi springer herfra frem til hovedgruppe 32, hvor især grupperne 32.261

Socialdemokratiet og 32.267 Danmarks Kommunistiske Parti er af inter-

esse. Om DKP finder man i bladet ikke særlig mange gode oplysninger; det

meste af det, der findes, har polemisk karakter og fortæller mere om Social-

demokratiets holdning til DKP end om DKP. Under'32.261 finder man

f .eks. referater af de traditionelle arbejderfester ved »Friheden« i august må-
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ned, men det er også her man skal finde oplysninger om ungdomsbevægel-
sen. Bl.a. finder man omtaler af kurser, fester, stiftelsesfester og den traditio-

nelle påske-basar. Endvidere er også referaterne af de socialdemokratiske

kvindeudvalgs arrangementer placeret her. Eksempelvis finder man den 16.

august 1939 en notits om en aftentur til Oliefabrikkens feriehjem ved Ajstrup
Strand. De kvindelige partifæller mindes om, at de skal medbringe den røde

sangbog, som kunne købes påArbejdernes Oplysningsudvalgs kontor, der lå

på hjørnet af Amaliegade og Sønder Allé. Også under 32.261 finder man en

række kort om generalforsamlinger, fester og foredragsaftener mm. i Socia-

listisk Kvindeforening. Derimod er børneorganisationen De Unges Idræt

(DUI) placeret under spejdervæsen (37.08). Man vil her kunne læse om lejr-
ture, fester og om DUIs horn- og strengeorkester osv. I avisen findes der for-

øvrigt en næsten dagligt fast tilbagevendende rubrik, der informerer om

DSUs og DUIs aktiviteter og arrangementer, men disse smånotitser er næ-

sten altid foromtaler og derfor sjældent medtaget. Hvis man skal studere

disse organisationer mere indgående, må man derfor selv finde notitserne,
der nok kan give en række oplysninger om livet i »falkerederne« og i ung-

domsbevægelsen.
Går vi nu videre til hovedgruppe 33, er der her særlig grund til at være

opmærksom på grupperne arbejdsvilkår (33.11), fagbevægesen (33.12), ar-

bejdsløshed (33,1 13) og arbejdskampe (33.115). I 1939 kørte »Demokraten«

en serie, som hed «Demokraten på arbejdspladsen«, hvor man gennem foto-

grafier og reportage fik en række situationsberetninger fra århusianske ar-

bejdspladser. Hvis denne arbejdsplads f .eks. var Sabroes fabrikker, registre-
res artiklen dels under 33.11, dels under 67 (maskinfabrikker). I gruppen

33.113 finder man bl.a. artikler om KFUMs underholdning for arbejdsløse

og om de »nødhjælpsarbejder«, der blev sat igang under krisen. Meddelelser

om en arbejdsstandsning ved havnen og om en langvarig strejke ved vare-

huset »Alpas« placeres under 33.115. I avisen fandtes endnu en fast rubrik,

»Fagene«, hvori der blev optaget meddelelser fra alle fagforeninger, der var

tilsluttet Arbejdernes F ællesorganisation. De her givne meddelelser om blo-

kader o. lign. er imidlertid ikke medtaget i registraturen. Derimod rummer

gruppen 33.12 artikler om alle andre aktiviteter i fagforeningerne og Arbej-
dernes Fællesorganisation: møder, generalforsamlinger, jubilæer osv. Der

gælder ved foreningerne altid den hovedregel, at har man blot datoen for

deres stiftelse, så vil man næsten altid kunne finde en notits eller en artikel på

denne dato. Specielt ved de runde jubilæer er der gode chancer for en lidt

længere artikel med reportage eller foreningshistorik.
Under 33.22 (pengeinstitutioner) er der oplysninger om Arbejder- Spare-

og Laanekassen, under 33.956 (boligforeninger) om Arbejdernes Andelsbo-

ligforening og Arbejdernes Byggeforening. I øvrigt er artikler om Arbejder-
bevægelsens kooperative virksomheder, f.eks. Fagorganisationemes An-

delsbyggeselskab, placeret under 33.4. Arbejdernes Brugsforening skal man

finde under 33.43.

Under 36.9 (alm. foreninger) kan man bl.a. finde oplysninger om »Fore-
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dragsforeningen af 1901«, Diskussionsklubben »Pio« og en række andre dis-

kussionsklubber (Oliearbejdernes Diskussionsklub, Arbejdsmændenes Dis-

kussionsklub, Diskussionsklubben »Aabyhøj« osv.).
Går vi videre til 37.4 finder Vi her artikler om Arbejdernes Oplysningsfor-

bund (foredragsrækker, kurser, teaterture mm.) og om Aftenskolen for Ar-

bejdere. Under 37.41 kan man følge diskussionen om Arbejderhøjskolen i

Århus,og skal man finde noget om Arbejdernes F orsamlingsbygning i Ama-

liegade (»Folkets Hus«), må man se under 37.86.

Hovedgruppe 38 rummer bl.a. artikler om arbejdsløshedsforsikring
(38.17), sygekassevæsen (38.18), velgørenhed (38.2) offentlig forsorg (38.4)
samt fattigvæsen (38.409). Undergruppen 38.3 omhandler også stiftelser, og
her kan vi bl.a. finde kort om Murerarbejdsmændenes Stiftelse og Jord- og

Betonarbejdernes Hus. Under 38.1 finder man Arbejdernes Livsforsikrings-
selskab.

Om søndagen havde »Demokraten« en ugentlig spørgerubrik, hvortil læ-

serne kunne indsende allehånde spørgsmål, som redaktionen så besvarede.
Disse spørgsmål, der f.eks. kunne vedrøre ting som køb af møbler på afbeta-

ling, regler for juleunderstøttelse, opsigelse af lejemål, fogedforretninger,
huslejespørgsmål, lærlingeforhold, ferie, socialhjælp, aldersrente, nød-

hjælpsarbejde mv., kan dels nok give indsigt i en række sociale forhold, dels

også give oplysninger om arbejdernes holdninger og bevidsthedsformer. Al-

ligevel er spørgsmålene i almindelighed ikke medtaget, idet der også her er

tale om en fast genkommende rubrik, ligesom mange af disse informationer
ofte vil være lettere tilgængelige andre steder.

Borgerlig konfirmation var jo arbejderbevægelsens reaktion på bl.a. den

forskelsbehandling, som folkekirken udsatte arbejderne for, og reportager
fra disse ungdomsfester finder man under 39.5. Oplysninger om den lokale

afdeling af institutionen Folke-Ferie, der blev startet i 1939, finder man un-

der 40.8.

Under hovedgrupperne 60-69 finder man alle de praktiske fag. Her finder
man således oplysninger om byens forskellige industrivirksomheder, om

håndværk (68), byggefagene(68), havnen (65.94) osv. Særlig omtale fortjener
undergruppen 60.7, der dækker arbejderundervisning, lærlingeforhold, tek-
niske skoler m.v. Her finder man f .eks. oplysninger om forskellige lærlinge-
foreninger og -klubber, hvorimod »Faglig Ungdom« er placeret under 33.12

(fagforeninger). I Århus-området eksisterede der i 30”erne forskellige afde-

linger af Arbejdernes Samariter-Forbund. Oplysninger herom er placeret
under gruppen 61.49. En anden vigtig gruppe er 61.44, arbejderbeskyttelse
og erhvervsulykker. Herunder finder man bl.a. utallige kort med henvisnin-

ger til artikler om ulykker ved havnearbejde. Undertiden bragte avisen artik-

ler og reportager om kolonihaver, og gruppen er her 63.58. Eksempelvis
bringer man den 29. august 1939 s. 8 en lang artikel om havekolonien »Old-

jorden«.
70'er grupperne vedrører kunst, teater, film, radio, musik og idræt, og

man finder her under de mange undergrupper en lang række arbejderfore-
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ninger. Under 77.56 (dilettant) kan man f.eks. finde kort, der henviser til ar-

tikler om DsUs dilettanter, der opfører valgrevy og talekor i Amaliegades
Forsamlingsbygning for fulde huse (dvs. 1.000 mennesker), og om Bogbin-
dernes Dilettanter, der opfører en komedie om afholdsbevægelsenskrevet af

bogbinder Aage Svendsen. Oplysninger om Arbejdernes Radioklub finder

man under 77.8. I referatet fra Viby-afdelingens generalforsamling i februar

1939 oplyses det bl.a., at klubben nu har 188 medlemmer.

Undergruppen 78 dækker musik, og her finder vi bl.a. en lang række arbej-
dersangkor: »Vivo«, »Capella«,»Vulkan«, Arbejdsmændenes Sangkor »Oc-

taven«, Malernes Sangkor, Arbejdernes Fælleskor osv. I bladet den 21. fe-

bruar 1939 finder vi f .eks. en lille notits om, at »Socialistisk Kvindesangkor«
afholder sin tre års stiftelsesfest.

I undergruppe 79, der omhandler forlystelser, spil og idræt, finder vi først

og fremmest en række idrætsforeninger. I Århus var der i mellemkrigsårene
to' klubber for arbejderskak, »Arbejdernes Skakklub«, stiftet i 1930, og

»Nordre Skakklub«. Oplysninger herom skal man lede efteri gruppen 79.43.

Det var netop i årene mellem de to verdenskrige, at tanken om en særlig ar-

bejderidræt for alvor vandt udbredelse. I 1930'erne blev der afholdt to

arbejder-Olympiader, i Wien ogi Antwerpen. I Århus stiftedes i 1933 »Arbej-

dersport Aarhus« (ASA), der er placeret under 79.606 (idrætsforeninger),
men der eksisterede også en tid en »Arbejdernes Bokseklub« (79.6), en »Ar-

bejdernes Cykle Ring« (ACR) (79.66) og en »Arbejdernes Roklub« (ARA)

(79.8), og muligvis endnu flere mindre klubber. Den største af arbejderklub-
berne var dog fodboldklubben A.I.A., Arbejdernes Idrætsklub Aarhus, der

blev stiftet i 1918. Den er placeret under 79.7. Der kan måske også være

grund til at være I opmærksom på en klub som sejlklubben »Bugten«. Da

»Aarhus Sejlklubs«s medlemmer mest var forretningsfolk, blev man i 1914

enige om at starte en klub, der især skulle være for arbejdere, nemlig »Bug-
ten«. Senere mistede klubben dog sit præg af at være decideret arbejderklub.
En anden arbejder-idrætsklub var »Boldklubben af 1935«, men den for-

svandt dog vistnok ret hurtigt igen.
Arbejderesperantobevægelsen,der i Århus går helt tilbage til omkr. 1910,

oplevede i mellemkrigstiden som den øvrigearbejderkulturbevægelseet stort

opsving. Oplysninger om Arbejdernes Esperantoforening finder man under

gruppen 89.081 (kunstsprog).
'

En sidste gruppe, der her skal nævnes, er 99 (personalhistorie). Herunder

finder man omtaler af- især - offentligt kendte personer (politikere, fagfore-

ningsformænd,bestyrelsesmedlemmer 0.1ign.) i forbindelse med runde fød-

selsdage, jubilæer, dødsfald osv. Undertiden er der også medtaget omtaler af

almindelige arbejdere/ arbejderkvinder, når der foreligger særligt fyldige op-

lysninger. Ikke sjældent bringes der interviews med gamle veteraner, der for-

tæller om fortidige arbejdsforhold, om organisationens start, og om deres

egen livshistorie. Her er med andre ord tale om undertiden ganske væsentlige
informationer. Et eksempel er en samtale den 21. september 1939 med fhv.
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byrådsmedlem og tidligere formand for Fællesorganisationen, smed Søren

Petersen, i anledning af dennes 70 års fødselsdag.
I denne korte gennemgang, der alene har haft til formål at antyde nogle af

de muligheder, der ligger i avisindekset, har jeg ikke nævnt alle relevante

grupper, men nogle af de vigtigste.

Noter

1. Se hertil Frantz W. Wendt: Et System til Registrering af Aviser, i: Fortid og Nutid bd. XIV

1941-42, s. 149-57.

2. Se Jens Engberg: Registratur af det socialhistoriske stof i Socialisten/Social-Demokraten

1871-1929, i: Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie 4, 1975, s. 30-33.

3. Se Søren Balle og Flemming Nielsen: Registrering af lokalstof i Århusaviserne,i: Er-

hvervshistorisk Årbog1983, s. 183-195.

Svend Aage Andersen

Kulturfond

SID afd. A i Horsens - den ældste arbejdsmandsafdeling udenfor Køben-

havn - har i anledning af fagforeningens 100 års jubilæum indstiftet en kul-
turfond - »ArbejdsmændenesKulturfond i Horsens«, Det er et udmærket

initiativ, man kan håbe, at det følges op af andre jubilerende fagforeninger.
Fonden har som sin første aktivitet udgivet en samling prologer, som Carl

Scharnberg har skrevet til Anlægs- og bygningsarbejderes branchemøder i
årene 1975-85. Dermed har Kulturfonden også sat et klart signal om, hvor
den står i klassekampen. Også det er godt.

Prologsamlingen hedder »Vi kender det opgør, der venter« og koster 45,-
kr i boghandelen. Den kan også bestilles hos:

Arbejdsmændenes Kulturfond/SID afdeling A

Robert Holmsvej l, 8700 Horsens.

Arbejderbevægelsenshistorie på video
Videoalderen er over os og også over arbejderhistorien. Arbejderbevægelsen
har hermed fået endnu et udtryksmiddel for sin historie.

Det skrevne 0rd, billeder, lysbilleder, film, radio og fjemsyn kan nu sup-
pleres med video.

Arbejderbevægelsenhar taget konsekvensen af denne udvikling og iværk-
sat et projekt, hvis sigte er, at fremstille arbejderbevægelsens historie på vi-
deo.

Projektet er financieret af LO og målgruppen er i første instans FIU: Fag-
bevægelsens Interne Uddannelser.

Derudover vil det færdige projekt sigte mod anvendelsesmuligheder i en

række andre uddannelsessammenhænge:folkeskolens ældste klasser, gym-
nasiet/HF, høj- og efterskoler, aftenskoler m.v..

Projektet forestås af en styringsgruppe med repræsentanter for ABA (Ar-
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bejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv) og LO. Det praktiske arbejde udføres

af to historikere.

Forhistorien er den, at der siden begyndelsen af l980”erne er blevet op-

taget en række interviews v/ Henning Tjørnehøj med gamle arbejdere og tid-

ligere funktionærer i arbejderbevægelsen.
Disse interviews vil blive suppleret løbende efter den udformning projek-

tet fâr.

Projektet som sådan løb af stablen den 1. marts i år og er i skrivende stund

knap tre måneder gammelt. Det siger derfor sig selv, at den følgende beskri-

velse af indholdet har foreløbighedens karakter.

Grundstammen vil blive de ovenfor omtalte interviews. De kan næppe
føre os længere tilbage end til begyndelsen af århundredet. Den forudgående

periode må således baseres på andre historiske kilder inklusive erindringer.
Strukturelt falder projektet i to dele: en kronologisk/organisationshisto-

risk og en tematisk/socialhistorisk del.

Den kronologiske del opererer med fire moduler:

1) Arbejderbevægelsens grundlæggelse og første opbygning frem til første

verdenskrigs udbrud i 1914

2) Krigs- og revolutionsperioden 1914-20. Med fokus på revolutionerne i

Rusland, Tyskland, Finland og Ungarn. Det hjemlige antimilitaristiske

4 arbejde og syndikalistdemonstrationerne i 1918.

3) Mellemkrigstiden: a) 1920'erne markeret af arbçjderbevægelsens split-
telse i en kommunistisk og socialdemokratisk del. b) 1930'erne markeret

af arbejdsløshed og socialdemokratiets kriseindgreb via statsmagten.

4) Arbejderbevægelsen under besættelse og befrielse 1940-48.

Hvert modul tænkes dækket af en videokasette (ca. 30-40 min.), mellem-

krigstiden dog af to.

Den tematiske del opererer med tre moduler:

1) Arbejderkultur
2) Arbejdets historie/teknologihistorie
3) Arbejderkvindernes historie.

Hvert tema vil dække 100-året 1870-1970 og hvert modul tildeles en kasette,

arbejderkultur dog to.

Alt i alt vil serien således omfatte 9 videokasetter af gennemsnitlig 30 min.

varighed, svarende til 4-5 timers samlet spilletid.
Det er hensigten, at kasetterne skal kunne ses både hver for sig og i sam-

menhæng. _

Den tekniske side af sagen varetages af LO's landsskoles videostudie.

De grundelementer, der 'kommer til at indgå er foruden personinterviews:
faste billeder (Stills), filmklip, speak, lydbåndsinterviews og musik.

Vi har for nylig afsluttet en prøveproduktion af 30 min. varighed. Den

dækker perioden 1914-20. Arbejdet hermed har været meget lærerigt og vier

nu i færd med at færdigredigere båndet til en endelig version.
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Med den ovenfor skitserede ramme for projektet som helhed vil tidshori-

sonten være flerårig.
Til slut vil vi opfordre interesserede, der selv har været med da det gik løs

til at henvende sig til:

Hanne Caspersen og Søren Federspiel
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv,

Rejsbygade 1

1759 København V

tlf. 01 - 24 15 22

Når man betragter sin egen historie - Socialdemokratiet i Slesvig-Holsten dan-
ner en historisk forening
I Tyskland har den nyeste historie længe i vidt omfang været fortrængt til
trods for betydelige bestræbelser fra mange enkeltpersoners side på det mod-
satte. At det tyske borgerskab kun har kunnet have ringe interesse iat holde

erindringen om den nazistiske fortid levende er på baggrund af borgerskab-
ets rolle i den kun alt for forståeligt. Men så meget desto mere forbløffende er

det, at også det tyske socialdemokrati har mistet sin egen historie af syne i så

høj grad som tilfældet er, skønt arbejderbevægelsensmedlemmer jo næppe
stod på de skyldiges side, men langt snarere var blandt ofrene og de forfulgte
og i betydelig grad var at finde i den aktive modstands rækker. Dette er ikke
stedet til at spekulere over årsagerne hertil; men det er en kendsgerning, at

det efter 1945 kun delvis er lykkedes at rekonstruere den meget omfattende

og vidt forgrenede arbejderbevægelse,der eksisterede indtil nazismen knuste
den. Organisatorisk set kunne SPD, fagbevægelsen og arbejdernes velfærds-
organisationer grundlægges på ny. Indenfor de mere kulturelle strømningeri
arbejderbevægelsen (arbejderidræt, arbejdersangkor, arbejderungdomsor-
ganisationer, miljø- og fritidsorganisationer, kooperative organisationer
osv.) skete dette kun i begrænset omfang, skønt netop disse områder i forti-
den havde gjort arbejderbevægelsen stærk og havde givet arbejderne selv en

udpræget samfundsmæssig og politisk selvbevidsthed. Dette var samtidig
ensbetydende med, at man gav afkald på aktivt at formulere den politiske
kultur i det nye (vest-)tyske demokrati, og er én væsentlig grund til den vest-

tyske arbejderklasses politiske identitesstab.
I de senere år er der opstået stærke bestræbelser på at standse eller endog

vende denne udvikling, og dette gælder også lige syd for grænsen i forbunds-
landet Slesvig-Holsten. Det tog sin begyndelse i snævre cirkler, først og frem-
mest på lokalt plan. En arbejdergruppe i amtet Rendsburg-Eckernförde fik
stablet en stor udstilling på benene, der i nu mere end et år næsten uafbrudt
har været vist forskellige steder, og som har tiltrukket sig megen opmærk-
somhed, hvilket også gjaldt den antologi, der blev udgivet i forbindelse med

udstillingen (»vergessen + verdrängt - Arbeiterbewegung und Nationalso-
zialismus« - se anmeldelsen i Arbejderhistorie 24). Ideen bag denne antologi
viste sig at være bæredygtig:demokratisk historieskrivning set fra de berør-
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tes synspunkt, historien knyttet til personlige skæbner og kendte lokaliteter

om muligt godt illustreret for i bogstavelig forstand at gøre historien anskue-

lig med en samtidig henvisning til de med den lokale historie forbundne geo-

grafiske, politiske og historiske overordnede sammenhæng.
Dette og andre initiativer skal nu videreføres i forstærket form i Slesvig-

Holsten. Selskabet for politik og kultur (Gesellschaft für Politik und Bil-

dung), der står SPD nær, driver en slags folkehøjskole i Malente (Holsten)
med henblik på politisk-social voksenoplysning og har etableret en bag-
grundsgruppe for arbejderbevægelsens og demokratiets historie i Slesvig-
Holsten. Som formand valgtes landdagsvicepræsident Kurt Hamer. Man

planlægger at udgive et meddelelsesblad, et tidsskrift (årbog) og særudgivel-
ser af temanumre. Blandt de faste abonnenter på disse udgivelser (der ganske
vist også delvis skal kunne købes i boghandelen) er det planen at danne en

arbejdskreds, der så i en demokratisk struktureret, selvstændig forening skal

fungere som basis for den omtalte baggrundsgruppe. Allerede nu er der med-

lemmer af arbejdsgruppen, der ikke er medlemmer af SPD. Man søger også
kontakt med videnskabeligt aktive og med grupper, som ganske vist ikke

står SPD alt for Gemt, men som dog betragter partiet med en vis skepsis.
På samme måde som tilfældet er i antologien »vergessen + verdrängt« vil

man i stigende grad inddrage emner, der har med naboerne Danmark og

Skandinavien at gøre. Således er det f .eks. nærliggende at beskæftige sig med

emne-området den tyske emigration under nazismen til Danmark og Skan-

dinavien set fra Slesvig-Holsten, eller f.eks. de nationale mindretals historie

og problemer i det Slesvigske grænseområde (på begge sider), for blot at

nævne et par eksempler. Det ville sikkert være ønskværdigt, hvis fremtidige
vigtige udgivelser af fælles interesse kunne udkomme samtidig på dansk og

tysk i de to lande.

Medlemskontingentet for abonnenter på de regelmæssigt udkommende

udgivelser er blevet fastsat til 25.- DM. Adressen er K.-W. Schunck, Rends-

burger Str. 42 B, D-2330 Eckernförde.

Karl-Werner Schunck

Arbejderbevægelsenslokalarkiv i Middelfart

I Arbejderhistorie nr. 22 skrev vi om baggrunden for oprettelsen af Arbej-

derbevægelsens lokalarkiv i Middelfart. Den 21. maj 1985 blev vores andet

repræsentantskabsmødeafholdt.

Formanden, Kai Henningsen orienterede om arbejdet i det forløbne år.

Lokalet i Østergade 33, Middelfart er nu lokalarkivets, og der har hele vin-

terhalvåret i-ndtil maj måned været åbent hver tirsdag fra 14 til 17.

Mange billeder og protokoller har fundet vej til arkivet. Specielt har vi

modtaget aftryk af Nordisk Kabel og Tråds arkiv med'de billeder der om-

handler arbejdernes forhold.

Næste års aktiviteter vil primært være at få gang i uddannelsen af inter-

viewhold med optageanlæg, der giver en god båndkvalitet'.
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Vi blev enige om at lave projektarbejde på specifikke opgaver, og nedsatte

bl.a. et hold der skal arbejde med Nordisk Kabel og Tråds historie. Udvalget
består af to pensionerede tillidsfolk fra NKT, Erik Hansen og Ella Jørgensen
samt John Hansen fra SID.

Efter sommer vil vi oprette en støttekreds. Foreløbig står 18 interesserede

på en liste hertil. De aktive i arkivet er omkring 15-20 personer. Endvidere

skal der arrangeres filmaftener og foredragsaftener. En udflugt til Arbejder-
museet og ABA står også på ønskesedlen.

For at få ordnet de arkivalier der allerede er indgået, samt undersøge hvad

fagforeningerne under Fællesorganisationen Middelfart ligger inde med, har

vi ansøgt Arbejdsformidlingen om en langtidsledig. Arbejdsformidlingen
har stillet sig positiv hertil, blot skal den langtidsledige deles med Lokalhi-

storisk Samling pâ Middelfart Folkebibliotek.

Af udstillinger i året 1984/85 har vi haft en udstilling om byens største

arbejdsplads, Statens Sindssygehospital 1888 til 1984. Udstillingen blev

holdt på byens bibliotek, hvor også kommunens tre andre lokalarkiver ud-

stillede.

Til 4. maj udstillede vi sammen med Middelfart Museum og Lokalhisto-

risk Samling. Vores udstilling havde titlen »Glædens fest«, og omhandlede

besættelsen fra de allieredes invasion juni 1944 til efterkrigssommeren 1945.

Ved hjælp af illegale blade og et tidsbillede med radio og effekter beskrev vi

dette år og fredens betydning. Endvidere afholdt vi et 4. maj møde sammen

med gamle frihedskæmpere. Til den officielle fejring, arrangeret af kommu-

nen og Hjemmeværnet var der inviteret byrådet, repræsentanter fra den en-

gelske ambassade og det danske kongehus samt Hjemmeværnet, mens ingen
frihedskæmpere var indbudt.

Der var stor interesse fra frihedskæmpemes side for vort arrangement. Vi

havde fået Harald Mogensen fra Frihedsrådets lokalkomite til at holde en

tale, og bagefter viste vi en film om befrielsesdagen 5. maj 1945 iMiddelfart.
Vi havde arrangeret bustur til den fynske frihedsbevægelsesmøde på Frø-

bjerg Baunehøj, og mange deltog i vores bustur. Det var en tur, der affødte

mange tanker om, hvorfor det er vigtigt at kende historien bagud, og hvis
historie det er vi graver frem.

Taknemmeligheden fra de frihedskæmpere der deltog, viser at det ikke er

ligegyldigt, hvilken holdning man i et Arbejderbevægelsens Lokalarkiv har
til sine kilder. Vi følte at en histOrisk periode blev gjort levende, blev formid-

let til lokalbefolkningen, og vi skal nu sørge for at samle op og bevare de

oplysninger og indtryk vi fik gennem vores aktiviteter her.

Arbejderbevægelsens lokalarkiv er en institution i lokalsamfundet, og har

nu samme betingelser som kommunens øvrige lokalarkiver. Vi modtager
kommunal støtte til materialer, billedkopier osv.

Bestyrelsen består fortsat primært af folk fra arbejderbevægelsen,lige som

arbejdsgrundlaget er politisk på den måde som den danske arbejderbevæ-
gelse er politisk på.

Sanne og John Hansen
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SID projekt »Lillebæltsbroens bygning 1925-35«
I forbindelse med SID projektet Arbejdsmandens historie skrev Carl Erik

Andresen bind 2 »Bygge og anlægs historie«.

Allerede ved forarbejdet kontaktede jeg Carl Erik og foreslog der skulle

noget med i bogen om Lillebæltsbroens bygning. Vi afholdt derfor et møde i

Middelfart den 20. juli 1983, hvor en del gamle broarbejdere mødte frem og

viste billeder, albums og andre effekter frem fra dengang, samt fortalte hvad

de kunne huske om byggeriet.
Vi fulgte fra SID arbejdet op, og har samlet interviws, billeder og mate-

riale fra brobyggeriet sammen. Der har været stor interesse for vores arbejde.
Formålet var at arbejderen fik sin plads i broens historie, og den ikke alene

skulle stå som et monument over dansk ingeniørkunst.
Vores arbejde lykkedes til fulde: I en husstandsomdelt avis i Middelfart,

Nr. Åby,Ejby, Fredericia og Børkop komuner havde jeg skrevet l⁄3af artik-

lerne, og de omhandlede broens bygning ud fra arbejdernes erindringer om

den tid.

Endvidere åbnede vi en udstilling med 15 plancher om broens teknik, ar-

bejdet, familiefotos - arbejdspladsfotos og lidt om tiden 1930 til 1935. Udstil-

lingen viser broens byggeri i alle dets faser -.

Ved åbningen af udstillingen d. 1. maj var samtlige overlevende »brobis-

Fremmødte broarbejdere ved SID's åbning af udstillingen. Forrest t.v. ses den ældste fremmød-

te, tømrer Viggo Wille, Fredericia. Han er 97 år.
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ser« inviteret. Der mødte 34 op fra alle faggrupper. Nogle havde ikke set hin-

anden i 50 år, så det var et mindeværdigt arrangement.
En bog på 66 sider blev det også til. Middelfart Sparekasse betalte tryknin-

gen af den, og et oplag på 1.000 eksemplarer er revet væk. Vi sluttede udstil-

lingen ved at inviterere offentligheden til at møde nogle af brobisserne så de

kunne få evt. spørgsmål besvaret. Ialt har udstillingen været besøgt af mere

end 1.000 mennesker.

Vi har været meget tilfredse med resultatet, og kan kun anbefale andre fag-
foreninger at gå i gang med at grave i deres historie, både organisationsmæs-
sigt og arbejdspladsmæssigt.

John Hansen, SID Middelfart

Marx - Engels - Gesamt - Ausgabe
I de forløbne år er der i »Arbejderhistorie« mere eller mindre regelmæssigt
blevet informeret om arbejdet med den nye MEGA, om de studier der er af-
født af dette arbejde og om de tidsskrifter, der er udsprunget af dette. Det er

sket dels i mindre artikler og dels i form af anmeldelser af relevante værker.

Derudover har AH trykt kilder, som senere vil finde optagelse i denne nye

udgave af samtlige efterladte papirer af Marx og Engels. Endelig har AH's

redaktion stået for udgivelsen af bogen »Marx i Danmark«, som oprindelig
var tænkt som et særnummer af Arbejderhistorie. Flere af bidragene skal
forstås som forarbejder til MEGAZ, det gælder således nyudgivelserne af En-

gels* breve fra 1872 med de tidligere ikke offentliggjorte bilag i en videnska-

belig forsvarlig udgave; det gælder for de bibliografiske bidrag ligesåvel som

for bidragene med hidtil ikke trykte dokumenter; det gælder endelig også for

undersøgelsen af Kapitalens virkningshistorie i Danmark. Siden da - og som

videreførelse af arbejdet - er der bragt en kort undersøgelse af de første omta-

ler af Marx i Danmark (nr. 22) og en bibliografi over de danske Manifest-

udgaver (nr. 24).
To ting skal siges i den forbindelse: 1) emnet har ikke stået i centrum for

interessen, men redaktionen mener, at det er betydningsfuldt, og at der bør

gøres, hvad der er muligt for at de »danske« dele af MEGA2 er klare og kan

indarbejdes i denne udgave, som vil være grundlaget for alle kommende ud-

gaver og for den mere specialiserede forskning vedr. Marx, Engels, marxisme
etc. (I »Beiträge zur Marx-Engels-Forschung« 17 fra Instituttet for

marxisme-leninisme i Berlin findes en interessant artikel om arabiske over-

sættelser af Marx og Engels (s. 144-157). Heri findes en relevant kritik af for-

skellige oversættelser, bl.a. en fra forlaget Progress i Moskva, som ikke er

oversat efter originalsproget, men åbenbart er gået en omvej via russisk. Så-

danne elementære fejl skulle med MEGA2 lettere kunne undgås).
2) de hidtidige bidrag står helt overvejende i forbindelse med studiet af

dansk arbejderbevægelses udvikling: de er dels biprodukter af denne forsk-

ning eller for så vidt hovedinteressen er Marx-Engels-forskningen yder de et

'bidrag til forståelse af dansk arbejderbevægelses udvikling (Ole Stender-

Petersens analyse af de danske Marx-Engels-udgivelser 1848 - 1895 tydelig-
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gør det måske klarest). Det har vist sig at være frugtbart og denne linje bør så

vidt muligt videreføres. Det skal dog ikke forhindre, at andre bidrag udgives,
artikler der mere koncentrerer sig om marxismen som en videnskabelig teori.

Men den hidtidige linje bør ikke opgives.
Dermed er også sagt, at redaktionen vil fortsætte arbejdet, dels med at in-

formere om MEGA2 og dels med at udarbejde de danske bidrag hertil forså-

vidt vi har mulighed for det. Redaktionen har inviteret nogle specialister til

at deltage i arbejdet, men vil gerne i kontakt med andre, der også arbejder på
området. Vi tror ikke, at vi på forhånd ved alt om, hvad der måtte foregå
rundt omkring, vi har ikke mulighed for at følge med i det hele. Vi vil som

tidligere også være åbne overfor andre traditioner end dem, vi selv støtter os

til. Naturligvis ved vi, at en opfordring som denne næppe vil fremkalde en

eneste skreven linje. Derfor skal det forsøges at udvikle en aktiv linje, og vi

håber, at det lykkes at få i det mindste nogle i tale. Og det må være helt klart,
at vi ikke har afvist nogen på forhånd.

Hvordan kan arbejdet evt. fortsættes? De utilfredsstillende notitser/omta-

ler som i nr. 21 og 23 må afløses af mere analyserende og evt. kritiserende

anmeldelser, ikke så meget af selve bindene i MEGA2 som af de bidrag der

udkommer i forbindelse med værket. Det kan være en kritik af de forskellige

tidsskrifter,lder udgives af forskellige arbejdsgrupper. Det kan være præsen-

tationer af den forskning, der foregår andre steder i verden: Amsterdam

f .eks. eller Trier eller hvor der evt. ellers laves noget- det forudsætter imidler-

tid også, at redaktionen bliver (gjort) opmærksom på, hvad der sker.

Væsentligere end informationen om og reaktionen på andres arbejde vil

det være at få udarbejdet selvstændige analyser og få undersøgt, om der evt.

ligger flere dokumenter fra Marx og Engels i danske arkiver. F.eks. nævner

Pio i et brev til Engels 19. august 1872, at denne har skrevet til ham, men at

brevet ikke er blevet udleveret til ham. P. Knudsen nævner i »Socialismen i

Danmark« et brev fra Engels efter Haag-kongressen september 1872, som

blev oplæst under processen mod Pio. Findes disse breve eller for det sidstes

vedkommende et udførligt avisreferat af det? Hvad med Marx' brev til Pio

fra december 1875? Er det trods alt muligt at finde mere af korrespondencen
mellem Engels og Gerson Trier/Nicolaj Petersen? Der eksisterer muligvis
endnu en oversættelse af »Familiens, Privatejendommens og Statens Oprin-
delse« end den kendte af Trier. Hvor er den i givet fald og hvem har oversat

den? Kapitalens oversætter var i 1880“erne H. V. Lund, cand. phil og journa-
list ved Social-Demokraten; han gik ud af Socialdemokratiet sammen med

»de revolutionære« - men hvem var han ivørigt? Var hans oversættelse god

nok, kunne den bruges? Eller stod den snarere i vejen for en egentlig forstå-
else? Har der i det hele taget været en kontakt med Engels vedrørende over-

sættelsen? Eller med Meissners forlag? Eller har man bare »hugget«bindene?

Kan man spore virkningen af oversættelserne i arbejderbevægelsens praksis,
eller rettere udviklede der sig i arbejderbevægelsen en politik-forståelse, der

kan betegnes som marxistisk? Det har været debatteret, men diskussionen er

næppe afsluttet. Kan nye belæg for den ene eller anden påstand findes: f.eks.-
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hvordan skal artiklen om »Fagforeningernes Betydning i Klassekampen« i
Social-Demokraten 4. og 5. april 1885 vurderes? Var det en enlig svale? Kan
der i avisens artikler findes belæg (citater f.eks) for læsningen af Marx og
Engels? Jens Jensen var som bekendt den mest fremtrædende fagforeningsle-
der fra midten af 1880'erne til 1903. Det er mindre kendt, at han skrev bro-

chyren »8 timers arbejdsdagen«i 1893 (Socialistiske skrifter 13). Om ikke

andet, så viser denne brochyre, at Jens Jensen havde forstået væsentligedele

af marxismen og kunne anvende dem i en velargumenteret fremstilling.
Hvordan forløb diskussionerne i Karl-Marx-klubben og de andre diskus-
sionsklubber? Hvad med den senere arbejderoplysning: den Socialdemokra-

tiske arbejderskole og AOF? Og i Folkeligt Oplysningsforbund i København

omkring århundredskiftet? Var der andre/senere reaktioner på marxisme i

offentligheden/ universiteterne end dem der er kendt? Sophus Pihl støttede

som bekendt Marx på Haag-kongressen - hvorfor? - Der er givet andre mu-

ligheder, og de bør bearbejdes.
I kraft af det tidligere arbejde er den eksisterende kontakt med specielt den

tyske medudgiver af MEGA2 - Instituttet for marxisme-leninisme i Berlin -

blevet udbygget. Det medfører naturligt, at det hidtidige sporadiske arbejde
bliver udviklet og at AH stiller plads til rådighed for dette. Det er naturligt,
fordi vi ved, at det vil blive brugt i MEGA-arbejdet. Hvordan arbejdet vil

foregå konkret kan ikke afgøres nu, det afhænger bl.a. af om den nævnte
arbejdsgruppe kan komme til at fungere. En så stor opgave som MEGA2 har

brug for lokale specialister, og omend den danske arbejderbevægelse ikke

rigtig har stået i centrum for Marx' og Engels' bevågenhed, så har der trods

alt været kontakter og bevægelsen selv har ydet en ikke helt uvæsentlig ind-
sats. I det mindste i denne sammenhæng vil folk her i landet kunne yde en

indsats.

Gerd Callesen

Til brug i en artikel skal jeg om muligt finde frem til fornavnet på P. Zoff-

mann, som sammen med Carl Valdemar Bramsnæs har skrevet en artikel om

Kapitalens økonomiske system i det af Nina Bang udgivne skrift »Karl
Marx. Hans Liv og Virke«, København 1918. Hvis der er nogle, der kender
hele fornavnet, vil jeg være taknemmelig for at blive oplyst om det. Det
samme gælder også for fornavnene på Kapitalens oversætter i 1885-1887
cand. phil H. V. Lund.

Gerd Callesen

(Tlf. 02 - 19 15 94 hhv. 01 - 24 15 22)
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ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTIONS-

OG FASTE UDVALGSMEDLEMMER I SFAH, februar 1984

Bestyrelsesmedlemmer
Henning Grelle (formand), Olesvej 9, 2830 Virum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 85 33 38

Erik Strange Petersen, Frederiksdal Allé 39, 7800 Skive . .' . . . . . . . . . . .. 07 52 60 40

Therkel Stræde, Andreas Bjørnsgade 25, 2.tv., 1428 Kbh. K . . . . . . . . .. 01 95 18 72

Ulla Kleisdorff, Gammelmosevej 173 E, 2800 Lyngby . . . . . . . . . . . . . . . 02 98 18 15

Karen Jansson, Thyge Brahesvej 25 st. 9000 Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . 08 13 52 23

Anette Eklund Hansen, Kirkebjergalle 156, 2600 Glostrup . . . . . . . . . . . 02 45 04 16

Peter Thorning, Paltholmterr. 81 E, 3520 Farum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 95 52 06
Keld D. Larsen, Søndergade 14, 8560 Kolind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 39 20 65
Steen Bille Larsen, Åbenrå 33,1 1124 Kbh. K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 15 04 61

Årbogsredaktion
Svend ÅgeAndersen, Hørmarksvej Allé 24, 8240 Risskov . . . . . . . . . . . . 06 17 57 50
Birthe Broch, (formand), Classensgade 39 4.th, 2100 Kbh. Ø . . . . . . . . . 01 38 10 02

Niels Finn Christiansen, Lindehøjen 5, 2720 Vanløse . . . . . . . . . . . . . . . . 01 74 63 33

Lars Torpe, Nørretrandersvej 38, 9000 Ålborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 13 95 07

Hannelene Toft Jensen, Dronningensvej 23, 2000 Kbh. F. . . . . . . . . . . . . 01 87 49 07
Hilda Rømer, Ny Munkegade 70,2, 8000 Århus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 12 89 07

Arbejderhistorie
Gerd Callesen, Teglgårdsvej 341, st.tv., 3050 Humlebæk . . . . . . . . . . . . . 02 19 15 94

Niels Ole Højstrup Jensen, Maglehøjen 2, 4320 Lejre . . . . . . . . . . . . . . . . 02 38 12 48

Steen Bille Larsen, (5.0.) ,

Lokalhistorieudvalg
Keld D. Larsen (5.0.)
Peter Thorning (s.o.)
Lars Stigel, Østre Strandalle 17, 8240 Risskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 11 44 86

Hilda Rømer, (5.0.)

Udvalget for international arbejderhistorie
Knud Knudsen, Geskevej 28, 9000 Aalborg


